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POPRZEDNIE WYDANIA:

oczątek sezonu letnie-
go to również rozpoczę-
cie okresu urlopowego, 
jednak w świecie me-

diów to pojęcie nie istnieje dla-
tego wciąż trzymamy rękę na 
pulsie najważniejszych wyda-
rzeń biznesowych i gospodar-
czych Pomorza. W najnowszym 
wydaniu magazynu prezen-
tujemy naszym czytelnikom 
szereg ciekawych tematów w 
tym dziale. W wywiadzie okład-
kowym poznajemy Fundację 
Hospicyjną, która postawiła 
przed sobą ogromne wyzwa-
nie. Jest nim budowa Centrum 
Opieki Wytchnieniowej, miej-
sca, gdzie chorzy dorośli i dzie-
ci będą mogli znaleźć opiekę. 

O tym, dlaczego ta inwestycja jest potrzebna opowiada Anna Ja-
nowicz. Obserwować możemy także dalszy postęp prac przekopu 
Mierzei Wiślanej. Zachęcam również do zapoznania się z kolejnym 
specjalnie rozbudowanym działem a jest nim samorządowy, który 
jednocześnie opisuje Konwent Powiatów Województwa Pomorskie-
go, działania Miasta Sztum, Wejherowa oraz Gmin Zblewo, Cedry 
Wielkie i zamyka aktualne wydanie.
Zapraszam do lektury! 

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Spotykamy się tuż po ważnym dla Fundacji 
Hospicyjnej wydarzeniu, jakim było wmu-
rowanie kamienia węgielnego pod nowy 
obiekt, Centrum Opieki Wytchnieniowej. 

Tak, to ważny dla nas moment. Kolejny etap 
realizacji pomysłu, który powstał w na-
szych głowach kilka lat temu. Pierwsze for-
malności ustaliśmy z prezydentem Pawłem 
Adamowiczem, który w 2018 roku podpisał 
list intencyjny, dotyczący przekazania nam 
w dzierżawę działki Miasta Gdańsk. 11 lute-
go tego roku, w Światowy Dzień Chorego, 
wbiliśmy symbolicznie pierwszą łopatę, 
a 3 czerwca spotkaliśmy się na poziomie -1 
przyszłego budynku na uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego.

Wiem, że był on dość nietypowy, można po-
wiedzieć bardziej o „kamykach węgielnych”…

Poprosiliśmy uczestników uroczystości, by 
każdy przyniósł kamyczek, który będzie 
stanowił część „wspólnego kamienia wę-
gielnego” pod budowę Centrum, mającego 
służyć mieszkańcom Pomorza.  Fundament 
budynku jest solidny, betonowy, ale waż-
niejszym fundamentem tego przedsięwzię-
cia są ludzie, którzy nam przy nim poma-
gają. Jako organizacja pozarządowa, sami 
musimy uzbierać fundusze na budowę. 
A ponieważ Centrum ma służyć mieszkań-

com naszego regionu, nam, to staje się ono 
naszym wspólnym projektem.

Powiedzmy więc komu pomoże Centrum 
Opieki Wytchnieniowej? Czym jest ta opieka?

Opieka wytchnieniowa polega na czaso-
wym zastąpieniu rodziny w sprawowaniu 
opieki nad dzieckiem lub dorosłym ciężko, 
nieuleczalnie chorym. W ten sposób daje-
my jej szansę na odpoczynek, wytchnie-
nie, nabranie sił do dalszej opieki. Albo na 
urlop, pierwszy od dłuższego czasu. Mówi-
my o osobach, zajmujących się przez wie-
le miesięcy, a często lat bliskimi chorymi, 
z niepełnosprawnością, którzy sami nie zro-
bią nic lub niewiele. To życie w ciągłym sta-
nie czuwania, gotowości do pomocy i troski, 
czy wszystko jest w porządku, wymagające 
też wysiłku fizycznego, np. przy pielęgnacji 
lub toalecie. 

To trudne zadanie…

Opieka zmienia życie opiekuna. Przeprowa-
dziliśmy kiedyś badanie, które pokazało, 
że zajmuje ona średnio 7 godzin dziennie. 
Średnio, czasami więcej. I tak codziennie, 
365 dni w roku. Do tego dochodzą inne 
obowiązki – rodzinne, zawodowe. Każdego 
dnia te same czynności – toaleta, pielę-

gnacja, nakarmienie, przebranie, co wiąże 
się z dźwiganiem kilka razy w ciągu dnia, 
możemy sobie wyobrazić, co to oznacza na 
dłuższy czas. Potrzeba wiele siły. Również 
do tego, by poradzić sobie ze świadomo-
ścią, że raczej nie będzie lepiej. Że nasz bli-
ski, którym się opiekujemy, nie wyzdrowie-
je, wręcz przeciwnie. Sprawowanie opieki 
bywa obciążające fizycznie i emocjonalnie, 
szczególnie przy braku odpowiedniego 
wsparcia. Może prowadzić do wyczerpania, 
które nazywane jest wypaleniem opiekuna. 

Opieka wytchnieniowa może być rozwią-
zaniem?

Tak, daje opiekunom możliwość odpoczyn-
ku. Cieszę się, że w ogóle możemy mówić 
o niej. Zajmuję się tematem opiekunów 
rodzinnych i różnych form ich wsparcia od 
prawie dziesięciu lat.  Z zazdrością czyta-
łam kiedyś o rozwiązaniach brytyjskich, 
między innymi o respite care, czyli właśnie 
opiece wytchnieniowej. W Polsce wciąż za 
mało dostępna, zwykle ma charakter pro-
jektowy, więc brakuje pewnej ciągłości, ale 
jest i pomału się rozwija. Dla rodzin ma być 
przerwą w opiece na odpoczynek,  w prak-
tyce jest często okazją, by pójść do lekarza 
albo zwyczajnie się wyspać… Ważne, by 
miały czas na to, czego potrzebują. 

Fundacja Hospicyjna, na której 
czele stoi Anna Janowicz, po-
stawiła przed sobą ogromne 
wyzwanie. Jest nim budowa 
Centrum Opieki Wytchnie-
niowej, miejsca, gdzie chorzy 
dorośli i dzieci będą mogli 
znaleźć opiekę, a ich opie-
kunowie wytchnienie. O tym, 
dlaczego ta inwestycja jest po-
trzebna i z jakimi problemami 
mierzy się Fundacja Hospicyj-
na przy jej budowie, opowiada 
Anna Janowicz.
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Ile osób będzie mogło skorzystać z Centrum 
Opieki Wytchnieniowej?

Jednorazowo zapewnimy opiekę około 60 
dzieciom i dorosłym - w formie pobytu dzien-
nego, od 8.00 do 18.00, lub całodobowego, 
np. dwutygodniowego turnusu. Otrzymają 
pomoc pielęgniarską, rehabilitacyjną i te-
rapeutyczną, będą mogli spędzić miło czas 
poza swoimi czterema ścianami, w ładnym 
otoczeniu i z ciekawymi zajęciami. Będzie 
więc to kilkaset osób w miesiącu, pod-
opiecznych i ich opiekunów. 

Powiedziała Pani wcześniej o tej grupie 
opiekunów, którzy łączą sprawowanie opie-
ki z pracą. Oni także będą mogli skorzystać 
z Państwa pomocy?

Oczywiście. Chcemy działać kompleksowo. 
Oprócz opieki wytchnieniowej zapewnimy 
opiekunom pomoc w postaci szkoleń, doty-
czących sprawowania opieki w domu, a tak-
że wsparcie psychologiczne i doradcze 
w różnych zakresach. Będziemy kontynu-
ować działalność edukacyjną skierowaną 
między innymi do pracodawców i poka-
zywać, jak ważne jest stworzenie opieku-

nom rodzinnym warunków, by mogli łączyć 
opiekę i pracę. Badania brytyjskie pokaza-
ły, że w ostatnich latach 600 osób dzien-
nie rezygnowało z pracy, bo nie poradziło 
sobie z tym zadaniem. To duża strata dla 
pracodawców. Były to w większości osoby 
w wieku około 45 lat, doświadczeni pra-
cownicy, na których miejsce musieli zna-
leźć i wdrożyć nowych. Jest to nieopłacal-
ne od tej strony twardej, ekonomicznej, co 
Brytyjczycy obliczyli oczywiście, ale także 
tej ludzkiej, miękkiej. Zaczęto wprowadzać 
odpowiednie rozwiązania. Firmy „przyjazne 
opiekunom” to idea, do której realizacji za-
chęcamy od jakiegoś czasu i zapraszamy 
do współpracy.

Centrum to nowe, ale nie jedyne działanie 
Fundacji Hospicyjnej. Prowadzicie Hospi-
cjum Dutkiewicza, Fundusz Dzieci Osiero-
conych…

Hospicjum jest podstawowym naszym dzia-
łaniem. Dorosłym u kresu życia oraz nie-
uleczalnie chorym dzieciom zapewniamy 
opiekę lekarską, pielęgniarską, psycholo-
giczną, rehabilitacyjną, duchową i socjalną 
w domach podopiecznych i w Domu Hospi-

cyjnym przy ul. Kopernika 6 w Gdańsku. 
Prowadzimy poradnię medycyny paliatyw-
nej dla pacjentów, którzy cierpią z powodu 
bólu. To w sumie około 1000 osób każdego 
roku. Wspieramy osoby z chorobą nowotwo-
rową w ramach Akademii Walki z Rakiem. 
Pomagamy dorosłym i dzieciom w żałobie, 
około 800 rocznie. Poprzez Fundusz Dzieci 
Osieroconych Tumbo Pomaga, który pro-
wadzimy od ponad 15 lat, zapewniamy im 
wsparcie socjalne i psychologiczne. W ra-
mach projektów organizujemy szkolenia dla 
opiekunów rodzinnych, dla nauczycieli, wo-
lontariuszy, wydajemy poradniki, terapeu-
tyczną serię „Bajek Plasterków”, które mają 
pomóc dzieciom osieroconym, prowadzimy 
strony internetowe dla opiekunów dzieci 
osieroconych tumbopomaga.pl i dla rodzin 
sprawujących opiekę opiekunrodzinny.pl. 
Jest dużo potrzeb, stąd tak wiele działań. 

Ta pomoc jest bezpłatna?

Tak, opieka hospicyjna jest finansowana 
z NFZ, jednak mocno niedoszacowana. 
Każdego roku musimy dozbierać ok. 45% 
brakujących funduszy. Na opiekę i inne 
projekty pozyskujemy dotacje, 1% podatku, 
organizujemy kwesty, zbiórki podczas róż-
nych wydarzeń, na które pozwalają okolicz-
ności, to znaczy nie ogranicza pandemia. 
Przez lata zapracowaliśmy na zaufanie 
Darczyńców – osób i firm. Bez ich wsparcia 
musielibyśmy znacznie ograniczyć działal-
ność, a tego nie chcemy. Wręcz przeciwnie. 
Konsekwentnie realizujemy każdego dnia 
ideę, wyrażoną w naszym haśle „Hospicjum 
to też Życie”. Fundacja w swoje DNA ma 
wpisaną niezgodę na cierpienie, samotność 
i bezradność tych najsłabszych, więc póki 
to możliwe, będziemy działać, jak dotych-
czas i szerzej, poprzez Centrum.

W obecnej sytuacji wiąże się to z pewnością 
z wieloma problemami. Udaje się je jakoś 
rozwiązywać?

Jestem zadaniową idealistką. Nie lubię na-
rzekania i dyskutowania bez końca o tym, 
jak jest źle. Zamieniam problemy w wyzwa-
nia. To zmienia perspektywę, działa moty-

fot. Ł. Wajszczyk - XI Charytatywny Bal z Sercem
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wująco i mobilizująco. Trzeba  skupić się na 
rozwiązaniach, mieć pomysł i dobry zespół. 
Trochę uporu i konsekwencji. I wsparcie 
oczywiście. Wierzę w ludzi i ich otwartość 
na pomaganie, w bardzo różny sposób. To 
wolontariat, pomoc finansowa, rzeczo-
wa na rzecz podopiecznych. Fundacja tej 
otwartości doświadcza od lat, jesteśmy za 
nią ogromnie wdzięczni. 

Czego życzyć Fundacji? 

10 milionów.

O, szybka odpowiedź…

Jest to kwota, o którą w ostatnim czasie 
wzrosły koszty budowy Centrum, więc 
i pierwsza myśl na pytanie o życzenia… 
Może – wytrwałości, siły dla zespołu i życz-
liwości Darczyńców. Pokoju i spokoju dla 
nas wszystkich.

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Łukasz Wajszczyk

fot. M. Pieślak Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej

fot. M.Pieślak
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Jak podaje serwis prasowy Gdyni, wzrost obsłużonych od początku stycznia do koń-
ca marca tego roku pasażerów na trójmiejskim lotnisku jest imponujący – blisko 500 
procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. To pokazuje, że lotnisko 
znów się rozkręca, o czym świadczy także pierwszy od dwóch lat zysk, który wyniósł 
4 737 000 zł netto. W tym samym okresie rok temu strata osiągnęła 12 037 239 zł.

Lotnisko wypracowało także zysk na sprzedaży na poziomie 2 855 120 zł.

O pozytywnym trendzie świadczy też wzrost operacji lotniczych w omawianym okre-
sie – 7691 startów i odlotów, czyli o 132 procent więcej niż rok temu; a także ilość 
transportowanych drogą lotniczą towarów i przesyłek pocztowych – 2 424 ton cargo 
– to o prawie 17 procent więcej niż w 2021.

Bardzo pozytywnie prezentuje się także siatka lotów z trójmiejskiego lotniska na 
najbliższy sezon wakacyjny: 88 połączeń, na 71 lotnisk, do 22 krajów, w tym 5 połą-
czeń krajowych, realizowanych przez 10 przewoźników.

Trójmiejski Port Lotniczy 
znowu na plusie

Port Lotniczy Gdańsk – po dwóch latach notowania strat spowodowanych pandemią koronawirusa – w pierw-
szym kwartale 2022 roku odnotował zysk. Przez lotnisko przewinęło się w tym czasie blisko 630 tysięcy 

pasażerów. To więcej o prawie 500 procent niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: Port Lotniczy

Tomasz KlosKowsKi, 
Prezes Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy

O pozytywnym trendzie rozwoju lotniska po pandemii świadczy m.in. też wzrost ilości transportowanych drogą 
lotniczą towarów i przesyłek pocztowych.  To także obraz tego, że pomorski biznes również staje na nogi?

Bardzo nas cieszy wzrost przewozów cargo, czyli przesyłek kurierskich i poczty. Obserwujemy to zjawisko 
od kilku lat, ale szczególnie od początku pandemii. To jeden z niewielu pozytywnych efektów pandemii, że 
wielu z nas zaczęło korzystać z zakupów online, a to spowodowało zwiększenie liczby przesyłek i rozwój firm 
kurierskich.

Proces odbudowy rynku lotniczego może być zagrożony wojną w Ukrainie i nieprzewidywalność działań Rosji? 
Czy lotnisko jest na tę sytuację gotowe?

Uważam, że rynek lotniczy odbuduje się w ciągu dwóch lat i pierwsze symptomy już obserwujemy, także na 
gdańskim lotnisku. Mamy coraz więcej pasażerów, którzy są głodni podróży i latania, obserwujemy więcej 
połączeń lotniczych, bo przewoźnicy oferują coraz więcej. Wojna w Ukrainie spowodowała zamknięcie 
przestrzeni dla lotnictwa cywilnego i nie latamy do Ukrainy. Ale życie nie lubi próżni. Linie, które nie operują 
do Ukrainy, polecą w inne miejsca. Nie spodziewamy się kolejnych zagrożeń, ale nie spodziewaliśmy się też 
pandemii i wojny. Jako lotnisko staramy się za każdym razem dopasować do sytuacji, wymogów i zagrożeń. 
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TOmASZ LImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w roz-
wój ekonomii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, 
Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekono-
micznego UG, KonwentuGospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału 
Zarządzania PG, Rady Fundacji Gdańskiej oraz Rady Fundacji „Theatrum 
Gedanense” jako jej przewodniczący.

Nie miejsce, aby w tym momencie pochylać 
się nad genezą tak wysokiej inflacji w Pol-
sce, gdyż jej źródła są wielowątkowe. Na 
pewno błędne jest twierdzenie, że aktualny 
wzrost cen jest związany tylko i wyłącznie 
z wojną w Ukrainie i nazywanie jej „putinin-
flacją” jest ignorancją ostatnich lat pande-
mii i polityki monetarnej naszego kraju. Już 
od ponad roku, czyli jeszcze daleko przed 
eskalacją konfliktu za wschodnią granicą, 
inflacja regularnie rosła osiągając w kwiet-
niu najwyższy wynik od ponad 20 lat. Można 
odnieść wrażenie, że przekaz o przyczynach 
inflacji jest różny i bazuje w dużej mierze na 
geopolitycznych jak i makroekonomicznych 
trendach. Zawsze jednak znajdzie się winny 
skokowym wzrostom cen a informacja o ich 
przyczynach, która trafia do społeczeństwa 
jest wybiórcza i niestety z ubolewaniem 
trzeba stwierdzić - upolityczniona. 
Aby zmniejszyć tempo wzrostu inflacji 
w ostatnich miesiącach Rada Polityki Pie-
niężnej regularnie podnosi stopy procento-
we. Ostatnia stopa referencyjna wzrosła na 

początku maja tego roku do 5,25%. Decyzja 
ta ma oczywiście wpływ na wysokość rat 
kredytów, co z kolei połowicznie sprzyja ban-
kom, które traktują regularny wzrost stóp 
procentowych jako źródło ich przychodów. 
Równocześnie zniechęca to wielu do brania 
kredytów w obliczu nieprzewidywalności ich 
oprocentowania. Co prawda według informa-
cji Narodowego Banku Polskiego w pierw-
szym kwartale obecnego roku banki zarobiły 
w Polsce 6,21 mld zł. Jest to rekordowy skok 
biorąc pod uwagę 2021 rok, kiedy w tym sa-
mym okresie wynik wyniósł 2,7 mld zł. Dzięki 
temu sektor finansowy może rekompenso-
wać sobie ponoszone straty m.in. w wyniku 
przegrywanych w sądach spraw związanych 
z kredytami frankowymi jak i zawirowaniami 
w sektorze finansów w okresie pandemii. Ten 
trend w najbliższych miesiącach może się 
jednak zmienić, ale wcale nie musi. 
Pomimo trudnej sytuacji związanej z wzro-
stem cen nastroje konsumpcyjne są dobre, 
ale nie entuzjastyczne a sprzedaż detalicz-
na rok do roku rośnie.  Jednym z czynników 
mających na to wpływ jest równomierny 
wzrost wynagrodzeń wpędzając nas tym 
samym w spiralę płacowo-cenową. Rosną-
ce ceny skłaniają pracowników do żądania 
wyższych płac i coraz częściej oczekiwania 
te są realizowane przez pracodawców, gdyż 
rozkręcona gospodarka przy aktualnym po-
ziomie PKB na poziomie ok. 8% i niskim bez-
robociu potrzebuje ludzi do pracy. Ci ostatni 
siłą rzeczy podnoszą ceny swoich wyrobów 
i usług, aby zrekompensować sobie wzrost 
kosztów pracowniczych. W ten sposób po-
wstaje błędne koło inflacji cenowej, które 
trudno będzie przerwać bez zdecydowa-

nego osłabienia popytu konsumpcyjnego 
i wzrostu gospodarczego. 
Aktualny plan polskiego rządu ma na celu 
zminimalizować skutki inflacji poprzez za-
chęcenie społeczeństwa do oszczędzania, 
wyhamowując przy tym wydawanie gotów-
ki. Kilka dni temu premier polskiego rządu 
zapowiedział wprowadzenie obligacji skar-
bowych na poziomie oprocentowania stopy 
referencyjnej NBP. Taki zabieg może zmienić 
nie tylko zachowania konsumenckie Pola-
ków zachęcając ich do oszczędzania, ale 
zmusi to też sektor bankowy do podnoszenia 
śmiesznie niskiego oprocentowania swo-
ich lokat i depozytów. Niestety biorąc pod 
uwagę poziom obecnej stopy referencyjnej 
(5,25%) ustalonej przez bank centralny na 
co najmniej dwukrotnie niższym od inflacji 
(12,4%) poziomie sprawia, że obligacje skar-
bowe nie będą kuszące, choć wielu na pew-
no zdecyduje się na ich zakup. Dodatkowo 
historycznie patrząc, zainteresowanie inwe-
stycjami w obligacje skarbu państwa zawsze 
było na dużo niższym poziomie od tradycyj-
nych bankowych form lokat kapitału poprzez 
depozyty i rachunki oszczędnościowe. Z dru-
giej strony należy zwrócić uwagę na pewne 
niebezpieczeństwo związane z ogranicze-
niem konsumpcji na rzecz większego oszczę-
dzania przez społeczeństwo. Wiadomo, że 
konsumpcja jest jednym z filarów rozwoju 
gospodarczego kraju a co za tym idzie utrzy-
mywania wysokiego PKB. Najbliższy okres 
zrewiduje podejście do naszych domowych 
budżetów. Czy zatem będziemy bardziej 
skłonni wydawać, czy oszczędzać nasze pie-
niądze? Jak zawsze i w tym wypadku liczy się 
umiar i zdrowy rozsądek.

„Dylemat społeczny”

Aktualna sytuacja geopolityczna 
negatywnie odbija się na portfe-
lach społeczeństwa, co wszyscy 
widzimy robiąc codzienne zaku-
py. Inflacja z miesiąca na miesiąc 
bije rekordy wzrostu osiągając 
w kwietniu tego roku rekordowy 
poziom 12,4 % co stawia nasz 
kraj w czołówce państw z naj-
wyższą inflacją na kontynencie. 
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Po tym, jak w lutym rosyjskie wojska wkroczyły na Ukrainę, skutki odczuwają m.in. pomorscy przedsię-
biorcy. W ciągu kilku tygodniu zmieniła się sytuacja na rynku pracy, głównie z powodu odpływu części 

ukraińskich pracowników i napływu uchodźców wojennych. Co ważne, sytuacja jest tak dynamiczna, że 
trudno przewidzieć długofalowe konsekwencje konfliktu toczącego się na wschodnią granica kraju. 

rosjanie to znikomy 
odsetek turystów 

na Pomorzu

Łukasz Wysocki, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej 

Wojna na Ukrainie to z pewnością czynnik destabilizujący sytuację w regionie, 
nie tylko w branży turystycznej. Nie spodziewamy się jednak, aby potencjalny 
odpływ turystów z Rosji stanowił wyzwanie dla lokalnej branży. Od momentu za-
kończenia tzw. małego ruchu granicznego w roku 2016 odnotowaliśmy zmniej-
szony napływ gości z Rosji, zwłaszcza z Obwodu Kaliningradzkiego. To oznacza, 
że podmioty turystyczne operujące w naszym regionie miały dość czasu, aby 
dostosować się do tej sytuacji. Warto podkreślić, że turyści z Rosji nie stanowią 
od ok. 6 lat znacznego udziału w liczbie gości odwiedzających Gdańsk. Wiemy 
też, że w roku 2021 odwiedziło nas znacznie więcej osób niż w covidowym roku 
2020 (wzrost o 53%) – łącznie ponad 3 mln gości. To pokazuje, że turyści chęt-
nie odwiedzają Gdańsk, a nasze miasto jest popularną i bezpieczną destynacją. 
Podsumowując - spodziewamy się bardzo udanego lata i ogólnie całego roku.
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Marta cheŁkoWska, Prezes Zarządu Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej

Sytuacja geopolityczna wpływa na decyzje zagranicznych turystów dotyczące 
przyjazdów do Polski, jednak w mniejszym stopniu dotyczy to odwiedzin gości 
z Rosji. Podczas pandemii pojawiali się sporadycznie w regionie pomorskim, 
a ruch turystyczny z Obwodem Kaliningradzkim od momentu wstrzymania ma-
łego ruchu granicznego, praktycznie nie istnieje.

Atrakcyjność turystycznej oferty województwa pomorskiego sprawia, że ponad 
35 % Polaków spędzających swój urlop w kraju, wybiera na letni wypoczynek 
właśnie nasz region. Ostatnie trendy wskazują na duże zainteresowanie nie tyl-
ko pasem nadmorskim czy Trójmiastem, ale też wakacjami na Kaszubach, Ko-
ciewiu, Żuławach czy Borach Tucholskich.

Decyzje konsumentów podejmowane są na krótko przed wyjazdem, poszukiwane są miejsca mniej znane, a chęć ak-
tywnego wypoczynku inspiruje do zapoznania się z trasami rowerowymi czy szlakami kajakowymi. Pomorska branża 
turystyczna pomimo trudnych doświadczeń jest przygotowana do nowych wyzwań, jakie przyniesie zapewne zbliża-
jący się sezon letni.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: materiały prasowe

MichaŁ kupc, Prezes Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Serce Kaszubach

Wśród obiektów należących do członków LOT Serce Kaszub, które swoim za-
sięgiem obejmuje teren powiatu kościerskiego, goście z Rosji stanowili do tej 
pory znikomą część osób odwiedzających. Z tego powodu ewentualna mniej-
sza ich ilość nie powinna mieć przełożenia na ruch turystyczny w naszym re-
gionie. Znaczny, pozytywny wpływ z kolei na sytuację branży turystycznej po-
winno mieć zniesienie wszelkich ograniczeń związanych ze stanem epidemii. 
Otwiera to możliwość do swobodnego korzystania z wielu pięknych obiektów 
i atrakcji znajdujących się w powiecie kościerskim, a także poznawania nie-
zwykle ciekawej kultury i obyczajów kaszubskich.

Po agresji rosyjskiej na Ukrainie pojawiły się pytania o ruch granicz-
ny na granicy z Obwodem Kaliningradzkim, a więc w bezpośredniej 
bliskości Pomorza. 

Co jednak ciekawe, po tym, jak wojska Rosji najechały Ukrainę ruch 
na granicy Polski z nadbałtycką częścią Federacji – jeśli chodzi 
o obywateli Polski i Rosji – nie zmienił się znacznie, a wręcz nieco 
się zwiększył. Z danych przekazanych przez Warmińsko-Mazurski 

Oddział Straży Granicznej wynika, że podczas gdy w okresie od 24 
lutego do 31 marca 2021 roku granicę przekroczyło 1895 Polaków 
i 10 945 Rosjan, to w tym samym okresie 2022 roku było to odpo-
wiednio 2 420 Polaków i 11 307 Rosjan.

Wojna na Ukrainie jednak trwa nadal i nie wiadomo, jaki będzie roz-
wój wypadków i polityki. Jak ta sytuacja może wpłynąć na pomorską 
turystykę, biorąc pod uwagę nadal niewielki ruch na granicy polsko-
rosyjskiej?



 16    

BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

Już w marcu wiceminister infrastruktury 
Marek Gróbarczyk komunikował, że budo-
wa terminalu gazowego na Zatoce Gdań-
skiej zostanie przyśpieszona. Inwestycja 
ta została wpisana na tzw. przyspieszoną 
ścieżkę inwestycyjną. Pierwotny termin re-
alizacji planowany był na lata 2027-2028, 
jednak kilka dni temu pełnomocnik rzą-
du ds. strategicznej infrastruktury ener-
getycznej Piotr Naimski poinformował, 
że pływający terminal LNG w Gdańsku 
i dodatkowe odcinki gazociągów, które 
wyprowadzą pochodzący z niego gaz do 
polskiego systemu, będą gotowe w 2025 r. 
Operator przesyłowy gazu, firma Gaz-Sys-
tem - odpowiedzialna za terminal – zakłada, 
że jeszcze w 2022 r. zawrze pierwsze umo-
wy na regazyfikację.

Program zakłada umiejscowienie w rejonie 
Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. 
Floating Storage Regasification Unit), zdol-
nej do wyładunku LNG, procesowego składo-
wania i regazyfikacji LNG, a także do świad-
czenia usług dodatkowych. Początkowo 
zakładano, że dla FSRU w Gdańsku operator 
planuje ponad 50 tzw. slotów, czyli zawinięć 
metanowców rocznie. Już wtedy Tomasz 
Stępień, prezes Gaz-System zapowiadał, że 
ostateczna przepustowość terminalu będzie 
zależała od tego, jak duże to będą transporty - 
czy standardowe 90 mln m sześc. gazu po re-
gazyfikacji, czy może 110 mln. Podkreślał też, 
że polski operator jest gotowy wybudować 

w Polsce jeszcze większe zdolności przyjmo-
wania LNG, ale zależy to od decyzji politycz-
nych i zainteresowania ze strony regionu.

Wszystko wskazuje na to, że decyzje poli-
tyczne właśnie zapadły, a zainteresowanie 
ze strony regionu wymuszone zostało przez 
zbrojną inwazję Rosji na Ukrainę i wstrzyma-
nie dostaw gazu do Polski przez Gazprom. 

- Przepustowość będzie taka, jak ostatecz-
nie zdecydujemy, i to będzie decyzja nie tyl-
ko Polski, ale i regionu. Jeśli będzie wyraźna 
potrzeba większej ilości gazu, to możemy 
w Polsce zbudować większą przepusto-
wość, możemy od razu wstawić dwa statki, 
możemy też myśleć o jeszcze większej roz-
budowie terminala w Świnoujściu - mówi 
prezes Gaz-Sytemu Tomasz Stępień

Do pełnego wykorzystania potencjału no-
wego terminalu potrzebna jest budowa no-

wych gazociągów przesyłowych. Aktualne 
prace obejmują trzy inwestycje: gazociąg 
Kolnik – Gdańsk o długości ok. 35 km, ga-
zociąg Gustorzyn – Wicko, odcinek Gardeja 
– Kolnik o długości ok. 86 km oraz gazociąg 
Gustorzyn – Wicko, odcinek Gustorzyn – 
Gardeja o długości ok. 128 km.

Tymczasem zakręcenie kurka przez Gaz-
prom nie zaszkodziło bezpieczeństwu 
energetycznemu państwa. Poziom wypeł-
nienia polskich magazynów gazu rośnie 
z dnia na dzień. Obecnie sięga już 84 proc., 
podczas gdy tuż przed wstrzymaniem do-
staw udział ten wynosił 76 proc. Polska 
należy do krajów UE o najwyższych wskaź-
nikach wypełnienia magazynów gazu. War-
to zaznaczyć, że nasz kraj pozyskuje 55 
procent zapotrzebowania na gaz z innych 
źródeł niż Rosja (m.in. krajowe wydobycie, 
dostawy poprzez gazoport w Świnoujściu 
czy nowe połączenie z Litwą).

Terminal LNG w Gdańsku szybciej 

Przyspieszenie budowy terminalu 
gazowego na Zatoce Gdańskiej, 
zwiększenie jego przepustowości, 
rozbudowa krajowego systemu 
przesyłowego - tak polski rząd 
reaguje na kryzys energetyczny 
wywołany atakiem zbrojnym Rosji 
na Ukrainę. Działania te mają pro-
wadzić do szybszego uniezależnie-
nia się Polski od rosyjskiego gazu. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Projektowanie i budowa morskich 
systemów energetycznych to 
nowa specjalność na kierunku 
oceanotechnika na Politechnice 
Gdańskiej. Jej partnerem głównym 
została PGE, która realizuje projekt 
budowy Morskiej Farmy Wiatrowej 
Baltica, największej morskiej elek-
trowni wiatrowej w polskiej części 
Morza Bałtyckiego.   

Otwarcie studiów jest efektem listu inten-
cyjnego, jaki PGE podpisała w maju 2021 
roku z Politechniką Gdańską, Instytutem 
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 
oraz Duńskim Uniwersytetem Technicznym 
(Danmarks Tekniske Universitet). Porozu-
mienie dotyczy współpracy zarówno w za-
kresie badań naukowych, jak i kształcenia 
w obszarze morskiej energetyki wiatrowej.

– Jednym z filarów współpracy biznesu 
z nauką jest wytyczanie nowych kierunków 
kształcenia. Aby zbudować rodzimy rynek 
morskiej energetyki wiatrowej, konieczne 
jest wykształcenie przyszłych ekspertów. 
Dlatego podjęliśmy współpracę z polskimi 
naukowcami i wykładowcami, którzy po-
prowadzą nową specjalność na studiach 
magisterskich na Politechnice Gdańskiej – 
powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes 
zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycz-
nej. – Mam nadzieję, że niebawem studenci 
wezmą udział w praktykach organizowanych 
przez PGE, a w przyszłości znajdą u nas pra-
cę i będą uczestniczyć w budowie polskiego 
rynku offshore – dodał Prezes PGE.

Studia trwają trzy semestry. Wykłady po-
prowadzą m.in. pracownicy naukowi i spe-
cjaliści energetyki wiatrowej z PG, IMP PAN 

i DTU oraz doświadczeni eksperci-praktycy 
z PGE Baltica. Planowane są m.in. stypen-
dia dla studentów, staże w PGE Baltica, wi-
zyty studyjne i wyjazdy na farmy wiatrowe.

– To pierwsza taka specjalność w Polsce, 
która będzie przygotowywała absolwentów 
do prac projektowych w zakresie morskiej 
energetyki wiatrowej. Wpisuje się ona do-
skonale w aktualne trendy energetyczne 
i mamy nadzieję, że zainteresuje przyszłych 
kandydatów na studia – zaznaczył dr hab. 
inż. Wojciech Litwin, prof. PG, dyrektor In-
stytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa. 
– Politechnika Gdańska, jako czołowa insty-
tucja naukowo-badawcza w obszarze oce-
anotechniki w Polsce, wychodzi naprzeciw 
rynkowym trendom i stawia na jeszcze lep-
sze i bardziej efektywne poszerzanie wiedzy 
i kompetencji swoich studentów i naukow-
ców. Był to jeden z argumentów, dla których 
PGE Baltica została oficjalnym patronem 
studiów – dodał prof. Litwin.

Warto też dodać, że na Politechnice Gdań-
skiej funkcjonuje Centrum Morskiej Energe-
tyki Wiatrowej, które skupia skupia wybit-
nych specjalistów ze wszystkich obszarów 

wiedzy związanych z morską energetyką 
wiatrową i dysponuje wysoce wyspecjalizo-
waną bazą laboratoryjną, która umożliwia 
przeprowadzenie szczegółowej identyfika-
cji wielu problemów technicznych, a tak-
że organizacyjnych w zakresie budowy 
i eksploatacji morskich farm wiatrowych. 
Zespół naukowców skupionych wokół cen-
trum ma także doświadczenia i osiągnięcia 
dydaktyczne w szkoleniu specjalistycznym 
oraz menedżerskim kadry inżynierskiej 
i kierowniczej szeroko rozumianego sektora 
morskiej energetyki wiatrowej. 

To nie pierwszy przykład współpracy PGE 
Baltica z gdańskimi uczelniami. W grudniu 
2019 roku eksperci PGE Baltica i Instytutu 
Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku 
przeprowadzili projekt badawczy, którego 
celem było oszacowanie wpływu spowol-
nienia przepływu wiatru, jakie w swoim 
otoczeniu powodują duże morskie farmy 
wiatrowe (tzw. blockage effect). Ponadto 
w tym roku PGE Baltica objęła patronat 
nad kierunkiem studiów podyplomowych 
Zarządzanie ryzykiem w morskim przemy-
śle wydobywczym i energetyce wiatrowej 
na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Politechnika Gdańska wykształci 
specjalistów sektora morskiej 

energetyki wiatrowej

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIE: Krzysztof Krzempek
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JANUARy SENkO,
inicjator połączenia Pomorza 
Środkowego z Bydgoszczą, honorowy 
członek Słupskiej Izby Gospodarczej

Pomysł budowy drogi zrodził się dwa lata temu. Jeśli 
chodzi o zachód naszego województwa, powiaty 
słupski, bytowski, chojnicki, to jest ono wykluczone 
pod względem dostępu do szybkiego transportu 
zbiorowego (czerwona plama na mapie transportowej). 
Poza krajową „szóstką” w zasadzie nic nie ma. Budowa 
drogi łączącej tereny nadmorskie w okolicach Ustki 
i Łeby z Bydgoszczą znacząco poprawiłoby tą sytu-
acje. Warto nadmienić, że niemal wszyscy w regionie 
chcą budowy takiej drogi, czy to przedsiębiorcy, czy 
czy samorządowcy, czy posłowie Ziemi Słupskiej, 
o turystach nie wspominając.
Jak będzie, to się dopiero zobaczy. Ważne, że trwają 
zaawansowane rozmowy na ten temat,m.in. z udziałem 
Kaszubskiego Związku Pracodawców czy Słupskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej i licznych, ważnych 
przedsiębiorców jak Drutex czy Mowi. Jednak trzeba 
pamiętać, że jednak nie ma co liczyć na to, by znalazły 
się środku na budowę nowej trasy do 2030 roku, ale 
warto być przygotowanym na nowe przeznaczenie 
środków rządowych na budowę dróg. Warto wykony-
wać kolejne kroki, jak choćby przygotowywany apel 
do Ministra Infrastruktury. Małymi bowiem krokami 
można dojść do celu. Trzeba być optymistą.

ZbIGNIEw JARECkI,
prezes Kaszubskiego Związku 
Pracodawców

Mieszkańcy, przedsiębiorcy przede wszystkim, 
od wielu lat zgłaszają potrzebę poprawy ko-
munikacji w tym regionie. Władze wojewódzkie 
wychodziły wielokrotnie z różnymi propo-
zycjami rozwiązania tego problemu, ale bez 
efektów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad każdorazowo odmawiała podjęcia 
się realizacji takiego zadania.
Za budową drogi północ-południe łączącej Środkowe Pomorze z Bydgoszczą przemawia wiele 
poważnych argumentów. To między innymi rosnący potencjał gospodarczy regionu od Słupska oraz 
Lęborka poprzez powiaty bytowski, kościerski, człuchowski, chojnicki aż po Sępólno Krajeńskie. Warto 
dodać, że w Bytowie ma siedziba jedna z największych firm na Pomorzu, Drutex, która zatrudnia około 
3,5 tysiąca pracowników i posiada dużą flotę samochodów. Z kolei koło Kościerzyny istnieją Zakłady 
Porcelany Stołowej Lubiana, która zatrudnia około 1,4 tysiąca osób.
Nie bez znaczenia jest także rosnący ruch turystyczny w okresie wakacyjnym. Dlatego ideą budowy 
drogi do Bydgoszczy chcemy zainteresować przedstawicieli rządu, aby rozpocząć prace nad opraco-
waniem koncepcji nowej drogi otwierającej Pomorze na Polskę i Europę.

Jak podkreślają przedsiębiorcy z Kaszubskiego Związku Pracodawców zrzeszającego 
240 firm z Kaszub i całego Pomorza, Pomorze Środkowe, jako część województwa pomor-
skiego, to niestety prawdziwa „biała plama” na mapie Polski jeśli chodzi o dostępność do 
autostrad, dróg szybkiego ruchu i dróg kolejowych. Dlatego tak ważne jest wybudowanie 
nowej trasy, która łączyłaby okolice Łeby i Ustki, Słupsk, Lębork i dalej poszczególne po-
wiaty z Bydgoszczą.

Właśnie w tej sprawie toczone są rozmowy pomiędzy pracodawcami i samorządowcami. 
Zabiegamy o wsparcie Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. Ich efektem końcowym 
ma być petycja do Ministra Infrastruktury a co za tym idzie, podjęcie działań na szczeblu 
centralnym zmierzających do połączenia wspomnianego terenu z siecią dróg w kraju.

Budowa nowej trasy ma służyć przede wszystkim miejscowemu biznesowi, ale także tury-
stom ochoczo przyjeżdżającym na nadbałtyckie plaże regionu.

Pomorze Środkowe 
potrzebuje nowej drogi

Wraca idea budowy drogi łączącej Pomorze Środkowe z Bydgoszczą, a tym samym siecią głównych dróg 
w kraju. W inicjatywę tą zaangażował się m.in. Kaszubski Związek Pracodawców.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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- Umowa jest elementem scalającym dwa wcześniej rozpoczęte etapy 
budowy prawie dwudziestopięciokilometrowej, nowej drogi wodnej. 
Tor żeglugowy na Zalewie Wiślanym będzie miał głębokość 5 metrów 
na całej długości i szerokość w dnie 60 metrów, a w miejscach „mija-
nek” 120 metrów. Są to parametry żeglugowe, na które nie moglibyśmy 
liczyć, opierając żeglugę na przejściu przez Cieśninę Piławską - mówi 
Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Poza pogłębieniem drogi wodnej do co najmniej 5 metrów, koniecz-
ne będzie także jej poszerzenie. Obecnie podstawowa szerokość 
toru mierzona w poziomie dna to 60 metrów. Aby statki mogły się 
mijać, a ich rufy swobodnie wchodziły w zakręty, szerokość lokalnie 
zwiększy się do aż 120 metrów. Dzięki temu nową drogą na Zalewie 
Wiślanym przepłyną jachty i statki o długości nawet 100 metrów, 
szerokości do 20 metrów i zanurzeniu 4,5 metrów.

We Wrześniu otwarcie 
przekopu Przez 
mierzeję Wiślaną

Prace na przekopie Mierzei Wiślanej trwają w najlepsze i postępują zgodnie z planem. 
Tymczasem podpisano umowę na kolejny etap prac związany z budową drogi wodnej 
łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Umowa dotyczy pogłębienia toru wodnego 

o długości 8,2 tysięcy metrów. 
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Parametry toru wodnego mają wpłynąć na wzrost przeładunków 
w Porcie Elbląg, zapewnić wzrost aktywności turystycznej w por-
tach Zalewu Wiślanego i Elblągu, ale przede wszystkim stworzyć 
warunki niezależnej od Federacji Rosyjskiej żeglugi jednostek służ-
by państwowej, towarowych i turystycznych.

Co słychać na terenie budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną? Po-
myślnie testy szczelności przeszły wrota śluzy. To dzięki niej wody 
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego nie będą się mieszały, a różni-
ca poziomu wód w obu zbiornikach nie będzie stanowiła zagrożenia 
dla jednostek pływających. Wszystko gotowe jest już w budynku 
Kapitanatu Portu Nowy Świat, który otrzymał pozwolenie na użyt-
kowanie. Przypomnijmy, w kompetencjach Kapitanatu będą nadzór 
nad bezpieczeństwem żeglugi, ochroną środowiska, ochroną prze-
ciwpożarową, kontrola nad przeprawą śluzową, ale i obsługa bram 
śluzy, mostów obrotowych i regulacja ruchu kołowego w obrębie Ka-
pitanatu i przeprawy śluzowej.

– Jesteśmy na etapie zatrudniania i szkolenia osób, które będę praco-
wały w Kapitanacie – mówi Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni.

Z kolei jak przekonuje kierownik robót hydrotechnicznych z konsor-
cjum NDI/Besix, na ukończeniu jest już także większość prac w rejo-
nie falochronów.

– Obecnie kończymy prace polegające na robotach czerpalnych w por-
cie osłonowym, tor wodny żeglugowy od strony północnej. Kończymy 
główne prace żelbetowe związane z betonowaniem płyt na falochronie 
wschodnim. Rozpoczynamy betonowanie, prace żelbetowe na głowicy 
wschodniej. Kończymy również prace związane z instalacją elementów 
x-block i x-block plus. Prace związane z układaniem prefabrykatów 
wykonaliśmy w 80 procentach. Kończymy też prace żelbetowe na fa-
lochronie zachodnim. Powoli szykujemy się do rozpoczęcia prac zwią-
zanych z budową nawierzchni na falochronie zachodnim oraz układu 
odwodnieniowego – wylicza Bartosz Zabłocki kierownik robót hydro-
technicznych z konsorcjum  NDI/Besix.

Swoją rolę spełnia już sztuczna wyspa, która powstaje w odległości 
ok. 2 km od Przebrna i ok. 4,5 km od przekopu.

– Sztuczna wyspa jest kluczowym elementem realizacji tego etapu in-
westycji. Kluczowym ze względu na jej przeznaczenie – z jednej strony, 
jako miejsce przeznaczone do odkładania urobku z prac czerpalnych 
pochodzących z dna Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg, a z drugiej stro-
ny z uwagi na aspekty związane z ochroną środowiska, m.in. migracją 
ptaków – tłumaczy Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskie-
go w Gdyni. – Wyspa jest w kształcie elipsy, ma 1900  na 1100 metrów 
średnicy. Jej powierzchnia to 181 hektarów. Wyspa podzielona została 
na dwie kwatery, z czego jedna przeznaczona jest na etap wykonaw-
czy, a druga na etap utrzymaniowy.

Otwarcie przekopu przez Mierzeję Wiślaną planowane jest na 17 
września. Do tego czasu jednak cała, składająca się z trzech etapów, 
inwestycja nie będzie ukończona. Wykonawcy mają czas do końca 
kwietnia przyszłego roku. Do końca września tego roku jednak będą 
musieli wykonać połowę planowanych prac czerpalnych. Koszt tego 
etapu budowy nowej drogi wodnej to blisko 129,5 milionów złotych.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

Budowa Przekopu Mierzei Wiślanej to sposób na wyty-
czenie nowej drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany 
z Zatoką Gdańska. Ale aby taki ruch statków był możli-
wy i jednocześnie nie ograniczał ruchu samochodowego, 
niezbędne jest wybudowanie m. in. kanału żeglugowego 
ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami 
oczekiwania oraz nowego układu drogowego z dwoma mo-
stami obrotowymi. Całkowita długość nowej drogi wodnej 
z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to bli-
sko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który 
złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojo-
we. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.
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Pamiętamy, jak w 2018 roku z okazji 70-lecia 
powstania tej szkoły, prezes Pracodawców 
Pomorza  Zbigniew Canowiecki wręczał jej 
dyrektor Renacie Wypasek Złoty Medal 
„Zasługi dla Pracodawców Pomorza”. Jak 
prezes EKOINBUDU Tomasz Balcerowski 
(absolwent ww. szkoły) ustawił na jej tere-
nie, w celach edukacyjnych, przykładowy 
domek energooszczędny w technologii 
firmy STEICO z Czarnej Wody. Jak syste-
matycznie od lat działa w strukturach PP 
Wojciech Szczepański - b. kierownik warsz-
tatów w omawianej szkole. Aby te więzy 
wzmocnić i biznesowym partnerom podzię-
kować,  20. maja br. dyr Renata Wypasek 
i jej ekipa zrealizowali prawdziwe święto 
szkoły. tym razem pod hasłem: Festiwal 
Budowania Przyszłości. 

Trzeba mieć przyjaciół

Pracodawcy (nie tylko z branży budowlanej), 
zawsze byli bardzo zainteresowani kształ-
ceniem zawodowym młodzieży. Wśród pre-
zesów przedsiębiorstw są też absolwenci tej 
szkoły. P. Dyrektor specjalnie honorowała 
podczas uroczystości prezesa firmy INPRO 
Krzysztofa Maraszka, wręczając mu dyplom 
uznania za wzorową współpracę ze szkołą, 
w tym celujący sponsoring. 

Prezes K. Maraszek podkreślił, że na naj-
wyższe uznanie i wdzięczność zasługiwało, 
kiedy był uczniem, przygotowanie zawodo-
we, prowadzone często przez inżynierów 
- praktyków, którzy pracując w przedsię-

biorstwach, potrafili przekazać najnowszą 
wiedzę i konkretne umiejętności. Ubolewał, 
że od pewnego czasu w Polsce edukacja 
zawodowa trochę została zlekceważona 
i zmarginalizowana. Na szczęście trend ten 
już się kończy. 

przybywają nowi

Podczas uroczystości p. dyr Wypasek pod-
pisała uroczyście umowy z dwiema ko-
lejnymi firmami: Bauhaus i Blachotrapez. 
Pierwsza z nich ma w ofercie generalne 
wykonawstwo, a specjalizuje się w wy-
konywaniu stanów surowych obiektów 
mieszkalnych i przemysłowych. Natomiast 
Blachotrapez to czołowy polski producent 
pokryć dachowych i elewacyjnych. Świa-
towego zasięgu firma GROHE, producent 
instalacji sanitarnych i ciepłowniczych, 
zafundowała młodzieży nową pracownię, 
Nie trzeba dodawać, że uwzględniającą 
najnowocześniejsze technologie. Motorem 

pozyskiwania dla GROHE młodych kard 
jest Piotr Strzałkowski. 

P. dyr Wypasek usłyszała wiele pochleb-
nych słów, gratulacji i prezentów, w tym 
od uczniów okazałe logo szkoły wykonane 
przez nich z płytek ceramicznych 

Festiwal budowania Przyszłości 
w gdańskiej „budowlance”

Państwowe Szkoły Budownictwa 
im. prof. Mariana Osińskiego mają 
zadawnioną współpracę z biz-
nesem - nie tylko trójmiejskim, 
pomorskim, krajowym ale nawet 
światowym.  

TEKST: Anna Kłos ZDJĘCIA: Anna Kłos

Prezes INPRO Krzysztof Maraszek otrzymał dyplom za wzorową współpracę ze szkołą z rąk dyr Renaty Wypasek

Przecięcie wstęgi przed nową pracownią. Od lewej: 
wiceprezydent Gdańska Monika Chabior, dyr Renata 
Wypasek, Piotr Strzałkowski z firmy GROHE (funda-
tora pracowni)
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Port w Gdańsk od początku 2022 roku no-
tuje bardzo dobre wyniki w większości grup 
ładunkowych, osiągając dodatnią dynami-
kę (kwartał do kwartału ) +11,3%. W pierw-
szym kwartale br. Do magicznej granicy 15 
mln ton przeładowanych towarów zabra-
kło bardzo niewiele - 14,8 mln ton stanowi 
wzrost o 11,3 proc. w stosunku do analo-
gicznego okresu ub.r. 

Nadal najliczniejszą grupą ładunkową jest 
drobnica – ok. 6 mln ton (co stanowi wzrost 
o 2 proc.). Na drugim miejscu są paliwa 
płynne, które zanotowały wzrost o 25,7 
proc. osiągając wynik 5,7 mln t. Na plusie 
jest też węgiel, którego przeładowano po-
nad 1,6 mln t. Wzrost zanotowały też kon-
tenery (+9 proc.), pasażerowie (+12,3 proc.), 
ładunki Ro-Ro (+19,6 proc.). Rekord należy 
do drewna – przeładowano go aż o 3535 
proc. więcej niż w ub.r. Spadki zanotowało 
zboże i inne masowe.

- Naszym podstawowym zadaniem, które 
konsekwentnie realizujemy jest moderni-
zacja infrastruktury portowej. Finalizujemy 
kluczowe projekty związane z  infrastruktu-
rą dostępową zarówno od strony wody, jak 
i lądu. Robimy to z myślą, o naszych obec-
nych, jak i przyszłych partnerach handlo-
wych. Dzięki tym działaniom Port w Gdańsku 
jest dziś liderem na Bałtyku. Udowadniamy 

to, stale rosnącymi przeładunkami. W tym 
roku szacujemy wynik na poziomie 55 mln 
ton. Jeżeli zrealizujemy nasze cele, które 
wyznaczyliśmy sobie na ten rok, to mamy 
szansę nawet na jeszcze wyższy wynik. Jed-
nak musimy pamiętać, że planowanie w dzi-
siejszej sytuacji geopolitycznej jest dużo 

bardziej utrudnione i należy brać pod uwagę 
wiele scenariuszy – mówi Łukasz Greinke, 
prezes Portu Gdańsk.

Dodatkowo po pierwszym kwartale 2022 
Port Gdańsk utrzymuje I miejsce w przeła-
dunku kontenerów na Bałtyku.

Port Gdańsk drugi na Bałtyku

14,8 mln ton towarów przełado-
wano w pierwszym kwartale tego 
roku w Porcie Gdańsk - taki wynik 
daje największemu polskiemu 
portowi drugie miejsce wśród 
portów bałtyckich pod względem 
ilości przeładunków. Gdańsk 
wyprzedził dwa porty rosyjskie 
w Primorsku i St. Petersburgu. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

Obecnie Port Gdańsk obsługuje 21 regularnych połączeń morskich. Oprócz Euro-
py, stałymi kierunkami obrotu towarów są USA, Ameryka Środkowa i Południowa 
oraz Azja. w ramach oferowanych połączeń oceanicznych (aliansów: 2M i Ocean 
Alliance) jest jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połącze-
nia  kontenerowe  z  Chinami.  Do  Portu  zawijają  największe  transoceaniczne  jed-
nostki świata, wymagające głębokowodnych nabrzeży. Już z racji walorów geogra-
ficznych jest jednym z kluczowych punktów na logistycznej mapie świata, jednym 
z głównych ogniw Transeuropejskiego korytarza Transportowego nr VI, który łą-
czy  kraje  Skandynawii  z  państwami  położonymi  nad Morzem Adriatyckim.  Port 
Gdańsk jest bramą dla towarów importowanych i eksportowanych przez przedsię-
biorstwa Europy Środkowo-wschodniej.
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Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przesłał premierowi Mateuszowi Morawieckiemu 
„Memorandum w sprawie programu rządowego dla obszaru oddziaływania pierwszej elektrowni jądrowej 
w Polsce”. Tym samym zaprasza rząd do rozmów nad procesem realizacji i eksploatacji tej kluczowej dla bez-
pieczeństwa energetycznego państwa inwestycji.

Przypomnijmy, w grudniu 2021 r. spółka 
Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała 
Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo 
jako preferowaną lokalizację pod budowę 
pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. 
Jak podkreślają władze Pomorza, realizacja 
tej inwestycji stanowić będzie istotne wy-
zwanie nie tylko dla funkcjonowania gminy 
Choczewo, ale także gmin z nią sąsiadują-
cych położonych w powiatach wejherow-
skim, puckim i lęborskim.

„Memorandum stanowi aktualizację do-
kumentu przygotowanego i przekazanego 
stronie rządowej już w 2016 r. Jest to zatem 
ponowne zaproszenie do całościowego dia-
logu pomiędzy administracją rządową i sa-
morządową. Jego celem powinno być uzgod-
nienie kompleksowych działań niezbędnych 
dla jak najlepszego wdrożenia przedsięwzię-
cia, którego znaczenie jest strategiczne dla 
całego kraju – czytamy w piśmie marszałka 
dołączonym do przesłanego dokumentu.

W memorandum wskazano potrzebę 
przyjęcia Strategicznego Programu Rzą-
dowego. Mają w nim zostać zapisane 
kompleksowe działania, które pozwolą 
przygotować nasz region na realizację in-
westycji tak istotnej dla bezpieczeństwa 
całego państwa. Wspomniane działania 
dotyczyć będą obszarów, takich jak: do-
stępność transportowa, infrastruktura 
elektroenergetyczna, rozwój gospodarczy, 
edukacja oraz warunki życia mieszkańców 
i atrakcyjność osiedleńcza.

Władze województwa podkreślają, że elek-
trownia jądrowa na Pomorzu będzie sil-
nym impulsem inwestycyjnym, a zarazem 
spowoduje zmianą lokalnych warunków 
życia i prowadzenia działalności gospo-
darczej. Jak zauważa marszałek Struk 
z budową elektrowni wiązać się będzie 
również konieczność budowy odpowiedniej 
infrastruktury: dróg, linii kolejowej czy linii 
elektroenergetycznych, które na zawsze 
zmienią charakter i krajobraz gminy, w któ-
rej powstanie elektrownia i jej otoczenia.

– Dodatkowo powstanie zaplecze mieszkal-
ne i usługowe dla budowniczych elektrowni, 
których docelowa liczba może przekroczyć 
kilka tysięcy osób. To wszystko budzi wśród 
mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców 
poczucie niepewności, a wiele z ich pytań 
póki co pozostaje bez odpowiedzi. Dlatego 
chcemy zwrócić uwagę premiera na potrze-
bę kompleksowego podejścia do przygoto-
wania całego przedsięwzięcia – zaznacza 
marszałek Struk.

Marszałek Pomorski napisał 
do premiera ws. „atomówki”

TEKST: mat. pras. ZDJĘCIE: pixabay.com
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Centrum Kompetencji STOS (Smart and 
Transdisciplinary knOwledge Services) Po-
litechniki Gdańskiej powstaje na kampusie 
uczelni przy ul. Traugutta. Znajdzie się sie-
dziba Centrum Informatycznego Trójmiej-
skiej Akademickiej Sieci Komputerowej 
PG. Jak wyjaśnił Maciej Dzwonnik, rzecznik 
prasowy Politechniki Gdańskiej, placówka 
ma pełnić funkcję multidyscyplinarnego 
centrum gromadzenia i przetwarzania da-
nych – zgodnie z najnowszymi, światowymi 
standardami.

– Możliwości CK STOS będzie można wyko-
rzystywać również w badaniach naukowych 
z zakresu m.in. fizyki, astronomii, ale i bio-
technologii oraz medycyny. Wspomoże także 
badania wdrożeniowe służące komercjaliza-
cji nauki – zapowiedział rzecznik PG.

Rozpoczęły się już pierwsze rozruchy i próby 
na instalacjach tego innowacyjnego obiektu.

– Właściwie wszystkie główne instalacje są 
już wykonane. Kolejno zaczynamy wszystko 
uruchamiać i dokonywać rozruchów. Bryła 
obiektu, dach i elewacje, zostały zamknię-
te. Większość pomieszczeń technicznych, 
takich jak rozdzielnie, serwerownie i wen-
tylatornie zostały już wyposażone w sprzęt. 
Ułożono wszystkie trasy kablowe oraz ru-
rociągi i instalacje – poinformował Michał 
Sadowski, dyrektor projektu z sopockiej 
firmy NDI, która jest generalnym wykonaw-
cą inwestycji.

Koszt inwestycji to prawie 156 milionów 
złotych, z czego 90,1 milionów złotych po-
chodzi z budżetu Unii Europejskiej, pozy-
skanych dzięki zaangażowaniu w projekt 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Do tego doliczyć trzeba także 
pieniądze, za które uczelnia już sama wy-
posaży inteligentne centrum w dodatkowy 
sprzęt. Łącznie koszt inwestycji przekroczy 
zatem 200 milionów złotych.

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysz-
tof Wilde podkreślił, że CK STOS będzie 
“technologiczną wizytówką miasta i re-
gionu”. Jak dodał, czeka na nią nie tylko 
społeczność akademicka, ale też inne po-
morskie uczelnie oraz przede wszystkim 
lokalny przemysł i biznes.

Superkomputer będzie służył 
pomorskiemu biznesowi

W ostatnią fazę wkracza budowa Centrum Kompetencji STOS na Politechnice Gdańskiej. Znajdzie się tam 
jedna z najnowocześniejszych w Europie serwerowni z superkomputerem. Ma ona służyć między innymi pomor-
skim przedsiębiorcom.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

profesor Krzysztof wilde
- rektor Politechniki Gdańskiej

Budowa Centrum Kompetencji STOS PG jest odpowiedzią naszej uczelni na potrzeby rynku w zakresie usług badaw-
czo-rozwojowych B+R, które wymagają obliczeń, transferu i przetwarzania oraz archiwizacji ogromnych zbiorów da-
nych. Będzie to możliwe dzięki superkomputerowi, który w przyszłości znajdzie się w centrum. Obrazowo mówiąc: to, 
co „domowemu” komputerowi PC zajęłoby kilka miesięcy, superkomputer w STOS-ie wykona raptem w kilka godzin. 
Moc obliczeniowa serwerów, które będą tu dostarczone, zapewni możliwość rozwoju w dziedzinie IT wielu firmom 
województwa pomorskiego. Co więcej, możliwości CK STOS będzie można wykorzystywać w badaniach naukowych 
z zakresu m.in. fizyki, chemii, astronomii, biotechnologii, czy medycyny, a także do badań wdrożeniowych służących 
komercjalizacji nauki. Na CK STOS PG skorzystają jednak nie tylko studenci i naukowcy PG oraz firmy zewnętrzne. 
Trwają już rozmowy z władzami innych trójmiejskich uczelni na temat kolokacji, czyli przeniesienia ich serwerów do 
CK STOS, co obniżyłoby koszty związane z zakupem swojego sprzętu i jego utrzymaniem. 
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 Związany z sytuacją na Ukrainie napływ uchodźców do Polski jest bardzo 
widoczny i odczuwalny dla Polaków. Oferowana pomoc to nie tylko żywność i ubrania, 

ale również udostępnianie swoich mieszkań. Zmiany w ustawodawstwie miały na 
celu zabezpieczenie interesów właścicieli nieruchomości, ale również zwiększenie 
liczby mieszkań dla uchodźców. Poniżej informacje dotyczące regulacji polskiego 

ustawodawstwa w kwestii najmu i użyczenia mieszkań dla uchodźców. 

zmiany W wynajmie 
i użyczeniu 
mieszkań dla 

uchodźcóW
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stawa o pomocy 
obywatelom Ukra-
iny w związku z kon-
fliktem zbrojnym 

na terytorium państwa weszła w życie 
dnia 12 marca 2022 r. Celem ustawy było 
umożliwienie uchodźcom funkcjonowania 
w naszym kraju. Ustawa zawiera szereg 
regulacji, w szczególności dotyczących 
pobytu w Polsce, korzystania z pomocy 
medycznej i społecznej, podjęcia pracy. 
Są w niej również postanowienia zwią-
zane z udostępnianiem mieszkań dla 
uchodźców. 

Ustawa obejmuje obywateli Ukrainy, któ-
rzy przybyli do naszego kraju w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego państwa, obywateli 
posiadających Kartę Polaka, którzy wraz 
z najbliższą rodziną przybyli na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
nieposiadających obywatelstwa ukraiń-
skiego małżonków obywateli Ukrainy, o ile 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium tego państwa. 

Umowa użyczenia została zwolniona spod 
działania przepisów ustawy o ochronie 
praw lokatorów. Zatem, jeżeli zaistnieją 
przesłanki do opróżnienia lokalu uży-
czonego uchodźcy z Ukrainy będzie to 
możliwe w każdym czasie. Nie stosuje 

się przepisów o zakazie eksmisji. Mowa 
tu o użyczeniu mieszkania uchodźcom 
w celu tymczasowego zaspokojenia ich 
potrzeb mieszkaniowych. Nie obowiązu-
je również czasowy zakaz eksmisji, który 
wprowadzono w związku z pandemią ko-
ronawirusa. 

Odnośnie najmu okazjonalnego, przy za-
wieraniu takowej umowy najemca nie 
musi wskazywać innego lokalu, w przy-
padku gdyby wyegzekwowano obowią-
zek opróżnienia lokalu. Najemca musi 
dołączyć do umowy swoje oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji i że na żąda-
nie wynajmującego opróżni i wyda lokal 
używany na podstawie umowy najmu 
okazjonalnego w terminie wskazanym 
w żądaniu. Zrezygnowano z żądania, by 
najemca będący uchodźcą wskazał inny 
lokal, w którym będzie mógł zamieszkać 
w przypadku wyegzekwowania od niego 
obowiązku opróżnienia i wydania lokalu 
zajmowanego na podstawie umowy najmu 
okazjonalnego i składania stosownego 
oświadczenia właściciela takiego lokalu. 
Takie regulacje są korzystne dla Polaków, 
ale również uchodźców. 

Do najmu zwykłego stosuje się przepi-
sy ustawy o ochronie praw lokatorów 
niezależnie od obywatelstwa najemcy. 
A więc, nawet gdyby właściciel lokalu 
uzyskał tytuł wykonawczy zobowiązujący 
najemcę do wydania nieruchomości lub 

opróżnienia pomieszczenia, a najemcy nie 
przysługiwałby tytuł prawny do innego 
lokalu to komornik wstrzyma się z doko-
naniem czynności do czasu wskazania 
przez gminę tymczasowego pomieszcze-
nia. Należy pamiętać, że obowiązek za-
pewnienia lokalu socjalnego przysługuje 
w szczególności kobietom w ciąży czy też 
małoletnim. 

Warto zwrócić uwagę, że wielu uchodź-
ców może nie mieć pracy w Polsce, na 
przykład z uwagi na nieznajomość języka. 
Skutkiem tego mogą być trudności w re-
gulowaniu należności wobec wynajmu-
jących. Nie mniej jednak, zmiany należy 
ocenić pozytywnie. Zwiększyły ochronę 
właścicieli udostępnianych lokali oraz za-
bezpieczają ich prawa i interesy.

radca prawny
Ryszard Stopa

kancelaria Radcy Prawnego

U
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KreaTywna KobieTa

Kim jest kreatywna kobieta? Co znaczy to 
pojęcie dla każdego z nas? Bo...jak dla mnie 
to osoba, która nie boi się wprowadzać 
nowych idei, pomysłów czy też planów. 
Kreatywność to też sztuka rozwiązywania 
problemów i przeskakiwania przez „belki 
rzucane pod nogi”. Każda z nas potrafi kre-

atywnie podejść do sytuacji, relacji i pla-
nów, a jak się gubi to zasiada w naszym 
gronie przy kawie, a ja jej pomagam.

KobieTa pomaga KobieTom

Moją intencją jest wspieranie przedsiębior-
czości kobiet oraz propagowanie korzyści 
jakie niesie budowanie własnej marki. Po-

przez szereg swoich założeń chcę inspiro-
wać i zachęcać kobiety do rozwoju zawo-
dowego oraz osobistego. Podejmowania 
nowych wyzwań oraz realizowania się na 
stanowiskach kierowniczych. Jestem prze-
konana, że to właśnie zwiększanie liczby 
kobiet wśród przedsiębiorców jest najlep-
szym gwarantem sukcesu i rozwoju rynku 
w Polsce.

Pomagam odważnym kobietom, aby ich biznesy kreatywne przynosiły dochody.

cześć! jestem magda
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Wspieram kobiety poprzez różne metody 
coachingowe, dziele się doświadczeniem 
i wiedzą merytoryczną. Motywuje do dzia-
łania, a jak trzeba to ciągnę za uszy i daje 
„kopniaka” na rozpęd. Miło patrzeć, że po 
przejściu całego procesu szkoleniowego 
kobiece biznesy dostają wiatru w żagle, 
zarabiają dobre pieniądze i sięgają po 
więcej, bo są tego warte.

w grupie siła

W wielu aspektach życia łatwiej jest coś 
zrobić w dwójkę a nawet w grupie. Je-
śli ktoś z doświadczeniem wesprze Cię, 
to wtedy biznes rozwija się szybciej, ma 
mocniejszy fundament. Większość z nas 
tworzy ścieżkę biznesową metodą prób 
i błędów. Nie jest to złe, ale czasochłonne 
i kosztowne. Po co wyważać otwarte już 
drzwi. Ktoś już popełnił te błędy, ktoś ska-
leczył się i płakał, a dziś dzieli się sukce-
sem, doświadczeniami i wspiera mentalnie 
osoby które są na początku drogi. Śmiało 
korzystajmy więc z projektantów kariery 
czy doradców zawodowych.

Świadomy KieruneK

Zazwyczaj pracuję z dziewczynami, któ-
re już wiedzą co chcą robić. Potrzebują 
jedynie stworzyć markę i nakreślić biz-
nesplan. Czasami jest to plan na sprze-
daż, ustawienie pewnych zasad, praca 
nad asertywnością i poczuciem osobistej 
wartości. Każda z nas ma wiele w głowie 
pomysłów. Ważne jest, aby je wszystkie 
spisywać do notatnika. Myśli i słowa, 
która są spisane w mają moc sprawczą. 
Jedynie do realizacji potrzebują odpo-
wiedniego czasu.

coach branży KreaTywnej

Mam pewien dar łączenia ze sobą rożnych 
kropek. Skierowałam swoją uwagę na bran-
żę kreatywną, ponieważ czuję, że na tym 
polu mogę pomóc swoją wiedzą i doświad-
czeniem. Kreatywność to przedsiębiorczość, 
to skuteczna forma prowadzenia biznesu. 

Dzięki narzędziom i szkoleniom można na-
uczyć się kreatywnie rozwiązywać proble-
my, znaleść pomysł jak zwiększyć koszyk 
klientów, jak sprzedawać, rozwinąć umie-
jętności biznesowe - które na początku nie 
zawsze są mocna stroną. Na rynku, klu-
czowym czynnikiem decydującym o suk-
cesie jest dostrzeganie szans i możliwości 
zanim zrobi to konkurencja. Aby było to 
możliwe, buduję środowisko, w którym za-
chęcam do innowacyjności i kreatywności 
w wykorzystywaniu szans i możliwości, 
brania osobistej odpowiedzialności, po-
dejmowania ryzyka oraz umiejętnego za-
rządzania zmianą.

KreaTywnoŚć na KłopoTy

W szczególności kreatywność uwidacznia 
się w obliczu kryzysu marki. Gdyby w biz-
nesie wszytko było schematyczne i proste, 
to każdy osiągnąłby sukces. A tak nie jest. 
Każda z nas jest inna, potrzebuje swojej 
ścieżki kariery i celów do ociągnięcia. Kre-
atywne myślenie jest niezbędne dla roz-
woju i wzrostu firmy. Doskonale rozumieją 
to nasze panie w grupie.

KreaTywna Kawa

Cykl spotkań „kreatywna kawa” to nie tyl-
ko forma gdzie wymieniamy się wizytów-

kami czy poznajemy nowych uczestników, 
ale głównie dzielimy się zdobytą wiedzą, 
doradzamy, inspirujemy się nawzajem, 
rzucamy szalonymi pomysłami. Taka burza 
mózgów, bez krytyki i oceniania. Po takich 
dwóch godzinach dziewczyny wychodzą 
zmotywowane do działania, z gotowym 
planem, ze świadomością, że czegoś chcą 
lub nie. Analizujemy różne spojrzenia na 
biznesy, to jest to co w grupie jest najcen-
niejsze. Każdy z nas może stać się poten-
cjalnym klientem i powiedzieć na co zwró-
ciła uwagę. Jakie zauważyła zalety a jakie 
wady projektu.

Spotkanie przy kawie jest skierowanie do 
kobiet, prowadzących działalność czy bę-
dące na managerskich stanowiskach. Są 
to małe jednoosobowe działalności, jak 
również średnie firmy. Przyciągamy oso-
by, które są ciepłe, otwarte i chcą ze sobą 
współpracować oraz wynoszą dla siebie jak 
najwięcej. Dziewczyny korzystają ze swoich 
usług między sobą. Wspierają się nawza-
jem. Nadrzędną wartością grupy „kreatyw-
na kawa” jest współpraca oraz zaufanie.

własna droga w biznesie

Aby spełnić marzenia biznesowe, trzeba iść 
własną drogą. Należy odnaleźć swój kieru-
nek, trzeba się inspirować ale nie kopiować. 
Wzbudzić w sobie odwagę i to coś w mózgu, 
co nas motywuje do ciężkiej drogi.

Nieocenione jest wsparcie grupy, trenera 
czy doradcy marketingowego, który nas po-
prowadzi. Tak więc Kreatywna Kobieta, to 
Ty, to ja, to każda z nas. Podziel się ze mną 
swoją kreatywnością. Z chęcią dowiem się, 
co tworzysz! 

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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a wodach Morza Bałtyckiego panują jedne z naj-
lepszych warunków do rozwoju inwestycji w farmy 
wiatrowe. Nasze morze ma bardzo dobre warunki 
wietrzne i lokalizacyjne, a do tego płytkie wody 

(Bałtyk jest najpłytszym morzem na świecie, jego średnia głębokość 
to około 55m). To wszystko sprawia, że potencjał rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego uznaje się 
za jeden z największych w regionie.

Powierzchnia Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej to około 22.5 
tys. km2. W uchwalonym w czerwcu 2021 r. Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich, akweny przezna-
czone pod morską energetykę wiatrową to zaledwie około 2 tys. km2. 
Zainteresowanie realizacją inwestycji w Polsce jest widoczne i de-
klarowane przez wiele podmiotów. Rozszerza się grono inwestorów 
zainteresowanych zabezpieczeniem praw do stref w polskiej części 

Morza Bałtyckiego, na których będzie można realizować projekty 
farm wiatrowych. Pierwsze prace instalacyjne w polskich obszarach 
morskich mają rozpocząć się już w roku 2024. Pierwsze przyłączenia 
do sieci zaplanowano na 2026 r. Wśród inwestorów są polskie spółki 
Skarbu Państwa, m.in. Orlen i PGE. 

- PGE Polska Grupa Energetyczna planuje zainstalować na Morzu Bał-
tyckim do 2040 r. elektrownie wiatrowe o mocy przynajmniej 6,5 GW. 
Ale pierwszy prąd popłynie z Bałtyku na polskie Wybrzeże znacznie 
szybciej. Aktualnie PGE realizuje trzy projekty - dwa z nich realizowa-
ne są niemal równolegle i rozpoczną produkcję prądu w latach 2026-
2027, uruchomienie poszczególnych etapów odbędzie się rok po roku. 
Trzeci z obecnie realizowanych projektów o nazwie Baltica 1 planowa-
ny jest do uruchomienia po 2030 r. - mówi Dariusz Lociński, prezes 
zarządu PGE Baltica, spółki z Grupy PGE budującej morskie elek-
trownie wiatrowe na Bałtyku.

morska energetyka 
wiatrowa na Bałtyku 

niedoszacoWana
Komisja Europejska szacuje, że na Morzu Bałtyckim można by zbudować elek-

trownie o łącznej mocy aż 93 GW. Z tego nawet 30 proc. przypada na Polskę. To 
znaczy, że gdyby cały potencjał został wykorzystany, na polskim Pomorzu mogłoby 

powstać nawet 30 GW mocy z morskiego wiatru.

N



BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

 33    

Wnioski o siedem nowych koncesji budowę morskich farm wiatrowych 
na Bałtyku złożył też PKN Orlen. Łączna moc turbin wiatrowych, możli-
wa do uzyskania na obszarach objętych wnioskami szacowana jest na 
ok. 7 GW. Obecnie Orlen, wraz z kanadyjską firmą Northland Power roz-
wija projekt Baltic Power – farmę o mocy 1,2 GW. Jej budowa planowana 
jest na lata 2024 – 2026. Paliwowy koncern do końca dekady chce zain-
westować w nowoczesną energetykę, w tym wiatrową, aż 47 mld zł. 

W sumie do 2040 roku przewiduje się osiągnięcie około 11 GW mocy 
zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych, ale branża również 
weryfikuje te założenia. Według Polskiego Stowarzyszenia Ener-
getyki Wiatrowej przy odpowiednim planowaniu możemy osiągnąć 
zdecydowanie lepsze wyniki, dlatego potencjał mocy zainstalowanej 
zostanie oceniony na nowo.

Aktualnie funkcjonujące elektrownie wiatrowe na Bałtyku osiągnęły 
łącznie 2,2 GW mocy. Żadna z nich nie działa na polskim wybrzeżu, 
a na wodach terytorialnych Niemiec, Danii, Szwecji i Finlandii. Euro-
pejskim liderem w morskiej energetyce wiatrowej jest Wielka Bryta-
nia - na wodach otaczających Wyspy Brytyjskie pracują wiatraki, któ-
rych łączna moc wynosi prawie 12 GW. Ale te kraje budują i rozwijają 
elektrownie na morzu od wielu lat.

Kluczem do optymalnego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej jest 
współpraca wszystkich zaangażowanych stron, zarówno po stronie 
regulacyjnej, jak i przemysłowej. Widzimy to na przykładzie lidera na 
rynku offshore, Wielkiej Brytanii. Długoterminowe i klarowne ambicje 
w zakresie wolumenu morskiej energii wiatrowej, wsparte przejrzystym 
system aukcyjnym, sprawnym wydawaniem pozwoleń oraz otwartością 
na współprace podmiotów lokalnych z zagranicznymi inwestorami, 
sprawiły, ze Wielka Brytania jest niewątpliwym przykładem tego jak 
dużą rolę offshore może odegrać w procesie dekarbonizacji, ale rów-
nież tworzeniu nowych miejsc pracy, i rewitalizacji lokalnej gospodarki. 
Wydatki inwestycyjne na realizację 4,8 GW nowych mocy zainstalowa-
nych w morskich farmach wiatrowych w 2021 r. w Europie wyniosły 16,6 
mld euro. Polska może być jednym z beneficjentów tego rozwoju – mówi 
Małgosia Bartosik, Zastępca Dyrektora Generalnego Wind Europe, Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Morska energetyka wiatrowa to jeden z głównych filarów polskiej 
transformacji energetycznej. Przy odpowiednim wsparciu wiatr z Bał-
tyku przyczyni się do zagwarantowania bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju oraz wzmocnienia polskiej gospodarki poprzez budowę 
nowoczesnego i silnego łańcucha dostaw dla morskich farm wiatro-
wych. Jednym z kluczowych warunków optymalnego wykorzystania 
potencjału krajowego łańcucha dostaw jest przystosowanie polskich 
portów do obsługi tej nowej gałęzi gospodarki. Obecnie żaden z pol-
skich portów nie spełnia wymagań stawianych potencjalnej bazie in-
stalacyjnej dla offshore. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

janusz gajowiecKi
- Prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Energetyki Wiatrowej

Rozwój morskiej energetyki wiatrowej to 
dla polskiej gospodarki olbrzymia szansa, 
dlatego musimy umiejętnie wykorzystać 
wszelkie możliwości maksymalizacji udziału 
polskich przedsiębiorstw w zabezpieczeniu 
dostaw dla realizowanych w kraju projektów 
oraz włączenia ich do globalnych łańcuchów 
dostaw. Mimo że branża offshore wind jest 
nową dziedziną polskiej gospodarki, mamy już 
w tym obszarze kompetencje, które możemy 
wykorzystać i rozwijać. Polski łańcuch dostaw 
dla morskich farm wiatrowych obecnie 
obejmuje około 400 firm działających już 
na rynku offshore lub mogących łatwo 
i sprawnie wejść na ten rynek wykorzystując 
doświadczenie i zasoby zdobyte w branżach 
pokrewnych. 
Mamy więc dobry potencjał wyjściowy, np. 
polskie stocznie mają wyśmienite referencje 
w zakresie budowy najwyższej światowej 
klasy jednostek instalacyjnych i serwisowych. 
To szansa dla branży na rozwinięcie 
nowej oferty, m.in. w zakresie stalowych 
konstrukcji wsporczych, wież wiatrowych, 
kompletnie wyposażonych morskich stacji 
transformatorowych, jak również w zakresie 
usług instalacyjnych, serwisowych i portowych.
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Podczas wydarzenia nie mogło odbyć bez aukcji. Organizatorzy sza-
cują, że podczas sobotniego wieczoru na szczytny cel udało się ze-
brać ponad 250 tys. złotych.

– Oczywiście nie udałoby nam się to, gdyby nie pomoc i wsparcie na-
szych darczyńców. Dziękujemy znamienitym osobom i instytucjom, 
które objęły nasze wydarzenie patronatem honorowym: Ambasado-
rowi Włoch w Polsce, Konsulowi Honorowemu Włoch w Gdyni, Stowa-
rzyszeniu Konsulów Honorowych w Polsce, Wojewodzie Pomorskiemu 
Dariuszowi Drelichowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego Mie-

czysławowi Strukowi, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrze Dul-
kiewicz, Business Centre Club Loży Gdańskiej, Gdańskiemu Klubowi 
Biznesu, Pracodawcom Pomorza, Polsko-Szwedzkiej Izbie Gospodar-
czej. Dziękujemy gospodarzom Olivia Star, ponsorom: Fundacji John-
nyBros, Abakus Gdynia, AMG Brand Center Gdańsk, Mercedes-Benz 
Witman, AMG Brand Center Gdańsk, Mercure Hotel Gdańsk Stare 
Miasto, MOWI, Omida Logistics oraz Sobrevino. Kłaniamy się nisko 
wszystkim naszym fundatorom, patronom i wolontariuszom. Okaza-
liście wielkie serce! – powiedziała Anna Janowicz, prezes Fundacji 
Hospicyjnej.

Za nami XI Charytatywny Bal z Sercem zorganizowany przez Fundację Hospicyjną. Zebrano środki fi-
nansowe na wsparcie tak ważnej opieki hospicyjnej oraz na powstanie Centrum Opieki Wytchnieniowej.

około ćWierć miliona 
złotych udało się zebrać 
na leczenie hospicyjne
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TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: Łukasz Wajszczyk Fotografia
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Nanoseen to młody zespół inżynierów i na-
ukowców zajmujący się zaawansowaną 
nanotechnologią. Powstające w wyniku 
tego materiały, jak grafen czy struktury 
metaloorganiczne, pomogą rozwiązywać 
wiele problemów związanych np. z oczysz-
czaniem wody. Start-up wyprodukował 
m.in. technologię bezenergetycznego i bez-
ciśnieniowego oczyszczania wody.

Ale to nie wszystko. Firma bierze udział 
w pracach NASA dotyczących stworzenia 
zautomatyzowanej technologii do uprawy 
roślin w misji na Marsa.

– W tym roku rozpoczniemy pilotażowy pro-
gram wdrożenia naszego produktu Nanose-
enX w kilku krajach na świecie. Chcemy być 
firmą globalną, najlepszą firmą nanotechno-
logiczną świata – podkreśla Bartosz Krusz-
ka, CEO i CSO Nanoseen.

A wszystko to będzie możliwe dzięki spe-
cjalistom z Pomorza. Zespół Nanoseen do-
celowo będzie liczył ok 25 ekspertów.

– Trójmiasto staje się coraz ciekawszą lokali-
zacją dla badań badawczo-rozwojowych. Za-
wdzięczamy to przede wszystkim doskonale 

wykształconym pracownikom kształcącym 
się na pomorskich uczelniach – podkreśla 
Mikołaj Trunin, zastępca dyrektora Invest 
in Pomerania, która pomogła w lokalizacji 
start-upu w Gdyni.

Trwa już rekrutacja dla naukowców i spe-
cjalistów R&D. Wraz z rozwojem firmy po-
szukiwani będą między innymi specjaliści 
z dziedziny marketingu, PR sprzedaży, za-
rządzania biznesem czy koordynacji pilo-
tażowej.

Pomorski start-up chce hodować 
rośliny na… marsie

Wybrzeże przyciąga zaawansowane technologicznie innowacje. Tutaj mające globalna ambicję firmy znajdują 
kadrę specjalistów. W Gdyni swoją siedzibę otwiera Nanoseen. To polski start-up, który współpracuje z NASA.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: mat. pras.
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Na początku maja w Houston w USA odbyła się największa na świecie konferencja łącząca 
profesjonalistów zajmujących się energetyką morską z ponad 130 krajów – Offshore 

Technology Conference (OTC). W ciągu czterech dni liderzy branży offshore, inwestorzy, 
nabywcy i przedsiębiorcy spotykali się w Texasie – światowym ośrodku branży energetycznej.

pomorski biznes 
zaProsił śWiat do odkrycia 

Potencjału offshore
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 konferencji Of-
fshore Technology 
Conference w Ho-
uston wzięło udział 

ponad 4,5 tysiąca firm związanych z ener-
gią, zarówno tradycyjną jak i odnawialną.

W konferencji Offshore Technology Confe-
rence w Houston wzięło udział ponad 4,5 
tysiąca firm związanych z energią, zarówno 
tradycyjną jak również odnawialną. Już po 
raz drugi Pomorze dołączyło do wydarzenia 
celem zaprezentowania potencjału regionu 
i tym razem znacząco zapisało się na mapie 
wystawców OTC. W ramach regionalnego 
stoiska, zorganizowanego pod szyldem ini-
cjatywy Agencji Rozwoju Pomorza – Invest 
in Pomerania, zaprezentowało się 13 przed-
siębiorców, będących uczestnikami misji 
gospodarczej zorganizowanej przez Gdań-
ską Agencję Rozwoju Gospodarczego (Inve-
stGDA) w ramach projektu Pomorski Broker 
Eksportowy. Firmom towarzyszyło ponadto 
Polskie Forum Technologii Morskich, będą-
ce instytucją zrzeszającą przedsiębiorców 
sektora morskiego i stoczniowego, oraz 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego 
ze Słupska.

Na stoisku województwa pomorskiego za-
prezentowały się lokalne firmy, które reali-
zują już projekty dla globalnych dostawców 
branży morskiej i offshore oraz offshore 
wind, głównie w obszarze projektowania, 

serwisu oraz łańcucha dostaw. Byli wśród 
nich producenci maszyn, urządzeń i kon-
strukcji stalowych jak Vistal Gdynia, Euro 
Weld, Elbudmed czy Seaonics. Ponadto 
Bota Technik, LHM Poland czy Amstall, jako 
wsparcie niezbędnymi systemami, usługa-
mi i wykwalifikowanym kapitałem ludzkim. 
Potencjał projektowy i inżynierski Pomorza 
zaprezentowało biuro StoGda, NAVA oraz 
Seatech, natomiast przykłady możliwości 
świadczenia specjalistycznych usług dla 
sektora energetyki morskiej w obszarze 
serwisu, testowania i kontroli pokazały ta-
kie firmy jak MEWO, Ventum czy NNT.

W

andrzej chrapek
- Project Manager w NAVA Engineering

Z perspektywy czasu, wyjazd do Texasu oceniam jako bardzo 
udany, zasadny i potrzebny. Należałoby podkreślić, że zarówno 
udział w targach i konferencjach podczas OTC jak i reszta wizyt 
oraz spotkań w ramach misji gospodarczej ‘Offshore Wind 
USA 2022’ był bardzo przemyślany, świetnie przygotowany 
i zrealizowany (za co nalezą się podziękowania dla 
organizatorów tego przedsięwzięcia). Co nam dał ten wyjazd? 
Odpowiedz na pytanie jest wielopłaszczyznowa. Uważam, 
że osiągnęliśmy kluczowy cel tego wyjazdu, czyli udało się 
nawiązać relacje z amerykańskim rynkiem (tutaj zarówno my 
poznaliśmy amerykańskie firmy, ale także oni usłyszeli o nas). 
Dodatkowo, reprezentacje firm spoza USA (Włochy, Holandia, 
itd), które poniekąd przyjechały z podobnym celem jak my, 
zobaczyły, że polskie firmy są obecne na OTC, mają silną 
reprezentacje a coraz większa ilość firm staje się rozpoznawalna 
(każdy z przedstawicieli naszych firm odbył niezliczoną ilość 
rozmów i spotkań). Ponadto, nie można zapomnieć o synergii 
pomiędzy poszczególnymi firmami (czasem konkurującymi) – 
podczas tej misji udało się wypracować wspólny front podczas 
spotkań i targów oraz zacieśnić nasze własne relacje, co 
wpłynie zdecydowanie korzystnie na nasz potencjał (wspólny 
potencjał) na arenie międzynarodowej. Moim zdaniem – całe to 
przedsięwzięcie bardzo korzystnie wpłynie na potencjał oraz 
rozwój pomorskiego biznesu.
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Krzysztof chrzanowski,
- CEO&Founder Amstall

Targi Offshore Technology Conference, które odbyły się w Houston uważam za bardzo udane. 
Zapamiętam je na długo i to z wielu powodów. Po pierwsze- moc Pomorza. Dopiero kiedy poznałem 
pozostałych uczestników misji oraz firmy, które reprezentują, zdałem sobie sprawę z tego jak 
ogromny, poparty wieloletnim doświadczeniem i jakże zróżnicowany potencjał tam prezentujemy. 
Kolejnym aspektem, który otworzył mi oczy jest możliwość synergicznego ukierunkowania naszych 
wspólnych działań w celu osiągnięcia efektu nieosiągalnego w pojedynkę. Słynna maksyma mówi: 
„Zamiast pracować ciężko, pracuj mądrze”. Faktycznie. Do tej pory wszyscy znaliśmy znaczenie wyrazu 
„competition”. Dziś znamy również amerykańską modyfikację tego wyrazu: „coopetition”.Jeśli Gdańsk 
zwany jest „morzem możliwości” to Houston zdawać się może ich oceanem. Prócz realizowanych tu 
inwestycji w energetykę wiatrową, znajdziemy tu również ogromne pole do współpracy w tradycyjnym 
sektorze Oil&Gas, stary, dobry przemysł stoczniowy, a także popyt na różnego konstrukcje stalowe 
oraz zasoby ludzkie. Nasz region z łatwością odpowie podażą na każde z powyższych. Widać, że jako 
biznesowy konglomerat trójmiasta odrobiliśmy lekcje i jesteśmy dobrze przygotowani na nadchodzące 
wyzwania stawiane przedsiębiorstwom działającym w branży. Inicjatywy takie, jak ta misja pozwalają 
nie tylko na zbieranie nowych doświadczeń ale również na dalszą ekspansję naszych przedsiębiorstw. 
Jestem zaszczycony, że mogłem być jej częścią.
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marcin grzegory,
- Zastępca Dyrektora Invest in Pomerania, 
samorządowej inicjatywy koordynowanej przez 
Agencję Rozwoju Pomorza

Misja gospodarcza na OTC jest realizacją jednego z celów 
strategii rozwoju gospodarczego pomorskiego - rozwój sektora 
offshore w regionie. Pomorskie ma doskonałe warunki dla jego 
rozwoju, w tym kompetencje, doświadczenie i kadrę. Pierwsze 
farmy wiatrowe staną na naszym wybrzeżu już w 2026 r. 
a pomorskie może stać się hubem produkcyjnym dla branży 
offshore. Lokalne firmy już realizują projekty dla globalnych 
dostawców z tego sektora. Delegacja z regionu składała się 
z przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu województwa 
pomorskiego oraz instytucji otoczenia biznesu prezentowanych 
pod wspólną marką Invest in Pomerania - samorządowej 
inicjatywy koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza 
(ARP). Podczas OTC, w ramach spotkań b2b oraz seminariów 
biznesowych nawiązano szereg relacji na poziomie partnerskim 
i komercyjnym. W kontekście promowania dwustronnej 
długofalowej kooperacji na linii Pomorze/Polska - Teksas 
zarówno w wielu obszarach energetyki oraz nowoczesnych 
technologii nawiązano stosunki na poziomie instytucjonalnym. 
Konferencja była też okazją do poszukiwania odpowiedzi 
na aktualne wyzwania w branży offshore. Odbyło się ponad 
80 sesji tematycznych oraz wiele paneli dyskusyjnych 
poświęconych m.in. zagadnieniom związanym z innowacjami 
w projektach offshore, transformacją energetyczną i cyfrową. 
Z tej wiedzy i globalnych doświadczeń skorzystali uczestnicy 
pomorskiej misji. Wobec wojny na Ukrainie i konieczności 
budowania niezależności energetycznej Europy udział 
w wydarzeniu miał dodatkowe znaczenie.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIE: mat. pras.

Wydarzenia organizowane w ramach OTC 
wychodziły naprzeciw wyzwaniom, które 
stoją przed globalnym rynkiem energe-
tycznym. To ponad 80 sesji tematycznych 
oraz wiele paneli dyskusyjnych, podczas 
których specjaliści z całego świata wygło-
szą ponad 300 referatów. Podejmowane 
były zagadnienia związane z innowacjami 
w projektach offshore, transformacją ener-
getyczną i cyfrową oraz wiele bieżących 
multidyscyplinarnych tematów. Konferen-
cja i towarzyszące im targi dały możliwość 
nawiązania kontaktów z naukowcami, inży-
nierami, menadżerami, przedstawicielami 
biznesu, którzy dzielą się swoją wiedzą, opi-
niami i doświadczeniem zarówno w sesjach 
panelowych i technicznych.

Przemysł stoczniowy jest najdynamiczniej 
rozwijającym się sektorem gospodarki 
województwa pomorskiego. Portfolio pro-
duktowe stoczni obejmuje wysoce wyspe-
cjalizowane jednostki pływające, takie jak 
kładki kablowe, statki typu jack-up o dużej 
ładowności i statki zasilane LNG, wieże 
wiatrowe, arktyczne statki kontenerowe 
i ekskluzywne jachty. Coraz większa część 
oferty firm dotyczy także sektora offshore.

Choć pierwsze farmy wiatrowe zaczną 
działać w 2026 roku to pomorskie firmy już 
wdrażają swoje specjalistyczne rozwiąza-
nia. Obejmują one jednołożyskowe turbiny 
wiatrowe, projektowanie, spotkania i wy-
najem terminali, oświetlenie fundamentów 
i podłączenie wraz z instalacjami, serwi-
sem, montażem i konserwacją.

Aktualnie, na polskim wybrzeżu realizowa-
nych jest siedem projektów offshore, które 
dostarczą 6 GW do 2030 r. Potencjał dla 
całego Bałtyku szacowany jest na 93 GW 
do 2050 r.

Pomorskie firmy już działają w łańcuchu 
dostaw wiatrowych offshore. Dynamicznie 
rozwijająca się branża na Morzu Bałtyckim 
dodatkowo zwiększy możliwości biznesowe 
zarówno w zakresie lokalizacji nowych pro-
jektów, jak i nawiązania współpracy między 
lokalnymi i zagranicznymi dostawcami.
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Nieruchomości
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Jeszcze w tym roku zasoby 
powierzchni biurowej w Trój-
mieście przekroczą próg 1 
mln mkw. - szacują eksperci 
firmy doradczej Newmark. 
Opracowali oni raport o sy-
tuacji rynku biurowego w re-
gionach, z którego wynika, 
że zarówno w Trójmieście, 
jak i w siedmiu pozostałych 
największych regionach kraju 
mamy wysoką podaż, stabil-
ny popyt i mniejszy wolumen 
powierzchni w budowie. 

trzymująca się w nie-
których miastach 
wysoka dostępność 
powierzchni biurowej 

sprawia, że najemcy nadal mają duże możli-
wości wyboru. Aktywność deweloperów na 
rynkach regionalnych utrzymuje się na re-
latywnie wysokim poziomie, niemniej wolu-
men powierzchni biurowej w inwestycjach 
będących w trakcie realizacji zmniejszył się 
w porównaniu z IV kw. 2021 r. o ponad 25%. 
Na koniec I kw. 2022 r. w budowie pozosta-
wało prawie 550 000 mkw., z czego 20% 
było zabezpieczone umowami przednajmu.

- Możliwości rozpoczynania nowych inwe-

stycji biurowych są obecnie w dużym stop-
niu uzależnione nie tylko od aktywności 
najemców i zgłaszanego zapotrzebowania 
na biura, lecz także od dostępności i cen 
materiałów budowlanych oraz sytuacji na 
rynku pracy (niedobory siły roboczej oraz jej 
wysoki koszt). W kolejnych miesiącach mo-
żemy się spodziewać dalszego zmniejszania 
się wolumenu powierzchni biurowej będącej 
w budowie – mówi Agnieszka Giermakow-
ska, Dyrektor Działu Badań Rynkowych 
i Doradztwa w Newmark Polska.

Na koniec I kw. 2022 r. całkowite zasoby no-
woczesnej powierzchni biurowej na ośmiu 
największych rynkach regionalnych (Kra-

ków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, 
Łódź, Lublin, Szczecin) wyniosły ponad 6,27 
mln mkw. Deweloperzy dostarczyli ponad 
243 500 mkw. biur, co jest najwyższym 
kwartalnym wolumenem odnotowanym 
w pierwszym kwartale w regionach.

Do użytku oddano łącznie 16 budynków biu-
rowych, w tym 10 oferujących ponad 10 000 
mkw. Wśród największych ukończonych in-
westycji w I kw. 2022 r. znalazły się: budynki 
A1 i A2 w ramach kompleksu Global Office 
Park w Katowicach (łącznie 55 200 mkw.), 
.KTW II też w Katowicach (39 900 mkw.), 
Midpoint71 we Wrocławiu (36 200 mkw.) 
i Format w Trójmieście (16 000 mkw.).

rynek biurowy 
W trójmieście

U
Olivia Centre

PIErWSZy MIlION COrAZ BlIżEJ
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Kraków i Wrocław to pierwsze rynki regio-
nalne w Polsce, których zasoby powierzch-
ni biurowej przekroczyły próg 1 mln mkw. 
W 2022 r. do ich grona prawdopodobnie 
dołączy Trójmiasto, gdzie aktualnie istnie-
je już ponad 992 000 mkw. biur. Wolumen 
transakcji w I kw. 2022 r. na rynku trójmiej-
skim wyniósł 22 500 mkw. 

Ponad połowę popytu na wszystkich ryn-
kach regionalnych wygenerowały firmy 
z sektora IT oraz finansowego – odpowied-
nio 30,9% i 20%. Na trzecim miejscu zna-
lazła się branża produkcyjna, której udział 
w całkowitym wolumenie transakcji najmu 
sięgnął 15,7%. Na koniec I kw. 2022 r. po-
ziom pustostanów na głównych regional-
nych rynkach biurowych wyniósł 15,5% 
i był wyższy o 1,4 p.p. w porównaniu z IV kw. 
2021 r. i o 2,6 p.p. rok do roku. Wzrost wskaź-
nika powierzchni niewynajętej odnotowano 
w Katowicach, Lublinie, Łodzi i Trójmieście, 
natomiast w Krakowie, Poznaniu, Szczeci-
nie i Wrocławiu współczynnik pustostanów 
się obniżył. Na wszystkich regionalnych 
rynkach biurowych w Polsce obserwu-
je się rownież presję na wzrost czynszów 
przy jednoczesnym ograniczaniu pakietu 
zachęt oferowanych przez deweloperów 
i właścicieli budynków biurowych. Dotyczy 
to przede wszystkim budynków i lokalizacji 
charakteryzujących się ograniczoną do-
stępnością powierzchni biurowej.

Nie zmienia to faktu, że w trójmiejskich 
centrach biurowych sporo się dzieje. For-
mat w Gdańsku zapełnia się najemcami. 
Aż 6000 mkw. zajęła niedawno firma Ergo 
Technology & Services. Docelowo praco-
wać tutaj będzie aż 700 osób. Pozwolenie 
na użytkowanie biurowca K2 w Gdyni otrzy-
mała też firma Vastint Poland. Budynek, 
o powierzchni najmu 11 400 m2, powstał 
w eksponowanym punkcie miasta, przy 
ul. Kieleckiej. Pierwszy najemca, gdyńska 
firma spedycyjna C.Hartwig Gdynia S.A., 
wprowadzi się już we wrześniu tego roku.

Z kolei Globalworth, właściciel i zarządca 
Tryton Business House, oferującego 25 

500 mkw. najwyżej klasy biur i powierzchni 
usługowych w sąsiedztwie Stoczni Gdań-
skiej i Europejskiego Centrum Solidarności. 
w Gdańsku, przedłużył umowy z kolejnymi 
najemcami: EY, Eltel Networks, UPC i PGS 
Software na łączną powierzchnię ponad 
3600 mkw. Biurowy kompleks przechodzi 
też metamorfozę, dzięki której stanie się 
jeszcze bardziej nowoczesny i komfortowy. 
W marcu w budynku zainstalowano stacje 
do ładowania samochodów elektrycznych 
(Elocity) oraz hulajnóg i rowerów elektrycz-
nych (E-ON). W planach jest również wypo-
sażenie najemców w dedykowaną aplikację 
Globalworth, dzięki której ich pracownicy 
skorzystają z bezdotykowego dostępu do 
biura, przywołają windy przez smartfon, 
otworzą szlaban do parkingu czy zarezer-
wują salkę konferencyjną lub miejsce par-
kingowe.

Zmiany także w Olivia Business Centre. 
A w zasadzie w Olivia Centre, bo tak teraz 
nazywa się ten kompleks, który ze wszyst-
kimi swoimi udogodnieniami w coraz więk-
szym stopniu staje się ważnym elemen-
tem tkanki społecznej miasta Gdańska. 
Przez lata rozwoju utworzonych zostało 
tutaj 12 tysięcy miejsc pracy, do czego na-
leży dodać pracowników firm kooperantów. 

W Olivii znajdują się biura ponad 200 firm, 
wśród których są największe światowe kor-
poracje, jak Amazon, Bayer, Nike czy EPAM; 
średnie firmy z kilkunastu branży, ale także 
małe i mikroprzedsiębiorstwa, skupione 
głównie w coworkingu O4. Polityka rozwoju 
Olivii obejmuje stopniowe wprowadzanie 
kolejnych udogodnień, które powodują, 
że miejsce to staje się coraz modniejszą lo-
kalizacją, w której przyjemnie jest spędzać 
czas z rodziną i przyjaciółmi nie tylko w ty-
godniu, ale również w weekendy.

„Regularnie wprowadzamy coraz to nowe 
usługi by żyło Wam się i pracowało o wiele 
lepiej. Na terenie Olivii działa ogólnodo-
stępny ogród botaniczny – Olivia Garden, 
cieszący się olbrzymią popularnością ta-
ras widokowy (na wysokości 130 metrów 
nad ziemią), 8 restauracji, centrum medycz-
ne i apteka. Mamy też przedszkole i szkołę. 
Działa tu salon piękności, jest punkt obsłu-
gi klienta Energi czy Centrum Rozwoju Ta-
lentów. Są też myjnia samochodowa i sklep 
spożywczy. Teraz nasz pozabiznesowy cha-
rakter zostanie podkreślony również w na-
zwie, która od maja 2022 roku brzmi Olivia 
Centre, a uzupełnia ją hasło „More than bu-
siness”, czyli „Więcej, niż biznes” - czytamy 
w komunikacie prasowym Olivia Centre.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

Biurowiec K2 w Gdyni
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biurowiec k2 ma już 
PierWszego najemcę

Gdynia, Trójmiasto to „okno na świat” Polski. Potwierdzają to 
przedstawiciele firm, które nie tylko od dziesięcioleci są związane 

z Wybrzeżem, ale i tu decydują się lokalizować swoje nowe siedziby 
w nowoczesnych, stylowych biurowcach jak gdyński K2.

Pierwszym najemcą w nowym biurowcu K2 przy ulicy Kieleckiej 
w Gdyni będzie firma z lokalnymi tradycjami, C.Hartwig Gdynia. In-
westor, Vastint Poland, poinformował o podpisaniu umowy na wy-
najem ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych biurowej powierzchni 
o wysokim standardzie.

K2 to sześciopiętrowy budynek biurowy znajdujący się przy skrzyżo-
waniu ulicy Kieleckiej z ulicą Śląską, który nawiązuje architektonicz-
nie do tradycji gdyńskiego modernizmu – jego elewację zdobią białe, 

pionowe panele czerpiące z motywów żagli i architektury okrętowej 
z lat 30. ubiegłego wieku. Projektantem budynku była pracownia 
APA Wojciechowski.

Obiekt ma kształt litery „H” i zawiera ponad 11 tys. metrów kwa-
dratowych przestrzeni biurowej wysokiej jakości, lobby, dwukondy-
gnacyjną halę garażową z parkingiem dla ponad 130 samochodów 
i infrastrukturą dla rowerzystów. Generalnym wykonawcą inwestycji 
jest firma CFE Polska.
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TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

ANDRZEj 
HASS
Dyrektor ds. 
Finansowych C. 
Hartwig Gdynia S.A.

Historia i rozwój C. Hartwig 
Gdynia są ściśle związane 
z Gdynią – nie bez powodu na-
zwa miasta widnieje w nazwie 
spółki. Bliski jest nam nowo-
czesny, nadmorski charakter 
Gdyni, która od lat przyciąga 

fantastycznych ludzi i sprzyja rozwojowi biznesu. Istotnym atutem – z racji 
branży, w której działamy – jest oczywiście bliskość portów – tego w Gdyni, 
i w Gdańsku. Gdynia zawsze była polskim „oknem na świat”.  
C.Hartwig Gdynia rośnie. Stale zwiększamy skalę biznesu – zarówno w mor-
skim segmencie kontenerowym, jak i transportu drogowego, kolejowego 
czy lotniczego. Rozwój firmy idzie w parze ze wzrostem liczebności zespołu. 
W tym kontekście doceniamy też bogate, trójmiejskie zaplecze akademickie, 
które umożliwia nam dostęp do wykształconej kadry. 
Decydując się na zmianę siedziby, braliśmy pod uwagę przede wszyst-
kim potrzeby naszych pracowników. Chcąc podnieść komfort ich pracy 
zdecydowaliśmy się na nowy biurowiec – K2 – zlokalizowany w dynamicznie 
rozwijającej się biznesowo części centrum miasta. Jest on doskonale skomu-
nikowany z całym Trójmiastem oraz sąsiadującymi z nim miejscowościami. 
Istotna jest też  możliwość zaaranżowania nowej powierzchni biurowej 
zgodnie z wymogami naszej nieustannie rozwijającej się firmy. Wśród 
atutów budynku, które przemawiały za jego wyborem były nowoczesne, 
przyjazne środowisku rozwiązania zastosowane w samej konstrukcji, po-
twierdzone certyfikatem LEED. Decyzja o wyborze K2 na nową siedzibę C. 
Hartwig Gdynia poparta była także zaufaniem do cieszącego się doskonałą 
opinią dewelopera – Vastint.

MACIEJ 
kANDybOwICZ
Leasing Managera 
w Vastint Poland

Gdynia postrzegana jest jako 
miasto z rosnącym poten-
cjałem oraz miejsce otwarte 
dla biznesu. W rankingach 
„popularności” plasuje się 
dość wysoko w ocenie inwe-
storów z uwagi na rozwiniętą 
infrastrukturę komunikacyj-

ną, relatywnie małą ilość korków, bliskość natury: morza i lasów, a także na 
przyjazne środowisko dla pracowników, mieszkańców i turystów.
Z oczywistych powodów, wiele firm z branży morskiej czy logistycznej wy-
biera tę destynację na swoje biuro i miejsce do rozwoju biznesu, ale nie tylko. 
Coraz więcej firm z dynamicznie rozwijającego się sektora SSC lub BPO loku-
je tu swoje siedziby, głównie z powodu dostępności nowoczesnej powierzchni 
biurowej i wysoko wykwalifikowanej kadry pracowników.
K2 to nowe miejsce na biznesowej mapie Gdyni. Inwestycja została oddana 
do użytkowania w kwietniu tego roku. Jego architektura, lokalizacja oraz 
standard wykończenia czynią go jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
biurowców w Gdyni. Myślę, że idealnie pasuje do tego miasta i odzwierciedla 
jego DNA. Otwartość, elastyczność, a zarazem kameralność budynku to 
cechy, które tworzą ich wspólny mianownik.  
Mamy sporo zapytań od klientów. O ile negocjacje zakończą się sukcesem, 
biurowiec K2 zostanie skomercjalizowany praktycznie w całości.  Dużym za-
interesowaniem cieszy się także inna nasza inwestycja w Gdyni, a mianowicie 
Waterfront. W kompleksie zlokalizowanym w sąsiedztwie Skweru Kościuszki 
powstaną trzy kameralne budynki biurowe. Obserwując zainteresowanie ze 
strony potencjalnych najemców, nie spodziewam się większych problemów 
z wynajęciem tej powierzchni.
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rok 2021 przyniósł skokowy wzrost sprzedaży apartamentów, w tym tych z segmentu 
premium. Na sześciu największych rynkach sprzedanych zostało prawie 3200 apartamentów, 

a w samym Trójmieście ponad 900. Na tle polskiego rynku Trójmiasto wyrasta na drugi po 
Warszawie rynek pod względem liczby transakcji i ich wartości. Czy jednak w warunkach 
pogarszającej się koniunktury popyt na mieszkania premium jest w stanie się utrzymać?

Widoki na Długie Pobrzeże, Żurawia i Motławę z okien Granarii

rośnie rynek 
apartamentów 

W trójmieście
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irma doradcza JLL podzieliła 
rynek mieszkaniowy w sze-
ściu głównych ośrodkach 
w kraju na 4 typy mieszkań 

- mieszkania o podstawowym standardzie 
(68 proc.), mieszkania o podwyższonym 
standardzie (26 proc.), apartamenty (5 
proc.) i apartamenty luksusowe (1 proc.). 

CO wyRóżNIA APARTAMENT?

Apartamenty wyróżniają m.in. takie cechy, 
jak lokalizacje w dzielnicach centralnych 
i najlepszych lokalizacjach subcentral-
nych, oryginalna, atrakcyjna architektura, 
elewacja przynajmniej w części ze szla-
chetnych materiałów, ponadnormatywne 
powierzchnie lokali, w tym lokale typu 
penthouse, wysoka prywatność, całodo-
bowa ochrona, recepcja dla budynku lub 
zespołu budynków. 

Apartamenty luksusowe to najlepsze loka-
lizacje w prestiżowych dzielnicach, wybit-
na architektura, niepowtarzalne materiały 
wykończeniowe, ponadprzeciętnie duże 
przeszklenia, zaawansowane rozwiązania 
smart home, całodobowa recepcja z usłu-
gami typu concierge, dodatkowe funkcje 
rekreacyjne służące tylko mieszkańcom. 

Inwestycje z segmentu premium to nie 
tylko atrakcyjne miejsca do życia. To co-
raz częściej projekty miastotwórcze, 
na nowo definiujące tkankę miejską, 
tworzące unikalne miejsca w skali mia-
sta. Wiele z nich wykracza poza najbliższy 
teren nieruchomości, zagospodarowując 
przyległe obszary z wielką dbałością, 
zmieniając je w prestiżowe lokalizacje.

LOkALIZACJA PRZEDE wSZySTkIM

Pomimo różnej skali, charakteru budyn-
ków czy wielkości lokali, wszystkie obiek-
ty z segmentu apartamentów i apartamen-
tów luksusowych wyróżnia ta sama cecha: 
wyjątkowa lokalizacja. Wśród różnych loka-
lizacji najwyżej cenione są te określane po 
angielsku: waterfront, czyli „pierwsza linia 
przy wodzie” albo „nabrzeże”. Waterfront 
może znajdować się nad jeziorem, rzeką, 
morzem albo oceanem, ale w każdym przy-
padku oznacza ogromną przewagę nad in-
nymi lokalizacjami. 

Elementem podnoszącym atrakcyjność 
jest także prywatna przystań dla ło-
dzi lub jachtów. Trójmiasto jest jedyną 
polską metropolią, gdzie można znaleźć 
nieruchomości z widokiem na zatokę. 

W Gdańsku znajdziemy także wiele loka-
lizacji nadrzecznych, w tym również z wi-
dokami na zabytkowe części miasta, co 
szczególnie wyróżnia tę lokalizację na tle 
pozostałych polskich metropolii. 

w GDyNI NAwET 36 TyS. Zł/M2

Segment apartamentów, w tym apartamen-
tów luksusowych jest niewielki, w związku 
z czym ich ceny podlegają dużo większym 
wahaniom niż całość rynku. Od 2009 r. do 
końca 2015 r. średnie ceny apartamentów 
w Trójmieście zachowywały się dość stabil-
nie, utrzymując się na poziomie ok. 10.000-
11.000 zł/m2, w odróżnieniu od przeciętnych 
cen dla całego rynku, które nieco zmalały. 
Na koniec 2021 r. ceny lokali w segmencie 
apartamentów zbliżyły się do 19 tys. zł/
m2. Wysoka dynamika cen w segmencie 
lokali premium była obserwowana na ryn-
ku w Gdyni – wzrost przeciętnej ceny o 76% 
od końca 2015 r. Natomiast w Gdańsku ceny 
apartamentów rosły w ostatnich latach nie-
co wolniej (+69%). 

W gdyńskim Sea Towers średnia cena 
sprzedaży na rynku wtórnym w latach 
2020-2021 wynosiła 23,1 tys. zł/m2. W po-
bliskiej inwestycji Portova ceny nowych 

F

kAZIMIERZ kIREJCZyk 
Executive Director, Residential Advisory, JLL 

Grupa zamożnych Polaków, którzy będą sobie mogli pozwolić na zakup apartamentu w przyszłości 
będzie się powiększać, a najzamożniejsi będą kupować coraz większe i bardziej luksusowe lokale. Dobro 
jakim jest drogi apartament, stanie się bardziej płynne, a wraz z powiększaniem się grupy potencjalnych 
nabywców i wzrostem zamożności Polaków, klienci coraz częściej będą oczekiwać standardów, które 
dorównują tym europejskim, zarówno pod względem wykończenia, jak i metrażu. Dotyczyć to będzie 
zwłaszcza grupy empty-nesters, osób w wieku 50+ przenoszących się z domów jednorodzinnych do 
mieszkań na kolejny etap w swoim życiu, na aktywną emeryturę. Problem, z jakim mogą spotykać się 
potencjalni nabywcy, to obecnie niewystarczająca oferta takich mieszkań, przy jednoczesnym wysokim 
zainteresowaniu ze strony kupujących. 
Na kształtowanie się przyszłych cen istotne znaczenie będzie miał nieuchronny wzrost kosztów we 
wszystkich trzech podstawowych grupach: materiałach, robociźnie i pracy sprzętu. W przypadku 

nieruchomości luksusowych ogromne znaczenie ma także cena materiałów ze zdecydowanie innej - wyższej - półki cenowej. Niewątpliwie, wzrost kosztów 
robocizny rzemieślników o wyjątkowych kwalifikacjach będzie powodował dalszy wzrost cen i wartości luksusowych nieruchomości. Na przyszłe ceny 
apartamentów, oprócz kosztów realizacji, wpływ ma także wiele innych aspektów, jak coraz wyższe ceny gruntów oraz problemy z ich dostępnością. Coraz 
droższe będą zwłaszcza tereny położone w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach.
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apartamentów dochodziły do 23 tys. zł/
m2. Między 26 a 36 tys. zł za m2 kształtują 
się ceny apartamentów w inwestycji Nowe 
Orłowo. Koszt metra kwadratowego apar-
tamentu w inwestycji Marina Yacht Park, 
której częścią jest nowoczesna marina 
posiadająca 120 miejsc cumowniczych, 
wynosi ponad 30 tys. zł. 

43 TyS. Zł/M2 w GDAńSkU

Ceny transakcyjne w najlepszych inwesty-
cjach w Gdańsku kształtują się podobnie. 
Brabank u zbiegu Motławy i Kanału Ra-
duni wyceniany jest na 24 tys. zł/m2, zaś 
za widoki na Długie Pobrzeże, Żurawia 
i Motławę z okien Granarii na Wyspie Spi-
chrzów trzeba zapłacić nawet 27 tys. zł/m2. 
To i tak niewiele w porównaniu z osiedlem 
Botanica zlokalizowanym 500 metrów od 
plaży, w willowej dzielnicy Gdańska Jelitko-
wo. Projekt stworzony w oparciu o idee mia-
sta ogrodu sprawia, że mieszkańcy mają 
tutaj bezpośredni kontakt z naturą, a to 
oczywiście zostało odpowiednio wycenio-
ne. Ceny za metr kwadratowy apartamentu 
dochodzą tutaj do nawet 43 tys. zł. 

Dużo mniej, bo niespełna 30 tys. zł/m2 płacą 
klienci kupujący apartamenty w inwestycji 
Sol Marina w Gdańsku. Jeśli weźmiemy pod 

uwagę wartość dodaną w postaci prywat-
nej mariny z miejscami do cumowania jach-
tów i łodzi motorowych, to cena jest wręcz 
okazyjna. Niemniej, lokalizacja w dzielnicy 
Wiślinka dla wielu klientów może być już 
przeszkodą. 

NADwyżkA POPyTU NAD PODAżą

Segment apartamentów w Polsce w ostat-

nich latach rósł bardzo dynamicznie. Jed-
nym z głównych powodów tej zmiany jest 
wzrost dochodów i oszczędności Polaków, 
którzy poszukiwali poprawy standardu 
zamieszkania czy drugiego domu. Istot-
nym czynnikiem był także rozwój rynku 
najmu krótkoterminowego w głównych 
aglomeracjach. Oprócz Warszawy, rekor-
dy sprzedaży, zarówno na rynku wtórnym, 
jak i pierwotnym bije Trójmiasto. 

43 tys. zł za metr kwadratowy apartamentu w inwestycji Botanica

MIChAł CIOMEk
Członek Zarządu Invest Komfort

Fundamentem nieruchomości premium jest świetny adres. Bez wyjątkowej lokalizacji, wpisanej w atrakcyjne 
otoczenie, bez miejsca zdolnego wywołać zachwyt - o premium nie może być mowy. Najlepsze i najbardziej 
pożądane lokalizacje to impuls dla wyobraźni. Początek wizji inwestora i projektantów. Jej zwieńczeniem jest 
powstanie nieruchomości niepowtarzalnej. Współcześni deweloperzy uczą się czytać miasto, przewidywać 
jego przyszłość, kierunki rozwoju urbanistycznego, stymulować i wspierać pozytywne zmiany. W naszym 
portfolio takimi miastotwórczymi przykładami są Brabank Apartamenty w Gdańsku oraz Portova w centrum 
Gdyni. Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto patrzył na te tereny przez pryzmat nowych inwestycji, zwłaszcza 
luksusowych. Dzisiaj to popularne miejsca na mapie Trójmiasta, które zyskały nowy, społeczno-kulturalny 
wymiar. To tereny, które przywrócono mieszkańcom, by kreowali tu własną, ulubioną przestrzeń. 
W ciągu ostatnich lat Trójmiasto urosło do miana stolicy polskiego premium. To właśnie tutaj znajdują się 

najlepsze w kraju lokalizacje, które doceniają mieszkańcy z różnych części Polski – łączące nadmorskie walory i czyste powietrze z bliskością rozwiniętej infrastruk-
tury biznesowej, rozrywkowej i edukacyjnej. Popularność Trójmiasta w dużej mierze może być też wypadkową zmian, które w ostatnich czasach zaszły w naszym 
społeczeństwie. Równowaga pomiędzy życiem zawodowym i obowiązkami a troską o osobistą przestrzeń i własny rozwój jest czymś, czego wielu z nas wciąż poszu-
kuje we współczesnym świecie. Tymczasem unikalna możliwość mieszkania w otoczeniu natury, a zarazem w sercu metropolii stwarza do tego najlepsze warunki.
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Dla nabywców najważniejsze atuty Trój-
miasta to unikalne lokalizacje waterfron-
towe, dostępność plaż i otwartych terenów 
leśnych, łagodny mikroklimat i czystość 
powietrza, a także coraz lepsze połączenia 
komunikacyjne. Zdaniem ekspertów firmy 
doradczej JLL, atuty te będą w przyszłości 
zyskiwać na znaczeniu wraz z upowszech-

nianiem pracy zdalnej, szybkością połączeń 
kolejowych, a także rozwojem znaczenia 
biznesowego aglomeracji.

Warto podkreślić, że w latach 2009 – 2015, 
w okresie stagnacji, sprzedaż w Trójmieście 
stanowiła kilkanaście procent całkowi-
tej sprzedaży apartamentów w sześciu 

największych metropoliach. To się zaczęło 
zmieniać w kolejnych latach, a od roku 2017 
rynek trójmiejski, zarówno pod względem 
sprzedaży, jak i wielkości oferty stanowi ok. 
30-33% rynku w sześciu metropoliach. Re-
lacja wielkości sprzedaży w 2021 r. do ofer-
ty na koniec roku wskazywała na nadwyżkę 
popytu nad podażą. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

MARCIN GRZEGORy 
Zastępca dyrektora, Invest in Pomerania 

Trójmiasto to największy ośrodek naukowy i biznesowy na północ od Warszawy, słynący z wybitnej 
i wciąż dynamicznie podnoszonej atrakcyjności zbudowanej dzięki lokalizacji i najnowocześniejszej infra-
strukturze (w tym także biurowej) połączonej z najwyższą jakością życia i szerokim dostępem do nauki 
i kultury. Warto dodać, że w badaniu jakości życia przeprowadzonym przez Komisję Europejską w 2020 
r., aż 97% mieszkańców Gdańska uznało, że jest zadowolona z życia w mieście, a najlepiej ocenianymi 
obszarami były: bezpieczeństwo w mieście, transport publiczny oraz dostęp do obiektów kulturalnych. 
Z kolei dowodem na potencjał inwestycyjny Pomorza i jego największych miast są wysokie noty w rankingu 
fDi Intelligence Europejskie Miasta i Regiony Przyszłości 2022/2023. Pomorze znalazło się na siódmym 
miejscu w kategorii strategii BIZ średniej wielkości europejskich miast i regionów przyszłości. Gdańsk 
został wyróżniony wśród przyjaznych biznesowi miast średniej wielkości, a strategia BIZ Gdyni została 
wyróżniona w kategorii małe miasta. Ostatni rok okazał się rekordowo owocny pod względem liczby i roz-

miarów inwestycji w ponad dekadę liczącej historii Invest in Pomerania. W 2021 r. sfinalizowaliśmy pozytywnie 30 projektów inwestycyjnych, dzięki którym 
powstanie docelowo ponad 3000 miejsc pracy. W ramach prowadzonych przez nas inicjatyw, takich jak Come2Pomerania i Jobs@Pomerania wspieramy 
relokację zagranicznych firm i obcokrajowców na Pomorze, dzięki czemu możliwa była realizacja wielu z tych projektów i obsadzenie wielu z tych pozycji. 

Ceny nowych apartamentów w inwestycji Portova dochodziły do 23 tys. zł/m2
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ZADBANI BRODACZE

W ostatnich latach widać widoczny wzrost zainteresowania powrotem do zarostu. 
Niektórzy mężczyźni decydują się na ostry „kilkudniowy” zarost, inni natomiast 

wybierają klasyczną brodę, która zdecydowanie dodaje męskości. Jednak nie każdy 
zdaje sobie sprawę, że utrzymanie brody w dobrym stanie wymaga odpowiedniej 

pielęgnacji i zaangażowania. Niezbędne są do tego także odpowiednie kosmetyki oraz 
narzędzia. A najlepiej spotkać na swojej drodze kobietę, która o męskim zaroście wie 
wszystko. Dziś przybliżę wam delikatną sylwetkę Aleksandy Wittke, która swoją pracą 

i pasją do fryzjerstwa stworzyła męski świat - Barber Shop.

łody wiek, duże do-
świadczenie.

Po mimo trzydziestu lat mam już spore do-
świadczenie w prowadzeniu salonów fry-
zjerskich. Ten obecnie jest moim trzecim 
z rzędu. Pierwszy założyłam jak miałam 
dziewiętnaście lat, kolejnym zajmowałam 
się przez siedem lat w Norwegii, aż przy-
szedł czas na prawdziwy męski świat w po-

staci modnego Barber Shopu w Baninie. 
To świątynia testosteronu dla mężczyzn, 
którzy w kwestii swojego wyglądu nie znają 
kompromisów.

Nie ukrywam, że w tym miejscu się od-
nalazłam. Bardzo lubię doradzać i strzyc 
mężczyzn. Specjalizuję się w krótkich cię-
ciach, mam satysfakcję z dobrze dobranej 
fryzury czy zarostu do typu mężczyzny. 

Kobiety w damskich salonach są bardzo 
roszczeniowe, marudne, z wygórowanymi 
wymaganiami oraz wylewają pomyje żalu 
i nie zawsze fachowiec jest w stanie spro-
stać ich wymaganiom i musi robić dobrą 
minę do złej gry. Z Panami jest odwrot-
nie. Są mniej wymagający, tolerancyjni 
i wdzięczni za czas jaki im się poświęca. 
Muszę przyznać, że jest to wierna grupa 
klientów.

M

STylÓWKA WSPÓŁCZESNyCH MĘżCZyZN
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Szata zdobi człowieka

Lubię być elegancko ubrana w pracy. Takim 
stylem wyróżniam się na tle konkurencji. 
Nie akceptuje pracy w czapkach z dasz-
kiem czy dresach.  Uważam, że wyrażam tą 
postawą szacunek do moich klientów. Oni 
też przychodzą elegancko ubrani. Więk-
szość z nich umawia się w drodze do domu 
z biura. Dlatego są w koszulach, marynar-
kach czy garniturach.

Stylizuję mężczyzn, którzy wiedzą czego 
chcą od życia i mają potrzebę dbania o swój 
wizerunek. To naprawdę jest wyższa półka 
managerska. Przychodzą nie tylko na usłu-
gę podcięcia włosów, ale też tu odbywa się 
rytuał stylizacji brody. Na zewnątrz salonu 
zostawiają swoje problemy zawodowe czy 
rodzinne, zaś w środku poddają się wyse-
lekcjonowanej muzyce, relaksacji, uspaka-
jają swoje myśli. Zdarza się, że mężczyźni 
zasypiają w trakcie pielęgnacji brody. Cała 
proces trwa godzinę więc mogą liczyć na 
kawę, whisky i miła rozmowę. Panowie się 
nie skarżą i nie plotkują. Rozmawiamy o pa-
sjach, życiu i planach.

Twój zawód Barber czyli to golarz, golibro-
da i fryzjer dla mężczyzn w jednym?

Zawód ten jest bardzo stary. Mężczyźni 
w każdym stuleciu nosili brody i zawsze 
ktoś musiał zadbać o ich zarost. Mieli różne 
nazwy jak: cyrulik, golibroda a teraz mod-
ny jest barber. Prawie każdy barber oprócz 
brody zajmuje się przycinaniem i stylizacją 
włosów na głowie. Mamy swoje indywidu-
alne techniki cięcia włosów.

Zajmuje się tym już ponad dziesięć lat, 
więc moje strzyżenie jest intuicyjne. Opa-
nowałam do perfekcji modelowanie brody 
do osobowości człowieka, jego kształtu 
czaszki czy stylu ubierania się. Wymykam 
się z kanwy podręcznikowej.

Barber Shop to prawdziwe męskie królestwo. 
Panuje tam typowo męski klimat stworzony 

z myślą o zarośniętych wikingach. Przy jedno-
czesnym uwielbieniu płci pięknej, każdy facet 
od czasu do czasu potrzebuje spędzić chwilę 
w męskim towarzystwie. Bywa że, kobiety 
w takim miejscach są nie mile widziane. Jak 
się odnajdujesz w tym świecie testosteronu?

Bardzo dobrze, aczkolwiek czuje, że w moim 
towarzystwie mężczyźni są bardziej grzecz-
ni i ważą słowa. Nie pozwalają sobie na gru-
biańskie przytyki aczkolwiek w Barber Sho-
pach panuje bardzo luźny klimat natomiast 
nie w moim. Do Barber Shopu nie wpada się 
w przelocie. Tu spędza się sporą ilość cza-
su, to sprzyja budowaniu relacji.

Popijając w filiżance kawę czy w szkle Whi-
sky języki się rozwiązują. Zwierzają mi się, 
rozmawiamy na wiele tematów, a ja staje 
się kumplem do odważnej rozmowy. Wcho-
dzę w rolę psychologa. Przez lata uczyłam 
się słuchać. Właściwie mężczyźni nie na-
rzekają, tak jak to robią kobiety. Panie, że 
są wampirami energetycznymi i po kilku 
klientkach byłam wyssana z chęci do pracy. 
W męskim świecie jest na odwrót, inspirują 
mnie i ładują pozytywnie. Dzięki temu na-
sze zakrapiane testosteronem rozmowy są 
przyjemne i budujące.

Barber Shop ma inną klientele niż salon 
fryzjerski. Łączę w nim tradycję z nowocze-
snością. Inna jest jakość usług oraz to, że 
klient jest w centrum uwagi. Dzięki temu, 
że poświęcam im dużo czasu mogą liczyć 
na perfekcyjne strzyżenie, trymowanie, za-
biegi pielęgnacyjne twarzy czy golenie.

Duży nacisk położyłam na odpowiednie 
wnętrze. Zostało mocno zaprojektowane 
w męskim stylu. Stworzyłam swoistą świą-
tynie testosteronu, gdzie mężczyźni czują 
się nieskrępowani, bezpieczni a rozmowy 
często są mocno intymne. Wszelkie tajem-
nice i plotki trzymam tylko dla siebie. To 
moja święta zasada.

Barber shop czyli męska wersja SPA. Przez 
co musi przejść brodaty facet, aby stać się 

estetycznym i zadbanym gentlemanem?

Nie ma nie ciekawych mężczyzn, są jedynie 
nie zadbani. Kobieta patrzy na mężczyznę 
nie tylko jak na bogate opakowanie, ale też 
doszukuje się piękna w detalach. Jeśli już 
noszą brodę to mają świadomość, że trze-
ba o nią codziennie dbać. Zaniedbany włos 
brody staje się sztywny, rośnie w każdą 
stronę. Trzeba nauczyć się odpowiednią ją 
przycinać, aby włos sam się układał. 

To codziennych rytuałów należy odpowied-
nia higiena i nawilżanie skóry pod włosami 
brody. Te miejsca nie mają odpowiedniego 
powietrza i skóra w tych miejscach odpo-
wiednio nie oddycha. Zalecam stosowanie 
wszelkich nawilżaczy, płynów do układania,  
szamponów i olejków dedykowanych bro-
dzie, oraz wyczesywanie sobie brody kar-
taczem. Zdziera on suchy naskórek. Dużo 
spędzam czasu doskonaląc się a pozyskaną 
wiedzą dziele się z moimi brodaczami. Dzię-
ki temu część pielęgnacji systematycznie 
wykonują sami w domu. Odwiedzają mnie 
co kilka tygodni na korektę i wyrównanie.

Kobiety lubią brodaczy

Zazwyczaj kobiety nie mają nic przeciw 
brodom u mężczyzn jeśli są zadbane i mięk-
kie. Mężczyzna w brodzie działa na zmysły, 
a ładna broda dodaje seksapilu. Męski za-
rost jest seksowny. Więcej zarzutów Panie 
mają do zaniedbanych wąsów. To one czę-
sto są kością niezgody. 

Szanujmy matkę naturę i pozwólmy zacho-
wać kolory brody jaki nam dała. Wszelkie 
farbowanie na ciemno lub czarno nie jest 
wskazane. A nawet czasem bywa komiczne. 
Bywa to przejawem kompleksów. Najlepiej 
zaakceptować siebie i polubić siebie takim 
jakim Panowie jesteście. A jeśli posiadacie 
kompleksy związane z brodą czy fryzurą 
warto wybrać się do Barber Shopu i znaleźć 
odrobinę czasu dla siebie w celu zadbania 
nie tylko o wygląd ale również poprawę 
swojego samopoczucia. 

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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BiEg NA SZCZyt 

RoNDo 1

Po dwóch latach przerwy odbyła się już X edycja „Biegu Na Szczyt 
Rondo 1”, w którym uczestnicy po raz kolejny wystartowali w szczytnym 

celu. Czołowi biegacze wieżowców, kilkuset amatorów, celebryci 
a wśród nich także wyjątkowi zawodnicy, strażacy z Pomorza. 

fot. IG Anna Dereszowska
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ażdy z innego po-
wiatu, należący do 
różnych jednostek 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej, tym razem nie do akcji ratunko-
wej, ale również we wspaniałomyślnym 
geście założyli ubrania strażackie w peł-
nym wyposażeniu i dokładnie 21 maja po-
stanowili udać się na sam szczyt jednego 
z wieżowców znajdujących się w Warsza-
wie. Paweł Kostecki (OSP Potęgowo), Mar-
cin Kołodziejski (OSP Gościcino), Mateusz 
Mikulski (OSP Przywidź) i Marcin Prusa-
czyk (WSP Babie Doły), czteroosobową 
drużynę tworzą również na co dzień pra-
cując w stoczni Crist S.A. w Gdyni, gdzie 
pełnią funkcję strażaków. Jak podkreślają 
pomysł był spontaniczną decyzją, która 
podjęta została bardzo szybko.

„Dziękuję Panowie za to, że daliście się na-
mówić, że spróbowaliście, za determinację 
podczas wchodzenia i wzajemną motywa-
cję. To najważniejsze, dodatkowo sprawia, 
że można dalej i można więcej razem.” - pi-
sze na swoim facebookowym profilu Paweł 
Kostecki, cytując również fragment znanej 
piosenki: „Nie wiecie ile razy tak całkiem 
bez urazy, słyszałem ‘’nie dasz rady’’. Mówili 
odpuść to, radzili odpuść sobie, a ja to dalej 
robię, prawdziwych mam przy sobie...” 

„Ważna inicjatywa, rewelacyjne towa-
rzystwo, 37 pięter i ten piękny widok na 
Warszawę, naprawdę warto było. Bardzo 

chętnie wrócimy na kolejną edycję aby po-
nownie dać z siebie wszystko.” - mówi Mar-
cin Kołodziejski.

„Dziękuję za super przygodę i mam na-
dzieję że to nie ostatnie zawody. Gdyby nie 
Crist S.A., nie byłoby tak wspaniałej dru-
żyny.” - dodaje Marcin Prusaczyk.

„Przede wszystkim dzięki za super atmos-
ferę i doping, gdyby nie motywacja kole-
gów nie dałbym rady dotrzeć do mety. Był 
to mój pierwszy start w tego typu zawo-
dach, mimo trudności załapałem bakcyla 

i chcę wziąć udział w kolejnych. Wielkie 
podziękowania dla organizatorów za moż-
liwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.” 
- podsumowuje Mateusz Mikulski.

Dochód zebrany ze sprzedaży pakietów 
startowych w kwocie 43.841 złotych, prze-
kazany został na SOS Wioski Dziecięce, 
organizację która pomaga opuszczonym 
i osieroconym dzieciom, działającą na te-
renie 135 krajów, w tym również w Polsce. 
Ambasadorką wydarzenia była aktorka 
Anna Dereszowska, którą strażacy mieli 
również przyjemność poznać osobiście.

K

TEKST: Magdalena Chmielewska ZDJĘCIA: mat. prasowe

fot. FB Bieg na Szczyt Rondo 1
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Gruzja to niesamowity 
kraj, który zachwyca, 

ale i zaskakuje w wielu 
kwestiach. Wybierając się 

w podróż, warto zacząć 
od kilku podstawowych 

ciekawostek.

wALUTA

Gruzińską walutą jest lari, jedno lari jest 
równe około 1,5 złotego. Przed wyjazdem 
nie warto wymieniać pieniędzy w Polsce 
ponieważ kursy są bardzo niekorzystne. 
W Gruzji bez problemu w dużych miastach 

znajdziemy bankomat i dużo bardziej opła-
ca się wypłacić lari z bankomatu. Płatność 
kartą możliwa jest również tylko w najwięk-
szych miastach, często także na stacjach 
benzynowych. We wszystkich bankomatach 
można wypłacać gotówkę w dwóch walu-
tach, lari oraz w dolarach amerykańskich. 

gRuZjA oKIEm
ExpRESSu BIZNESu 
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JĘZyk

Warto wiedzieć, że gruziński język jest nie-
podobny do żadnego innego. Gruzini mają 
własny alfabet, który jest używany tylko 
przez nich i jest bardzo ciężki do nauczenia. 
Przed wyjazdem warto nauczyć się kilku 
podstawowych słów po gruzińsku. Wzbu-
dzimy tym wiele sympatii i jest to bardzo 
miły gest ze strony przyjezdnych. Osoby 
mieszkające w Gruzji mówią tonem bardzo 
żywiołowym co dla niektórych brzmi czasem 
dość groźnie. Niestety tylko w miejscach tu-
rystycznych i w większych miastach porozu-
miewać będziemy się po angielsku. To język 
rosyjski jest bardzo popularnym językiem 
w tym kraju, zwłaszcza u starszych osób.

POGODA I KLImAT

Klimat w Gruzji jest jednym słowem bardzo 
„zróżnicowany”, dlatego należy być przygo-
towanym na każdą ewentualną możliwość. 
To kraj nierzadko wysokich, ośnieżonych 
gór. W okresie letnim w ciągu dnia tempe-
ratura potrafi sięgnąć ok 40 stopni, w nocy 
może zdarzyć się nawet blisko zera.

PODRóżOwANIE AUTEM

Często przejechanie 100 km w tym kraju 
potrafi zająć ok. 5 godzin, więc trzeba mieć 
w zanadrzu zapas czasowy. Niestety poza 
głównymi autostradami należy nastawić 
się na dziurawe drogi. Klakson jest używa-
ny bardzo często, warto mieć świadomość, 
że zazwyczaj sygnalizuje wyprzedzanie. 
Natomiast bardzo rzadko zauważymy aby 
któryś gruziński kierowca włączał kierun-
kowskazy. Ruch jest prawostronny tak jak 
w Polsce, jednak z powodu bardzo niedo-

precyzowanych przepisów wiele aut ma 
kierownice po prawej stronie gdyż są spro-
wadzane w tańszych cenach z takich kra-
jów jak np. Japonia.

kACZyńSkI I POLACy

Lech Kaczyński jest bohaterem narodowym 
Gruzinów, wstawił się za nimi i sprzeciwił 
się Rosji. W wielu miejscach spotkamy na-
wet ulice imienia naszego byłego prezyden-
ta, a Gruzini często będą wznosić za niego 
toast. Polacy są więc bardzo lubianymi go-
śćmi w tym kraju.

wINO I CZACZA

Wina i Czacza, która jest niczym innym niż 
zwykłą wódką to dwa najpopularniejsze 
alkohole Gruzji. Bardzo często są też pro-
dukowane w domu, Gruzini twierdzą, że to 
właśnie oni wynaleźli wino.

ZAkUPy

Jeżeli trafiamy na supermarket warto za-
stanowić się nad zrobieniem większych 
zapasów, ponieważ tego typu sklepów 
jest w Gruzji bardzo mało. Napotkać moż-
na wiele małych sklepików, jednak często 
znajdziemy w nich tylko podstawowe pro-
dukty. Zakupów takich jak chleb, wino, ser 
możemy dokonać również w praktycznie 
każdym domu, dzięki czemu wspieramy lo-
kalną społeczność.

TEKST: Magdalena Chmielewska ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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StERy 
KONSuLAtu 

KuLtuRy 
pRZEJmuJE 

KoBIEtA
Beata Szadziul została dyrektorem 

Gdyńskiego Centrum Kultury…
Nie, Beata Nawrocka!

Beata Nawrocka

No to Szadziul czy Nawrocka?

Nawrocka!

Wyszłaś za mąż?

Nie, wróciłam (śmiech).

Ok, zapamiętam. I zostałaś dyrektorem… 
czego? W prasie pisano, że „Gdyńskiego 
Centrum Kultury”, na budynku widnieje 
napis „Konsulat Kultury”?

Wyjaśniam, dyrektorem Gdyńskiego Cen-
trum Kultury, które mieści się w budynku 
Konsulatu Kultury. Jest to miejsce na mapie 
Gdyni otwarte na kulturę i sztukę szeroko 
pojętą.

Jak powinna wyglądać oferta kulturalna w mie-
ście średniej wielkości jakim jest Gdynia?

Poza dobrze działającymi teatrami w Gdy-
ni brakuje aktywności artystycznych, które 
nie są tożsame z działaniami scenicznymi. 
Mówię między innymi o malarstwie, gra-
fice, ceramice, plakacie, rzeźbie. Brakuje 
miejsc poświęconych muzyce. Zarówno 
wokalnej, jak i instrumentalnej. Mało też 
jest wykładów eksperckich poszerzają-
cych nasze horyzonty, budujących zna-
jomość kultury. Powinniśmy zdublować 
miejsce, które, można rzec, rozbudza zmy-
sły, powiększa apetyt i tworzy z nas, gdy-
nian, jeszcze bardziej świadomych konsu-
mentów kultury i sztuki.

Graficy, muzycy, malarze – jakoś mało się 
o nich słyszy w Gdyni?

Bo brakuje przestrzeni, gdzie mogą się wy-
powiedzieć. Konsulat Kultury powinien stać 
się takim miejscem.

Masz tutaj do dyspozycji salę teatralną, ka-
wiarnię, kilka sal warsztatowych lub wysta-
wienniczych i urokliwe, zaciszne patio. Jak ta 
przestrzeń się będzie zmieniać, co zamierzasz? 
Opowiedz o swojej koncepcji.

Zadziwia to, że mimo trzech lat działalności 
instytucji przy ul. Jana z Kolna 25 w Gdyni 
mieszkańcy Trójmiasta często nie znają 
tego miejsca. Lub znają słabo. Mamy cieka-
we przestrzenie wewnątrz, cudowną i go-
ścinną kawiarnię i wspomniane przez cie-
bie patio, które może zyskać wiele funkcji. 
Moim marzeniem jest prowadzenie skrajnie 
różnych działań w tej przestrzeni, czasem 
nawet na pierwszy rzut oka nie pasujących 
do siebie. Ale w tej różnorodności i sile kon-
trastu upatruję przyszły sukces.

Tę naszą rozmowę w znakomitej większości 
przeczytają odbiorcy związani z pomor-
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skim biznesem. Czy biznes może się łączyć 
z kulturą?

Absolutnie tak. Wręcz powinien. Znakomi-
cie, kiedy te dwie płaszczyzny przenikają 
się. Kultura i sztuka, zwłaszcza ta wyższa, 
zazwyczaj nie jest komercyjna. Biznes z za-
łożenia tak. Połączenie tych dwóch świa-
tów daje świetne efekty i co najważniejsze 
zysk dla obu stron. Ja wiele lat pracowałam 
w fundacji Marka Kamińskiego i najwięk-
sze, najciekawsze projekty zrobiliśmy wła-
śnie z partnerami komercyjnymi, bizneso-
wymi. Dla nas był to zastrzyk finansowy, 
dla partnera doskonałe działanie wizerun-
kowe. W Polsce jesteśmy trochę z tyłu, na 
zachodzie Europy taka współpraca jest 
oczywista i popularna. 

A na kulturze da się zarobić?

Jak najbardziej tak. Tym bardziej zapra-
szam komercyjne podmioty do potencjalnej 
współpracy.

Czyli jesteś otwarta?

Oczywiście. My tutaj w Konsulacie Kultury 

możemy uszyć na miarę projekt dla part-
nera zewnętrznego, który będzie np. do-
skonałą kreacją wizerunku. Znajdziemy dla 
was twórców, pomysły, działania, które wy-
windują wasz biznes na wyższy szczebel. 
Mamy takie możliwości.

A co z konkurencją w kulturze?

Na wybrzeżu jest ogromna konkurencja. Je-
steśmy bardzo twórczym regionem.

To źle czy dobrze?

Wręcz doskonale. Motywuje to do rozwo-
ju i daje możliwości sieciowania. Im wię-
cej miejsc, gdzie spotykamy kulturę, tym 
większy apetyt widza na coraz to nowsze 
doznania. 

Czy zakładasz możliwość wynajmu prze-
strzeni Konsulatu Kultury?

Jasne. Jest to forma mecenatu kultury. 
Mamy budynek, który jest perłą architek-
toniczną modernizmu. Piękny w bryle, wy-
konany z ogromną dbałością, doskonale 
odrestaurowany. Nie ujmując dla przykła-

du salom konferencyjnym w hotelach, my 
dysponujemy obiektem z duszą. Miejscem 
nietuzinkowym z bardzo bogatą historią, 
którą czuje się na każdym kroku.

Czego życzyć temu miejscu pod nową dy-
rekcją.

Aby było miejscem, gdzie gdynianie i nasi go-
ście chcą przychodzić, spędzać w nim czas.

A tobie prywatnie?

Siły i wytrwałości.

To ja jeszcze życzę, aby po latach 
zapowiedzi doszedł do skutku 
projekt budowy tzw. między-
torza, nowej dzielnicy Gdyni. 
Jeśli on powstanie, Konsulat 
Kultury znajdzie się w sa-
mym centrum miasta.

Rozmawiał
Tomasz 
Podsiadły

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Konsulat Kultury, fot. Dominik Werner
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W swojej twórczości wykreował własny 
wizualny świat. Świat na pograniczu jawy 
i snu, pełen symbolicznych treści, nadreal-
nych postaci i zdarzeń. Przez wielu postrze-
gany był za skrajnego ekscentryka. Kata-

loński malarz Salvador Dali (1904-1989) 
jest jednym z najsłynniejszych artystów XX 
w. oraz najbardziej znanym surrealistą.  Te-
raz jego prace można obejrzeć w Luzinie.

Na ekspozycję, która można obejrzeć 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie, 
składa się 75 grafik, 24 ceramiki oraz pła-
skorzeźba, które powstały na przestrzeni 
lat 1944-1983. Przywołują one zaintere-
sowanie Salvadora Dali różnorodnymi 
kierunkami w sztukach plastycznych ubie-
głego wieku.

- Jest to również próba ukazania jego twór-
czych poszukiwań i wybitnych zdolności ilu-
stratorskich. Prezentowane są więc litogra-
fie, akwaforty, staloryty i drzeworyty. Dali 

eksperymentował w grafice, m.in. stosował 
zabiegi fotochemiczne przydatne przy na-
świetlaniu emulsji, a na płytach litograficz-
nych zostawiał ślady miotanych nabojów 
z kolorowymi farbami. Strzelał również taki-
mi pociskami do blach miedzianych – opisują 
organizatorzy wystawy.

Grafiki te są w części sygnowane wła-
snoręcznie przez Dalego, pozostałe były 
tłoczone w limitowanych edycjach z au-
torskich matryc. Powstały one na potrzeby 
zilustrowania ekskluzywnych wydań wybit-
nych dzieł literatury światowej: Dantego, 
Cervantesa, Shakespeare’a, Goethego czy 
Hemingwaya. Na wystawie są także inne 
pojedyncze prace o dużej wartości arty-
stycznej.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

Salvador Dali w Luzinie
To prawdziwa gratka dla miłośni-
ków kultury. W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Luzinie można oglądać 
oryginalne prace wybitnego 
artysty Salvadora Dali. Grafiki, 
ceramiki i płaskorzeźba, wszyst-
kie sygnowane jego charakte-
rystycznym autografem będą 
prezentowane do 18 lipca 2022 r.
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„Pogoria” została zaprojektowana 
przez inż. Zygmunta Chorenia i zbudo-
wana w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Jednostka jest trójmasztową 
barkentyną. Jej całkowita długość wynosi 
41,3 metra, szerokość – 8 metrów, a zanu-
rzenie – 3,6 metra. W ciągu przeszło 40 lat 
działalności „Pogoria” zapisała na swoim 
koncie m.in.: okrążenie świata, wyprawę 
do Antarktyki czy opłynięcie przyląd-
ka Horn. Portem macierzystym żaglowca 
jest Gdynia. Większościowym właścicie-
lem żaglowca jest Polski Związek Żeglar-
ski, a aktualnym armatorem Pomorski 
Związek Żeglarski.

- Pomorski Związek Żeglarski chciałby 
kontynuować to, co do tej pory było naj-
lepsze w „Pogorii” – tj. szkolenie młodzie-
ży z całej Polski. Zależy nam również na 
tym, żeby otworzyć „Pogorię” w każdym 
możliwym czasie dla turystów, mieszkań-
ców, młodzieży szkolnej – mówi Bogusław 
Witkowski, prezes Pomorskiego Związku 
Żeglarskiego.

19 marca Pogoria, po remoncie przeprowa-
dzonym przez Stocznię Wojenną w Gdyni, 
wypłynęła na Morze Śródziemne. Jej bazą 
jest port w Genui skąd organizowane są 
rejsy szkoleniowe. W tym roku na pokła-
dzie „Pogorii” będzie pływało i szkoliło 

się 40 grup, łącznie prawie 2 tys. żeglarzy 
i żeglarek.

– Wisienką na torcie wychowania morskie-
go jest możliwość pływania na żaglowcu. 
Tutaj, mając barkentynę – flagową jednost-
kę Polskiego Związku Żeglarskiego – chce-
my, aby edukację morską kończyć właśnie 

rejsem na „Pogorii” – mówi Bogusław Wit-
kowski, prezes Pomorskiego Związku Że-
glarskiego.

Terminy rejsów, dostępne miejsca na rej-
sy oraz aktualną pozycję żaglowca można 
sprawdzać na bieżąco na stronie www.
stspogoria.pl

Pogoria ma nowego armatora
1 czerwca bieżącego roku mijają dokładnie 42 lata od podniesienia bandery na Pogorii, pierwszym żaglow-
cu w historii wybudowanym w polskiej stoczni. Na początku tego roku zmienił się też armator legendarnego 
żaglowca. Nowym armatorem wyłonionym w trybie konkursu został Pomorski Związek Żeglarski. Statek pływa 
aktualnie po Morzu Śródziemnym, a na jego pokładzie szkolą się kolejne pokolenia polskich żeglarzy. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: Marcin Sochacki (Wikipedia, CC BY-SA 3.0)
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Samorządy 
solidarne 
z Ukrainą



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 65    

Starostowie rozmawiali o służbie 
zdrowia i rynku pracy

W maju odbył się kolejny Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego. Samorządow-
cy poruszali tematy związane m.in. ze służbą zdrowia oraz pomorskiego rynku pracy 

z uwzględnieniem wojennych uchodźców z Ukrainy. 

ANDRZEJ PłONkA,
Prezes Zarządu Związku 
Powiatów Polskich

Wszyscy zgadzamy się co do tego, 
że w systemie opieki zdrowotnej po-
winny nastąpić strukturalne zmiany. 
Nie powinno się jednak wykonywać 
radykalnych kroków bez wzięcia pod 
uwagę zdania samorządowców. Jako 
ZPP, przedstawiliśmy swój pomysł. 
Zaproponowaliśmy, aby w zestawie-
niu zadań powiatów była: profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, zabezpieczenie 
podstawowych potrzeb zdrowotnych (dzisiejsze POZ i część AOS), opieka psycholo-
giczna i psychiatryczna w środowisku, szpital powiatowy oraz opieka długoterminowa 
(DPS i ZOL). Z kolei model finansowania powinien opierać się albo o zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej (jako dotacja), albo o zadanie własne – wówczas ko-
niecznie będzie zwiększenie dochodów własnych samorządów powiatowych. Wdrożenie 
takiego rozwiązania pozwoli na dostosowanie sposobu i zakresu usług do lokalnych 
potrzeb i możliwości. W szpitalach niestety wielu pracowników otrzymuje pensję 
minimalną, a zatem każda podwyżka płacy minimalnej wpływa negatywnie na sytuację 
finansową danego podmiotu. Z doświadczenia wiemy, że niestety podwyżka świadczeń 
nie jest łączona z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, zatem szpitale nie 
mają szansy na źródło jej sfinansowania. Ponadto podwyżka płacy minimalnej rodzi 
żądania płacowe ze strony innych grup zawodowych, które zarabiają więcej. Pojawiają 
się oczekiwania, że i oni otrzymają wzrost wynagrodzenia. Jeśli chodzi o sam sektor 
szpitalny, to częściowo kwestię minimalnego wynagrodzenia za pracę reguluję ustawa 
o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych w ochronie zdrowia. Z tym, że w szpita-
lach mamy grupę pracowników, która tą ustawą w ogóle nie jest objęta, a która także 
będzie musiała otrzymać wyższe wynagrodzenie. Oczywiście, każdej osobie za dobrą 
pracę należy się godziwe wynagrodzenie. Dlatego za systemowymi zmianami musi iść 
ruch związany z finansowaniem. Jeżeli tego nie będzie, to na pewno pogorszą się wyniki 
finansowe w naszych szpitalach – a tego nie chcemy.

MIROSłAw CZAPLA,
Starosta malborski 

To był kolejny Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego, 
który w głównej mierze poświęcony został sytuacji związanej 
z uchodźcami z Ukrainy. W Ustce gościliśmy Pana Wojewodę – 
Dariusza Drelicha i Pana Wicemarszałka Leszka Bonnę, którzy 
opowiedzieli o pomocy udzielanej uchodźcom, z wyższego, niż 
powiaty, szczebla. Już od pierwszych dni wojny samorządy stanę-
ły przecież przed niedającym się przewidzieć i trudnym zadaniem 
zorganizowania pomocy osobom napływającym do Polski. To było 
dla wszystkich niespodziewane, ale w województwie pomorskim 
podjęliśmy szybkie i zdecydowane działania. Podczas spotkania 
poznaliśmy statystyki dotyczące liczby uchodźców, którzy napły-
nęli do naszego województwa, liczby dzieci, które podjęły naukę 
w naszych szkołach, czy liczby osób które podjęły już pracę. 
W konwencie udział wzięła także Pani Monika Kasprzyk – Dyrek-
tor Pomorskiego Oddziału NFZ, która omówiła temat kontraktów 
szpitali powiatowych z NFZ oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy – Pani Izabela Jezierska, która mówiła o pomorskim rynku 
pracy z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników z Ukrainy. 
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d 1 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 
2 w Sztumie będą mo-
gli korzystać z nowo-

czesnej pracowni technicznej utworzonej 
za pomocą projektu Ministerstwa Edukacji 
i Nauki – „Laboratoria przyszłości”. 

— Nasza placówka została wyposażona 
w najnowocześniejszy sprzęt typu drukarki 
3D, aparaty fotograficzne, mikrokontrole-
ry, roboty, sprzęt do nagrań - mówi dyrek-
tor Agnieszka Bogucka, dyrektorka SP 2 

w Sztumie - Dzięki czemu utworzona zosta-
nie pracownia techniczna na miarę XXI wie-
ku ze stanowiskami do pracy z drukiem 3D, 
nagrywania filmów montowaniem dźwięku, 
robotyki. 

O

Inwestycje w drogi, chodniki, 
infrastrukturę służąca miesz-
kańcom to jedno. Ale jedną 
z najważniejszych inwestycji 
samorządów to inwestycja 
w młodzież. Doskonale wie-
dzą o tym włodarze Sztumu 
dzięki którym młodzi miesz-
kańcy zdobędą dodatkowe 
umiejętności tak przydatne 
w przyszłym życiu w ramach 
„laboratoriów przyszłości”.

miasto sztum 
inwestuje W młodzież
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Celem zapoczątkowanego w 2021 r. progra-
mu „Laboratoria przyszłości” było wspar-
cie i wyposażenie szkół podstawowych 
w sprzęt służący budowaniu wśród uczniów 
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). 

Uczniowie mogą uczyć się poprzez działa-
nie: doświadczanie, eksperymentowanie 
i kreatywne tworzenie. W ten sposób zdo-
będą praktyczne umiejętności, które mogą 
okazać się przydatne na dalszych etapach 
kształcenia lub w dorosłym życiu. Nowy 
sprzęt budził zachwyt i uznanie oraz duże 
zainteresowanie nie tylko wśród uczniów, 
ale również nauczycieli, którzy chętnie 
poznają tajniki jego funkcjonowania. Pio-
nierem w korzystaniu z nowo zakupionego 
sprzętu okazał się Sławomir Wiechowski, 
który w styczniu przeprowadził pierwsze 
zajęcia z jego wykorzystaniem. Uczniowie, 
których uczy, mieli możliwość uczestnicze-
nia w przygotowanej przez niego lekcji pt: 
,,Jak działa drukarka 3D - przygotowanie 
prostego projektu oraz jego wydruk”. 

Od marca w szkole ruszyły szkolenia dla 
nauczycieli. Spotkania poprowadził Sła-
womir Wiechowski, który jak mało kto 
zna się na nowinkach technologicznych. 
Pierwszy cykl zajęć dotyczył wykorzysta-
nia technologii 3D na zajęciach. Uczestni-
cy warsztatów w trakcie ich trwania mogli 
zaprojektować i wydrukować przedmiot 
w nowoczesnej technologii. Nabyli też 
wiedzę teoretyczną na temat budowy, za-
stosowania oraz obsługi drukarek. 

W maju odbyło się kolejne szkolenie. Tym 
razem dotyczyło zagadnień związanych z fo-

tografia profesjonalną. Jeszcze w bieżącym 
roku szkolnym odbędą się warsztaty z obsłu-
gi mixera dźwięku oraz wykorzystania sprzę-
tu audio w pracy z uczniem. Zajęcia popro-
wadzi Piotr Podlewski, który od lat angażuje 
się w przedsięwzięcia muzyczne. Osoby uta-
lentowane muzycznie będą mogły skorzystać 
z profesjonalnych warsztatów i podpowiedzi.

Z nieukrywaną niecierpliwością społecz-
ność szkoły czeka na pełną aranżację „La-

boratorium przyszłości”, w którym ucznio-
wie będą mogli rozwijać swoje pasje. 

Udział w programie ,,Laboratoria przyszło-
ści” to dobry krok w kierunku nowoczesnej 
edukacji opartej na technologii wysokiej 
klasy. Kto wie, może w niedalekiej przyszło-
ści uczniowie ,,Dwójki” zostaną naukowca-
mi, inżynierami czy artystami, którzy niesie-
ni falą wspomnień powiedzą, że w ,,Dwójce” 
wszystko się zaczęło….

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: UM Sztum
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gpbt 2022 
WystartoWał!

Już niedługo w Gminie Zblewo kolejne wspaniałe sportowe wydarzenie – tym razem bieg. 
A dokładniej – I Zblewski Bieg Sokoła. Warto wziąć w nim udział, bo to nie tylko świetnie 

zorganizowana impreza, ale także – piękne święto sportu.

Trzy powiaty, cztery gminy, pięć biegów. A wszystkich połączyła 
miłość do sportu i do Borów Tucholskich. O czym mowa? O tego-
rocznym biegowym Grand Prix Borów Tucholskich. Jeden z bie-
gów odbędzie się w Zblewie.

Pod koniec kwietnia - w środę 27 kwietnia - w Czersku zorgani-
zowano konferencję prasową, inaugurującą tegoroczną edycję 
GPBT. Wzięli w niej udział gospodarze i organizatorzy wszystkich 
biegów wchodzących w tegoroczny cykl. Gospodarzem konferen-
cji był Burmistrz Czerska Przemysław Biesek Talewski, a spotka-
nie poprowadził Michał Rytlewski.

W konferencji wziął udział m.in. wójt Gminy Zblewo Artur Herold 
oraz wójtowie Śliwic i Osiecznej, a także przedstawiciele Lasów 
Państwowych i wielu sponsorów oraz partnerów GPBT.

Jeden z biegów odbędzie się w gminie słynącej ze sportowej pasji 
-  w Gminie Zblewo. Dlatego wójt Artur Herold osobiście zaprosił 
wszystkich na I Zblewski Bieg Sokoła, który odbędzie się już 25 
czerwca. Będzie świetna, sportowa atmosfera i wiele atrakcji. No 
i piękna trasa dla sportowców – 11 km najpiękniejszymi drogami 
leśnymi ze Zblewa do Twardego Dołu. Podobnie jak we wszystkich 
biegach GPBT będzie też marsz Nordic Walking i bieg dla dzieci.
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Grand Prix Borów Tucholskich to cykl 5 profesjonalnych biegów 
w 3 powiatach, które leżą w Borach Tucholskich.  W powiecie sta-
rogardzkim biegi zostaną zorganizowane w Zblewie (I Zblewski 
Bieg Sokoła) oraz w Osiecznej (Wilcza Dycha). W powiecie choj-
nickim – w gminie Czersk nad jeziorem Ostrowite (Borowiacka 
Dycha), a w powiecie tucholskim – w gminie Śliwice ( Okonińska 
Pętla w Okoninach Nadjeziornych i Śliwicka Dyszka w Śliwicach).

Czekają przepiękne medale, sportowe gadżety i odzież, nagrody 
pieniężne i upominki oraz mnóstwo sportowych emocji. To będzie 
wielkie święto sportu! Zapisy na biegi już ruszyły na platformie 
dostartu.pl. 

Gmina Zblewo zaprasza 25 czerwca na I Zblewski bieg Sokoła.
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 - Inwestycje miejskie służą wszystkim miesz-
kańcom i mają na celu polepszenie ich życia. 
Skala realizowanych przez nas zadań jest 
naprawdę bardzo duża. Staramy się, aby 
była widoczna w całym mieście. Jest to moż-
liwe dzięki zdobytym dotacjom zewnętrz-
nym. To między innymi te pieniądze umoż-
liwiają systematyczny rozwój Wejherowa 
i utrzymanie wysokiego tempa – podkreśla 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Znaczne kwoty pozyskane i wydatko-
wane na inwestycje pokazują wysiłek finan-
sowy oraz organizacyjny podejmowany przez 
miasto, pomimo coraz większych trudności 
z którymi się spotkamy. Rozwój miasta to ko-
rzyści i powód do dumy dla mieszkańców. 
Wspólnie zmieniamy Wejherowo!

 - Kwota 132,6 mln zł obejmuje wartość 
wszystkich zawartych umów, promes i de-
cyzji na dotacje inwestycyjne w latach 
2014-2022.  W roku 2014 rozpoczęła się re-

alizacja kolejnego budżetu unijnego, który 
już się kończy, dlatego wyliczenia obejmą 
właśnie ten okres. Należy podkreślić, że te 
prawie 133 mln zł to środki zewnętrzne 
pozyskane z Unii Europejskiej, jak również 
od rządu i z innych źródeł – wyjaśnia Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa ds. rozwoju - Dofinansowanie doty-
czy kilkudziesięciu różnych zadań. Około 
90 mln zł, 2/3 wartości wszystkich dotacji 
dotyczy inwestycji drogowych, gdyż są one 
priorytetem. Pozyskane dotacje obejmują 
również zadania z zakresu mieszkań komu-
nalnych, rewitalizacji Śródmieścia, wymia-
ny starych pieców „kopciuchów” na nowe 
proekologiczne instalacje, termomoderni-
zacji budynków, sportu, rekreacji, kultury 
i bezpieczeństwa.

Niedawno Wejherowo podzieliło się do-
świadczeniami z innymi samorządami 
z wykorzystania środków unijnych. Grupa 
przedstawicieli pomorskich gmin gościła 
w Wejherowie w ramach w lokalnej wi-
zyty studyjnej dotyczącej rewitalizowa-
nych obszarów miasta Wejherowa. Celem 
tej wizyty było zapoznanie uczestników 
z efektami przedsięwzięć rewitalizacyj-
nych realizowanych w mieście. Spacerem 
studyjnym po mieście objęto m. in. łącznik 
12 Marca – Reformatów, ścieżkę wzdłuż 
rzeki Cedron i Park Cedron, ul. Wałową, 
ul. Kopernika, kwartał między ul. Koper-
nika a ul. Dworcową, Filharmonię Kaszub-
ską, Park Kaszubski, budowę Wodnych 
Ogrodów i zrewitalizowane ostatnio bu-
dynki wspólnot mieszkaniowych. 

Prawie 133 mln zł różne-
go rodzaju dotacji na in-
westycje miejskie zdobyły 
władze Wejherowa od 2014 
roku, czyli w okresie realizacji 
kolejnego budżetu unijnego. 
To ogromna kwota stanowią-
ca równowartość mniej wię-
cej trzech rocznych budże-
tów inwestycyjnych miasta. 
To pieniądze dla wszystkich 
mieszkańców, które słu-
żą rozwojowi Wejherowa. 
Około 90 mln zł, 2/3 wartości 
wszystkich dotacji doty-
czy inwestycji drogowych, 
gdyż są one priorytetem.

AUTOR : UM Wejherowo
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cedry wielkie. 
tam Wiedzą, jak 

Wykorzystać środki 
unijne

Wójt Gminy Cedry Wielkie Janusz 
Goliński miał przyjemność zaprezentować 

znamienitym gościom sztandarowe 
inwestycje. Tych nie brakuje i jak 
podkreślają osoby odwiedzające 

teren gminy, na uznanie zasługuje 
wykorzystanie środków unijnych przez 

miejscowy samorząd.

o Gminy Cedry Wielkie zawitali poseł Marek Biernacki, 
któremu towarzyszyli Jan Kozłowski – były poseł i mar-
szałek województwa pomorskiego oraz Jan Szymański 
– dyrektor Departamentu Programów Regionalnych 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 
Wraz z wójtem Januszem Golińskim mogli zobaczyć m.in. halę widowi-
sko-sportową w Cedrach Wielkich, marinę w Błotniku i część Wiślanej 
Trasy Rowerowej.

D
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Goście przyznali, że gmina Cedry Wielkie dobrze wykorzystuje możli-
wości, jakie daje Polsce członkostwo w Unii Europejskiej – głównie dla 
społeczności, jak i dziedzictwa kulturowego.

- Gmina Cedry Wielkie już od 18 lat doskonale wykorzystuje możliwości po-
zyskania środków europejskich. Jednym z takich przykładów był chociaż-
by projekt dotyczący ochrony dziedzictwa kulturowego, w ramach które-
go zrewitalizowano wiele obiektów jakże szczególnych i ważnych dla tego 
regionu. Wzorcowym przykładem wykorzystania unijnego wsparcia jest 
także marina w Błotniku, która przechodzi właśnie kolejny etap rozbudo-
wy. Nie można zapomnieć o budowie ścieżek rowerowych. Są to piękne 
dzieła, których pozazdrościć może niejeden polski samorząd – komentuje 
Jan Szymański, który słusznie zauważył, że na boom gospodarczy duży 
wpływ ma również wybudowano niedawno trasa S7.

Zdaniem dyrektora Szymańskiego wsparcie unijne przyspieszyło roz-
wój  gminy co najmniej o kilkadziesiąt lat.

- W dalszym ciągu będą dostępne środki z Unii Europejskiej. Jednak ko-
lejne pieniądze trzeba będzie wykorzystywać na projekty związane z sze-
roko pojętymi działaniami proekologicznymi. Mam tu na myśli termo-
modernizację budynków, poprawę retencji, czy inwestycje w odnawialne 
źródła energii albo tworzenie nowych miejsc zielonych – podkreśla Jan 
Szymański.

Z kolei poseł ziemi gdyńskiej Marek Biernacki nie ukrywał, że „rozwój 
gminy jest imponujący”. 

- Wiem, że zamierzenia były jeszcze ambitniejsze, ale plany Janusza Go-
lińskiego zweryfikowała pandemia i kryzys. Widać, że w gminie Cedry 
Wielkie postawiono na zrównoważony rozwój. Jest tu nowoczesna szkoła 

z halą sportową, ale nie zapomina się też o zabytkach i kulturze – kulturze, 
która na żuławskich ziemiach była bardzo wysoko rozwinięta. Dzięki temu 
duch tej ziemi nigdy nie zginie – dodaje Marek Biernacki. – Jeszcze nie-
dawno nie była to zamożna gmina. Teraz jest zaś w grupie samorządów, 
które muszą płacić „Janosikowe”. Musi to więc o czymś świadczyć.

- Jestem częstym gościem wójta Golińskiego i muszę powiedzieć, że 
trudno znaleźć jakiekolwiek słowa, które wyrażałyby to, co zadziało się 
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w gminie Cedry Wielkie. Wszyscy, 
którzy wracają w to miejsce, mogą śmiało powiedzieć, że czas nie był tu 
zmarnowany. Widać aktywność i pomysłowość wójta Janusza Golińskie-
go oraz radnych, sołtysów i mieszkańców. Z kolei możliwości pozyskania 
środków z Unii Europejskiej pokazują, że można zrealizować bardzo wiele 
– stwierdził Jan Kozłowski.

Warto dodać, że były marszałek jest bardzo zaangażowany w projekt 
nawiązania współpracy naszej gminy z miastem Owrucz w obwodzie 
żytomierskim w Ukrainie.

- Z niecierpliwością czekamy na zakończenie wojny. Myślę, że jak wszyst-
ko wróci do dawnego porządku, to wtedy włodarze obu samorządów pod-
piszą stosowną umową partnerską – dodaje Jan Kozłowski.

Wójt przyznaje, że tacy przyjaciele są miodem na serce.

- Nie spodziewałem się aż tak wielu miłych słów. Sukces, o którym mó-
wili moi goście, to efekt wspólnego działania. Nie stoi za nimi tylko moja 
osoba, ale zespół urzędników w naszej gminie, ale także tych w Gdańsku 
czy Warszawie, dzięki którym uzyskujemy unijne albo rządowe wsparcie. 
Bez środków zewnętrznych nie osiągnęlibyśmy aż tak wiele. Serdecznie 
dziękuję – mówi Janusz Goliński.

AUTOR : UG Cedry Wielkie
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Mali pacjenci z Pucka i okolic mogą już być 
przyjmowani na Oddziale Pediatrii w Szpi-
talu Puckim. Zmodernizowana część lecz-
nicy to 11 sal z łazienkami, pomieszczenie 
dla dzieci do lat 3, gabinety zabiegowe, 
lekarskie, sale izolacyjna i zabaw, a także 
miejsca dla opiekunów. 

Całość kosztowała 1 125 997,98 zł. Inwesty-
cja została dofinansowana z rezerwy ogól-
nej premiera wynoszącej 750 tys. złotych.

- Oddział pediatryczny to szczególne miej-
sce dla każdego szpitala. Musi spełniać wy-
sokie wymagania, by zapewnić jak najlepszą 
jakość usług medycznych i bezpieczeństwo 
najmłodszym pacjentom. Wiem, że przebu-
dowa tej części placówki była oczekiwanym 
od lat przedsięwzięciem i stanowiła wy-
zwanie dla jej dyrekcji i całego powiatu. (…) 
Mam nadzieję, że cała społeczność miasta 
i powiatu będzie dumna ze zmodernizowa-
nego oddziału – napisał w liście skierowa-
nym do pracowników szpitala premier Ma-
teusz Morawiecki. 

Co prawda prace zakończyły się już jakiś 
czas temu, ale z powodu remontu na od-
dziale internistycznym, otwarcie pediatrii, 
by nie zakłócać spokoju małych pacjentów 
– przesunięto.

Jak podają służby prasowe wojewody po-
morskiego Dariusza Drelicha, który brał 
udział w uroczystości otwarcia oddziału, 
przy oddziale przygotowano także izbę 
przyjęć z przewijakiem i toaletą dostoso-
waną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Wykonano ponadto kompleksową termo-
modernizację, którą finansowo wsparł 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

- Jest to pierwszy etap gruntownej mo-
dernizacji szpitala, na którą Powiat Pucki 
przeznaczy aż 11,5 mln zł, głównie pozyska-
nych ze źródeł zewnętrznych. Prezes Szpi-
tala Oksana Rabij-Zabłotna przedstawiła 
gościom nowego ordynatora, cenionego 
pediatrę lek. med. Aleksandrę Krasnową 
i wraz z nią zaprezentowała przestrzeń od-
działu: zmodernizowane (głównie jednooso-
bowe!) sale chorych z łazienkami, salę za-

baw, nową izbę przyjęć, gabinety lekarskie 
i zabiegowe, przyjazne zaplecze socjalne 
oraz wszelkie udogodnienia jakie czekają 
na małych pacjentów, ich rodziców i perso-
nel szpitala - poinformował starosta pucki 
Jarosław Białk.

Warto przypomnieć, że w 2017 dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu państwa (1 mln zł) 
szpital zbudował nowy łącznik z windą. 
Rok później, wojewoda Dariusz Drelich 
podpisał umowę o dofinansowaniu z re-
zerwy ogólnej budżetu państwa (3 mln zł) 
budowy nowoczesnego bloku operacyjne-
go na oddziale chirurgii.

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: Konrad Kędzior

Pediatria w Szpitalu 
Puckim już działa!

Pod koniec maja uroczyście otwarto Oddział Pediatrii Szpitala Puckiego. Modernizacja ta jest pierwszym 
etapem gruntownej modernizacji placówki.
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najWyższa izBa 
kontroli pozytywnie 

o metropolii na Pomorzu

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie 
oceniła funkcjonowanie Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii. To 
może oznaczać rozpoczęcie prac 

w parlamencie nad projektem ustawy 
metropolitalnej dla Pomorza. Zgodnie 

z zapowiedziami strony rządowej, do tej 
pory było to niemożliwe ze względu na 
brak “pełnego obrazu funkcjonowania 

metropolii śląskiej”. 

ak podkreślają przedstawiciele Obszaru Metropolitalne-
go Gdańsk Gdynia Sopot, dla Pomorza funkcjonowanie 
bez ustawy metropolitalnej to strata ponad 200 mln zł 
każdego roku, które przeznaczone mogłyby być na trans-

port zbiorowy, nowe drogi, planowanie przestrzenne, promocję gmin 
oraz ochronę środowiska. Tymczasem samorządowcy z regionu od 
prawie 6 lat zabiegają o utworzenie metropolii na Wybrzeżu. 

J
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Raport NIK, podsumowujący 4 lata działania GZM, został zapre-
zentowany na posiedzeniu Sejmowej Komisji Samorządu Teryto-
rialnego i Polityki Regionalnej w środę 11 maja w Warszawie. Jak 
zauważył Piotr Miklis, dyrektor katowickiej delegatury NIK - wpro-
wadzenie wszystkich korzyści dla mieszkańców metropolii było 
możliwe dzięki środkom finansowym uzyskanym z PIT.

– Działalność GZM przyczyniła się do podniesienia jakości zadań 
publicznych przejętych do realizacji przez jej jednostki organiza-
cyjne w obszarze publicznego transportu zbiorowego: ustanowiono 
regularne linie autobusowe łączące miejscowości na terenie GZM 
z portem lotniczym w Pyrzowicach, przekształcono szereg połą-
czeń autobusowych w linie metropolitalne tworzące szkielet sieci 
transportowej w aglomeracji – mówi Piotr Miklis.

Dyrektor NIK zauważył, że Metropolia sprawnie wydatkuje środki 
finansowe na realizację swoich zadań. Przytoczył przykład Za-
rządu Transportu Metropolitalnego, którego liczba pracowników 
jest o 30 proc. mniejsza od zatrudnienia u trzech wcześniejszych 
organizatorów transportu, którzy funkcjonowali przed utworze-
niem GZM. Dodał, że w samym urzędzie metropolitalnym zatrud-
nienie wzrastało adekwatnie do powiększającego się wachlarza 
zadań, które Metropolia realizuje. Kontrolerzy zwrócili uwagę na 
pewne nieprawidłowości, ale podkreślali, że mają one charakter 
wewnątrzorganizacyjny i nie mają wpływu na jakość świadczo-
nych usług.

- Ustawa metropolitalna jest potrzebna dla rozwoju Pomorza, Trój-
miasta, Małego Trójmiasta, otaczających gmin - mówi Jacek Kar-
nowski, prezes Rady Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot, prezydent Sopotu. - Bez jej uchwalenia przez Sejm nie 
będzie możliwy dalszy rozwój naszego regionu. Nie będziemy mieć 
możliwości dalszego konkurowania na rynku polskim i europejskim. 
Wielka walka jaką przeprowadził OMGGS - konferencje, projekty, 
spotkania - sprawiła, że mieszkańcy, ośrodki opiniotwórcze, dzien-
nikarze są przekonani do tego, że metropolia jest nam potrzebna.

Przedstawiciele OMGGS podkreślają, że bez ustawy metropo-
litalnej nie będzie można dostatecznie zadbać o mieszkańców 
najmniejszych miejscowości i walczyć z wykluczeniem komunika-
cyjnym, które jest jednym z największych wyzwań naszego kraju. 
Za inwestycjami w transport idzie poprawa dostępności do spe-
cjalistycznych usług lekarskich, szkół, uczelni, instytucji kultury 
i miejsc pracy. Dodatkowy budżet przełoży się także na wspólną 
promocję zagraniczną atutów gospodarczych i turystycznych na-
szych miast i gmin.

- Katalog zysków jest ogromny. Wspólne zakupy energii, gazu, szko-
ła, którą zbudowaliśmy wspólnie z Gdańskiem i Kolbudami - to tylko 
kilka przykładów - mówi Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy 
Pruszcz Gdański.  - Doszliśmy jednak do ściany możliwości. Potrze-
bujemy rozwiązań formalnych, które dadzą nam możliwość między 
innymi koordynowania planów zagospodarowania przestrzennego, 
stworzenia wspólnego systemu transportu publicznego.

- Czujemy się jako mała gmina równoprawnymi członkami metropo-
lii - mówi Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia. -  Jesteśmy od 
początku w metropolii, korzystamy z niej, umiemy współpracować, 
znamy swój potencjał, walory, które możemy wykorzystać budując 
strategię rozwoju, silne projekty międzygminne. Sami nie mamy siły 
przebicia. Widzimy potrzebę kontynuowania tych działań. Ustawa 
metropolitalna spowoduje rozwój Pomorza, z którego wszystkie 
gminy, małe i większe skorzystają.

- Myślmy o tym, jak naszą metropolię rozwijać. Idźmy krok dalej po-
nad podziałami politycznymi. Ustawa metropolitalna jest potrzeba 
regionowi. To nasz wspólny głos. Tego oczekują nasi mieszkańcy! 
- apeluje burmistrz Pelplina Mirosław Chyła.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że projekt ustawy o związku 
metropolitalnym w województwie pomorskim może powrócić pod 
obrady Sejmu późną wiosną 2022 r.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: pixabay.com
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Centrum Skarszew 
zyska nowe oblicze

Przedstawiciele skarszewskiego urzędu gminy nie kryją zadowolenia. Przekazali informacje dotyczące reali-
zacji projektu „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”. Jego efektem będzie rozbudowa, 

przebudowa i odtworzenie infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickiewicza i Sobieskiego.

Burmistrz Skarszew Jacek Pauli podpisał 
umowę z Bożeną Dzidkowską, właścicie-
lem formy, która wykona ważną dla miesz-
kańców inwestycję. Chodzi o odtworzenie 
infrastruktury ul. Wodnej, Grobli Mickie-
wicza i Sobieskiego na skarszewskim 
Starym Mieście. Koszt tego zadania to 
prawie 9,5 mln złotych.

- To jest największa inwestycja drogowa 
w dziejach Skarszew – zaznaczył burmistrz 
Jacek Pauli.

Zakres robót, które będą wykonane w ra-
mach inwestycji to między innymi: prze-

budowa dróg gminnych wraz ze zjazdami, 
przebudowa istniejących oraz budowa 
nowych chodników, budowa nowej kładki 
dla pieszych nad Wietcisą, przebudowa 
oświetlenia drogowego, przebudowa i bu-
dowa kanalizacji deszczowej oraz sanitar-
nej, budowa przepompowni ścieków, prze-
budowa sieci wodociągowej, przebudowa 
sieci teletechnicznej, rozbiórka budynku 
mieszkalnego (w ruinie, niezamieszka-
łego) i 2 budynków gospodarczych, na-
sadzenia zieleni i wykonanie elementów 
małej architektury (ławki).

Serwis prasowy gminy podaje, że ważne 

inwestycje nie dotyczą tylko terenu mia-
sta. Już w najbliższych tygodniach ruszy 
budowa kanalizacji w Godziszewie, a nie-
długo także roboty dotyczące budowy 
kanalizacji w Bączku. Łączna wartość obu 
tych inwestycji to około 5 mln złotych.

Projekt „Rewitalizacja Starego Mia-
sta i Dworca PKP w Skarszewach” jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz ze środków budżetu państwa w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

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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Odejście od paliw kopalnych w produk-
cji energii to konieczność – podkreślają 
przedstawiciele samorządu Województwa 
Pomorskiego. Jak zaznaczają, zastępują je 
źródła odnawialne, takie jak: woda, wiatr, 
energia słoneczna czy biomasa i biogaz. 
Dlatego w ladze samorządowe Pomo-
rza wspierają takie projekty. Jak wynika 
z ostatnich danych, do tej pory umowy na 
unijne dofinansowanie otrzymało 36 pro-
jektów. Mają one łączną wartość ponad 
215 mln zł., a unijne dofinansowanie to 
około 163 mln zł. 

Instalacje posiadają zdolność wytwórczą 
mocy na poziomie prawie 50 megawatów.

Obecny projekt, który w życie wdrażać 
będzie Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 
ma wartość ponad 3 mln zł., będzie dofi-
nansowany kwotą ponad 2,5 mln zł a re-
alizowana będzie na budynkach publicz-
nych i mieszkalnych w: Rumi, Kosakowie, 
Gdyni, Wejherowie, Łęczycach, Krokowej, 
Linii, Luzinie, Choczewie i w Łebie. Łącznie 
instalacje fotowoltaiczne zostaną zamon-
towane na 24 budynkach. Poprawi to nie 
tylko stan powietrza i obniży rachunki za 
prąd, ale również dzięki zastosowaniu OZE 
wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne. 

Drugi projekt realizowany będzie w gmi-
nie Smołdzino. Planowana jest instalacja 
paneli fotowoltaicznych na 19 budynkach 
użyteczności publicznej oraz na 81 budyn-
kach mieszkalnych. 

- Do tego na 55 budynkach zainstalowane 
zostaną kolektory słoneczne. Dzięki temu do 
powietrza emitowanych będzie zdecydowa-
nie mniej szkodliwych gazów czy pyłów. Cał-
kowita moc zainstalowanych urządzeń to ok. 
0,7 MW, to tyle, co średnio rocznie zużywają 
trzy osoby. Projekt w Smołdzinie kosztować 
będzie 3,8 mln zł, z czego 2,9 stanowić bę-
dzie dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej – poinformowali przedstawiciele 
pomorskiego urzędu marszałkowskiego. 

Na tym nie koniec. Kolejnym dokumentem 
podpisanym w maju była umowa na dofi-
nansowanie projektu, który realizowany 
będzie w Tuchomiu, Czarnej Dąbrówce 
i Damnicy. Tam instalacje OZE zostaną 
zamontowane na 18 budynkach publicz-
nych, takich jak szkoły, przedszkola czy 
remizy. Moc wytwarzania w tych instala-
cjach wyniesie 0,31 MW. Projekt o warto-
ści 1,8 mln zł został dofinansowany kwotą 
ok. 1,5 mln zł.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

miliony na OZE 
w pomorskich gminach

W jedenastu nadmorskich gminach województwa pomorskiego powstaną nowe instalacje produkujące energię 
ze źródeł odnawialnych. Jak zapewniają przedstawiciele władz Województwa Pomorskiego, dzięki inwestycjom 

produkcja energii będzie tańsza i bardziej przyjazna dla środowiska.
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Jak podaje serwis prasowy redy, dzięki pozyskanym środkom Gmina 
Miasto Reda zakupi sprzęt komputerowy na łączną sumę 801 210 zł. 
Rozwój cyfrowy w całości będzie pokryty z Funduszy Europejskich 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 
cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Całkowity budżet 
programu to miliard złotych.

Do szkół, przedszkoli, biblioteki, Fabryki Kultury i urzędu trafią:
zestawy komputerowe, laptopy i tablety• 
urządzenia UPS• 
noprogramowanie biurowe i antywirusowe• 
monitory interaktywne• 
drukarki i urządzenia wielofunkcyjne• 
profesjonalny sprzęt do serwerowni• 
szkolenia wdrożeniowe oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa.• 
zestaw konferencyjny.• 

- Pozyskany sprzęt, oprogramowanie i doradztwo przyczynią się do 
podniesienia komfortu pracy, a także umożliwią przeniesienie działa-
nia do sieci ze szczególnym zachowaniem zasad dotyczących cyber-
bezpieczeństwa. Zakup sprzętu IT służącego doposażeniu serwerow-
ni, pozwoli stworzyć infrastrukturę, która będzie w przyszłości służyła 
projektowaniu własnych usług dla mieszkańców – wyjaśniają przed-
stawiciele redzkiego magistratu.

Zakup ma również na celu zapewnienie ciągłość i poprawę jakości 
pracy urzędu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych miasta 
Redy. Zadbano także o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i in-
teresantów. 

Równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości w zakresie 
cyberbezpieczeństwa w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego 
funkcjonowania w wirtualnym świecie.

Reda stawia na 
bezpieczeństwo 

cyfrowe
Redzki samorząd pozyskał ponad 800 tysięcy zło-
tych na doposażenie urzędu, szkól, i placówek kul-
tury w profesjonalny, nowoczesny i przede wszyst-
kim bezpieczny z punktu widzenia zagrożenia 
cybernetycznego sprzęt. Ma on również zwiększyć 
komfort pracy. Nie zabraknie też szkoleń z zakresu 
niebezpieczeństwa. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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PODpunkt to projekt społeczny, w ramach 
którego w Starogardzie Gdańskim stanęły 
dwie stacje solarne do ładowania urządzeń 
mobilnych. Jego autorami są uczniowie I LO 
w Starogardzie Gdańskim – Antoni Rogow-
ski z Lipinek Szlacheckich oraz Maksym 
Domkowski. Projekt był realizowany w ra-
mach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni 
z Teorii. To jedyna taka inicjatywa w Polsce, 
dzięki której uczniowie mają okazję zre-
alizować własne pomysły. Dzięki niej mło-
dzież w całym kraju ma możliwość realnego 
wpływu na otaczające ich środowisko, na-
wiązanie współpracy z fundacjami, firmami 
oraz stowarzyszeniami, a także uzyskanie 
międzynarodowych certyfikatów.

Podczas wielkiego finału Zwolnionych 
z Teorii 2022 stacje solarne zdobyły wszyst-
kie nagrody: Złotego Wilka za najlepszy 
projekt w przestrzeń miejskiej w Polsce 
2022; Srebrnego Wilka za najlepszy projekt 
w województwie pomorskim oraz Brązowe-
go Wilka za najlepszy projekt.

Stacje solarne ustawione zostały w okoli-
cach dworca PKP i w Parku Nowe Oblicze 
w Starogardzie Gdańskim. W obu punktach 
można bezpłatnie podładować telefon lub 
inne urządzenia mobilne.

- Nasza inicjatywa ma na celu zwiększenie 
świadomości lokalnej społeczności na temat 
odnawialnych źródeł energii. Zamierzamy 
zainstalować w Starogardzie Gdańskim so-
larną stację ładowania urządzeń mobilnych 

oraz przeprowadzić prelekcje dla uczniów 
szkół średnich. Mamy na celu przybliżenie 
młodzieży z naszego miasta, takich tematów 
jak energia słoneczna, czy farmy wiatro-
we. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom 
zwrócimy uwagę na to, jak ważne jest dbanie 
o otaczające nas środowisko, oraz wprowa-
dzimy interesującą innowację do naszego 
miasta. – mówi Maksym Domkowski.

- Szukaliśmy pomysłu na projekt. Chcieli-
śmy, żeby było to coś innowacyjnego, coś, 
co wprowadzi trochę świeżości i sprawi, że 

wejdziemy do grupy Smart City, a jednocze-
śnie wpisze się w kanon odnawialnych źródeł 
energii. – dodaje Antoni Rogowski.

Uczniowie o swoim projekcie rozmawia-
li m.in. z z władzami Gminy Starogard 
Gdański.

- Gmina, która zawsze chętnie wspiera ambit-
ną młodzież w ich działaniach, także w tym 
przypadku udzieliła wsparcia finansowego 
na realizację i powodzenie przedsięwzięcia – 
podkreślili przedstawiciele samorządu. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

PODpunkty pomorskich 
licealistów nagrodzone

Na Kociewiu nie brakuje młodych, prężnych, innowacyjnych umysłów. Udowodnili to licealiści uczący się w I LO 
w Starogardzie Gdańskim, których wsparł samorząd Gminy Starogard Gdański w śmiałym, ale jakże przydat-

nym projekcie – montażu stacji solarnego ładowania m.in. telefonów komórkowych. 
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29 kwietnia odbyła się uroczy-
stość odsłonięcia w siedzibie 
Pracodawców Pomorza tabli-
cy pamiątkowej poświęconej 
śp. Janowi Klapkowskiemu, 
założycielowi organizacji, 
wielotniemu prezesowi oraz 
dyrektorowi biura Gdańskiego 
Związku Pracodawców. 

Tym samym sala, dedykowana codziennej 
działalności merytorycznej członków Pra-
codawców Pomorza, znajdująca się na par-
terze odrestaurowanego dziesięć lat temu 
budynku na Alei Zwycięstwa 24 w Gdań-
sku, otrzymała wyjątkowego patrona.

W uroczystości odsłonięcia tablicy, pro-
wadzonej przez Prezydenta Pracodawców 
Pomorza Zbigniewa Canowieckiego, uczest-
niczyły osoby funkcyjne organizacji, przed-

siębiorcy, wieloletni członkowie oraz aktywni 
działacze zarówno Pracodawców Pomorza, 
jak również poprzedzających ich istnienie 
Gdańskiego Związku Pracodawców.

uroczystość 
otWarcia sali
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Jan Klapkowski  – inicjator i współzałożyciel 
Gdańskiego Związku Pracodawców (obec-
nie: Pracodawców Pomorza) oraz Konfede-
racji Pracodawców Polskich w Warszawie 
urodził się w 1943 roku w Kartuzach. Po 
ukończeniu studiów w dwóch uczelniach: 
Wyższej Szkole Pedagogicznej (1966) i Po-
litechnice Gdańskiej (1981) rozpoczął pracę 
w Stoczni Północnej w Gdańsku. Przez 25 
lat pracował w przemyśle okrętowym. Zdo-
bytą wiedzę uzupełniał na studiach pody-
plomowych w Politechnice Gdańskiej i Po-
litechnice Warszawskiej. W trakcie pracy 
zawodowej składał szereg wniosków racjo-
nalizatorskich, które przyczyniły się do po-
prawy organizacji pracy i obniżki kosztów 
produkcji. Jego cechy osobiste: kreatyw-
ność, zdolności organizacyjne, umiejętność 
porozumiewania się z zarządem i pracowni-
kami spowodowały, że obejmował kolejne 
stanowiska kierownicze. W wyniku konkur-
su został dyrektorem naczelnym Stoczni 
Wisła w Gdańsku. W trudnym okresie prze-
mian w polskiej gospodarce /lata 1990/92/ 
pozyskał kontrakty na budowę statków dla 
Nigerii, Iraku i Maroka zabezpieczając cią-
głość produkcji stoczni dającej pracę po-
nad 1100 osobowej załodze. Doprowadził do 
restrukturyzacji stoczni i powołania spółki 
pracowniczej.

W latach 1992-94 pracował jako dyrektor 
w szwedzkiej spółce z o.o. Elasto Chemikal 
AB, która wprowadziła, jako jedna z pierw-
szych w Polsce, samopoziomujące się masy 
epoksydowe do posadzek przemysłowych. 
W 1995r. Wojewoda powołał Jana Klapkow-
skiego na Zarządcę Komisarycznego Gdań-
skiej Centrali Materiałów Budowlanych.  
Został likwidatorem i sprywatyzował ten 
zakład podpisując akt notarialny ze spółką 
Raab Karcher Polska. Prywatyzacja zosta-
ła dobrze przyjęta przez załogę i uznana 
przez władze województwa za jedną z naj-
lepszych w 1995r. Przez dwa kolejne lata 

był dyrektorem spółki z o.o. VASCO, która 
obsługiwała pod względem dostaw ma-
teriałowych dużą polsko-niemiecką firmę 
Gestra Polonia. Wdrożył nowatorskie roz-
wiązania magazynowe ograniczające kosz-
ty i usprawniające działalność tej dyna-
micznie rozwijającej się firmie pomorskiej. 
Jednocześnie udzielał się społecznie peł-
niąc funkcje Prezesa Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię 
oraz Prezesa Okręgowego Związku Brydża 
Sportowego w Gdańsku.

Dzięki dużej wiedzy i doświadczeniu za-
wodowemu został powołany do kilku rad 
nadzorczych, w tym między innymi do 
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, ZUS w Warszawie, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz  spół-
ki giełdowej Vistal Gdynia. W 1994r. założył 
własną firmę Janbud Sp. z o.o. Był człon-
kiem założycielem Gdańskiego Związku 
Pracodawców i Konfederacji Pracodawców 
Polskich. Przez 4 lata był Wiceprezyden-
tem KPP. Od 1991 roku, przez 10 lat pełnił 
funkcję przewodniczącego Gdańskiego 
Związku Pracodawców, a od 2001 roku był 
dyrektorem tej organizacji. Jako zwolennik 
konsolidacji pomorskiego ruchu pracodaw-
czego zainicjował w 2004 roku podpisanie 
w Ratuszu Głównym w Gdańsku porozu-
mienia o współpracy, pomiędzy reprezen-
tatywnymi organizacjami pracodawczymi 
działającymi w oparciu o ustawę o związ-
kach pracodawców z 1991 roku. W ramach 
działalności organizacji pracodawców re-
alizował szereg nowatorskich projektów 
w tym między innymi przeciwdziałających 
bezrobociu młodzieży kończącej naukę 
oraz kobiet bez zawodu w wieku powyżej 
45 roku życia. Aktywnie działał na rzecz 
ochrony zdrowia i ochrony środowiska or-
ganizując dla członków Związku szkolenia 
i seminaria w tym zakresie.

Dzięki swoim przymiotom osobistym oraz 
zaangażowaniu w sprawy społeczne był 
osobą powszechnie znaną, lubianą i sza-
nowaną. Szczególnie poważany był w po-
morskim środowisku gospodarczym. Za 
swoje zasługi odznaczony był Krzyżem 
Oficerskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski oraz wieloma odznacze-
niami branżowymi, resortowymi i organiza-
cyjnymi w tym: Złotym Medalem Za Zasługi 
dla Pracodawców Pomorza.

TEKST: Pracodawcy Pomorza ZDJĘCIA: Pracodawcy Pomorza
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TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

Kolejne trasy na Kociewiu 
zostaną wyremontowane

Dobrze rozwinięta komunikacja 
to gwarant rozwoju gospodarcze-
go. Dlatego cieszyć może wiado-
mość, że kilkanaście odcinków 
tras na Kociewiu zostanie wyre-
montowanych. Nowe, odnowione 
nawierzchnie  dróg regionu będą 
służyły nie tylko mieszkańcom, 
ale i lokalnemu biznesowi. 

Czternaście umów - opiewających na bli-
sko 18 milionów 803 tysiące złotych- pod-
pisał Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich 
z przedstawicielami kociewskich samo-
rządów. Pieniądze pochodzą z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 2022. 

Dofinansowanie otrzymały następujące od-
cinki tras:

Powiat starogardzki: przebudowa dro-• 
gi nr 2730G na odc. od miejscowości 
Jaszczerek (DW nr 214) do miejscowości 
Leśna Jania, długość odcinka: 6,69 km, 
dofinansowanie: 6 770 222 zł;
Gmina Starogard Gdański: budowa drogi • 
na ul. Grzybka w Kokoszkach, długość 
odcinka: 0,86 km, dofinansowanie: 685 
459 zł
Gmina Starogard Gdański: przebudowa • 
drogi nr 213041G Owidz-Barchnowy, dłu-
gość odcinka:1,94 km, dofinansowanie: 2 
564 174 zł
Gmina Skórcz: budowa drogi nr 243046G, • 
długość odcinka: 0,33 km, dofinansowa-
nie: 165 743 zł
Gmina Skórcz: przebudowa drogi nr • 
243019G w Barłożno, długość odcinka: 2 
km, dofinansowanie: 808 582 zł
Gmina Miasta Skórcz: przebudowa ulic • 
Konopnickiej i Żeromskiego w Skórczu, 

długość odcinka: 0,15 km, dofinansowa-
nie: 315 345 zł
Gmina Bobowo: przebudowa drogi nr • 
214003g w Grabowcu dz. 50, długość 
odcinka: 0,9 km, dofinansowanie: 477 
238 zł
Gmina Bobowo: przebudowa drogi nr • 
214018g w Wysokiej dz. 224, długość 
odcinka:0,70 km, dofinansowanie: 371 
973 zł
Gmina Skarszewy: remont dróg na te-• 
renie miasta Skarszewy w zakresie wy-
konania nowej nawierzchni chodników, 
długość odcinka: 1,21 km, dofinansowa-
nie: 456 500 zł
Gmina Lubichowo: przebudowa dróg • 
w miejscowościach: Lipinki Królewskie, 
Bietowo-Bietowo Kaliska, Ocypel, Lubi-
chowo, długość odcinka: 3,07 km, dofi-
nansowanie: 1 068 744 zł
Gmina Gniew: przebudowa drogi nr • 
228025G Piaseczno - Piaseckie Pola na 
dł. 980 m, długość odcinka: 0,98 km, do-
finansowanie: 1 031 480 zł;
Gmina Gniew: przebudowa drogi nr • 

228029G w Jeleniu, długość odcinka: 
0,48 km, dofinansowanie: 459 083 zł
Gmina Gniew: przebudowa dróg na osie-• 
dlu Leśnym w Tymawie wraz z niezbędną 
infrastrukturą – etap II, długość odcinka: 
0,53 km, dofinansowanie: 988 770 zł
Gmina Miasta Tczew: przebudowa ulicy • 
Ceglarskiej w Tczewie wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, długość od-
cinka: 0,75 km, dofinansowanie: 2 639 
513 zł.

W sumie Powiat Starogardzki oraz gminy 
wchodzące w jego skład w latach 2019-
2022 otrzymały z funduszy rządowych 
na inwestycje drogowe dofinansowanie 
w kwocie ponad 46,9 miliona złotych na 65, 
97 km. Zrealizowano 86 zadań i 25 przejść 
dla pieszych. 

Jeśli chodzi o Powiat Tczewski oraz gminy 
wchodzące w jego skład, to dofinansowanie 
wyniosło w tym samym okresie ponad 22,5 
miliona złotych na 22 zadań dotyczących 
odcinków o długości 76,57 kilometrów.
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Jak podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, miejsco-
wy samorząd od lat konsekwentnie inwestuje w obiekty sportowe 
i rekreacyjne. 

- Zdajemy sobie sprawę, że aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na 
zdrowie i samopoczucie mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Podej-
mujemy pierwsze kroki do realizacji dwóch basenów. Na razie jeste-
śmy w fazie projektowania, ale bez tego budowa byłaby niemożliwa 
– mówi gospodyni stolicy Pomorza.

basen w pobliżu lodowisKa

Jak podaje serwis prasowy gdańskiego urzędu miasta, basen 
w dzielnicy Ujeścisko-Ujeścisko powstanie w przyszłości w pobliżu 

projektowanego lodowiska, w okolicy pętli Ujeścisko. Pływalnia bę-
dzie jednym z elementów planowanego kompleksu sportowego na 
Ujeścisku, dla którego opracowano koncepcję. Obecnie w trakcie 
fazy projektowej jest lodowisko wraz z zapleczem i trybunami.

- W ramach projektu ma powstać hala basenowa z basenem na 25 me-
trów z podziałem na strefę pływacką i rekreacyjną oraz brodzikiem, 
jacuzzi i sauną. Budynek będzie miał mieć dwie kondygnacje – infor-
mują gdańscy urzędnicy.

Prace projektowe mają potrwać około 16 miesięcy od daty podpisa-
nia umowy. Otwarcie ofert planowane jest w drugiej połowie maja.

basen przy ul. KrasicKiego

Ogłoszono także przetarg na sporządzenie projektu budowy basenu 
w rejonie ul. Sybiraków i ul. Krasickiego. 

- Projekt ma uwzględnić budowę 25 metrowego basenu z podziałem 
na strefę pływacką i rekreacyjną. Oczywiście zaprojektowane zostaną 
również szatnie i całe niezbędne zaplecze wraz z zagospodarowaniem 
terenu wokół – podają pracownicy gdańskiego ratusza.

W Gdańsku powstaną kolejne baseny

Gdańskie dzielnice Ujeścisko-Łostowice i Brzeźno 
wzbogacą się o nowe baseny. Ruszył przetarg na 
projekty-  ogłoszono już zamówienia na opraco-
wanie projektów miejskich pływalni w tych dwóch 
dzielnicach. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe






