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POPRZEDNIE WYDANIA:

kroczyliśmy w sezon wa-
kacyjny, jednak w naszym 
dziale Biznes & Gospo-
darka należy zwrócić 

uwagę na to, że nie wszyscy 
udają się na zasłużony wypo-
czynek gdyż bieg wydarzeń 
biznesowych nabrał dużego 
tempa. Za nami 25 lat działania 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, odbyła się kon-
ferencja ”Świadomi Wartości 
Biznesu”, która pokazała kie-
runki dla wielu przedsiębiorców 
mniejszych i większych firm 
z województwa pomorskie-
go. W gdańskim Europejskim 
Centrum Solidarności odbyła 
się również gala Pracodawców 
Pomorza 2022. Wyłaniając lau-

reatów Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku” nagrodzono tych, 
którzy tworzą warunki dla rozwoju naszych firm i gospodarki re-
gionu i kraju. W biznesie termin stabilizacji nie funkcjonuje, zaś 
światem rządzi wymagająca i ciężka praca oraz strategia. Podobne 
mechanizmy kreują świat mediów. Wiemy o tym doskonale, ponie-
waż jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieje się coś istotnego. Dlatego 
zapraszam również do Samorządowego Expressu Biznesu, który 
ponownie opisuje konferencje, szkolenia, warsztaty oraz ciekawe 
inwestycje. Życzę przyjemnej lektury.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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zy w Polsce, w tym na 
Pomorzu, mogą powstać 
szwedzkie instalacje spa-
lające biomasę?

Tak. Szwedzka firma Lantmännen Agro-
värme AB obserwując ostatnie pozytywne 
zmiany w podejściu Polski do paliw ko-
palnych w kierunku ich redukcji i rosnące 
zainteresowanie paliwami odnawialnymi, 
w szczególności lokalnymi, postanowiła 
zainteresować się rynkiem polskim. Po 
wstępnym rozeznaniu okazało się, że po-

tencjał biomasy - naturalnego zamiennika 
węgla - jest w Polsce bardzo duży. Dotyczy 
to zarówno biomasy z odpadów leśnych, 
tartacznych jak i biomasy rolniczej. Istnie-
jący potencjał energetyczny w samej tylko 
słomie jest równy produkcji energii cieplnej 
w PEC-ach w całej Polsce i wynosi około 

100 TW mocy, która to dzisiaj jest zabezpie-
czana w ogromnej większości ze spalania 
węgla. Szczególnie interesujące w przy-
padku inwestycji w instalacje spalające 
biomasę są tereny rolniczo-leśne a takimi 
właśnie jest Pomorze. Dzięki inicjatywie 
starosty malborskiego Mirosława Czapli, 

C

Szwedzi planują w Polsce 
budowę instalacji spalających 

biomasę w miejsce 
istniejących kotłów opalanych 

węglem lub miałem 
węglowym. Jedna z takich 

ekologicznych inwestycji, 
która pozwoli rozpocząć 

proces odchodzenia od paliw 
kopalnych, może powstać na 

terenie powiatu słupskiego.
Rozmowa z Józefem 

Neterowiczem, ekspertem ds. 
Energii Odnawialnej Związku 

Powiatów Polskich, byłym 
Radcą Handlowym Ambasady 

Królestwa Szwecji.

Szwedzka inwestycja 
może rozpocząć 

przemianę pomorza
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Przewodniczącego Konwentu Powiatów 
województwa pomorskiego, członka Za-
rządu Związku Powiatów Polskich, zapro-
ponowano Szwedom zbadanie potencjału 
powiatu słupskiego.

Lantmännen Agrovärme AB działa w Szwe-
cji w sektorze gospodarki energetycznej 
wykorzystującej bioodpady już od wielu 
lat i posiada 20 podobnych instalacji. Pla-
nowane jest, by w Polsce na początek po-
wstało dziesięć instalacji, w tym między 
innymi w Kępicach w powiecie słupskim. 
Tereny województwa pomorskiego są już 
teraz związane ze Skandynawią, szczegól-
nie te powiatu słupskiego, na terenie któ-
rego są m.in. fabryka autobusów Scanii czy 
fabryka mebli AJ. 

Czy kotłownia opalana biomasą miałaby 
powstać przy kooperacji z lokalnym samo-
rządem?

Szwedzi uważają, że współpraca z samo-
rządami jest najbardziej odpowiednią formą 
współpracy. Z jednej strony, z ekologiczne-
go punktu widzenia, ma ona realny wpływ 
na poprawę jakości lokalnego środowiska 
naturalnego, a z drugiej daje możliwości po-
kazania samorządowcom, jak wielki istnieje 
potencjał w biomasie, która może znakomi-
cie zastąpić energię powstającą z tradycyj-
nych paliw kopalnych takich jak węgiel, ropa 
czy gaz ziemny. Szwedzi chcą nam pokazać, 
że odejście od paliw kopalnych jest możli-
we i opłacalne. Współpraca przy budowie 
instalacji spalania biomasy ma polegać na 
podziale zysków, najlepiej 50/50. Warun-
kiem realizacji takiego przedsięwzięcia jest 
podział, gdzie strona polska wnosi m.in. 
miejsce pod budowę kotła i dostęp do sieci 
ciepłowniczej, aby umożliwić sprzedaż ener-
gii cieplnej. Szwedzi ze swojej strony opra-
cowują projekt i zapewniają swoje finanso-
wanie. Strona polska w swojej części udziału 
może skorzystać z różnego rodzaju dofinan-
sowania na konwersję w energetyce. Warto 
dodać, że po powstaniu „szwedzkich” insta-
lacji, nic nie stoi na przeszkodzie, by w ślad 
za nimi powstały tego typu instalacje już ze 
stuprocentowo polskim kapitałem. Szwedzi 
nie mają w tym zakresie żadnych przeciw-

wskazań, wręcz przeciwnie, bardzo doce-
niają Polaków. Nie tylko za ich umiejętności 
techniczne, ale w ostatnim czasie również za 
ich zaangażowanie w pomoc Ukrainie.

Powstanie ekologicznych kotłowni opa-
lanych biomasą to nie tylko nowe, czyste 
źródło energii, ale także duże możliwość 
rozwoju regionu?

Przede wszystkim powstaną nowe miejsca 
pracy, a ponadto okaże się, że można pro-
dukować energię z lokalnych, odnawialnych 
zasobów. Po 24 lutego, po agresji Rosji na 
Ukrainę, nagle okazało się, że w Polsce bra-
kuje węgla. Wynika więc, że ogromną część 
jego dostaw, szczególnie w dużej energety-
ce, realizowano w oparciu o import z Rosji. 
Poza tym wydobycie węgla w Polsce jest 
bardzo niebezpieczne, nawet gdyby przy-
jąć, że wystarczy go na najbliższe 200 lat. 
Węgiel traktowany jest przez UE jako naj-
bardziej szkodliwe paliwo kopalne. Wynika 
to z faktu, że podczas jego spalania emitu-
je się ponad 40 procent więcej kopalnego 
CO2 niż z innych paliw. To kopalne CO2 
i metan są najbardziej agresywnymi gaza-
mi wpływającymi na zmiany klimatu. Innym 
aspektem jest również cena węgla. Nie 
chodzi tylko o opłaty ETS, z których połowa 
powinna być przeznaczona na konwersję 
w kierunku energii odnawialnej. Importując 
paliwa kopalne trzeba pamiętać, że prze-
chodzą one przez szereg pośredników. Ten 
element cenowy nie wystąpi w przypadku 
lokalnych paliw odnawialnych. Odejście od 
węgla jest więc nieuniknione - tak zrobili 
Brytyjczycy, tak robią w Australii. 

Powstanie instalacji spalania biomasy, 
o których mówimy, sprawi, że to gmina bę-
dzie prosumentem energii. Wykorzystanie 
biomasy rolniczej da motywację rolnikom 
do korzystania nie tylko z przychodów z pro-
dukcji żywności (bardzo duża konkurencja) 
ale również na wykorzystaniu dodatkowych 
przychodów ze sprzedaży odpadów z rolnic-
twa przeznaczonych na produkcję energii. 
Pozostanie tylko przekonanie rolników, że 
energetyczne wykorzystanie na przykład 
słomy, może być opłacalne dając dodatkowe 
przychody.

Szwecja ma wiele ekologicznych pomysłów, 
które warto przenieść na polski grunt?

Tak. Weźmy na przykład drzewa rosnące 
przy drogach. Sadzono je, by dawały cień 
koniom, które ciągnęły furmanki. Dziś sta-
nowią śmiertelne zagrożenie dla kierow-
ców i pasażerów samochodów, które po-
ruszają się coraz szybciej. Szwedzi wpadli 
na doskonały pomysł. Wycięli przydrożne 
drzewa i w ich miejsce posadzili wierzbę 
energetyczną, która rośnie 14 razy szybciej 
niż drzewa. Wierzba pełni funkcję higie-
niczno-sanitarną zatrzymuje kurz, zatrzy-
muje i pochłania spaliny (wiąże CO2 emito-
wany przez pojazdy), tłumi hałas oraz jest 
bezkosztową osłoną przed śniegiem (osło-
na przeciwzaspowa). Jest również - w mo-
mencie kolizji drogowej - barierą tłumiącą 
niekontrolowane zachowania pojazdów 
wypadających z drogi, kolizji, która w przy-
padku zderzenia z drzewem często prowa-
dzi do śmierci podróżujących nim osób. No 
i oczywiście wierzba jest pełnowartościo-
wa biomasą. 

Innym, sprawdzonym szwedzkim rozwią-
zaniem jest produkcja biogazu i biometanu 
z odpadów zielonych oraz biodegradowal-
nych odpadów bytowych. Tak wytworzony 
biometan jest zamiennikiem importowane-
go drogiego gazu ziemnego. 

Jako, że biomasa jest paliwem wilgotnym, 
dzięki technologii odzysku energii przez 
skraplanie wilgoci w spalinach zwiększamy 
efektywność procesu spalania o co naj-
mniej 25% oraz odzyskujemy wodę (w po-
staci skroplin), która w Polsce jest towarem 
deficytowym.

Te i inne rozwiązania można śmiało prze-
nieść na polski grunt.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kie-
dy pierwsza ekologiczna kotłownia opalana 
biomasą „ze Szwecji” powstanie w Polsce?

Rok, najdłużej półtora roku. To bardzo krót-
ka perspektywa czasu.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. pras.
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TOmASZ LImON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój 
ekonomii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, 
Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału 
Ekonomicznego UG, KonwentuGospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej 
Wydziału Zarządzania PG, Rady Fundacji Gdańskiej oraz Rady Fundacji 
„Theatrum Gedanense” jako jej przewodniczący.

Naszą rolą jako społeczeństwa jest przede 
wszystkim zachowanie godności oraz ochro-
na praw osób wykluczonych, w tym niepeł-
nosprawnych. Po zmianie ustrojowej w Pol-
sce powołano Biuro Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych, które działa 
do dzisiaj. Niemal w każdej gminie w Polsce 
jest dedykowany urzędnik, który zajmuje się 
sprawami dotyczącymi niepełnosprawności 
na szczeblu samorządowym. W każdym wo-
jewództwie działają dziesiątki fundacji, sto-
warzyszeń i innych gremiów wspierających 
osoby niepełnosprawne. Powstają projekty 
i programy finansowane ze środków europej-
skich, których celem jest włączanie do spo-
łeczeństwa osoby wykluczone oraz ich akty-
wizacja zawodowa. Wydaje się książki uczące 
dzieci od najmłodszych lat empatii i szacunku 
do innych, w tym do osób niepełnosprawnych. 
Można odnieść wrażenie, że całe społeczeń-
stwo jedzie na jednym wózku przyzwoitości 
wykazując się dużą estymą w stosunku do 
osób niepełnosprawnych. Generalnie tak 
jest, jednak działania a właściwie brak tych 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w wielu przypadkach jest oburzająca. 

Jedną z form terapii osób niepełnosprawnych 
jest kształcenie ustawiczne dla absolwen-
tów szkół branżowych I stopnia, liceum czy 
nawet technikum, którzy ukończyli 24 rok 
życia. Kształcąc się, wielu z nich na nowo po 
wielu latach spędzonych w domu może czuć 
satysfakcję z nauki i postępów jakie osiągają. 
Zdobywając dodatkowe kwalifikacje zawo-
dowe i odbierając dyplom ukończenia szkoły 
podnoszą swoją samoocenę, która często jest 
z wielu względów na bardzo niskim poziomie. 
Są wśród nich absolwenci, którzy znajdują 
pracę układając sobie życie na nowo. Jednak 
największą wartością edukacji osób niepeł-
nosprawnych jest ich aktywizacja życiowa 
postrzegana jako forma terapii. Aby móc 
przeprowadzić zajęcia w kształceniu zawo-
dowym osób niepełnosprawnych w procesie 
kształcenia ustawicznego ze względu na ich 
specyficzny charakter należy zwiększyć fi-
nansowanie tej formy kształcenia. Aktualnie 
poziom dofinansowania kształcenia usta-
wicznego osób niepełnosprawnych jest taki 
sam jak dla osób w pełni sprawnych. Kilka lat 
temu związki pracodawców i pracowników 
skupione wokół Rady Dialogu Społecznego 
wypracowały wspólne stanowisko zwiększa-
jące subwencje oświatową przeznaczoną dla 
niepełnosprawnych osób dorosłych. Niestety 
do dzisiaj petycja nie spotkała się z pozytyw-
ną odpowiedzią pomimo jej marginalnego, nie-
uszczuplającego znacząco budżetu państwa 
charakteru. Przez tą opieszałość kształcenie 
ustawiczne niepełnosprawnych osób doro-
słych realizowane jest w sposób zubożony ze 
względu na ograniczenia finansowe, którymi 
dysponują placówki oświatowe realizujące 
np. kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Kilka dni temu miałem okazję odwiedzić 
jedną w trójmiejskich specjalnych szkół 
branżowych realizujących obowiązek 
szkolny dla uczniów z różną formą niepeł-
nosprawności. Oglądając placówkę można 
było dostrzec ogromną empatie ludzi tam 
pracujących, którzy z powołania angażu-
ją się w bieżące sprawy szkoły. Ogląda-
jąc warsztaty praktycznej nauki zawodu 
dla uczniów można było mieć wrażanie, 
że wszyscy zapomnieli o potrzebie ich 
remontu i wyposażenia zgodnego z pod-
stawą programową danego zawodu. Jest 
sprawą naganną, że w obecnych czasach 
uczniowie uczą się zawodu w tak złych 
warunkach. Zadałem sobie pytanie, czy 
tego typu specjalne placówki są trakto-
wane po macoszemu ze względu na swoją 
marginalność, czy po prostu wobec innych 
potrzeb oświaty ich potrzeby są przesuwa-
ne na dalszy plan a pierwszeństwo w wy-
datkowaniu pieniędzy przypada edukacji 
dla pełnosprawnych uczniów. Bez względu 
na to jaką otrzymam odpowiedź, edukacja 
dedykowana osobom niepełnosprawnych 
w Polsce jest niedofinansowana i wymaga 
większej atencji ze strony instytucji odpo-
wiedzialnych za jej nadzór. 
Godna edukacja jest dobrem powszechnym, 
do której wszyscy mamy prawo niezależnie 
od dysfunkcji jakie posiadamy. Niepełno-
sprawność nie powinna wykluczać nikogo 
z możliwości kształcenia także i ustawicz-
nego, tym bardziej że nauka dla wielu z tych 
osób nie tylko daje możliwość czerpania 
wiedzy, ale również jest formą zajęć tera-
peutycznych umożliwiającą im adaptację 
w społeczeństwie. 

„NIE - pełnosprawna 
oświata”

Powszechna edukacja jest do-
brem nas wszystkich, do której 
powinniśmy mieć równy dostęp 
bez względu na różnice między 
nami. Z kolei szczególną troską 
powinniśmy darzyć oświatę 
realizującą kształcenie dla osób 
niepełnosprawnych, gdyż to ona 
wymaga większej uwagi. 
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Polska strefa InwestycjI 
kluczowe wsParcIe rozwoju 

gosPodarkI kraju

Głównym zadaniem Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (PSSE) jest udzielanie 

wsparcia przedsiębiorcom, poprzez przyzna-
wanie ulgi podatkowej na nową inwestycję. 
Strefa jest częścią Polskiej Strefy Inwesty-
cji (PSI), czyli kontynuacji idei specjalnych 
stref ekonomicznych, ale w znacznie rozsze-
rzonej formie. Wprowadzona w 2018 roku 

ustawa, zniosła ograniczenia terytorialne, 
oferując pomoc inwestycyjną we wszyst-
kich regionach Polski, a warunki wsparcia 
dostosowane są do możliwości zarówno dla 
dużych korporacji, jak i małych, rodzinnych 
firm. Obecnie PSSE jest jedną z kluczowych 

25 lat rozwoju 
gospodarczego 

pomorza i Kujaw
Za nami 25 lat działania Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przez ten czas Spółka 

udzieliła wsparcia 400 projektom inwestycyjnym. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z jej po-
mocy zainwestowały ponad 15,5 mld złotych, tworząc 7,5 tys. miejsc pracy. Dziś PSSE to nie 
tylko stwarzanie warunków do inwestowania dla firm i przygotowywanie im infrastruktury. Dziś 
to również nowe kierunki, wśród których wiodącym jest wspieranie nowoczesnych technologii 

i innowacyjności, wsparcie przemysłu 4.0. oraz zielona energia. 
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instytucji zwiększającą atrakcyjność Polski 
i rozwój gospodarczy województwa kujaw-
sko-pomorskiego oraz wschodniej części 
województwa pomorskiego. 

wykwalIfIkowana karda Pod 
potrzeby przemysłu 4.0. 

W celu rozwijania nowoczesnego systemu 
kształcenia z zakresu robotyzacji i automa-
tyzacji Spółka utworzyła jeden z pierwszych 
w Polsce ośrodków, który umożliwia podno-
szenie kompetencji związanych z automaty-
ką oraz robotyką. Ośrodek o nazwie Centrum 
Programowania Robotów Przemysłowych 
zlokalizowany jest w Gdańskim Parku Na-
ukowo – Technologicznym. CPRP okazało 
się sukcesem w kształceniu przyszłej kardy, 

Błażej Konkol prezes Związku Gmin Pomorskich, Maciej Kozienko Wice prezes PSSE, Przemysław Sztandera prezes PSSE

przemysław sztandera
Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Od ćwierć wieku, nasza Spółka nieustannie się rozwija, posze-
rzając obszary działalności w celu dostosowania oferowanego 
wsparcia do potrzeb przedsiębiorców. Tak dynamiczny rozwój 
zawdzięczamy przede wszystkim wykwalifikowanemu Zespo-
łowi, wsparciu ze strony władz samorządowych oraz naszym 
inwestorom, którzy odważnie podejmują kolejne decyzje inwe-
stycyjne, stając się światowymi liderami. Przed nami kolejne 
cele, w tym rozwój zielonej gospodarki, wsparcie uruchomienia 
nowych terenów inwestycyjnych, otwarcie dwóch filii CPRP, 
czy prace nad koncepcją zagospodarowania działki w Grudzią-
dzu pod budowę modułowych hal produkcyjnych. Realizacja 
tych planów niewątpliwie przyczyni się do jeszcze mocniejszej 
gospodarki naszego kraju
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TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: PSSE

MacIej kazIenko
Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Cieszymy się, że podejmowane przez nas projekty, a tym samym dynamiczny rozwój Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyczynił się do umiejscowienia jej na podium wśród Spółek 
zarządzających Polską Strefą Inwestycji. Działalność Strefy nagradzana jest na arenie krajowej 
i międzynarodowej, co motywuje nas do dalszej, jeszcze cięższej pracy. Jesteśmy przekonani, że 
oferowana zielona energia mocno podniesie atrakcyjność inwestycyjną województwa pomorskiego 
i kujawsko – pomorskiego, jednocześnie przyciągając nowe przedsiębiorstwa, które utworzą specja-
listyczne miejsca pracy

dlatego w 2022 roku otrzymało wsparcie 
z Fundacji Velux na dalszy rozwój w wyso-
kości 6,5 mln zł. W ramach dofinansowania 
powstanie m.in. specjalistyczny symulator 
spawalniczy, doposażone zostaną pracownie 
robotyki oraz druku 3D. Obecnie trwają prace 
nad otwarciem filii CPRP w Grudziądzu oraz 
we Włocławku. 

nowoczesne ParkI 
technologIczne

Zarządzany przez PSSE Gdański Park Nauko-
wo – Technologiczny jest aktualnie miejscem 
rozwoju 62 firm, działających w branży no-
woczesnych technologii, przede wszystkim 
w dziedzinach biotechnologii, sztucznej inte-

ligencji i IT. Na terenie Parku znajduje się m.in. 
Co-Work oraz Space4Makers, miejsce do 
tworzenia innowacyjnych prototypów. Strefa 
zarządza także Bałtyckim Portem Nowych 
Technologii w Gdyni, w którym swoją dzia-
łalność prowadzą firmy z branży stoczniowej, 
offshore, logistyki i spedycji morskiej. 

strefa PIonIereM zIelonej 
gospodarki wśród spółek 
PolskIej strefy InwestycjI 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna po-
dejmuje również działania wspierające rozwój 
zielonej gospodarki. Spółka rozpoczęła przy-
gotowania do własnych inwestycji w budowę 
trzech farm fotowoltaicznych. Energia w nich 
wyprodukowana zostanie zaoferowana stre-
fowym inwestorom oraz skonsumowana 
w obiektach Gdańskiego Parku Naukowo – 
Technologicznego. 

Prezes Pracodawców Pomorza Tomasz Limon otrzymuje dyplom w uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwoju 
gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej dla Pracodawców Pomorza
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Infopulse oferuje usługi związane z roz-
wiązaniami cyfrowymi i cyberbezpieczeń-
stwem dla firm z różnych sektorów m.in. 
przemysłu i finansów. Klientami tej global-
nej spółki są np. Bosch, Credit Agricole, ING 
Bank, Microsoft, OLX Group i Vodafone.

W Polsce Infopulse działa od 2018 r. Obec-
nie ma swoje biura w Warszawie i Łodzi, 
gdzie łącznie zatrudnia ponad 350 osób.

Pod koniec maja Infopulse Poland oficjal-
nie zainaugurował swoją działalność w biu-
rze w Gdańsku. Jest ono zlokalizowane 
w budynku Argon w kompleksie biurowym 
Alchemia, przy Alei Grunwaldzkiej 415. Za-
trudnią od 50 do 200 osób

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, na 
tę chwilę mają na Polskę około 200 otwar-
tych wakatów. W Gdańsku chcą się skupić 
na transformacji cyfrowej i cyberbezpie-
czeństwie. Dlatego będą potrzebować co 
najmniej 50 osób do pracy.

Firma IT 
zatrudni informatyków 

z (nie tylko) Pomorza
Informatycy poszukiwani - między-
narodowa firma IT otworzyła biuro 
w Gdańsku. Infopulse, międzyna-
rodowa firma z branży IT, chce za-
trudnić między innymi pomorskich 
specjalistów. Spółka prowadzi swo-
ją działalność w siedmiu krajach 
- w Europie oraz obu Amerykach. 
W Polsce do tej pory Infopulse miał 
swoje biura w Warszawie i Łodzi. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: pixabay.com

łukasz olechnowicz, 
CEO of Infopulse Poland

Infopulse powstał ponad 30 lat temu w Kijowie, kolejnymi krokami były 
biura w innych miastach na Ukrainie, a od kilkunastu lat firma rozwija się 
w ramach swoich biur na całym świecie. Polski oddział powstał w roku 
2018 w Warszawie i w ciągu ostatnich 4 lat dynamicznie się rozwija, cze-
go naturalną konsekwencją były biura w kolejnych miastach w Polsce. 
Proces ten przyspieszyła również wojna na Ukrainie, ze względu na 
przeprowadzane przez firmę relokacje pracowników i ich rodzin, które 
znalazły schronienie w Łodzi, Bydgoszczy i właśnie w Trójmieście. 
Gdańsk (a w zasadzie całe Trójmiasto) był dla nas zawsze ciekawym 
kierunkiem, ze względu na dostępność doświadczonych specjalistów, ale 
również potencjał związany ze współpracą z uczelniami. Nie bez znacze-
nia jest również wsparcie lokalnych władz, dzięki któremu udało nam się 
zwiększyć naszą obecność w regionie w sposób bardzo sprawny. 

Jak działalność firmy na Wybrzeżu może wpłynąć na rozwój biznesu na 
Pomorzu?
Jest to bardzo ciekawe, ale i trafne pytanie, ze względu na fakt, że nie 
jesteśmy zainteresowani tylko budową centrum dostaw w Trójmieście. 
Naszym celem jest aktywność biznesowa w regionie w kilku obszarach. 
Po pierwsze planujemy pozyskiwanie w regionie klientów, w szcze-
gólności w tematach związanych z transformacją cyfrową i cyber-
bezpieczeństwem. Co ciekawe, niedługo przed oficjalnym otwarciem 
biura firma już dostarczyła pierwsze projekty dla klientów z Trójmiasta 
z branży healthcare.
Ponadto firma jest bardzo aktywna w zakresie kreowania nowych kadr 
i współpracy z uczelniami, upatrujemy tutaj duży potencjał na tego typu 
działania w całym regionie.
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aMbItne Plany PolskIego 
start-uP’u 

- W Trójmieście chcielibyśmy się rozwijać 
w bardzo szybkim tempie! W tym roku roz-
poczniemy pilotażowy program wdrożenia 
naszego produktu NanoseenX u naszych 
partnerów na świecie m.in. w Singapurze, 
USA, Norwegii, Szwecji, Japonii, Izraelu, In-
diach, oraz Hiszpanii i na Filipinach. Chcemy 
być firmą globalną – najlepszą firmą nano-
technologiczną! Pierwszą sprzedaż naszego 
produktu planujemy w przyszłym roku. Pi-
lotaż wdrożeniowy produktu NanoboosteX 
rozpoczęliśmy u naszych partnerów w Polsce 
i Kambodży - mówi Bartosz Kruszka, współ-
założyciel, CEO & CSO firmy Nanoseen

Zespół Nanoseen będzie docelowo liczył 
15-25 specjalistów. Początkowo nabór 
talentów skoncentruje się głównie na na-
ukowcach (specjalistach R&D), następnie 
firma będzie poszukiwać ekspertów z za-
kresu marketingu, PR, sprzedaży, zarządza-
nia biznesem oraz koordynacji pilotażowej.

Trójmiasto staje się coraz ciekawszą lo-
kalizacją pod kątem realizowania działań 
badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim 
zawdzięczamy to doskonale wykształco-
nym pracownikom wywodzącym się z trój-
miejskich uczelni, ale również wysokiej 
jakości życia, dzięki czemu firmy działające 
na Pomorzu z łatwością przyciągają spe-
cjalistów z innych części Polski i Europy — 
podsumowuje Mikołaj Trunin, zastępca 
dyrektora Invest in Pomerania, ds. sektora 
industrialnego.

caPgeMInI zatrudnI 
1000 pracowników

Na otwarcie biura w Olivia Centre w Gdań-
sku zdecydowała się też firma Capgemini 
Polska. To światowy lider w dziedzinie do-
radztwa w zakresie transformacji i zarzą-
dzania biznesem poprzez wykorzystanie 
mocy technologii. Świadczy on zintegrowa-
ne usługi w zakresie konsultingu, technolo-
gii informatycznych (technologia chmury, 

danych, sztucznej inteligencji, łączności, 
oprogramowania, inżynierii cyfrowej i plat-
form) i outsourcingu. Firma w ponad 50 
krajach zatrudnia 325 tysięcy pracowników 
zatrudnionych w ponad 50 krajach. Tylko 
w roku firma planuje zatrudnić w gdańskim 
biurze 200 osób, a w perspektywie najbliż-
szych trzech lat będzie to łącznie około 
1000 pracowników.

Jak podkreślają przedstawiciele Capge-
mini, firma zdecydowała się na wejście do 
Trójmiasta z uwagi na jego prężny rozwój 
jako ośrodka IT, co pokazują zarówno ra-
porty zewnętrzne, jak i analizy prowadzo-
ne przez organizację. Ekspansja na pół-
noc kraju wiąże się także z planami firmy 
dotyczącymi hybrydowego modelu pracy. 
Dla organizacji ważne jest, by pracownicy 
nie musieli pracować w pełni zdalnie i mie-
li możliwość zarówno pracy z domu, jak 
i przychodzenia do biura. 

Kolejnym globalnym graczem, którego 
udało się pozyskać Gdańskowi, jest Info-
pulse. To firma z branży technologicznej 
związana, m.in. z transformacją cyfrową 
firm z różnych sektorów (w tym przemysłu 
i finansów), cyberbezpieczeństwem, czy 
badaniami i rozwojem. Infopulse otworzyło 
w biurowcu Alchemia swoje centrum do-
staw, w którym na początku zatrudnienie 
znajdzie 50 specjalistów IT. Firma planuje 
też rozwinąć program stażowy dla mło-
dych talentów. 

cyberbezpieczeństwo w alchemii

Infopulse stanowi część skandynaw-
skiej firmy Tietoevry. Jest międzynarodo-
wym dostawcą usług w zakresie tworze-
nia i rozwoju oprogramowania, zarządzania 
aplikacjami oraz infrastrukturą IT, chmury 
obliczeniowej. Główny kierunek rozwoju 
w Polsce spółka upatruje jednak w innym 
obszarze – planuje wspierać klientów oraz 
rozwijać swoje kompetencje w zakresie cy-
berbezpieczeństwa.

– Trójmiasto ma ogromny potencjał rozwo-
ju – oprócz dobrze wykwalifikowanej kadry, 
oferuje także nadmorski klimat, który zachęca 
specjalistów – również obcokrajowców – do re-
lokacji na Pomorze. Ponadto nasza firma otrzy-
mała duże wsparcie ze strony lokalnych władz 
samorządowych, w tym inicjatywy Invest in Po-
merania. Owocna współpraca z władzami po-
zytywnie wpłynęła na naszą decyzję o założe-
niu nowego biura w Trójmieście – mówi Łukasz 
Olechnowicz, prezes Infopulse Poland. 

Infopulse oferuje usługi związane z roz-
wiązaniami cyfrowymi i cyberbezpieczeń-
stwem dla firm z różnych sektorów m.in. 
przemysłu i finansów. Klientami tej glo-
balnej spółki są np. Bosch, Credit Agricole, 
ING Bank, Microsoft, OLX Group, Vodafone 
i Szpitale Pomorskie. W Polsce Infopulse 
działa od 2018 r. Obecnie ma swoje biura 
w Warszawie i Łodzi, gdzie łącznie zatrud-
nia ponad 350 osób.

Skutki pandemii, szalejąca 
inflacja, niestabilna sytuacja 
będąca wynikiem agresji 
zbrojnej Rosji na Ukrainę - 
wszystkie te czynniki wpływa-
ją na spowolnienie gospodar-
cze, ale firmy wciąż poszukują 
nowych możliwości rozwoju. 
W ostatnim czasie w woje-
wództwie pomorskim pojawiło 
się kilku nowych inwestorów, 
którzy otwierają tutaj swoje 
oddziały i zatrudniają kolejne 
rzesze pracowników. 

śród nowych inwesto-
rów są zarówno firmy 
zagraniczne, jak i pol-
skie.

– Właśnie tu w Gdańsku a także szerzej, w ca-
łym Trójmieście – możemy zobaczyć realne 
efekty, jakie przynosi zacieśnianie stałych 
relacji łączących miasto z biznesem i sekto-
rem edukacyjnym. Wdrażane tu rozwiązania 
oraz długoterminowa współpraca z firmami, 
umożliwiają osiąganie wymiernego wykorzy-
stania potencjału lokalnego kapitału ludz-
kiego, z jednoczesnym wdrażaniem inno-
wacji – mówi Alan Aleksandrowicz, Prezes 
Zarządu InvestGDA.

eksPloracja kosMosu I walka ze 
zMIanaMI klIMatycznyMI

Przykładem polskiego inwestora, który na Po-
morzu upatruje szansy rozwoju jest firma Na-
noseen. To start-up, który stworzył pierwsze 
na świecie rozwiązania bezenergetycznego 
odsalania i oczyszczania wody (NanoseenX), 
co dało mu miejsce w światowej czołówce 
start-upów z branży inżynierii chemicznej. 
Firma swój biznes będzie rozwijać w Po-
morskim Parku Naukowo - Technologicznym 
w Gdyni, gdzie wdrażać będzie innowacyjne 
rozwiązania z dziedziny nanotechnologi. 

 
Dzięki ich rozwiązaniom łatwiej poradzimy 
sobie ze skutkami zmian klimatycznych, 
zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń 
wód plastikiem, niedoboru wody pitnej, 
sprawniej też będziemy eksplorować ko-
smos. Opracowany przez firmę proszek 
NanoboosteX umożliwia szybką i naturalną 
uprawę żywności również na innych plane-
tach. Firma bierze udział w konkursie Deep 
Space Food Challenge organizowanym 
przez NASA, której celem jest stworzenie 
zautomatyzowanej technologii do uprawy 
m.in. roślin w misji na Marsa.

Globalni Gracze 
i polsKie start-up’y

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

W Otwarcie biura Infopulse

Bartosz Kruszka, prezes Nanoseen

NOWi iNWEStORZy W REgiONiE
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aMbItne Plany PolskIego 
start-uP’u 

- W Trójmieście chcielibyśmy się rozwijać 
w bardzo szybkim tempie! W tym roku roz-
poczniemy pilotażowy program wdrożenia 
naszego produktu NanoseenX u naszych 
partnerów na świecie m.in. w Singapurze, 
USA, Norwegii, Szwecji, Japonii, Izraelu, In-
diach, oraz Hiszpanii i na Filipinach. Chcemy 
być firmą globalną – najlepszą firmą nano-
technologiczną! Pierwszą sprzedaż naszego 
produktu planujemy w przyszłym roku. Pi-
lotaż wdrożeniowy produktu NanoboosteX 
rozpoczęliśmy u naszych partnerów w Polsce 
i Kambodży - mówi Bartosz Kruszka, współ-
założyciel, CEO & CSO firmy Nanoseen

Zespół Nanoseen będzie docelowo liczył 
15-25 specjalistów. Początkowo nabór 
talentów skoncentruje się głównie na na-
ukowcach (specjalistach R&D), następnie 
firma będzie poszukiwać ekspertów z za-
kresu marketingu, PR, sprzedaży, zarządza-
nia biznesem oraz koordynacji pilotażowej.

Trójmiasto staje się coraz ciekawszą lo-
kalizacją pod kątem realizowania działań 
badawczo-rozwojowych. Przede wszystkim 
zawdzięczamy to doskonale wykształco-
nym pracownikom wywodzącym się z trój-
miejskich uczelni, ale również wysokiej 
jakości życia, dzięki czemu firmy działające 
na Pomorzu z łatwością przyciągają spe-
cjalistów z innych części Polski i Europy — 
podsumowuje Mikołaj Trunin, zastępca 
dyrektora Invest in Pomerania, ds. sektora 
industrialnego.

caPgeMInI zatrudnI 
1000 pracowników

Na otwarcie biura w Olivia Centre w Gdań-
sku zdecydowała się też firma Capgemini 
Polska. To światowy lider w dziedzinie do-
radztwa w zakresie transformacji i zarzą-
dzania biznesem poprzez wykorzystanie 
mocy technologii. Świadczy on zintegrowa-
ne usługi w zakresie konsultingu, technolo-
gii informatycznych (technologia chmury, 

danych, sztucznej inteligencji, łączności, 
oprogramowania, inżynierii cyfrowej i plat-
form) i outsourcingu. Firma w ponad 50 
krajach zatrudnia 325 tysięcy pracowników 
zatrudnionych w ponad 50 krajach. Tylko 
w roku firma planuje zatrudnić w gdańskim 
biurze 200 osób, a w perspektywie najbliż-
szych trzech lat będzie to łącznie około 
1000 pracowników.

Jak podkreślają przedstawiciele Capge-
mini, firma zdecydowała się na wejście do 
Trójmiasta z uwagi na jego prężny rozwój 
jako ośrodka IT, co pokazują zarówno ra-
porty zewnętrzne, jak i analizy prowadzo-
ne przez organizację. Ekspansja na pół-
noc kraju wiąże się także z planami firmy 
dotyczącymi hybrydowego modelu pracy. 
Dla organizacji ważne jest, by pracownicy 
nie musieli pracować w pełni zdalnie i mie-
li możliwość zarówno pracy z domu, jak 
i przychodzenia do biura. 

Kolejnym globalnym graczem, którego 
udało się pozyskać Gdańskowi, jest Info-
pulse. To firma z branży technologicznej 
związana, m.in. z transformacją cyfrową 
firm z różnych sektorów (w tym przemysłu 
i finansów), cyberbezpieczeństwem, czy 
badaniami i rozwojem. Infopulse otworzyło 
w biurowcu Alchemia swoje centrum do-
staw, w którym na początku zatrudnienie 
znajdzie 50 specjalistów IT. Firma planuje 
też rozwinąć program stażowy dla mło-
dych talentów. 

cyberbezpieczeństwo w alchemii

Infopulse stanowi część skandynaw-
skiej firmy Tietoevry. Jest międzynarodo-
wym dostawcą usług w zakresie tworze-
nia i rozwoju oprogramowania, zarządzania 
aplikacjami oraz infrastrukturą IT, chmury 
obliczeniowej. Główny kierunek rozwoju 
w Polsce spółka upatruje jednak w innym 
obszarze – planuje wspierać klientów oraz 
rozwijać swoje kompetencje w zakresie cy-
berbezpieczeństwa.

– Trójmiasto ma ogromny potencjał rozwo-
ju – oprócz dobrze wykwalifikowanej kadry, 
oferuje także nadmorski klimat, który zachęca 
specjalistów – również obcokrajowców – do re-
lokacji na Pomorze. Ponadto nasza firma otrzy-
mała duże wsparcie ze strony lokalnych władz 
samorządowych, w tym inicjatywy Invest in Po-
merania. Owocna współpraca z władzami po-
zytywnie wpłynęła na naszą decyzję o założe-
niu nowego biura w Trójmieście – mówi Łukasz 
Olechnowicz, prezes Infopulse Poland. 

Infopulse oferuje usługi związane z roz-
wiązaniami cyfrowymi i cyberbezpieczeń-
stwem dla firm z różnych sektorów m.in. 
przemysłu i finansów. Klientami tej glo-
balnej spółki są np. Bosch, Credit Agricole, 
ING Bank, Microsoft, OLX Group, Vodafone 
i Szpitale Pomorskie. W Polsce Infopulse 
działa od 2018 r. Obecnie ma swoje biura 
w Warszawie i Łodzi, gdzie łącznie zatrud-
nia ponad 350 osób.

Skutki pandemii, szalejąca 
inflacja, niestabilna sytuacja 
będąca wynikiem agresji 
zbrojnej Rosji na Ukrainę - 
wszystkie te czynniki wpływa-
ją na spowolnienie gospodar-
cze, ale firmy wciąż poszukują 
nowych możliwości rozwoju. 
W ostatnim czasie w woje-
wództwie pomorskim pojawiło 
się kilku nowych inwestorów, 
którzy otwierają tutaj swoje 
oddziały i zatrudniają kolejne 
rzesze pracowników. 

śród nowych inwesto-
rów są zarówno firmy 
zagraniczne, jak i pol-
skie.

– Właśnie tu w Gdańsku a także szerzej, w ca-
łym Trójmieście – możemy zobaczyć realne 
efekty, jakie przynosi zacieśnianie stałych 
relacji łączących miasto z biznesem i sekto-
rem edukacyjnym. Wdrażane tu rozwiązania 
oraz długoterminowa współpraca z firmami, 
umożliwiają osiąganie wymiernego wykorzy-
stania potencjału lokalnego kapitału ludz-
kiego, z jednoczesnym wdrażaniem inno-
wacji – mówi Alan Aleksandrowicz, Prezes 
Zarządu InvestGDA.

eksPloracja kosMosu I walka ze 
zMIanaMI klIMatycznyMI

Przykładem polskiego inwestora, który na Po-
morzu upatruje szansy rozwoju jest firma Na-
noseen. To start-up, który stworzył pierwsze 
na świecie rozwiązania bezenergetycznego 
odsalania i oczyszczania wody (NanoseenX), 
co dało mu miejsce w światowej czołówce 
start-upów z branży inżynierii chemicznej. 
Firma swój biznes będzie rozwijać w Po-
morskim Parku Naukowo - Technologicznym 
w Gdyni, gdzie wdrażać będzie innowacyjne 
rozwiązania z dziedziny nanotechnologi. 

 
Dzięki ich rozwiązaniom łatwiej poradzimy 
sobie ze skutkami zmian klimatycznych, 
zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń 
wód plastikiem, niedoboru wody pitnej, 
sprawniej też będziemy eksplorować ko-
smos. Opracowany przez firmę proszek 
NanoboosteX umożliwia szybką i naturalną 
uprawę żywności również na innych plane-
tach. Firma bierze udział w konkursie Deep 
Space Food Challenge organizowanym 
przez NASA, której celem jest stworzenie 
zautomatyzowanej technologii do uprawy 
m.in. roślin w misji na Marsa.

Globalni Gracze 
i polsKie start-up’y

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe

W Otwarcie biura Infopulse

Bartosz Kruszka, prezes Nanoseen

NOWi iNWEStORZy W REgiONiE
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zniesienie stanu epidemii 
- sKutKi w prawie 

podatkowym
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dniem 1 czerwca 2022 r. 
weszły w życie zmiany, 
zgodnie z którymi wła-
ściciele nieruchomości 

komercyjnych o wartości co najmniej 10 mi-
lionów złotych, wynajmowanych, wydzier-
żawianych lub też oddanych do używania 
są zobowiązani rozliczać podatek od przy-
chodów z budynków. Wraz z końcem maja 
przestało obowiązywać zwolnienie z tego 
podatku. 

Po odwołaniu stanu epidemii na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej zaczną obo-
wiązywać nowe przepisy o podatku ak-
cyzowym. Wraz z wprowadzeniem stanu 
zagrożenia epidemicznego podmioty do-
konujące sprzedaży na terytorium kraju 
wyrobów zawierających w swym składzie 
alkohol etylowy o rzeczywistej objętości 
mocy alkoholu przekraczającej 50 procent 
objętości skażony mieszaniną alkoholu 
izopropylowego i benzoesanu denatonium 
lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego 
i benzoesanu denatonium, lub alkoholem 
izopropylowym będą musiały prowadzić 
rejestr podmiotów odbierających te wyroby 
sprzedane w opakowaniach jednostkowych 
o pojemności większej niż 1,5 litra lub jed-
norazowo w łącznej ilości sprzedanych wy-
robów większej niż 10 litrów. 

Do końca roku podatkowego, w którym od-
wołano stan epidemii ogłoszony z powodu 
COVID-19, czyli do końca 2022 r. wolne 
od podatku dochodowego są zapomogi 
wypłacane z funduszy zakładowej lub 
międzyzakładowej organizacji związko-
wej pracownikom należącym do tej orga-
nizacji, do wysokości nieprzekraczającej 

w roku podatkowym kwoty 3.000 zł. Jed-
nocześnie w okresie od 2020 r. do końca 
roku podatkowego, w którym odwołano 
stan epidemii ogłoszony z powodu CO-
VID-19 (to jest do końca 2022 r.) wolne 
od podatku dochodowego są w szczegól-
ności zapomogi otrzymane w przypadku 
indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub 
śmierci z innych źródeł niż fundusz socjal-
ny, zakładowy fundusz świadczeń socjal-
nych, fundusz związków zawodowych lub 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi 
przez właściwego ministra, do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 10.000 zł. Dopiero od roku 2024 
przywrócone zostaną standardowe limity 
zwolnienia. 

Odnośnie kar umownych i odszkodowań 
co do zasady nie zalicza się do kosztów 
uzyskania przychodów kar umownych 
i odszkodowań z tytułu wad dostarczo-
nych towarów, wykonanych robót i usług 
oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego 
od wad albo zwłoki w usunięciu wad towa-
rów albo wykonanych robót i usług. Regu-
lacje te nie mają zastosowania do zapłaco-
nych kar umownych i odszkodowań, jeżeli 
wada dostarczonych towarów, wykonanych 
robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu 
towaru wolnego od wad lub zwłoka w usu-
nięciu wad towarów albo wykonanych ro-
bót i usług powstała w związku ze stanem 
zagrożenia epidemicznego lub stanem 
epidemii ogłoszonym z powodu COVID-19. 
Kary umowne, odszkodowania zapłacone 
z wyżej wskazanych tytułów będą mogły 
więc zostać zaliczone do kosztów uzyska-
nia przychodów także po zakończeniu stanu 

epidemii, jeśli będą związane z tym stanem 
lub ze stanem zagrożenia epidemicznego. 

Od czerwca podatnicy PIT/CIT nie będą 
mieli już możliwości odliczania darowizn 
przekazywanych na cele związanych z CO-
VFID-19 na rzecz wybranych instytucji 
w wysokości 150 procent lub 200 procent 
kwoty darowizny, w zależności od terminu 
jej przekazania. Od czerwca nie będzie już 
możliwości dokonywania jednorazowego 
odpisu amortyzacyjnego od środków trwa-
łych służących do produkcji towarów zwią-
zanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Stan epidemii obowiązywał w Polsce od 
dnia 20 marca 2020 r. Zniesienie go spowo-
dowało, że część wprowadzonych w 2020 
r. preferencji przestało obowiązywać już 
z końcem maja. Zmiany spowodowane 
wprowadzeniem stanu zagrożenia epi-
demicznego opisane powyżej w znacznej 
części weszły już w życie albo stanie się 
to w najbliższym czasie, dlatego warto się 
z nimi zapoznać. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

Z

Stan epidemii został zniesiony z dniem 16 maja 2022 r. tego też dnia wprowadzono 
stan zagrożenia epidemicznego. W konsekwencji, ograniczeniu lub zniesieniu 

ulega większość preferencji podatkowych ustanowionych w związku z COViD-19. 
W niniejszym artykule skupiam się na rodzajach podatków oraz zmianami 

spowodowanymi wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. 
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Centrum Opieki Wytchnieniowej każde-
go dnia będzie służyło nawet 60 pod-
opiecznym i ich rodzinom, mieszkańcom 
Pomorza. Centrum oferować będzie 
chorym dzieciom i dorosłym możliwość 
korzystania z pobytu dziennego, różnych 
form terapii i rehabilitacji. Znajdzie się 
tu także miejsce na spotkania i szkolenia 
dla rodzin - opiekunów rodzinnych. Będą 
oni mogli sięgnąć po porady dotyczące 
sprawowania opieki w domu oraz po inne 
formy wsparcia, które pozwolą im zadbać 
o siebie, swoje zdrowie i emocje. 

Planowany koszt inwestycji wynosił do-
tąd 25 mln złotych, jednak w ostatnim 
czasie, ze względu na trudną sytuację go-
spodarczą i polityczną, kwota ta wzrosła 
do 35 mln złotych. 

Budowę Centrum Opieki Wytchnieniowej 
można wspierać poprzez wpłatę na konto 
Fundacji Hospicyjnej:

60 1540 1098 2001 5562 3339 0002 

Kamień węgielny pod Centrum Opieki 
Hospicyjnej został wmurowany

Na początku czerwca odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego pod budo-
wę Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku. Centrum będzie oferowało opiekę ciężko chorym dzieciom 

oraz dorosłym i ich rodzinom, poprzez danie szansy na chwilę wytchnienia ich opiekunom. 

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: Łukasz Wajszczyk

anna Janowicz, 
prezeska Fundacji Hospicyjnej

Zapotrzebowanie na Centrum Opieki Wytchnieniowej jest coraz większe z każdym rokiem. Wiąże się z rosnącą 
liczbą rodzin, sprawujących opiekę nad bliskim w domu. Mam na myśli rodziny, choć zwykle jest to jedna osoba, 
które opiekują się dzieckiem lub dorosłym z niepełnosprawnością, nieuleczalnie chorym czy osobą starszą 
niesamodzielną ze względu na zaawansowany wiek i związane z nim ograniczenia, choroby. Starzejemy się jako 
społeczeństwo, też nasza pomorska społeczność, i sytuacja podjęcia się opieki nad bliskim może dotyczyć 
każdego z nas. Zresztą już dziś, gdy mówię o Centrum, często słyszę, że ktoś jest opiekunem lub w swoim 
otoczeniu ma co najmniej jedną taką osobę. Coraz więcej mamy zapytań o możliwość przyjęcia do naszego 
Hospicjum Dutkiewicza. W domach opieki nie ma miejsc lub są one zbyt drogie. Opieka opiera się głównie na 
rodzinach. Ale one potrzebują w niej wsparcia. Organizacyjnego, finansowego, emocjonalnego, w tym bardzo - 
możliwości odpoczynku. Tak jak każdy z nas potrzebuje urlopu, żeby nabrać sił. W Centrum chorzy dorośli i dzieci 
otrzymają opiekę, a ich rodziny będą miały czas na wytchnienie.

Jeszcze kilka miesięcy temu cieszyliśmy się, że udało się zebrać potrzebną kwotę. Otrzymaliśmy dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego, pomoc w postaci usług i finansową od osób, firm i instytucji, w tym od Głównego 
Darczyńcy jakim jest Fundacja JohnnyBros. Ale sytuacja się zmieniła, jest wojna, inflacja, i szacowane wcześniej 
kwoty przestały być aktualne. Koszt budowy wzrósł o ok. 10 milionów. Bez wsparcia darczyńców, nie poradzimy 
sobie. Czasem słyszę, że Fundacja jest duża i da radę. To tak nie działa. Robimy wiele, ale dzięki wsparciu 
darczyńców. Bez niego będziemy musieli ograniczać działania, a z pewnością nie zdołamy wybudować Centrum.
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Świadomy biznes opiera 
się na wartościach, 

Które Go fundamentują
”Świadomi Wartości Biznesu” to konferencja, która pokazała kierunki dla wielu 

przedsiębiorców mniejszych i większych firm z województwa pomorskiego. 
W  jaki sposób skutecznie prowadzić biznes oparty na 5 kluczowych wartościach 
zgodnie z przesłaniem 2BePRO oraz SEiDO institute? Na to i wiele innych pytań 

można było uzyskać odpowiedź podczas  pierwszej konferencji w gminie Przywidz, 
która  odbyła się w Hotelu Kozi gród pod patronatem Express Biznesu.
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vent zintegrował kilkudziesięciu pomorskich przed-
siębiorców, którzy wykorzystali potencjał spotkania 
networkingowego na wymianę swoich doświadczeń, 
zbudowanie relacji i integrację.

Wydarzenie poprowadził Tomasz Radziwanowski. Organizatorzy za-
dbali o bardzo atrakcyjny harmonogram wydarzenia, w którym po-
między prelekcjami pojawiła się także przestrzeń na grę strategicz-
ną i humorystyczny stand -up o finansach w wykonaniu Krzysztofa 
Maszota. 

Konferencję otworzył Wójt Gminy Przywidz -Marek Zimakowski.
-W swojej prelekcji wykazał otwartość dla nowych inwestycji zapra-
szając do poznania wszelkich możliwości, które gmina oferuje dla 
nowego biznesu.

- Głównym przesłaniem naszego  wydarzenia było stworzenie realnej 
przestrzeni do wymiany doświadczeń, wskazania odpowiedniej warto-
ści, którą reprezentowali poszczególni prelegenci zaproszeni do udzia-
łu w konferencji- mówił Tomasz Radziwanowski z 2BePRO. W naszej 
firmie budujemy świadomość w oparciu o kluczowe 5 wartości: Odpo-
wiedzialność, Pasja, Rozwój, Partnerstwo i  Wytrwałość.

„Wierzę, że mam anioły stróże. Każdy je ma. Jednym z nich jest moja 
pasja, która daje mi siłę do działania – mówił Karol Ptak. Na pytanie 
czy warto wchodzić w relacje biznesowe na zasadzie partnerstwa 
odpowiadała w kolejnej prelekcji Basia Mazurek z BN Consulting. 
„Współpraca w ramach partnerstwa biznesowego , to częsta droga 
wybierana dziś przez przedsiębiorców, by szybciej i wspólnie osiągnąć 
sukces. To droga, która daje nam ustalone prawa i obowiązki. Dopóki 
dzielimy się na „ja”, „oni” i „wy”, a nie myślimy kategoriami „my”, to 

partnerstwo będzie fikcją, które nie przyniesie niczego dobrego. Po-
dejście partnerskie  jest nie tyle podejściem biznesowym , ile podej-
ściem do życia – mówiła Basia Mazurek, określając partnerstwo za 
świadomy wybór każdego z nas. O wartości „wytrwałość” prelekcje 
poprowadził właściciel hotelu Kozi Gród- Dominik Sadowski, który 
docenił publicznie zaangażowanie swojego zespołu, bez którego ho-
tel z pewnością nie poradziłby sobie w kryzysie wywołanym w branży 
gastronomicznej i hotelarskiej przez pandemię covid. I tak prelekcje 
poświęconą odpowiedzialności poprowadziła Krystyna Grygoryszyn 
z PiHouse, a wartość „rozwój” zaopiekowała Fatima Wojcieszenko.

Całe wydarzenie było rozplanowane na prelekcje, spotkanie z wy-
stawcami oraz dodatkowe atrakcje, a wśród nich grę strategiczną. 
I tak SEIDO INSTITUTE na ponad godzinę skupił uwagę wszystkich  
gości. Przy sześciu stołach rywalizowało łącznie 60 osób, które 
mocno entuzjastycznie uczestniczyło w rozgrywce. Sukces zależy 
przede wszystkim od obranej strategii oraz umiejętności przewidy-
wania – mówił Tomasz Radziwanowski, któremu bardzo zależało aby 
gra w formie rywalizacji okazała się przede wszystkim dobrą zaba-
wą.  A nagrodą główną dla najlepszego stołu  były małe  sztabki zło-
ta o wartości kilkuset złotych ufundowane przez ATT Investments.

Wśród wystawców zobaczyliśmy min.: Gminę Przywidz, Firmę PCiD, 
Grupę Walder, Master Capital czy Gabinet Konopny.

„Chcemy zmieniać świadomie i w zgodzie z naturą  otoczenie i biznes, 
który współtworzymy, a współpraca z 2BePRO pomaga nam się wspól-
nie rozwijać- mówił Przemysław Lipski z PCiD. Wartością wspólną 
z którą się identyfikujemy w tej konferencji jest „odpowiedzialność”. 
Ziemia jest naszym domem. Za każdym razem gdy tworzymy zielone 
tereny na dachach czy tarasach budynków mamy świadomość i przy-
czyniamy się do poprawy jakości powietrza. To co dla nas jest ważne, 
to fakt, iż przyczyniamy się jako PCiD do poprawy jakości powietrza, 

E
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zwiększonej retencji wody jak i przedłużamy żywotność pokrycia da-
chu oddalając ich remonty o kilkadziesiąt lat – kontynuował Przemy-
sław Lipski.

„Organizatorzy konferencji w swojej codziennej pracy z klientami kie-
rują się filozofią KAIZEN, od lat stosowaną przez marki Toyota i Le-
xus, których przedstawicielami jesteśmy jako Grupa Walder- mówił 
Mariusz Maszynowski. Zdecydowaliśmy się na udział w konferencji 
ponieważ wartości, o których opowiadali prelegenci  są bliskie założy-
cielom firmy – Państwu Teresie i Romanowi Walder. W tym roku obcho-
dzimy 30 lecie działalności i przez ten czas to pasja, partnerstwo, wy-
trwałość i odpowiedzialność przyświecały tworzeniu marki stabilnego 
pracodawcy i partnera biznesowego.

„Umiejętności budowania sieci wartościowych relacji może być obec-
nie jednym z najważniejszych panaceum na zbliżający się kryzys. Ist-
nieje prosta zasada- są relacje jest biznes, nie ma relacji nie ma bizne-
su- mówił bloger Irek Osiński

Event zakończył humorystyczny stad up Krzysztofa Maszota w ra-
mach promocji książki „Finansowe rozkminy”, który został przyjęty 
dużym aplauzem i podarował uczestnikom bardzo pozytywny na-
strój. Książka  z dedykacją była upominkiem dla każdego uczestnika 
konferencji.

„Chciałbym o finansach trochę inaczej, na wesoło, z dystansem”- mó-
wił Krzysztof Maszota, który przez kilkadziesiąt minut rozbawił 
wszystkich gości swoim dobrym sarkastycznym ujęciem sytuacji  
finansowej w naszym kraju.

Pierwsza edycja konferencji „Świadomi Wartości Biznesu” wspie-
rała Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział 
Rejonowy  w Gdańsku. Mieszkańcy całego województwa pomorskie-

go otrzymują wsparcie po amputacji krtani w wyniku zachorowania 
na raka krtani. Podczas konferencji został przeczytany list Prze-
wodniczącego  Henryka Pilawskiego, który zwrócił w nim uwagę 
na ryzyko w biznesie z nadmiernym wykorzystaniem aparatu mowy 
w szerokiej komunikacji.

Sponsor główny konferencji -grupa Walder ufundował w loterii 
fantowej weekend  z hybrydą Toyota oraz Lexus. Te flagowe auta 
można było poznać podczas przerw networkingowych przed wej-
ściem na event. Atrakcją dodatkową wydarzenia było spotkanie 
z zawodnikami  klubu żużlowego Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Konfe-
rencja   została zamknięta przez wspaniały fairshow w wykonaniu 
zespołu GOKO. Z pewnością nastąpi kontynuacja tego wydarzenia 
i pojawi się druga edycja.

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: Karolina Chęcińska
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budowie pozostaje 
rekordowe 4,9 mln 
mkw., przy czym 
takie czynniki, jak 

inflacja oraz wzrost cen materiałów i wy-
konawstwa wpływają na stopniowe podno-
szenie stawek czynszów. Nie bez znaczenia 
dla całego sektora pozostaje również na-
pięta sytuacja geopolityczna za południo-
wo-wschodnią granicą Polski, która w ko-
lejnych kwartałach roku może wpłynąć na 
czasowe zwiększenie popytu najemców 
relokujących biznes ze wschodu Europy. 

- W pierwszym kwartale 2022 r. aktywność 
zarówno deweloperów, jak i najemców na 
rynku magazynowo-przemysłowym utrzy-
mywała się na dość wysokim poziomie. Jed-
nocześnie kolejny kwartał z rzędu znacząco 
zmniejszyła się ilość dostępnej powierzchni, 
a rosnące koszty pracy i budowy oraz za-
kłócenia łańcuchów dostaw spowodowały 
wzrost czynszów. Przewidujemy, że w najbliż-
szej przyszłości deweloperzy będą ostroż-
niej podejmować decyzje o rozpoczynaniu 
nowych inwestycji – mówi Jakub Kurek, Dy-
rektor Działu Powierzchni Przemysłowych 
i Magazynowych w firmie doradczej New-
mark Polska.

W województwie pomorskim na rynku ma-
gazynowym sporo się dzieje. Poziom pusto-

stanów należy do najmniejszych w kraju, 
a liczba transakcji świadczy o tym, że nasz 
region jest dla inwestorów bardzo atrak-
cyjny, zarówno tych zagranicznych, jak 
i lokalnych. Przykładem tego ostatniego 
jest Morska Agencja Gdynia sp. z o.o., która 
specjalizuje się w transporcie towarów dro-
gą morską, lądową i kolejową. Firma zosta-
nie najemcą jednego z dwóch obiektów Pa-
nattoni Park Tricity East V. Spółka wynajęła 
22 800 mkw. w magazynie budowanym pod 
indywidualne potrzeby najemcy.

Morska Agencja Gdynia ma długą historię 
– powstała w 1951 r. W początkowej fazie 
działalności spółka reprezentowała zagra-
niczne linie żeglugowe i armatorów, a na-
stępnie wyspecjalizowała się w spedycji 

spory ruch 
na pomorsKim rynku 

magazynowym

Całkowite zasoby nowocze-
snej powierzchni magazyno-
wo-przemysłowej w Polsce 
przekroczyły 25 mln mkw., 
co oznacza wzrost o 16,6% 
w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2021 r. Nowa 
podaż w pierwszych trzech 
miesiącach bieżącego roku 
wyniosła blisko 1,3 mln mkw. 
i był to najwyższy kwartalny 
wynik w historii polskiego 
rynku. Mimo niesprzyjającej 
sytuacji geopolitycznej, ruch 
na rynku magazynowym jest 
bardzo ożywiony, co widać 
również na Pomorzu.

Morska Agencja Gdynia wynajęła ponad 28 tys. mkw. w Panattoni Park Tricity East V.

W



BIZNES & GoSpodarka / www.expressbiznesu.pl

 27    

i magazynowaniu oraz obsłudze celnej. Dziś 
jest to jedno z największych i najdłużej dzia-
łających na polskim rynku przedsiębiorstw 
z branży transportu i logistyki. Aktualnie 
Morska Agencja Gdynia zapewnia swoim 
klientom kompleksową obsługę transpor-
tu różnych towarów – ponadgabarytowych, 
sypkich, płynnych i drobnicy – z każdego 
miejsca na świecie. Firma współpracuje 
też z producentami turbin wiatrowych, zaj-
mując się przeładunkami komponentów do 
farm wiatrowych w polskich portach.

– Okres związany z Covidem oraz wojna 
w Ukrainie spowodowały zakłócenie dostaw 
we wszystkich branżach. W biznesie dotych-
czasowa koncepcja działania na minimal-
nych zapasach w aktualnej sytuacji się nie 
sprawdza. Stąd decyzja naszej firmy inwe-
stowania w nowe powierzchnie magazyno-
we, tak aby zapewnić naszym kontrahentom 
kompleksową obsługę i sprostać ich potrze-
bom – mówi Krzysztof Laskowski, V-ce Pre-
zes Zarządu Morskiej Agencji Gdynia.

Panattoni Park Tricity East V to nowocze-
sne centrum dystrybucyjne w ramach pla-
nowanych dwóch budynków. Inwestycja 
powstaje w miejscowości Przejazdowo, 
w gminie Pruszcz Gdański.

– Atutem parku jest bliskość autostrady A1, 
obwodnicy Trójmiasta i Głębokowodnego 
Terminalu Kontenerowego DCT. Magazyn 
będzie wyposażony w ponadnormatywnej 
wielkości bramy oraz plac składowy dosto-
sowany do towarów wielkogabarytowych. 
Obiekt będzie oferował także szereg roz-
wiązań proekologicznych i certyfikację BRE-
EAM – podkreśla Martyna Sochaczewska, 
Leasing Director w Panattoni.

Duży ruch także w Pomorskim Centrum 
Logistycznym. To hale magazynowe kla-
sy A realizowane i zarządzane przez GLP. 
Inwestycja znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Głębokowodnego Terminalu 

Kontenerowego, ok. 16 km od Obwodnicy 
Trójmiasta. Oprócz znakomitej dostępno-
ści komunikacyjnej, najemcy korzystają 
tu z rozwiązań technicznych sprzyjającym 
bezpieczeństwu, oszczędnościom mediów 
oraz komfortowi pracowników. Dzięki za-
bezpieczeniu przez GLP terenu pod eks-
pansję parku, klienci mogą rozwijać swoją 
działalność razem z nim.

To właśnie w tym obiekcie firma Langowski 
Logistics skonsolidowała i zwiększyła po-
nad dwukrotnie wynajmowaną powierzch-
nię magazynową do 17 500 mkw. Spółka 
działa w branży TSL od 2004 roku. Specja-
lizuje się w spedycji i logistyce międzyna-
rodowej, wykorzystując transport morski, 
kolejowy, lotniczy oraz drogowy. Ważną 
działalnością spółki są także usługi logi-
styki magazynowej, czyli zarówno składo-
wanie krótko i długoterminowe, konsolida-
cja, dekonsolidacja, przeładunki, ale także 
dystrybucja towarów na zlecenie klientów. 
Całość dopełniają usługi własnej agencji 
celnej, która funkcjonuje w strukturach 
spółki od samego początku jej istnienia. 

– W ramach ekspansji nasz klient skonsoli-
dował i jednocześnie powiększył swój naj-
większy oddział, powierzchnię magazynową 
w Gdańsku. Decyzja o kontynuowaniu współ-
pracy z Pomorskim Centrum Logistycznym 
została podyktowana atrakcyjną lokalizacją, 
dobrze układającymi się relacjami z wy-
najmującym oraz perspektywami ekspansji 
w kolejnych latach. Cieszymy się, że firma 
Langowski Logistics dostrzega zaangażo-
wanie i wartość dodaną naszej współpracy 
– mówi Jakub Dudkiewicz z firmy Newmark 
Polska, która reprezentuje najemcę. 

W tym samym obiekcie swój biznes pro-
wadzi firma Complex SAD, która od 20 lat 
działa w branży transportu, spedycji i lo-
gistyki, obsługując klientów w polskich 
portach, przedłużyła umowę na wynajem 
powierzchni magazynowej w Pomorskim 

Centrum Logistycznym w Gdańsku. Jedno-
cześnie firma zdecydowała się rozszerzyć 
najem – w konsekwencji do swojej dyspozy-
cji będzie miała niemal 8000 mkw. 

– Wynegocjowaliśmy w imieniu Complex 
SAD atrakcyjne warunki najmu tuż przed 
wzrostem stawek, co z pewnością będzie du-
żym atutem w konkurencyjnym środowisku 
logistycznym – mówi Michał Rafałowicz, 
Dyrektor Regionalny w Newmark Polska.

Na przedłużenie współpracy z Exeter Park 
Gdańsk zdecydowała się spółka Eviosys 
Packaging Poland z branży opakowanio-
wej. Wraz z nową umową firma zwiększyła 
też powierzchnię najmu. Po ekspansji fir-
ma będzie korzystała z ponad 5 tys. mkw. 
nowoczesnej powierzchni magazynowo-
biurowej. Eviosys jest największym euro-
pejskim producentem opakowań do żyw-
ności ze stali i aluminium, obsługującym 
setki globalnych i regionalnych klientów 
z branży spożywczej oraz produktów kon-
sumenckich.

- Exeter Park Gdańsk spełnił oczekiwania 
naszego klienta w kontekście powiększenia 
powierzchni i znalazł optymalne rozwiązanie 
dla najemcy. Dodatkowo, ogromnym atutem 
obecnego obiektu, oprócz jego wysokiej ja-
kości, jest atrakcyjna lokalizacja – park ma-
gazynowy położony jest w pobliżu głównej 
siedziby naszego klienta – mówi Jakub Dud-
kiewicz, Associate w Newmark Polska.

Exeter Park Gdańsk to park magazynowy 
położony w Pruszczu Gdańskim. Głównym 
atutem inwestycji jest jej lokalizacja – obiekt 
znajduje się w odległości zaledwie 1 km od 
autostrady A1 i 15 km od centrum Gdańska. 
Takie położenie zapewnia sprawną dystry-
bucję produktów zarówno na północ, jak 
i na południe Polski. Exeter Park Gdańsk to 
także magazyny klasy A oferowane z opcją 
ich dostosowania do indywidualnych po-
trzeb najemców.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Dlaczego obserwujemy rosnący kurs franka? 

To kwestia ciągle podwyższanych stóp 
procentowych. Konsekwencje odczuwa-

ją wszyscy kredytobiorcy, którym rosną 
miesięczne raty, ale frankowicze w sposób 
szczególny, bo w ich przypadku dużą rolę 
odgrywa wysoki kurs obcej waluty.

Jakie opcje ma frankowicz, który od jakie-
goś czasu spłaca już swój kredyt?

Oprócz drogi pasywnej, czyli pozostania 

Co mogą oznaczać groźby pozwów ze strony banków, który wariant jest najkorzystniejszy 
finansowo dla kredytobiorcy, jaki procent klientów wygrywa sprawy o odszkodowania od 
banków? Kredyty frankowe wróciły na tytuły większości mediów w Polsce. Poprosiliśmy 
mecenas Patrycję Butny z Kancelarii Butny w gdyni, ekspertkę od spraw frankowych, 

o rozwianie wątpliwości wokół najważniejszych kwestii. 

nie wiesz, co robić 
z kredytem we franKach?

 EKSPERtKA WyJAŚNiA, CO WARtO WiEDZiEć 
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przy spłacaniu rat kredytu, klienci mają 
trzy opcje. Pierwsza z nich to ugoda, czy-
li zgodzenie się na wypełnienie umowy 
na nowych warunkach przedstawionych 
przez bank. To opcja najszybsza, ale też 
preferowana przez banki, bo w jej ramach 
nie muszą płacić klientowi dużych kwot 
po przegranym procesie. Druga to sądowe 
unieważnienie umowy z prawem żądania 
zwrotu kapitału po stronie banków. Trze-
cia to unieważnienie umowy z przedawnie-
niem roszczenia w stosunku do banku. 

Która z tych opcji najbardziej opłaca się 
finansowo? 

Trudno wskazać realne korzyści dla klien-
ta, bo to wynika z indywidualnych umów. 
Na podstawie symulacji przeprowadzo-
nej przez Komisję Nadzoru Finansowego 
możemy jednak zauważyć, która opcja 
najbardziej się opłaca. Ugoda z banka-
mi oznaczałaby łączny koszt poniesiony 
przez te instytucje na poziomie 34,5 mld 
zł. Unieważnienie umowy z prawem żąda-
nia zwrotu kapitału to już kilka razy wię-
cej, bo 101,5 mld zł. Najbardziej korzystna 
finansowo opcja dla klientów to ta trze-
cia, która kosztowałaby banki aż 234 mld 
złotych.

Jak wiele osób podejmuje decyzje o wystąpie-
niu przeciwko bankowi na drogę sądową? 

Rok 2021 jest rekordowy pod względem 
liczby wszczętych spraw frankowych. 
Tylko w pierwszym półroczu do sądu skie-
rowano 32 tysiące takich spraw (dla po-
równania, w całym 2000 r. było to około 
30 tysięcy spraw). Szacuje się, że obecnie 
w sądach jest 60 tysięcy spraw franko-
wych, co stanowi około 10% wszystkich 
rozpoznawanych spraw sądowych. 

Jak długo czeka się na rozprawę sądową? 

Dużo mówi się o bardzo długich kolej-
kach w stołecznym sądzie. Rzeczywiście, 
w Warszawie na pierwszą rozprawę fran-
kowicze muszą dziś czekać nawet więcej 

niż dwa lata. W lepszej sytuacji jesteśmy 
w Trójmieście. Przykładowo w Gdańsku 
na ten moment czekamy do 11 miesięcy. 
Dobrą informacją jest również to, że sądy 
coraz częściej przyznają rację klientom 
już na pierwszej rozprawie. Warto jednak 
uwzględnić konieczność czekania na swą 
kolej i jak najszybciej rozpocząć przygoto-
wania do rozmów z bankiem za pośrednic-
twem adwokata.

Kto najczęściej wygrywa sprawy w sądzie?

W 2021 roku aż 95% spraw frankowych 
zostało rozstrzygniętych na korzyść kre-
dytobiorców. To ogromna dysproporcja. 
Co bardzo ważne z perspektywy klienta 
– większość tych spraw jest bliźniaczo 
podobna, dzięki czemu prawnicy mogą po-
ruszać się przetartymi szlakami i osiągać 
pozytywne rezultaty z jeszcze większą po-
wtarzalnością. 

Jak klient może przygotować się do konfron-
tacji z bankiem na drodze sądowej?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie 
dokumentacji, tj. umowy kredytu, aneksów 
zmieniających umowę (jeśli były zawiera-
ne), regulaminu kredytowania. Warto już na 
tym etapie zwrócić się do banku o wydanie 
zaświadczenia o spłacie kredytu, które po-
winno zawierać daty i kwoty poszczegól-
nych wpłat – przyspieszy to wykonanie ana-
lizy finansowej i w konsekwencji wniesienie 
pozwu do sądu.

Sprawy frankowe są specyficzne i wyma-
gają wiedzy prawnej oraz doświadczenia. 
Pisma procesowe banków są obszerne 
i pisane skomplikowanym językiem praw-
niczym. Z tych powodów, po skomple-
towaniu dokumentów, warto skorzystać 
z pomocy prawnej. Doświadczony ekspert 
dokona analizy postanowień umowy pod 
kątem występowania klauzul abuzywnych, 
poinformuje o możliwych roszczeniach 
względem banku (unieważnienia całości 
umowy lub „odfrankowienie”), kosztach 
postępowania oraz prowadzenia sprawy. 

Po otrzymaniu zaświadczenia z banku 
o spłacie kredytu wykonywana jest analiza 
finansowa oraz kierowane jest do banku we-
zwanie do zapłaty. Po otrzymaniu odmow-
nej odpowiedzi banku przygotowywany jest 
pozew, konieczne jest uiszczenie opłaty 
sądowej. Następnie pozew wraz z załącz-
nikami i potwierdzeniem opłaty wnoszony 
jest do sądu i rozpoczyna się kolejna faza 
sprawy frankowej. 

Co istotne, całkowita spłata kredytu nie 
stoi na przeszkodzie dochodzeniu roszczeń 
względem banku. Nie trzeba również czekać, 
aż spłacona zostanie kwota odpowiadająca 
równowartości zaciągniętego kredytu. 

Jak prezentują się trendy w orzecznictwie 
sądów?

Trend jest nieustannie korzystny dla fran-
kowiczów. Warto zwrócić uwagę na orze-
czenia, które zapadły w 2021 roku - Try-
bunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z 29 kwietnia oraz Sądu Najwyższego z 7 
maja. Poprawiły one znacząco sytuację 
kredytobiorców w procesach frankowych. 

Do sporu pomiędzy frankowiczami a ban-
kami włącza się także Prokuratura Krajowa, 
na przykład poprzez skierowanie pisma do 
prokuratur regionalnych, w którym zachę-
cała do pomocy frankowiczom i przyłącze-
nia się do spraw sądowych wytaczanych 
im przez banki. Warto również przypomnieć 
o interwencji prokuratora generalnego 
w sprawie frankowiczów, którzy zadłużyli 
się 23 listopada 2007 roku na kwotę po-
nad 202 tys. złotych. Zaciągnęli kredyt we 
frankach szwajcarskich i zobowiązali się do 
spłaty go w ciągu 30 lat, w 360 równych 
ratach miesięcznych. Kiedy po czterech la-
tach przez problemy finansowe przestali go 
regularnie spłacać, bank wypowiedział im 
umowę. Zażądał natychmiastowego zwro-
tu pozostałej części kredytu z odsetkami. 
Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację 
bankowi, w efekcie czego do akcji wkroczył 
komornik. To tylko przykłady spraw, jakich 
wiele jest codziennie.

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: Dawid Majakowski
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pracodawcy pomorza 
wyróżnili firmy 

i osobowoŚci

W gdańskim Europejskim Centrum Solidarności 
odbyła się gala Pracodawców Pomorza 2022. 
Wyłaniając laureatów Konkursu „Pomorski 
Pracodawca Roku” nagrodzono tych, którzy 
tworzą warunki dla rozwoju naszych firm 
i gospodarki regionu i kraju. 
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ala Pracodawców Pomo-
rza to jedna z najwięk-
szych i najważniejszych 
biznesowych imprez re-

gionalnych. To doroczne spotkania biznesu, 
przedstawicieli najwyższych władz pań-
stwowych, samorządowych, świata nauki 
i kultury. Gala Pracodawców Pomorza to 
wydarzenie, której wieloletnia tradycja jest 
zawsze świętem pomorskiego środowiska 
gospodarczego, podczas którego nagra-
dzani są najlepsi, wskazując „Pomorskiego 
Pracodawcę Roku”.

Ideą Konkursu jest wyłonienie firm-liderów 
wśród pomorskich przedsiębiorstw, które 

nie tylko osiągają dobre wyniki ekonomicz-
ne, ale również tworzą właściwe warunki 
pracy oraz potrafią dostrzec potencjał 
swoich pracowników. Organizatorzy pragną 
upowszechniać dobre praktyki odpowie-
dzialności w biznesie, promować laureatów 
konkursu w mediach, rekomendując ich do 
innych ogólnopolskich nagród i wyróżnień.

- Przed dwoma laty charakter naszej gali uległ 
zmianie – rozpoczął w swoim przemówieniu 
otwierającym Prezydent PP Zbigniew Ca-
nowiecki. – W 2021 roku zadedykowaliśmy 
nasze jubileuszowe wydarzenie wszystkim 
pracownikom ochrony zdrowia, w podzięko-
waniu za ich poświęcenie w walce z pandemią 

koronowirusa. Tegoroczna gala odbywa się 
w cieniu wojny w Ukrainie. Wojny, która jest 
szokiem dla całego demokratycznego świata. 
My, Europejczycy, wyobrażaliśmy sobie, że 
stworzyliśmy taki system organizacji między-
narodowych, który będzie w stanie rozwiązy-
wać wszystkie konflikty na drodze negocjacji, 
jednocześnie zwiększając współpracę mię-
dzynarodową, umacniając zasady demokra-
cji i zwiększając dobrobyt obywateli Europy. 
Dzisiaj przedsiębiorcy zmagają się z wieloma 
problemami i trudnościami. Nie mają pewno-
ści czy najgorsze lata mają już za sobą. Dziś 
chcielibyśmy przedstawić tych spośród nich, 
którzy radzą sobie na niespokojnym rynku 
pracy i działalności gospodarczej.

G
Prezes Pracodawców Pomorza Tomasz Limon i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adam Abramowicz
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w tym roku tytuł „pomorski 
pracodawca roku 2021” 

otrzymały:

W kategorii przedsiębiorstw zatrudnia-
jących ponad 250 pracowników
– Marcopol Sp. z o. o.

W kategorii przedsiębiorstw zatrudnia-
jących od 50 do 250 pracowników
– Masters Sp. z o. o.
– ChronoSpace Sp. z o. o.

W kategorii przedsiębiorstw zatrudnia-
jących od 50 do 250 pracowników
– Plona Consulting Sp. z o. o.

paweł król,
przedstawiciel zarządu Port Service

Pandemia COVID-19 postawiła światową społeczność w niezwykle trudnej sytuacji. Nie mieliśmy wcześniej 
do czynienia z wyzwaniami, z którymi przyszło nam się mierzyć. Dlatego nagroda, jaką otrzymał Port Service 
z rąk kapituły konkursowej „Pomorski Pracodawca Roku” powinna być zadedykowana wszystkim dbającym 
o zachowanie stabilności w obliczu kryzysu zdrowotnego. 
Począwszy od medyków, przez personel utrzymujący porządek w szpitalach oraz firmy transportujące, po 
pracowników zakładu unieszkodliwiania odpadów. To – zależne od siebie – grono ludzi przyczyniło się do 
utrzymania bezpieczeństwa epidemiologicznego na Pomorzu. 
Wyróżnienie przyznane przez organizację Pracodawcy Pomorza jest dla nas wyrazem uznania i powodem do 
dumy. Powodem do dumy ze sprawności zakładu, jaki stworzyliśmy, ale także z odwagi cywilnej ludzi, którzy 
z nami współpracują. To oni byli bowiem cichymi bohaterami pandemii. To oni stali się ostatnim bastionem 
chroniącym naszą lokalną społeczność przed zalaniem skażonymi odpadami. Dziękuję zatem wszystkim 
pracownikom, którzy przyczynili się do sprawnej realizacji tego – niespotykanego wcześniej – przedsięwzięcia. 
Dziękuję kapitule konkursu, która dostrzegła znaczenie Port Service w działaniach na rzecz ochrony zdrowia 
publicznego.
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Podczas gali przyznano także Dwie na-
grody specjalne „Pomorski Pracodawca 
Roku 2021”:
– Port Service Sp. z o. o., prezes zarzą-
du Sören Blum | rok zał. 1957 | siedziba 
Gdańsk – za aktywny udział w walce z Co-
vid-19 w zakresie odbioru i utylizacji odpa-
dów medycznych.
– Przedsiębiorstwo Turystyczno – Usługo-
wo – Produkcyjne “Koszałka” Ireneusz Ko-

szałka, właściciel Ireneusz Koszałka | rok 
zał. 1991 | siedziba Szymbark – za stworze-
nie wyjątkowego, kaszubskiego centrum 
aktywnego wypoczynku “Koszałkowo” 
w Wieżycy

Laureatami „Nagród Specjalnych Praco-
dawców Pomorza 2021” z kolei zostali:
– Diamentowy Oxer – Jerzy Owsiak
– Nagroda Primum Cooperatio – prof. dr 

hab. inż. Adriana Zaleska – Medynska
– Nagroda Dialogus Supra Omnia – Adam 
Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw

Na tym nie koniec. Henryka Bochniarz, 
szefowa organizacji pracodawców Lewia-
tan, której częścią są Pracodawcy Pomo-
rza, wręczyła Nagrodę Specjalną Zarządu 
Konfederacji Lewiatan. Jej laureatem zo-
stał Zbigniew Canowiecki, prezydent Pra-
codawców Pomorza. Henryka Bochniarz 
podkreślała m.in. olbrzymie zaangażowa-
nie laureata w życie społeczne i kultural-
ne Pomorza.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe

piotr budyn,
członek Rady Dyrektorów Marcopol 

Tytuł Pomorskiego Pracodawcy Roku 2021 jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i docenieniem pracy, 
którą wykonujemy konsekwentnie od lat na rzecz rozwoju firmy i naszych pracowników – mówi Piotr Budyn, 
członek Rady Dyrektorów Marcopol. Ten tytuł jest uznaniem prowadzenia przez nas biznesu w sposób 
odpowiedzialny, uczciwy i zgodny z trendami Przemysłu 4.0. Nie byłoby tej nagrody, gdyby nie nasi pracownicy. 
Ich zaangażowanie, pomysłowość i wspólne dążenie do celu pozwoliły na ciągły rozwój Marcopolu, nawet 
w dobie ostatnich wydarzeń – dodaje Piotr Budyn. Tytuł Pomorskiego Pracodawcy Roku 2021 to impuls, w którym 
znajdujemy energię do kolejnych działań. Wróciliśmy niedawno z targów Wood Tech Warsaw Expo i ruszamy 
na kolejne branżowe wydarzenia. Inwestujemy także w nasz park maszynowy, by sprostać wymaganiom, jakie 
stawia nam obecna sytuacja rynkowa. 
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PIerwsze w Polsce targI 
turystyki medyczneJ Już we 

wrześniu.

Międzynarodowe Targi Turystyki Medycz-
nej i Profilaktyki Zdrowotnej CURATIO od-
będą się w dniach 23-24 września. Wyda-
rzenie jest skierowane do pacjentów i osób 

poszukujących usług medycznych. Od ofer-
ty uzdrowiskowej, medical & spa, stomato-
logii, po leczenie otyłości i możliwości re-
habilitacji pocovidowej. Oferta targów jest 
wzbogacona o odbywające się równolegle 
konferencje turystyki medycznej oraz spo-
tkania pacjentów i specjalistów związanych 
z bariatrią - Mega-Info-CHLO-Spot.

Targi CURATIO są również miejscem pro-
mocji dla firm i placówek obecnych na ryn-
ku medycznym oraz propagowania turysty-
ki medycznej. Targi umożliwiają spotkanie 
środowiska turystycznego z medycznym, 
klinik i pacjentów usługodawców i klien-
tów, podmiotów z rynku krajowego i mię-
dzynarodowego.

Branża MiCE po kryzysie wywołanym pandemią przeżywa prawdziwy renesans. 
Wzrost zainteresowania spotkaniami na żywo widoczny jest zarówno wśród wystawców 

jak i odwiedzających. Powstaje wiele nowych tytułów, inne po przerwie powracają. 
Przedstawiamy dwa wydarzenia: targi Curatio i targi Uroda, które jesienią tego roku, 

zostaną zorganizowane w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w gdańsku.

amberexpo stawia 
na zdrowie
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TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: mat. prasowe

Wstęp na CURATIO jest bezpłatny. Targi 
równocześnie będą odbywały się online, na 
specjalnie przygotowanej nowoczesnej plat-
formie. Platforma daje możliwość udziału 
w wydarzeniu odwiedzającym i wystawcom 
z zagranicy, którzy nie mogą być obecni na 
targach stacjonarnie. Szczegóły i rejestracja 
dostępne na stronie internetowej curatio.pl.

Organizatorzy i partnerzy w ramach przy-
gotowanych wydarzeń towarzyszących 
- konferencji turystyki medycznej, reha-
bilitacji pocovidowej i Mega-Info-CHLO-
Spot zapewniają solidną porcję wiedzy od 
czołowych ekspertów z Polski i Świata. 
Mega-Info-CHLO-Spot to spotkanie eduka-
cyjne i integracyjne z możliwością wymiany 
doświadczeń między pacjentami na różnym 
etapie leczenia otyłości oraz specjalistami 
chirurgicznego leczenia otyłości w Polsce.

AmberExpo jako organizator i gospodarz 
targów CURATIO oferuje również działania 
promocyjne i szkolenia wspierające wy-
stawców jako dodatkową korzyść z udziału 
w wydarzeniu.

po prostu piękne targi!

Targi Kosmetyczne & Fryzjerskie URODA to 
najważniejsze wydarzenie BRANŻY BEAU-

TY w północnej Polsce, które od lat cieszą 
się uznaniem i wysoką frekwencją wśród 
wystawców i odwiedzających.

Targi kierowane są do potrzeb profesjona-
listów, przedsiębiorców, właścicieli zakła-
dów fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy 
biologicznej, menadżerów, pracowników 
gabinetów, producentów kosmetyków, 
dystrybutorów, przedstawicieli sfery na-
uki (uczelni wyższych szkolących personel 
do branży beauty), a także osób planują-
cych rozpoczęcie aktywności zawodowej 
w obszarze kosmetycznym lub fryzjerskim 
i konsumentów indywidualnych, zaintere-
sowanych trendami w branży w Polsce i na 
świecie. Jednym słowem – wszystkich, któ-
rzy kochają piękno.

Wydarzenie otworzy uroczysty pokaz ma-
kijażu w stylu Hollywood Glam. Stoiska 
wystawców będą podzielone na 2 główne 
strefy tematyczne: fryzjerska&barberska 
oraz kosmetyczna. W ramach każdej z nich 
wystawcy będą mieli zapewnione warunki 
do zaprezentowania swojej komplekso-
wej oferty. Sercem powierzchni targowej 
będzie scena główna z konferansjerem. 
W ramach każdej ze stref targowych, na 
scenie głównej odbywać się będą kreatyw-
ne pokazy (w tym także pokazy fryzjerskie 

oraz barberskie), prestiżowe konkursy 
i mistrzostwa (fryzjerskie, wizażu i styli-
zacji). Nie zabraknie cyklicznego konkursu 
HAIR DESIGN dedykowanego kreatywnym 
stylistom i fryzjerom. W specjalnie wydzie-
lonych przestrzeniach odbywać się będą 
warsztaty (branżowe i biznesowe) o wyse-
lekcjonowanej tematyce, nakierunkowane 
na pozyskiwanie i doskonalenia praktycz-
nej wiedzy przez wystawców i odwiedza-
jących, które prowadzić będą eksperci 
w swoich dziedzinach (np. „Jak wyrażać 
siebie poprzez stylizację?”, „Jak pozyski-
wać klientów w komunikacji interneto-
wej?”, „Jak kreować swój wizerunek fryzje-
ra?”). Podczas wydarzenia nie zabraknie 
także gości specjalnych oraz topowych 
polskich, urodowych twórców interneto-
wych - influencerów. W planach jest także 
kongres medyczny i konferencja naukowa 
z debatą, będące okazją do doskonalenia 
swoich kwalifikacji w dziedzinach: trycho-
logia, podologia, kosmetologia, dietetyka, 
medycyna estetyczna, ale również uru-
chomienie media cornera – dedykowanej 
przestrzeni, w której uczestnicy wydarze-
nia będą mieli możliwość zorganizowania 
własnej strefy mediów w ramach Targów. 
23. Edycja Targów URODA odbędzie się 
w dniach 15-16 października na terenie 
AmberExpo w Gdańsku.
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Jak dalej rozwijać biznes 
w Chinach? W jakim kierunku 
zmierza ten kraj? Czy wojna 
w Ukrainie wpłynie na ideę 
szlaku jedwabnego? takie 
pytania coraz częściej zadają 
m.in. pomorscy przedsię-
biorcy. Aby na nie odpowie-
dzieć, powstało seminarium 
„Zrozumieć Chiny”.

W pierwszym seminarium z cyklu: „Zrozu-
mieć Chiny”, które odbyło w Centrum He-
velianum udział wzięli m.in. przedsiębiorcy, 
instytucje wspierania biznesu, studenci. 
Zorganizowało je stowarzyszenie Pomor-
skie w Chinach.

Jak się okazuje, pomorscy przedsiębiorcy 
od lat rozwijają biznes w Chinach. Kontakty 
Pomorza z Chinami zaczęły się już w latach 
osiemdziesiątych, a gdyński Chipolbrok, 
był pierwszą zagraniczno-chińską spółką 
na świecie. Współpraca z Szanghajem po-
czątkowo rozwijała się głównie w dziedzi-
nie kultury, obecnie na pierwszym miejscu 
jest gospodarka.

– W ciągu najbliższej dekady, Chiny prześci-
gną USA w dziedzinach sztucznej inteligen-
cji, informatyki kwantowej i biotechnologii, 
a w ciągu 15 lat osiągną niezależność tech-
nologiczną w produkcji półprzewodników 
– przekonywał dr hab. Marcin Jacoby, pro-
fesor Uniwersytetu SWPS.

W planach stowarzyszenia „Pomorskie 
w Chinach” są kolejne seminaria z cyklu 
„Zrozumieć Chiny”. Najbliższe już jesienią.

Warto przypomnieć, że w Państwie Środka 
działa Biuro Pomorskie w Chinach z siedzi-
bą w Pekinie, które powstało w 2009 roku 
na mocy porozumienia, zawartego pomię-
dzy firmą Dragon Era Trade Corporation, 
działającą na terenie Chin a Agencją 
Rozwoju Pomorza. Jak się dowiadujemy, 
bardzo dużą uwagę poświęcają Chinom 
pomorskie firmy jubilerskie, z uwagi na za-
miłowanie i znawstwo Chińczyków w dzie-
dzinie bursztynu – stanowią oni, obok Ame-
rykanów, największą grupę nabywców. 

Duże zainteresowanie Chinami występuje 
także u pomorskich firm kosmetycznych. 
Są chętni z wejściem na rynek chiński 
z branży suplementów, odżywek i zdrowej 
żywnością także spożywczej (nabiał i cu-

kiernictwo). W ofercie pomorskich firm 
znajdują się również produkty z branży 
grzewczej i wentylacyjnej. Występują tak-
że podmioty proponujące produkty dla 
dzieci i wyroby kaletnicze. Pojawiają się 
też pomorskie podmioty zainteresowane 
sprzedażą polskiej sztuki nowoczesnej.

W sektorze usług pomorskie firmy ofe-
rują specjalistyczne usługi dla chińskich 
armatorów oraz przemysłu stoczniowego. 
Są też propozycje skierowane do rynku 
edukacyjnego dotyczące intermedialnych 
platform do nauki business english czy też 
nauki dla dzieci w wieku szkolnym. A prze-
strzeni ostatnich dwóch lat bardzo nega-
tywnie na rozwój gospodarczy Chin, w tym 
zainteresowanie zagranicznymi towarami, 
wpływają restrykcje anty covidowe ,nie-
mniej cały czas rynek chiński jest atrak-
cyjny dla pomorskich firm ze względu na 
swoją wielkość i siłę nabywczą .

Pomorze nie 
zapomina o.. . Chinach

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Przyzwyczailiśmy się, że wernisaże odbywają się w galeriach sztuki, salach wystawowych muze-
ów, domach kultury, a tu zaskoczył nas prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i ospodarki Wodnej - Szymon gajda, który zaprosił młodych twórców do siedziby ww. Funduszu. 
Zrobił to we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w gdańsku. Prezes Funduszu podsunął 

temat: „Kolej na ekologię”, a uczelnia go zrealizowała. 

Przedsięwzięcie wpisuje się w kampanię 
ekoTransport, prowadzoną przez pracow-
ników WFOŚiGW w Gdańsku. W pierwszym 
roku jej trwania promowana jest podróż 
koleją. Taki transport ma mnóstwo zalet. 
Pociąg to najbardziej przyjazny środowi-
sku środek lokomocji. Odpowiada za 0,3 % 
emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zaś 
samochody aż za 92%. 

SZybKI, WygODny I beZPIeCZny.

W województwie pomorskim, szczególnie 
w Trójmieście i jego okolicach, społeczeń-

stwo już polubiło podróżowanie koleją.. Wy-
starczy popatrzeć jak obłożona pasażerami 
(szczególnie w godzinach szczytu) jest Po-
morska Kolej Metropolitalna. Kolej umożli-
wia szybkie przemieszczanie się zarówno 
po Trójmieście, jak i między miejscowościa-
mi aglomeracji.-Prezes PFOŚiGW Szymon 
Gajda postanowił do proekologicznej akcji 
wciągnąć także swych pracowników. Mówi 
z entuzjazmem::

- To są wspaniałe dzieła. Mówią więcej niż 
słowa. Staramy się żyć tym co robimy. Ogła-
szam nową edycję programu Ekomobilni, 
skierowaną do pracowników Funduszu. Nasi 
pracownicy, którzy samochód zastąpią środ-
kami komunikacji miejskiej lub rowerami, zo-
staną za to docenieni. Warto żyć tym co się 
robi. Dziękuję Akademii Sztuk Pięknych za 
podjęcie współpracy. Ta kooperacja dopiero 
się zaczyna. 

MłODZI ADePCI SZtuKI uCZą SIĘ 
InWenCJI I żyCIOWeJ PRAKtyK 

.Prace, które powstały, zostały wykonane 
przez studentów Pracowni Plakatu i Form 
Reklamowych, pod kierownictwem profe-
sora Sławomira Witkowskiego oraz dok-
tora Adama Świerżewskiego – prorektora 
do spraw współpracy i promocji Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Jak mówi ten ostatni, studenci zmierzyli się 
z tym tematem w ramach prac semestral-
nych. Wykonali 27 koncepcji wskazanego 
zagadnienia. Podejscie do niego okazało się 

rozmaite. Jedni potraktowali temat nauko-
wo-statystycznie, wypunktowując informa-
cje na temat oszczędności tego transpor-
tu dla środowiska. Inni podkreślili sojusz 
natury i kolei. Były osoby, które starały się 
bazować na uczuciach odbiorcy, np. Justy-
na Tobolska, na swym plakacie umieściła 
przepiękne kwiaty, miedzy którymi przewi-
jają się tory kolei, a Weronika Dziurdziewicz 
podeszła do sprawy wręcz humorystycznie, 
umieszczając w oknie wagonu rozradowane-
go, klapiącego dziobem bociana..

Cenne jest, że zadanie to miało wymiar 
praktyczny, nie było uczelnianym ćwicze-
niem dla samego ćwiczenia, studenci two-
rzyli swe plakaty w zgodzie z jasno określo-
nym celem, w dodatku im bliskim.

 - Ekologia to bardzo istotna kwestia dla mło-
dych ludzi. Ten temat wpisał się w ich spo-
sób wyrażania opinii o świecie. Środowisko, 
to dla nich wciągające zagadnienie – wyja-
śniał prof. Sławomir Witkowski z ASP.

- Promocja kolei to nie jest łatwy temat, ale 
mamy bardzo kreatywnych studentów, pra-
cujemy z wyjątkowymi osobami. Potrafią 
przekazać ważne informacje w oryginal-
ny sposób, taki, który jasno przemawia i ko-
munikuje – zapewniał Adam Świerżewski 
– prorektor ASP w Gdańsku.

Prace studentów prezentowane są obecnie 
na trójmiejskich citylightach. Przez cały 
lipiec eksponowane będą na płocie Parku 
Oliwskiego w Gdańsku. 

W WFOŚiGW wernisaż prac 
„Kolej na ekologię!”

TEKST: Anna Kłos ZDJĘCIA: Anna Kłos
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o najprawdopodobniej jedno 
z najciekawszych wyzwań 
rekrutacyjnych – z jednej 
strony student z niewielkim 

zawodowym doświadczeniem, który po la-
tach edukacji chce rozpocząć karierę zawo-
dową, a z drugiej strony pracodawca, który 
poszukuje pracowników z potencjałem. 
Trudność polega na skutecznym, szybkim 
i – dla obu stron najlepszym - dopasowaniu. 
Co wpisać w CV, by się wyróżnić spośród 
setek kandydatów? Na co w CV patrzeć, by 
spotkać się z właściwymi kandydatami? 

By ułatwić życie obu stronom, w O4 Cowor-
king w Olivia Centre realizowane są Szyb-
kie Randki Rekrutacyjne – program prowa-
dzony we współpracy z przedsiębiorcami 
oraz uczelniami wyższymi z województwa 
pomorskiego. Wydarzenie pozwala bardziej 
świadomie – i dla pracodawcy, i dla przy-
szłego pracownika – podejść do rekrutacji. 

6-minutowe spotkania to szybki test dla 
dwóch stron i możliwość powiedzenia tego, 
czego nie wyczytamy z oferty o pracę, czy 
też z CV kandydata.

Właśnie zakończyła się trzecia edycja Spe-
ed Datingu Rekrutacyjnego - tym razem 
wzięło w nim udział dwudziestu studentów 
z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego, który był partnerem tej edycji 
projektu. Spotkania z pracodawcami po-
przedziły warsztaty z zakresu autoprezen-
tacji i umiejętności wyłuskania ze swojego 
dotychczasowego doświadczenia najbar-
dziej wartościowych informacji. W drugim 
etapie kandydaci spotkali się z przedsta-
wicielami firm: Amazon, Arrow Electronics, 
Bayer, Develocraft, Europe Fujifilm, Invest 
in Pomerania, Randstad, Ricoh Europe, TE-
LUS Business, thyssenkrupp, Xceedance 
Poland i ZR Trade.

„Randki” – podobnie jak w poprzednich edy-
cjach - w większości przypadków zakończy-
ły się sukcesem: wielu ich uczestników ma 
już ustalone daty na kolejne spotkania. Tym 
samym rozpoczął się drugi etap projektu –  
pogłębione rozmowy z pracodawcami.

- Spotkanie twarzą w twarz z pracodawcą 
to niezwykle ciekawe i praktyczne wydarze-
nie, które pozwoliło studentom przeżyć ich 
pierwsze rozmowy rekrutacyjne w komforto-
wych warunkach – podkreśla dr hab. Joanna 
Jereczek-Lipińska, prodziekan ds. kształ-
cenia i współpracy z otoczeniem Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
- Warsztaty są profesjonalne, dynamiczne, 
intensywne i niezwykle praktyczne, a same 
rozmowy rekrutacyjne są doskonałym ćwi-
czeniem w warunkach rzeczywistych i z re-
alnym partnerem biznesowym. To bezcenne 
doświadczenie dla studenta, który zaczyna 

szybKie randKi 
rekrutacyjne

Uniwersytet gdański, Olivia 
Centre i światowe korporacje 
łączą siły otwierając nowe 
możliwości przed studentami 
pomorskich uczelni. Szyb-
kie Randki Rekrutacyjne to 
inicjatywa realizowana w O4 
Coworking w Olivia Centre 
pozwalająca połączyć świat 
pracodawców ze światem 
studentów.

T

POMOgą ZNAlEźć DOBREgO PRACOWNiKA
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myśleć o swojej przyszłości na rynku pracy 
i często nie wie, w którym kierunku podążać. 
Filolog i humanista to połączenie idealne 
i może się świetnie sprawdzić w świecie 
biznesu, który potrzebuje osób otwartych, 
twórczych i kreatywnych, wyposażonych 
w kompetencje miękkie i myślących wedle 
wartości zrównoważonego rozwoju. Myślę, 
że to wydarzenie uświadomiło studentom, że 
ścieżka kariery w środowisku biznesowym 
może być dla nich, a pracodawcom, że filo-
log ma potencjał i że może nadać ich firmie 
nowego wymiaru – dodaje dr hab. Joanna Je-
reczek-Lipińska.

Również studenci określili udział w wyda-
rzeniu jako ciekawe i rozwijające doświad-
czenie. 

- To wspaniała inicjatywa, a doświadczenie, 
które dzięki niej zdobyłam wydaje mi się 
nieocenione. Kurs pisania CV, prezentowania 
siebie, wskazówki, jak czytać oferty pracy to 
bardzo przydatne umiejętności dla każde-
go człowieka, a tym bardziej dla studentów 
stawiających pierwsze kroki na rynku pra-
cy. Dzięki wsparciu O4  ten krok wydał się 
lekki i przyjemniejszy, niż mogłam sądzić. 
Świadomość tego, że sobie poradziłam daje 

mi większe poczucie pewności siebie i za to 
naprawdę bardzo dziękuję – skomentowała 
Sylwia, studentka UG.

Program ma za zadanie łączyć potrzeby 
trzech stron zaangażowanych w Szybkie 
Randki Rekrutacyjne. Studentów, uczelni 
wyższych oraz przedsiębiorców. Dla tych 
ostatnich dostęp do ambitnych i otwar-
tych na nowe wyzwania młodych ludzi daje 
szansę na pozyskanie pracowników, którzy 
na rynek pracy wkraczają ze świeżym spoj-
rzeniem i niespożytą energią. 

- To ogromne wyróżnienie dla nas, praco-
dawców, móc towarzyszyć młodym ludziom 
w wyborze pierwszego miejsca pracy - mówi 
Ewelina Dmochowska - Senior EMEA Re-
cruiter, Arrow. - Ostatnia edycja Business 
Speed Dating zorganizowana we współpracy 
z UG zaskoczyła wysokim poziomem uczest-
ników – z takimi osobami 6 minut rozmowy 
to zdecydowanie na mało na omówienie nie-
kończących się tematów – dodaje Anna Bier-
nacka Talent Acquisition Partner, Thomson 
Reuters. - Wydarzenie to pozwoliło mi, jako 
pracodawcy, z jednej strony zrozumieć ocze-
kiwania kolejnych pokoleń wchodzących na 
rynek pracy, z drugiej ocenić, z jakimi umiejęt-

nościami będą na ten rynek wchodzić młodzi 
kandydaci. Spotkanie pozwoliło studentom 
sprawdzić się w nowej, trochę stresującej 
sytuacji rozmowy o pracę. To doświadczenie 
z pewnością będą wykorzystać w przyszłości - 
mówi Joanna Oksiucik, Amazon.

Koordynatorem Szybkich Randek Rekruta-
cyjnych jest O4, Coworking działający na 
terenie Olivia Centre, który od lat realizuje 
szereg projektów mentoringowych i moty-
wacyjnych dla studentów i uczniów szkół 
ogólnokształcących. Ich celem jest połą-
czenie potrzeb przedsiębiorców i otwarcie 
możliwości przez wkraczającymi na rynek 
pracy absolwentami szkół wyższych lub też 
rozwój umiejętności młodych, ambitnych 
ludzi, którzy szukają swojej szansy w śro-
dowisku biznesowym.

Entuzjastyczny odbiór Szybkich Randek 
Rekrutacyjnych skłonił organizatorów do 
rozpoczęcia pracę nad kolejną edycją wy-
darzenia, które planowane jest już we wrze-
śniu br. Kandydaci już teraz mogą się zgła-
szać do Martyny Czarnobaj – Borowskiej 
– koordynatorki projektów w O4 Coworking 
w Olivia Centre:
martyna.czarnobaj@oliviacentre.com

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: OC
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ierwsza edycja Distinguished Gentleman’s Night od-
była się jeszcze przed pandemią, w wyjątkowym sa-
lonie Mercedes – Benz Witman, który jest pierwszym 
i jedynym salonem AMG Brand Center w Europie. 

Po przerwie, spowodowanej przez pandemię, powrócono do organi-
zacji eventów dla klientów i stałych partnerów biznesowych. Kolej-
na edycja tego wydarzenia odbyła się tym razem w salonie Lexusa 
w Gdańsku. Razem z Citi Handlowy, Sassy Gdańsk, Lexus Trójmiasto 
i Galeon Yachts zorganizowano wspólnie wieczór w męskim gronie. 

- Jako marka Tailors Club, chcemy łączyć ludzi o różnych pasjach i wy-
pełniać wspólnie przestrzeń do networkingu, nie tylko biznesowo. 
W naszym przypadku to nie tylko szycie na miarę, ale wymiana do-
świadczeń, informacji i współpraca. Z tego powodu powstała inicjaty-
wa spotkań Gentlemanów Gdańskich. Rozpoczęliśmy przygodę z DGN 
od zaprojektowania wyjątkowego logo, bardzo mocno związanego 
z wizerunkiem Trójmiasta. Po lewej stronie znajduje się budynek Olivia 
Business Centre, czyli prestiżowe i tętniące miejsce w samym centrum 
Trójmiasta. Miejsce wyjątkowe ze względu na biznesowy charakter 
i unikalną społeczność, która ma odzwierciedlenie w DGN. Możemy 
również zauważyć dwa krzyże, nawiązujące do herbu Gdańska. Lew, 
który widnieje na środku, symbolizuje lwy gdańskie, ale również zmo-
tywowanych na sukces ludzi, z którymi wspólnie tworzymy społecz-

Distinguished gentleman’s Night to cykliczne spotkania dla klientów, którzy mają wysokie poczucie 
estetyki i chcą spędzać kreatywnie wolny czas, w doborowym towarzystwie.

P

distinGuished 
Gentleman’s niGht
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ność DGN. Po prawej stronie ukazują się dwa żurawie. Żuraw Gdański, 
położony w śródmieściu nad brzegiem Motławy, to zabytkowa część 
miasta, która stanowi symbol Gdańska. Z kolei Żuraw portowy poka-
zuje historię handlu, symbolizuję rozpoczęcie wolności, solidarności 
od stoczni w Gdańsku, gdzie wyzwolił się biznes. Poprzez ukazanie 
najważniejszych budynków, chcieliśmy nawiązać do różnego rodzaju 
biznesu, ale również pokazać tradycję i historię miasta. Razem two-
rzy to obraz Trójmiasta i charakteryzuje też ludzi, których zapraszamy 
oraz z którymi tworzymy wspólną społeczność – mówi Michal Linke, 
Executive Managing Director Tailors Club. 

Kolejną edycję wydarzenia zaplanowano na wrzesień. Będzie to już 3. 
edycja Distinguished Gentleman’s Night. 

- Wierzymy, że atmosfera biznesowa będzie nam sprzyjała i będziemy 
mogli zawierać nowe współprace, tworząc przestrzeń nie tylko do ne-
tworkingu, ale również do poszerzania horyzontów. Liczymy na wspo-
maganie biznesów i inicjatyw charytatywnych w Trójmieście, działając 
wspólnie w dobrej wierze. Mamy nadzieję, że będą do nas dołączali ko-
lejni goście i będziemy mogli poznawać nowe ciekawe brandy – zazna-
cza Michal Linke.

TEKST: Aleksandra Poboża ZDJĘCIA: Grzegorz Witt (Not Probonofoto)
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udowa kanału na Mierzei Wiślanej jest na ostatniej 
prostej. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez 
Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości bli-
sko 25 km. Oficjalne otwarcie kanału żeglugowego 

przez Mierzeję Wiślaną nastąpi 17 września 2022 - poinformował 5 
kwietnia Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magda-
lena Kierzkowska, śluza została napełniona i poziom wody osiągnął 
docelowy stan. Zrealizowano już także większość prac w porcie 
osłonowym oraz w rejonie sztucznej wyspy.

Budowa przekopu Mierzei Wiślanej, budowanego w ramach pierw-
szej części inwestycji, to wysoce skomplikowany inżynieryjnie 
i technologicznie projekt. Jego inwestorem jest Urząd Morski w Gdy-
ni, a generalnym wykonawcą konsorcjum złożone z sopockiej firmy 
NDI i belgijskiej Besix.

Choć na realizację robót generalny wykonawca ma jeszcze około 
trzech miesięcy, to większość najważniejszych prac już jest zreali-
zowana. Zalano m.in. śluzę kanału żeglugowego, która będzie ni-
welować różnicę poziomu wód w obu zbiornikach i zapobiegać ich 
mieszaniu się. Obecnie kończy się też demontaż ścianek technolo-

zalew połączony z zatoKą! 
przekop mierzei 
wKrótce Gotowy

inwestycja, której celem jest wytyczenie nowej drogi wodnej na Mierzei Wiślanej 
nabiera ostatecznych kształtów. Śluza kanału żeglugowego jest już napełniona wodą 
do docelowego poziomu, co oznacza, że połączenie Zalewu Wiślanego oraz Zatoki 
gdańskiej stało się faktem. Przez przekop przepłynęła również pierwsze jednostka. 

B
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gicznych, które zamykają śluzę od strony północnej i południowej. 
Ostateczne usunięcie ścianek oznacza natomiast faktyczne połą-
czenie Zalewu z Zatoką. 

W rejonie kanału żeglugowego trwają jeszcze prace wykończeniowe 
przy montażu wyposażenia hydrotechnicznego oraz testy i próby ru-
chowe bram, a także mostów obrotowych z Nadrzędnego Systemu 
Sterowania, który będzie zarządzany z budynku nowo wybudowane-
go Kapitanatu. To jego pracownicy będę odpowiedzialni za general-
ny nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochronę środowiska i prze-
ciwpożarową oraz właśnie kontrolę nad przeprawą śluzową.

Poza tym nadal intensywne roboty prowadzone są zarówno w części 
wschodniej, jak i zachodniej w porcie osłonowym na Zatoce Gdań-
skiej. Wciąż trwa wykonywanie narzutu z kamienia łamanego i ukła-
danie bloków betonowych „x-block +”, które mają zabezpieczać 
falochron przed działaniem fal. Przypomnijmy, na Mierzei Wiślanej 
zastosowano tę technologię po raz pierwszy w Polsce i drugi w Euro-
pie. Zakończono już wykonywanie podłoża i warstwy wyrównawczej 
z betonu i nadal realizowana jest nadbudowa. Dodatkowo po stronie 
zachodniej zamontowano około połowy wyposażenia hydrotech-
nicznego.

Sporo dzieje się też w rejonie sztucznej wyspy, która docelowa ma 
mieć 181 hektarów, na których schronienie znajdą ptaki.

Prace związane z pogrążaniem i wykonywaniem ściągów są już 
prawie zrealizowane. Zakończono również roboty czerpalne zwią-
zane z wyciąganiem namułu z wnętrza grodzy oraz roboty związa-
ne z zasypem grodzy – wylicza Jacek Szymański, dyrektor projektu 
z konsorcjum NDI/Besix. – Poza tym łączenie wykonano geotubę na 
57 sekcjach, kamień hydrotechniczny na zakresie pasa technicznego 
na 52 sekcjach, na skarpie na 47 sekcjach i zgodnie z przekrojem do-
celowym na 37 sekcjach. Grodzice zostały odcięte do poziomu „0” na 
37 sekcjach - dodaje Jacek Szymański.

Nadal sporo pracy jest w branży elektrycznej, teletechnicznej, sa-
nitarnej. Trwa np. montaż kamer systemu telewizji dozorowej (poza 
falochronami), głośników ostrzegania w rejonie mostów, oświetlenia 
drogowego czy tablic zmiennej treści toru wodnego. Wciąż prowa-
dzona jest także budowa odwodnienia liniowego. Wszelkie prace 
mają jeszcze potrwać około dwóch miesięcy. Generalny wykonawca 
działa zgodnie z harmonogramem. 

Docelowo nowy kanał żeglugowy ma mieć kilometr długości i pięć 
metrów głębokości. Po zakończeniu wszystkich części projektu 
w 2023 roku do portu w Elblągu wpłyną więc jednostki o zanurze-
niu do czterech i pół metra, długości do 100 metrów oraz szerokości 
do 20 metrów. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Forum Wizja Rozwoju to dwa dni dyskusji 
i rozważań na temat polskiej gospodarki, 
a także szansa na wymianę doświadczeń 
biznesowych i poszukiwanie wspólnych 
projektów gospodarczych. Udział w spo-
tkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, 
świata nauki, polityki i samorządów.

W tym roku panele dyskusyjne podzielono 
na kilka kategorii: bezpieczeństwo, ener-
getyka, wodór, finanse, gospodarka, go-
spodarka morska, innowacje, inwestycje, 
przemysł, rynek pracy. Uczestnicy rozma-
wiali m.in. o perspektywach i kierunkach 
sprzedaży polskich produktów, seniorach 
na rynku pracy, jak mądrze gospodarować 
wodami, znaczeniu polskiego kapitału 
w rozwoju gospodarki, formach i możliwo-
ściach finansowania inwestycji, kierunkach 
zastosowania sztucznej inteligencji, dez-
informacji w mediach w obliczu wojny czy 
wyzwaniach, na jakie powinni się przygoto-
wać przedsiębiorcy w najbliższych latach 
– szczególnie w kontekście wychodzenia 
z pandemii i wojny na Ukrainie.

– Funkcjonujemy w gospodarce światowej, 
ale biznes nie zawsze musi odgrywać pierw-
szą rolę. Pokazały to wielkie firmy, które 
przez lata budowały swoją siłę, a następnie 
wycofały się z Rosji w dwa tygodnie. Wszyst-
kie rynki, które funkcjonowały sprawnie 

przez ostatnie 20-30 lat, muszą teraz dosto-
sować się do nowych warunków. To dostoso-
wanie może przebiegać gwałtownie, co wi-
dać na rynkach energii, gdzie ceny wzrastają 
2 -3 krotnie - mówił Karol Wolff, dyrektor 
Biura Strategii i Projektów Strategicznych 
PKN Orlen.

W panelach nie zabrakło specjalistów BGK. 
W trakcie sesji inauguracyjnej poruszony 
został temat między innymi bezpieczeń-
stwa energetycznego.

– Polska potrzebuje własnej energii: bez-
piecznej i niezależnej. Dzisiejszą transfor-
mację energetyczną powinniśmy postrzegać 
właśnie w tym kontekście. Spodziewamy 
się, że po zakończeniu wojny, wektor zmian 
znacznie przyspieszy. Osobiście uważam 
jednak, że przed nami niełatwy okres - mówił 
Radosław Kwiecień, członek Zarządu Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego.

V edycji Forum Wizja Rozwoju towarzyszyły 
Targi Pracy, organizowane we współpracy 
z Polskim Rzemiosłem oraz OHP. Jak pod-
kreślali paneliści, polskie rzemiosło to po-
wód do dumy – jedna z gałęzi odgrywających 
istotną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. 

Tradycyjnie przyznano również nagro-
dy gospodarcze Forum Wizja Rozwoju. 
W kategorii „Społeczna odpowiedzial-
ność biznesu” wyróżniono firmę Sylva. 
Firma Hibernatus zwyciężyła w kategorii 
„Badania, rozwój i transfer nowoczesnych 
technologii”. Nagrodę w kategorii „Elek-
tromobilność” otrzymała spółka Vestel 
Polska. W kategorii „E-gospodarka” wy-
grała firma Altar. Nagrodę dla start-upu 
odebrała firma Progresja New Materials. 
W kategorii „Innowacyjność” nagrodzo-
no spółkę Caffaro. Natomiast w kategorii 
„Zarządzanie” wygrała wygrała firma MM 
Kwidzyn.

W Gdyni o wyzwaniach stojących 
przed polską gospodarką

Prelegenci z całej Polski, kil-
kadziesiąt sesji podzielonych 
na kilka bloków tematycznych 
dotyczących wyzwań, zmian i wizji 
tego, co czeka polską gospodarkę 
w najbliższych latach. Dwudniowe 
Forum Wizja Rozwoju odbyło się 
w aulach Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni. 

TEKST: Wit Miller ZDJĘCIe: mat. prasowe

Panel dyskusyjny
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Ewa Juszkiewicz jest absolwentką Aka-
demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej 
prace trafiają na aukcje najważniej-
szych domów aukcyjnych na świecie, są 
w zbiorach kolekcjonerów sztuki, galerii 
i muzeów. Ważną rolę w jej malarstwie 
stanowią portrety. Nawiązujące nieco do 
malarstwa flamadzkiego, z tą różnicą, że 
zamiast głów u modeli występują korpu-
sy owadów, maski, liście, huba drzewna, 
materiał lub inne dziwne elementy. Dla-
tego jej malarstwo ma w sobie coś surre-
alistycznego. Malarka mówiła w jednym 
z wywiadów, że klasycznie malowane 
twarze zaczęły być nieco nudne. Stąd 
tyle alternatywnych rozwiązań tej kwestii 
w jej malarstwie.

Artystkę interesuje analiza sposobów 
portretowania kobiet w malarstwie na 
przestrzeni wieków, np. przedstawianie 
kobiecego piękna w powierzchowny lub 
uprzedmiotowiony sposób, według obo-
wiązującego ideału piękna. W swoich pra-
cach bada zjawiska przekraczania norm 
estetycznych i kanonów obrazowania. In-
teresującym wątkiem w malarstwie Ewy 
Juszkiewicz jest przenikanie się brzydoty 
i piękna oraz analiza tych zjawisk, przeła-
mywanie granic pomiędzy nimi. 

Obraz „Portrait of a Lady (After Louis 
Leopold Boilly)” trafił na aukcję zorgani-
zowaną przez dom aukcyjny Christie’s za 
sprawą anonimowego, prywatnego kolek-
cjonera. W pracy tej artystka przeobraża 
postać portretowanej kobiety, pozbawia-
jąc ją twarzy. W ten destrukcyjny sposób 

przygląda się schematom przedstawia-
nia kobiecego piękna, reprezentacji płci 
i klasy społecznej. Obok pracy Ewy Jusz-
kiewicz, sprzedawano także dzieła sztuki 
tak sławnych i cenionych artystów, jak 
Banksy, Jean-Michel Basquiat, Christo-

pher Wool czy Jeff Koonsaa. Drugi obraz 
artystki - „Słomkowy Kapelusz (wg Lo-
uise Elisabeth Vigee-Le Brun)” - również 
osiągnął spektakularną cenę 4,38 mln zł. 
W listopadzie natomiast inny obraz tej sa-
mej artystki - „Girl in Blue z 2013 r. - zlicy-
towano za 730 800 dolarów, czyli ponad 
3 mln zł, przy estymacji 80 tys. - 120 tys. 
dolarów. 

Ewa Juszkiewicz urodziła się 3 września 
1984 roku w Gdańsku. Artystka zajmu-
je się malarstwem, rysunkiem, kolażem 
i animacją. W latach 2004-2009 studio-
wała malarstwo na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku, a doktoryzowała się na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 2009 r. była laureatką nagrody specjal-
nej konkursu Artystyczna Podróż Hestii.

Przełomowym momentem dla jej między-
narodowej kariery była ubiegłoroczna in-
dywidualna wystawa w prestiżowej ame-
rykańskiej Galerii Gagosian, przez którą 
aktualnie jest reprezentowana. Niedawno 
artystka znalazła się w gronie najbardziej 
obiecujących młodych malarzy świata, 
przedstawionych w książce „100 Pain-
ters of Tomorrow” autorstwa cenionego 
w świecie sztuki Kurta Beersa. Malarka 
zauważona została również przez opinio-
twórczy „New York Times”, a amerykań-
ski „Galerie Magazin” zaliczył ją do grona 
dziewięciu wyjątkowych artystów. Nowe 
prace Juszkiewicz są niedostępne na ryn-
ku aukcyjnym - można je zakupić jedynie 
prywatnie w galerii Gagosian oraz galerii 
Almine Rech.

7 milionów złotych za obraz 
trójmiejskiej artystki

Prawie 7 mln zł - za taką kwotę 
wylicytowano na aukcji w Nowym 

Jorku obraz „Portrait of a Lady 
(After Louis Leopold Boilly)” 

namalowany przez trójmiejską 
artystkę Ewę Juszkiewicz. Dwa 

tygodnie wcześniej ten sam dom 
aukcyjny sprzedał inną jej pracę 

za ponad 4 miliony zł. 

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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W palanta można grać wszędzie - na plaży, 
na boisku, w hali. Wystarczy wyposażyć się 
w „kij” oraz piłeczkę tenisową. Mimo iż nie 
jest to popularny sport, w Polsce zapaleńcy 
grają w palanta od 400 lat!

Nazwa sportu pochodzi od włoskiego sło-
wa la palla, czyli piłka oraz pallante, czyli 
„grający w piłkę”. Gra polega na wybijaniu 
piłki za pomocą drewnianego kija w pole, 
a następnie zdobywanie biegiem kolejnych 
“baz”. Nie jest to łatwe, gdyż gracze dru-
żyny przeciwnej starają się złapać wybitą 
piłkę i trafić nią w biegnącego gracza, lub 
wybić piłkę poza boisko.

Tradycje gry w palanta podtrzymuje na Po-
morzu Klub Gry w Palanta w Trójmieście 
- który ma na koncie trzy tytuły Mistrza 
Polski w tej dyscyplinie - m.in. poprzez orga-

nizację Pucharu Polski w Palanta, którego 
będzie gospodarzem i współorganizato-
rem. Wydarzenie odbyło się w Gdańsku na 
Stadionie Lekkoatletyki i Rugby, przy ul. 
Grunwaldzkiej 244.

„Mamy Puchar Polski 2022, a także 3. miej-
sce! A na dodatek dwie nagrody indywidu-
alne!” - napisali przedstawiciele Klubu Gry 
w Palanta w Trójmieście na profilu facebo-
ok’owym pspaltrojmiasto, na którym można 
znaleźć więcej informacji na temat działal-
ności trójmiejskich palancistów.

W finale po zaciętym boju Team A Klubu 
Gry w Palanta w Trójmieście wygrał z KAM-
PA Słubice 3:2!! W meczu o 3. miejsce, po 
fenomenalnym gonieniu wyniku i dogryw-
ce. Z kolei Team B wygrał z PSPal Warsza-
wa A 12:11.

Najlepszą Palancistką turnieju została de-
biutantka Polina Flont, a Palancistą Seba-
stian Orłowski.

Wcześniej odbywały się eliminacje sys-
temem ligowym „każdy z każdym”, w ra-
mach których każdy zespół rozegrał po 5 
meczów, każdy na dwie zmiany (dwa razy 
w ataku i dwa razy w obronie).

KOńCOWA KLASyFIKACJA ZAWODóW:
1. PSPal Trójmiasto A 2. Kampa Słubice 
3. PSPal Trójmiasto B 
4. PSPal Warszawa A 
5. PSPal Mazury 
6. PSPal Warszawa B
7. PSPal Kcynia

Puchar Polski 
w Palanta w Gdańsku

W Gdańsku odbyła się gra o Puchar Polski w Palanta. To dyscyplina sportu mająca wielowiekową tradycję. 
Faworytami były drużyny z Pomorza. Jedna z nich wywalczyła Puchar Polski!

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: mat.pras.
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Żeglarskie święto 
w GDyni

gdynia Sailing Days, jedna z najważniejszych imprez żeglarskich w basenie Morza 
Bałtyckiego odbędzie się w dniach 8-24 lipca. W imprezie wystartuje ponad 600 żeglarzy 

z 20 klas regatowych. Jedną z najciekawszych atrakcji gdynia Sailing Days będą 
wirtualne regaty PgE egdynia Sailing Days, odbędzie się też Polboat yachting Festival. 

Nie zabraknie atrakcji dla mieszkańców i turystów.

mpreza rozpocznie się już w pią-
tek 8 lipca. Tego dnia na gdyńskiej 
plaży rozpocznie się bowiem PGE 
Superpuchar PLE, czyli największa 

w Polsce impreza esportowa organizowana 
przez Polską Ligę Esportową. Przez 3 dni 
fani esportu rywalizować będą w rozgryw-
kach CS:GO, Valorant, FIFA i w eSailingu - 
odbędą się wirtualne regaty PGE eGdynia 
Sailing Days, czyli eSailingowy turniej na 
platformie Virtual Regatta. To największy 
i najpopularniejszy na świecie internetowy 
symulator wyścigów żeglarskich zarzą-
dzany przez światową federację żeglarską 
World Sailing. 

Święto graczy i sportu wirtualnego będzie 
łącznikiem między esportem a realnym 
żeglarstwem. Ściganie w ramach Gdynia 
Sailing Days rozpocznie się 9 lipca od wy-
ścigów w ramach Ekstraklasy Polskiej Ligi 
Żeglarskiej. W ramach Gdynia Sailing Days 

odbędą się m.in. regaty Pucharu Europy 
w klasach 29er i Flying Dutchman, o me-
dale mistrzostw Polski rywalizować będą 
żeglarze w klasach 49er, 49erFX, Star 
i RS21, odbędą się też mistrzostwa Polski 

w żeglarskich sprintach. O Puchar Gdynia 
Sailing Days ścigać się będą m.in. katama-
rany, nie zabraknie regat w ramach Polskiej 
Ligi Żeglarskiej, a najmłodsi żeglarze ry-
walizować będą w mistrzostwach Polski ju-

I
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niorów młodszych w klasie O’pen Skiff oraz 
w regatach KINDER Joy of moving Puchar 
Trenerów w klasie Optimist.

Z kolei w dniach 21-24 lipca gdyńska Mari-
na Yacht Park wypełni się jachtami żaglo-
wymi, luksusowymi katamaranami i łodzia-
mi motorowymi. W tych dniach odbędzie się 
Polboat Yachting Festival, czyli wystawa 
polskiej branży jachtowej. To największa 
ekspozycja jachtów na wodzie w Polsce, 
na której pojawia się coraz więcej premier 
i wyjątkowych modeli jachtów. Podczas wy-
darzenia będzie można również spotkać się 
z przedstawicielami i producentami ekspo-
nowanych jachtów oraz z ciekawymi gość-
mi specjalnymi festiwalu. Jest to też szansa 
na zapoznanie się z najnowszymi trendami 
i technologiami wykorzystywanymi w bran-
ży jachtowej.

- Swój udział zapowiedziały czołowe pol-
skie stocznie m.in. Sunreef Yachts, Galeon, 
Cobrey, Northman, Parker, La Mare, Sportis 
oraz wiele młodych, ale niezwykle cieka-
wych m.in. Canna Boats, Mongird Yachts, 
D-Boat, Futuro Boats, a także prestiżowe 
marki zagraniczne np. Hanse, Dehler, Win-
dy, Bayliner, Malibu, Saxdor. Spodziewanych 
jest kilkanaście premier. Dodatkowo odwie-
dzający będą mogli w tym roku wziąć udział 
w bezpłatnych rejsach jachtami żaglowymi 
i łodziami motorowymi - w ramach akcji #Zo-
stańWodniakiem. Wstęp na wystawę jest 
bezpłatny - mówi Michał Bąk, Sekretarz Ge-
neralny Polskiej Izby Przemysłu Jachtowe-
go i Sportów Wodnych - Polskie Jachty.

Gdynia Sailing Days to również szereg 
atrakcji dla mieszkańców i turystów przy-
gotowywanych we współpracy z Partnerami 
i Gdyńskim Centrum Sportu. Położenie obu 
gdyńskich marin jachtowych w samym cen-
trum miasta stwarza możliwości do bezpo-
średniego uczestnictwa w imprezie i bliskie-
go kontaktu z żeglarstwem. Na plaży Gdynia 
Śródmieście stanie też specjalna strefa 
KINDER joy of Moving, w której na najmłod-
szych czekać będzie wiele rozrywek. 

- Gdynia Sailing Days to nie tylko okazja 
do sportowej rywalizacji i do spotkania się 
w szerokim żeglarskim gronie, ale nie do 
przecenienia jest walor edukacyjny tej im-
prezy. W Gdyni są znakomite warunki do 
tego, aby mieszkańcy i turyści zetknęli się 
z żeglarstwem w sposób bezpośredni, wręcz 
namacalny. W wielu miastach na świecie 
mariny położone są na obrzeżach, a w Gdyni 
obie gdyńskie mariny są w samym centrum. 
Żeglarstwo to piękny sport i warto go poka-
zywać tym, którzy jeszcze nie mieli okazji 
go poznać. Zapraszam wszystkich do Gdyni 
- mówi Aleksandra Melzacka, olimpijska 
z Tokio w klasie 49erFX i Ambasadorka 
Gdynia Sailing Days. 

Festiwal żeglarski Gdynia Sailing Days na 
stałe już wpisał się w kalendarz, ale i w kra-
jobraz miasta Gdynia, które od początku 
aktywnie uczestniczy w organizacji impre-
zy. Będzie to już 23. edycja imprezy, która 
uczyniła Gdynię jednym z ważniejszych 
żeglarskich ośrodków w basenie morza 
Bałtyckiego.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: Robert Hajduk

tomasz chamera, 
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

To będzie wyjątkowa edycja, a zaangażowanie sponsora głównego 
PZŻ, PGE Polskiej Grupy Energetycznej pozwoliło nam na rozszerze-
nie formuły imprezy. To nie tylko rywalizacja na wodzie, ale też szereg 
atrakcji na brzegu. Po raz pierwszy w historii imprezy odbędą się też 
regaty wirtualne, do których zapraszamy żeglarzy z całego świata. 
PGE eGdynia Sailing Days będzie miał spektakularną oprawę dzięki 
współpracy z Polską Ligą Esportową, która finałową rozgrywkę będzie 
transmitowała na żywo. eSailing dynamicznie się rozwija, w wirtualnych 
regatach rywalizują setki tysięcy ludzi na całym świecie i dzięki temu 
z naszą imprezą mamy szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców - 
mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.
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KultuRA? 
tym RAzEm 

kulinarna
Z Maliką – Ewą Szyc-Juchnowicz spotkałem 
się w jej restauracji. Usiedliśmy na zewnątrz, 

gdyż do gdyni w końcu zawitało lato. 
Postanowiłem przepytać Malikę, czy kultura 

z gastronomią mogą iść w parze i czy na obu 
jednocześnie da się zrobić biznes…

Malika fot. Izabela Rakowska

Lubisz jeść?

Bardzo!

Smaki dzieciństwa?

Tak, zdecydowania tak. Smaki to emocje i to zaważyło na tym, co 
dzisiaj robię zawodowo. 

Czym dla ciebie jest jedzenie? Pierwotnie oznaczało przeżycie. Brak 
jedzenia był równy śmierci.

Potrzeba pożywienia jest jedną z pierwszych w życiu człowieka, 
jednak dzisiaj jedzenie jest znacznie czymś więcej. Potrafi nas de-
finiować. W niektórych kręgach stanowi o tym, kim jesteśmy i jak 
nas odbierają. Nie bez kozery mawia się: „Powiedz mi, co jesz a ja 
powiem ci, kim jesteś”. Chociaż spójrz, wystarczy kryzys, taki jak 
wojna w Ukrainie, i jedzenie znowu wraca do roli podstawowej, 
„pierwotnej” jak to nazwałeś. Ponownie znaczy przede wszystkim 
„przetrwanie”. 

Dlaczego ludzie chodzą do Was, przecież każdy z nas ma kuchnię 
w domu?

Z wielu powodów. Po pierwsze nie każdy lubi gotować. Nie każdy też 
umie. Po drugie gastronomia to dziedzina wielopoziomowa. Mamy 
wspomniane restauracje, ale są też bary, mamy streetfood, jest wie-
le możliwości. Krótko mówiąc – dla każdego coś innego. 

Sam jadam na mieście, kiedy się śpieszę….

Temu służymy. I jest inaczej niż kiedyś. Ludzie przestali specjalnie 
się przygotowywać. Dawniej na przykład wybierając się do restaura-
cji wypadało być odpowiednio ubranym. 

To trochę jak w teatrach. Dzisiaj strój galowy przestał być obowią-
zującym.

I to raczej dobrze. Te miejsca stały się bardziej ludzkie. Chociaż nie 
należy zapominać, że są też restauracje, w których do dzisiaj okre-
ślony poziom ubioru jest wymagany. 

U ciebie też? Przepraszam zatem, że jestem w sportowych ciuchach.

Nie, ja staram się, aby goście w Malice czuli się swobodnie. Aby 
mieli ochotę spędzić tutaj czas, ciesząc się tym, co jedzą i aby nie 
byli skrępowani. 
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Jedzenie może krępować?

Jak najbardziej.

Ty zajmujesz się gastronomią, ja kulturą. Czy te dwie dziedziny da się 
połączyć?

Ależ to już dawno zostało połączone. Stąd termin „sztuka kulinarna”.

Co to oznacza dla ciebie?

To, aby nie zdradzać swoich przekonań i stworzyć na talerzu coś in-
teresującego smakowo i wizualnie, nie zapominając o jakości pro-
duktów wykorzystanych do przyrządzenia tego dzieła. Nie przepa-
dam za sztuką dla sztuki. Za to kocham tworzyć ją dla moich gości. 
Ty zresztą też, jak mniemam?

Oczywiście. Teatr powinien być dedykowany widzom, a nie twórcom, 
o czym ci ostatni czasami zapominają. 

Tak też jest w świecie kulinariów. To nasz gość jest najważniejszy. To 
on powinien być usatysfakcjonowany.

Czy widzisz przestrzeń, gdzie kulinaria i kultura mogą połączyć się 
w biznes? Czy ten mariaż może wygenerować zarobki?

Zapewne tak. Chociaż nie jest to łatwe. Teatr, film, malarstwo, jak 
i gastronomia są dobrami niemierzalnymi, trudnymi do sklasyfiko-
wania i ocenienia. Ceny na te usługi wyznacza rynek. Coś jest warte 
tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Zatem aby połączyć ga-
stronomię z kulturą wyższa, potrzebna jest jeszcze odpowiednia 
koniunktura. Nie w każdym miejscu i czasie taki duet zafunkcjonu-
je. Jadnak mając wrażliwość artystyczną i zmysł biznesowy, można 
znaleźć płaszczyzny, na których ten duet wygeneruje potężne zyski, 
także te finansowe.

Na zakończenie pokuśmy się o ocenę, jak Trójmiasto wypada na tle 
reszty kraju i idąc dalej – jak Polska plasuje się na tle Europy czy 
świata w dziedzinie kultury kulinarnej?

Z moich doświadczeń wynika, iż poziom szefów kuchni u nas jest 
naprawdę wysoki. Większość z nas wyjeżdżała do krajów Europy Za-
chodniej, aby doświadczyć i nauczyć się tego, co w wielkim świecie 
jest standardem. Myślę zwłaszcza o Londynie. To mekka kulinarna. 
Kolejny kierunek to Skandynawia, Dania czy Norwegia. Tam kultura 
kulinarna jest na bardzo wysokim poziomie. 

Możemy się dzisiaj równać z Wielką Brytanią czy Skandynawią?

Na pewno bardzo chcielibyśmy. Cóż, problem polega na kopiowaniu. 
Tzw. kopiuj-wklej to zmora współczesnych kucharzy. Z jednej strony 
goście oczekują, że znajdą u nas coś, co widzieli za granicą, co ogląda-
li w ulubionym serialu czy na instastory polubionej restauracji. A my 
tak naprawdę, aby się mierzyć z największymi, powinniśmy wprowa-
dzić nową jakość. Wpaść na pomysł nieznany jeszcze w świecie i naj-
lepiej oparty na naszych regionalnych doświadczeniach kulinarnych. 
Tylko taki produkt, taka idea może nas przesunąć do pierwszej ligi 
i postawić w szeregu z najlepszymi tego świata. Kopiowanie, mimo iż 
oczekiwane nie raz przez gości, nie doprowadzi nas na szczyt.

Czego należy życzyć Malikom, tej z którą rozmawiam i tej w mu-
rach której piję tę pyszną kawę?

Przede wszystkim optymizmu w tych dziwnych cza-
sach. Tego aby nie opuszczała nas pasja tworzenia 
i kreatywności. Cała reszta wtedy przyjdzie.

Niech i tak będzie. A od siebie życzę jeszcze, aby 
kultura i gastronomia jak najczęściej przepla-
tały się w swoich działaniach, gdyż idąc ra-
zem zawsze jest raźniej i przede wszystkim 
więcej można osiągnąć.

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Rozmawiał Tomasz Podsiadły
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wudniowa konferen-
cja o zasięgu ogólno-
polskim odbywa się 
cyklicznie co dwa lata. 

Tegoroczne wydarzenie było już  IV edy-
cją zorganizowaną w Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni, która wraz z Morską 
Bazą Szkoleniową Mechelinki oraz Agencją 
Promocji Sportu Urszula Wieczorek była 
współorganizatorem tego wydarzenia. 

„Mamy przedstawicieli około 20 podmiotów 
uprawnionych do wykonywania ratownic-
twa wodnego i różnych innych instytucji, 
organizacji współpracujących i prowadzą-
cych działania na wodzie i wokół akwenu. 
W sumie z prelegentami i uczestnikami 
mamy około 100 osób które wspólnie z nami 
tworzą On Duty. To bardzo intensywne dwa 
dni szkoleniowe. Zawsze zorganizowane tak 
by pierwszego dnia uczestniczyć w prelek-
cjach, poznać wystawców. Nasz drugi dzień 
jest praktycznym, w którym to  testujemy 
sprzęt na morzu w warunkach wodnych. 
Główna  idea tej konferencji jest taka, że 
pierwszego dnia rozmawiamy, kształcimy 
się i szkolimy w AMW a drugiego testujemy 
najnowsze  sprzęty dedykowane naszym 
działaniom w Morskiej Bazie Szkoleniowej 
Mechelinki. I ten dzień jest przeznaczony na 
symulacje akcji ratunkowej”- mówił Jakub 

Friedenberger z Lifeguard Gdynia, orga-
nizator konferencji.

W IV edycji udział w konferencji wzięli 
instruktorzy ratownictwa wodnego oraz 
WOPR, instruktorzy K38 Rescue, przedsta-
wiciele sportu ratowniczego oraz przedsta-
wiciele Specjalistycznych Grup Ratownic-
twa Wodno-Nurkowego i Ośrodka Szkolenia 
Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Do 
Gdyni przyjechało także lubuskie WOPR, 
szczecińskie WOPR oraz członkowie Aka-
demii Morskiej z koła naukowego ratownic-
twa morskiego Flay4Safety.

„ I to jest dobra okazja aby wymienić się swo-
imi doświadczeniami i właśnie wyrównać to 
co wiemy i dzięki temu stworzyć lepszy kraj, 
państwo pod względem bezpieczeństwa” 
– wspomniała Maria Adamczyk z szczeciń-
skie WOPR.

Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia kon-
ferencji mieliśmy okazję  poznać wystawców 
w holu głównym biblioteki AMW jak w części 
warsztatowej- mokrej podczas testów sprzę-
tu w Mechelinkach. A wśród nich pojawiły 
się skutery wodne Sea-Doo Fish Pro Trophy 
od Taurus Sea Power -dystrybutora  BRP, 
Yanmar i osprzętu żeglarskiego.

„To już kolejna edycja On Duty, na której 
prezentujemy nasze skutery – mówił Prze-
mek Nawrocki, który zauważa ogromną 
wartość konferencji jako idealne spotkanie 
się wystawców, prelegentów z tymi, dzięki 
którym ratownictwo wodne może zyskać 
większe bezpieczeństwo korzystając także 
z asortymentu Taurus Sea Power. Podczas 
konferencji mieliśmy okazję także poznać 
flagowy model skutera Ultra 310 LX-S 
w całkowicie nowej odsłonie prezentowa-
nego przez Kawasaki Polska. Co ciekawie 

Odbyła się jedna z najważ-
niejszych na pomorzu konfe-
rencji dotycząca ratownictwa 
wodnego ON DUty, której 
organizatorem był lifeguard 
gdynia.

on Duty 2022

D
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już drugi raz ON DUTY wspierało Hydrono-
us, autoryzowany dystrybutor bezzałogo-
wych pojazdów nawodnych. Są niezawodną 
marką,  która służy jako wsparcie przemy-
słu morskiego i śródlądowego oraz ratow-
nictwa wodnego.

„ W tegorocznej edycji na konferencji pre-
zentujemy zdalnie sterowaną boję ratun-
kową Dolphin1 oraz autonomiczny pojazd 
nawodny do pomiarów głębokości dna 
-bezzałogowy  SL20” – mówił Maciej Lang 
z Hydronous. Pierwszego dnia sprzęt był 
do obejrzenia w gmachu AMW, a drugiego 
został sprawdzony w wodzie w trakcie ak-
cji ratunkowej.

„My od 50 lat w Kanadzie budujemy sprzęt 
aby chronić życie profesjonalistów na wo-
dzie, a  podczas tej  konferencji zaprezen-
towaliśmy nowoczesne i jedyne rozwiązania 
techniczne w kamizelkach ratunkowych 
oraz skafandrach do pracy w wodzie. W na-
szej ofercie posiadamy także rekreacyjne 
gamy produktów również skierowane do 
sektora wojskowego.”- mówiła Aga Kosno 
Globalny manager marketingu i produktu  
Mustang Sea Survival, która była podeks-
cytowana możliwością pokazania marki 
na polskim rynku. Wśród wystawców nie 
zabrakło także Garmina ze sprzętem do 
nawigacji i obrazowania dna. „ Obecność 
na tej konferencji ma na celu zwiększenie 
świadomości naszych produktów, które 
zwiększają bezpieczeństwo na wodzie. Gar-
min jako producent elektroniki jachtowej 

ma w swoim portfolio bardzo dużo cieka-
wych rozwiązań, które  są wykorzystywane 
do poszukiwań pod wodą.- podkreślił Ma-
ciej Zalewski z Garmin Polska.

On Duty jest prawdziwym świętem ratow-
nictwa wodnego i idelaną przestrzenią na 
wymianę doświadczeń, edukację oraz testy 

sprzętu. Jest mi niezmiernie miło, ze moja 
Agencja Promocji Sportu jest zaangażowa-
na już w roli współorganizatora konferencji 
i może pozytywnie komunikować to wyda-
rzenie nie tylko na Pomorzu, ale i w zasięgu 
ogólnopolskim. Tym bardziej dziękuję ma-
gazynowi Express Biznesu za patronat nad 
wydarzeniem –  mówi Urszula Wieczorek.

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: Lifeguard Gdynia
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leśne kąpiele 
– sposób nA stREs żyCiA 

CoDziEnnEGo
Kąpiele leśne, czyli spacery po leśnych ostępach połączone z elementami medytacji stają się 
coraz popularniejsze, również na Pomorzu. O walorach tego rodzaju relaksu, jak i wpływie na 

nasze zdrowie mówi Paulina Szmidka-Przybylska.

amy za sobą dwa 
lata pandemii. 
W tym czasie wiele 
osób zostało „odcię-

tych” od natury. Teraz chyba czas, by wró-
cić na jej łono? Zwłaszcza, że mamy okres 
letni?

Zdecydowanie! Człowiek jest naturalnie 

przystosowany do życia w ekosystemie 
leśnym. Długotrwały deficyt kontaktu 
z naturą może powodować u nas problemy 
zdrowotne i zaburzenia nastroju. Mecha-
nizm „odcięcia od natury”, o którym Pan 
wspomniał, w Japonii jest zbadanym, czę-
sto występującym zjawiskiem nazywanym 
„hikikomori” a polegającym na zamknięciu 
się w pokoju bez wychodzenia na zewnątrz 

i korzystaniu tylko z internetu, żeby za-
mawiać jedzenie, pracować i grać. Czy nie 
tak wyglądało życie niemal każdego z nas 
przez dwa lata pandemii? Z drugiej strony 
mamy badania włoskich naukowców nad 
wpływem lasu na przebieg zachorowań na 
COVID-19, z których wynika, że dzięki wy-
dzielanym przez drzewa cząstkom aktyw-
nym w południowych Włoszech, gdzie jest 

M
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większe zalesienie, przebieg pandemii był 
lżejszy i odnotowano mniej zgonów, niż na 
terenach, gdzie było mało roślinności. Na-
tomiast jeśli chodzi o porę roku, to rzeczy-
wiście ilość światła, intensywność zieleni 
i stężenie olejków eterycznych w leśnym 
powietrzu biją swoje rekordy w letnie, upal-
ne, bezwietrzne dni, jednak kąpiele leśne 
można praktykować przez cały rok, daje to 
piękne realne odczucie cykliczności natury 
i naszego życia.

Zwykły spacer po lesie to jedno. Pani z kolei 
zajmuje się tzw. Kąpielami Leśnymi. Co się 
kryje za tą nazwą?

Kąpiel leśna to dosłowne tłumaczenie 
z języka japońskiego, ponieważ to właśnie 
w Japonii (w odpowiedzi na postępujące 
tam już 30 lat temu zjawisko wypalenia za-
wodowego, a nawet „karōshi”, czyli śmierci 
z przepracowania) wypracowano tę techni-
kę, powszechnie już znaną na świecie pod 
oryginalną nazwą: „shinrin-yoku”. Oznacza 
uważne zanurzenie się w atmosferze, eko-
systemie lasu wszystkimi zmysłami, bycie 
tu i teraz, bycie skąpanym w tzw. „komorebi”, 
czyli w słońcu przenikającym przez drzewa. 
W trakcie kąpieli leśnych wyostrzamy zmy-
sły, które we współczesnym, technologicz-
nym świecie często zostają w nas uśpione: 
rzadko kiedy zdarza nam się świadomie coś 
wąchać, czegoś dotykać, smakować czy 
słuchać. Natomiast warto wspomnieć, że 
nawet „zwykły spacer” po lesie będzie miał 
na nas silny wpływ prozdrowotny. Nawet je-
śli świadomie nie wyostrzamy zmysłów, to 
podczas marszu w lesie mimowolnie korzy-
stamy z właściwości biochemicznych lasu: 
inhalujemy się cząstkami aktywnymi w le-
śnym powietrzu, takimi jak monoterpeny, 
fitoncydy. Monoterpeny są silnie bakterio-
bójcze, grzybobójcze, pierwotniakobójcze 
i mają działanie przeciwwirusowe, a jed-
nocześnie sprawiają, że my sami produku-
jemy więcej swoich substancji obronnych, 
wzrasta u nas poziom komórek antynowo-

tworowych, tzw. „natural killers”; fitoncydy 
to substancje obronne drzew, produkowane 
przez nie antybiotyki. To wystarczy, żeby or-
ganizm wzmocnił swoją odporność, a także 
przestroił się na tryb relaksacyjny.

Jaki wpływ na nasze zdrowie mają tego ro-
dzaju kąpiele?

Mamy już spory zasób badań klinicznych, 
dzięki których wiemy, że zakres tego 
wpływu jest ogromny i różnorodny, a po-
dejrzewam, że wciąż jeszcze nie wiemy 
wszystkiego. Przede wszystkim takie prak-
tyki uważnościowe pomagają organizmowi 
przejść z aktywności naszego nerwowego 
układu współczulnego do przywspółczul-
nego, a więc wprowadzić nas w stan we-
wnętrznego spokoju i relaksacji, zaś jeśli 
nasz układ przywspółczulny pracuje do-
brze, to nawet może nam to trochę regu-
lować insulinooporność. Wzrasta poziom 
amplitud fal mózgowych alfa i beta, czyli 
jednocześnie jesteśmy lepiej skoncentro-
wani, lepiej zapamiętujemy, lepiej rozwią-
zujemy zadania i głębiej się relaksujemy. 
Obniża się poziom hormonów związanych 
ze stresem - kortyzolu, adrenaliny i noradre-
naliny. Przy kontakcie z bakteriami glebo-
wymi Mycobacterium vaccae może również 
zwiększyć się nasz poziom serotoniny, czyli 
hormonu szczęścia.

Jakie tereny, gdzie można skorzystać z porad 
jak zażywać Kąpieli Leśnych, Pani poleca? 
Czy mieszkańcy regionu chętnie korzystają 
z tej formy rekreacji?

Zapraszam do kontaktu bezpośrednio ze 
mną, na profilu https://www.facebook.
com/sensuszlakiem, lub ze Stowarzysze-
niem Turystycznym LOT Kaszuby Północ-
ne, z którym co jakiś czas organizujemy 
grupowe kąpiele leśne. Zainteresowanie 
tymi wydarzeniami zwykle przekracza 
liczbę dostępnych miejsc, więc sądzę, że 
mieszkańcy regionu coraz chętniej korzy-

stają z tej formy rekreacji. Jeżeli chodzi 
o miejsca sprzyjające kąpielom leśnym, 
to mamy ich w regionie cudowne bogac-
two. Najbliższy Państwu las może oka-
zać się skarbnicą dobrostanu. Polecam 
zwłaszcza pas nadmorski np. w Dębkach, 
Dolinę Chłapowską, aleje wokół Dworków 
i Pałaców na Kaszubach Północnych, a na 
przykład w powiecie wejherowskim ostat-
nio szczególnie zachwycił mnie Rezerwat 
Przyrody Paraszyńskie Wąwozy. Osobiście 
uwielbiam chłonąć lasy wokół miejsco-
wości Linia, gdyż znam je od dzieciństwa. 
Znajdujmy swoje własne, ulubione miejsca 
na spotkania z Lasem – warto!

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: Arch. Paulina Szmidka-Przybylska
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European Best Destinations to europej-
ska organizacja turystyczna z siedzibą 
w Brukseli. Została powołana do promocji 
kultury i turystyki w Europie. Organizuje 
głosowania na najlepszy kierunek podróży 
na kontynencie.

W rankingu są 22 najpiękniejsze europej-
skie plaże. Pierwsze miejsce przypadło 
Porto Santo Golden Beach na portugalskiej 
wyspie Porto Santo w archipelagu Madery. 
Drugą lokatę zajęła Bolonia Beach w pobli-
żu hiszpańskiej Tarify, a trzecią Seixal Be-
ach na Maderze. Kolejne wyróżnione plaże 
są: we Włoszech, Hiszpanii, Grecji i Francji. 
Dziesiątkę najpiękniejszych zamyka polska 
plaża w Helu.

Na stronie European Best Destinations 
czytamy: „Po przylocie do Gdańska, jedne-
go z najpiękniejszych miast Europy, pojedź 
wypożyczonym samochodem na Półwysep 
Helski, który wbrew swojej nazwie jest ra-
jem na ziemi”. Dalej możemy dowiedzieć się, 
że „niezależnie od tego czy lubisz spokojny, 
czy aktywny wypoczynek, Hel jest stworzo-
ny dla ciebie”. Aby odkryć wyjątkowość pół-
wyspu warto skorzystać z roweru. Zapaleni 
kolarze mogą udać się na 4-5 dniową wy-
cieczkę wzdłuż wybrzeża od Świnoujścia 
do Półwyspu Helskiego. Podkreślono też, 
że Polska jest jednym z najpiękniejszych 
europejskich krajów, a półwysep ma wiele 
naturalnych bogactw. 

– Bardzo się cieszę, że europejska organi-
zacja zajmująca się promocją kultury i tu-
rystyki doceniła jedną na najpiękniejszych 
pomorskich plaż. Jestem pewien, że turyści 
odwiedzający półwysep docenią to wyróż-
nianie i jeszcze liczniej będą go odwiedzać. 
Wiem, że 10. pozycja w rankingu to ogromne 
wyróżnienie i zobowiązanie, aby nie tylko 
utrzymać przyznane miejsce, ale też w ko-
lejnym plebiscycie zdobyć wyższą lokatę 
– mówi marszałek województwa pomor-
skiego Mieczysław Struk.

Nie jest to pierwsze wyróżnienie tej plaży. 
W pierwszym roku pandemii koronawirusa, 
czyli 2020 r. Półwysep Helski znalazł się 
w pierwszej trójce najbezpieczniejszych 
plaż w Europie. Brano pod uwagę takie kry-
teria jak m.in.: mała liczba osób zakażonych 
koronawirusem, wielkość plaż i liczba me-
trów kwadratowych dostępnych dla każdej 
osoby na plaży. Ponadto, ważna była boga-
ta baza noclegowa, której pracownicy prze-
strzegali reżimu sanitarnego. Zestawienie 
to także przygotowała European Best De-
stination.

Tymczasem aż 6 pomorskich plaż znala-
zło się w czołowej 10 najładniejszych plaż 
w Polsce według rankingu magazynu Tra-
velist. „Niektóre są szerokie jak amery-
kańskie autostrady, w wybranych poczuć 
można smak światowej riwiery. Jedne 
kuszą białym piaskiem, inne złotem Bał-
tyku. Jedne są romantyczne i dzikie, inne 
sztuczne i nieco egzotyczne. Jak co roku 
przyjrzeliśmy się plażom od Świnoujścia 
przez Trójmiasto po Krynicę Morską, by 
zaprezentować subiektywną listę 10 miejsc 
na Wybrzeżu, które szczególnie polecamy 
w nadchodzącym sezonie” - czytamy we 
wstępie do rankingu. 

Najwyżej sklasyfikowaną pomorską plażą 
jest Duża Plaża na cyplu w Helu, która zna-
lazła się na 3 miejscu. Aż 70 dni słonecz-
nych w roku, plaża o długości 1 km i sze-
rokości 30 m, długie na 100 m kąpielisko, 
silne, pożądane przez amatorów windsur-
fingu i kitesurfingu wiatry – to tylko niektó-
re z aspektów gwarantujących dużej plaży 
na cyplu wysokie miejsce w zestawieniu 
najpiękniejszych plaż. „Ważny jest klimat, 
który za sprawą ekscytującej lokalizacji, 
pewnego ryzyka związanego z występują-
cymi tu prądami morskimi, silnych powie-
wów w skali Beauforta i nowej, drewnianej 
promenady okalającej cały cypel posiada 
nieco dziki i romantyczny charakter” - czy-
tamy w uzasadnieniu, 

W rankingu Travelist znalazły się ponadto 
plaże w Sopocie (4m), Stogach (6m), Dęb-
kach (7m), Krynicy Morskiej (8m) i Ustce 
(9m). Za najpiękniejszą polską plażę w tym 
zestawieniu uznano plażę w Świnoujściu. 

Według prestiżowego rankingu 
European Best Destinations 
pomorska plaża na Półwyspie 
Helskim jest wśród 22 najpięk-
niejszych w Europie. Zajęła 10. 
miejsce i jest jedyną polską plażą 
ujętą w plebiscycie.

Hel ma jedną z najpiękniejszych 
plaż w Europie

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIe: mat. prasowe

Plaża w Helu
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rzystań żeglarska 
w Błotniku to część 
Pętli Żuławskiej, która 
powstała dzięki unij-

nym pieniądzom, ale też dzięki władzom 
samorządu województwa pomorskiego.

- To ówczesny marszałek Jan Kozłowski, 
jego zastępca, a dziś poseł – Marek Bier-
nacki i Zbigniew Ptak zdecydowali się reali-
zować projekt, którego częścią jest marina 
w Błotniku. Przedsięwzięcie doskonale wpi-

sało się w aktywizację gospodarczą Żuław 
Gdańskich, bo Błotnik to nie tylko przystań, 
ale też potencjał gospodarczy, który już 
jest dostrzegany przez niektórych przed-
siębiorców. Na pewno zaowocuje to nowymi 

miejscami pracy, oraz dodatkowymi wpły-
wami do budżetu gminy. Błotnik to także 
doskonale funkcjonująca szkółka żeglarska 
– przypomina Janusz Goliński, wójt gminy 
Cedry Wielkie. 

P

Z udziałem licznego gro-
na przyjaciół naszej gminy 
uroczyście zakończono 
rozbudowę mariny w Błot-
niku. W ciągu 10 lat – od 
momentu jej uruchomienia – 
przystań stała się powodem 
do radości i dumy. 

Kto nie ryzykuje, 
ten nie pije szampana
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AutOR: UG Cedry Wielkie

Przy okazji otwarcia rozbudowanej części 
mariny odbyła się także uroczystość otwar-
cia hali produkcyjnej Algro Yachting.

- Wójtowi Januszowi Golińskiemu gratuluję 
nie tylko odważnej decyzji, jaką bez wątpie-
nia była budowa przystani żeglarskiej, ale 
również niezwykłej determinacji w dążeniu 
do celu – mówi poseł Marek Biernacki. – 
Jest to wzorcowy projekt unijny, ponieważ 
na zdegradowanym terenie powstała pereł-
ka na skalę Pomorza. Mieszkańcy gminy nie 
rozumieli do końca idei wójta Golińskiego. 
Dopiero po czasie coraz więcej osób zaczęło 
się do niej przekonywać. 

- Kto nie podejmuje ryzyka, ten nie pije szam-
pana – komentuje senator Ryszard Świlski. 
– Przy pierwszym spotkaniu i rozmowach na 
temat Błotnika zastanawiano się jak taka in-
westycja ma powstać na terenie żuławskiej 
gminy rolniczej? Mamy budować marinę dla 
bogaczy – pytano. Czas pokazał, że nie pomy-
liliśmy się w żadnym zakresie. Dziś przystań 
przyczynia się także do rozwoju gospodar-
czego gminy. Dzieją się tu rzeczy, o których 
wtedy nawet nie myśleliśmy. Dobrze, że wte-
dy Janusz Goliński miał odwagę i podjął trud 
budowy przystani. 

Obecny na uroczystości Wiesław Byczkow-
ski, wicemarszałek województwa pomor-
skiego zauważył z kolei, że nie bylibyśmy 
gośćmi dzisiejszej uroczystości, gdyby nie 
zgodna współpraca wójta Janusza Goliń-
skiego z radnymi gminy Cedry Wielkie.

Z kolei starosta Marian Cichon nie tylko po-
gratulował realizacji ambitnego przedsię-
wzięcia, ale też życzył kolejnych inwestycji, 
które sprawią, że nasza przystań będzie 
jeszcze większa i jeszcze piękniejsza.

Dodajmy rozbudowa przystani kosztowała 
niespełna 5 mln zł, z czego prawie 3,4 mln 
zł stanowi unijne dofinansowanie. 
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gmina Kolbudy z „przytu-
pem” powitała tegoroczny 
sezon letni. W wydarzeniach 
towarzyszących Dniom gmi-
ny Kolbudy wzięło udział kilka 
tysięcy osób. liczne atrak-
cje muzyczne, konkurencje 
sportowe i oferta adresowa-
na do najmłodszych miesz-
kańców przyciągnęły nad 
jezioro w Kolbudach osoby 
w różnym wieku, zarówno 
miejscowych, jak i gości 
z sąsiednich gmin.

ni Gminy Kolbudy roz-
poczęły się tradycyjnie 
od przemarszu miesz-
kańców ulicami Kolbud. 

Sołectwa, organizacje pozarządowe oraz 
gminne szkoły zadbały o wyjątkową opra-
wę. Kolorowe przebrania, oryginalnie przy-
strojone zabytkowe samochody sprawiły, 
że złożony z kilkuset osób pochód pre-
zentował się imponująco. Było barwnie, 
głośno i radośnie, jak przystało na święto 
inaugurujące sezon letni.

Dwudniowy letni festyn na powitanie wa-
kacji to jednak przede wszystkim koncerty 

muzyczne i prezentacja lokalnych talentów. 
Niekwestionowanymi gwiazdami wydarze-
nia były w tym roku doskonale znane sze-
rokiej publiczności Kasia Kowalska oraz 
Roksana Węgiel. Podczas ich występów 
strefa koncertowa wypełniona została do 
ostatniego miejsca, a zgromadzona pu-
bliczność odśpiewała wraz z wokalistkami 
ich największe przeboje.

Stało się już tradycją, że w Dniach Gminy 
Kolbudy biorą udział przyjaciele z partner-
skiego miasta Uffenheim. Również w tym 
roku na czele pochodu, wraz z wójtem An-
drzejem Chruścickim, stanął burmistrz tego 
miasta Wolfgang Lampe, który do Kolbud 
przyjechał z 35 osobową delegacją. W jej 

składzie byli m.in. uczniowie z Bawarii. Co 
warte podkreślenia, partnerstwo pomiędzy 
gminą Kolbudy a miastem Uffenheim ob-
chodzi w tym roku swoje piętnastolecie.

nowe atrakcJe nad wodą

W nowym sezonie letnim na mieszkańców 
i gości, którzy chętnie odwiedzają Gminną 
Przystań Żeglarską oraz strzeżone kąpieli-
sko czeka „odświeżona” i powiększona nie-
co plaża, na którą nawieziono nowy piasek. 
Modernizację przeszło również oblegane 
latem piaskowe boisko nad brzegiem jezio-
ra, które w wakacyjne miesiące zamienia 
się w arenę zmagań siatkarzy, zawodni-
ków beach soccera czy amatorów futbolu 

D

Gmina Kolbudy. 
reKreacja, inwestycje 

i eduKacja

Otwarcie konferencji na temat autyzmu
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flagowego. W bezpośrednim sąsiedztwie 
boiska pojawią się mobilne trybuny sfinan-
sowane ze środków zewnętrznych pozyska-
nych przez samorząd w ramach projektu 
„Wzmocnij swoje otoczenie”.

inwestycJe w infrastrukturę 
drogową

Oprócz sporej dawki rozrywki i letnich 
atrakcji gmina nie zapomina o inwestycjach. 
W połowie maja do użytku oddano dwie zmo-
dernizowane drogi w sołectwie Czapielsk. 
To ulice Bratek, którą pokryto asfaltową na-
wierzchnią oraz Jarzębinowa, na której uło-
żono płyty YOMB. Obie inwestycje otrzyma-
ły dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. W poniedziałek 27 czerwca, 
do użytku oddano ulicę Okrężną w Otomi-
nie. Ta inwestycja również realizowana była 
dzięki współfinansowaniu ze środków Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dzięki kolejnym, skutecznie pozyskanym 
środkom już niebawem modernizacji poddane 
zostaną ulice Leśna i Raduńska w Kolbudach, 
na przebudowę których samorząd otrzymał 
883 660 złotych rządowego dofinansowania. 
Niemal pięć milionów złotych udało się na-
tomiast pozyskać na budowę gminnych dróg 
w Bąkowie. Środki pochodzą z Programu 
Inwestycji Strategicznych Polski Ład i prze-
znaczone zostaną na wykonanie ulicy Wilczej, 
ulicy Sowiej oraz odcinka ulicy Wiśniowy Sad.

Warto dodać, że prace związane z moderni-
zacją drogowej sieci komunikacyjnej toczą 
się aktualnie również m.in. w Pręgowie, Ko-
walach oraz Lublewie Gdańskim.

z myślą o nowym roku szkolnym

Chociaż sezon wakacyjny dopiero się rozkrę-
ca samorządowcy już myślą o nowym roku 
szkolnym. Niespodzianką dla mieszkańców 
najliczniejszego sołectwa gminy, jakim 
są Kowale, będzie zapewne dodatkowych 
200 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
w publicznym przedszkolu. Nowa placówka 
powstaje dzięki współpracy Gminy Kolbudy 
z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty.

- Rekrutacja do nowego przedszkola przepro-
wadzona zostanie na przełomie lipca i sierp-
nia – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – O miejsce 
w placówce aplikować będą mogli rodzice 
dzieci zamieszkałych w Gminie Kolbudy. 

Aktualnie Gmina Kolbudy dysponuje 662 
miejscami w publicznych przedszkolach 
i oddziałach przedszkolnych. W roku szkol-
nym 2022/2023 372 dzieci będzie kontynu-
ować zajęcia w gminnych przedszkolach. 
290 miejsc zajmą natomiast młodzi miesz-
kańcy przyjęci do przedszkoli po przepro-
wadzonej wiosną tego roku rekrutacji.

Dodatkowych 200 miejsc pozwoli w istot-
ny sposób ograniczyć problem jakim jest 

brak miejsc w publicznych placówkach 
świadczących opiekę najmłodszym miesz-
kańcom gminy.

gMIna Inauguruje Projekt 
dedykowany dzIecIoM ze 

sPektruM autyzMu

Gmina nie zapomina również o osobach 
wymagających pomocy i specjalistycznego 
wsparcia. Na początku czerwca w Urzędzie 
Gminy Kolbudy zorganizowano konferencję 
„Autyzm… życie na granicy lęku”. Wzięli 
w niej udział specjaliści od lat blisko współ-
pracujący z osobami dotkniętymi zaburze-
niem rozwoju i naukowo zgłębiający jego 
tajniki, a także nauczyciele i rodzice dzieci 
ze spektrum autyzmu. 

Wójt Andrzej Chruścicki otwierając konfe-
rencję podkreślił, że tak duże zaintereso-
wanie tematem świadczy, że trzeba o nim 
rozmawiać, bo wielu oczekuje pomocy, 
wsparcia i wskazówek jak współpracować 
i żyć z osobami autystycznymi. 

Samorząd ma w planie długookresowe 
działania systemowe, które pomogą wspie-
rać rodziców wychowujących dzieci auty-
styczne tak, aby nie czuli się osamotnieni 
i mogli liczyć na pomoc i poradę. Swoje 
kompetencje podnosić musi również kadra 
pedagogiczna kształcąca dzieci i młodzież 
ze spektrum autyzmu. 

AutOR : UG Kolbudy

Publiczność Dni Gminy Kolbudy
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Ponad trzy i pół letni okres 
kadencji obecnych władz 
gminy tczew jest doskonałym 
momentem do podsumowań 
dotychczasowych działań. 
Przypomnijmy sobie jakie 
wydarzenia i przedsięwzięcia 
miały miejsce w minionym 
czasie w gminie tczew, 
jednocześnie uzmysłowiając 
sobie, że czas kadencji Wójta 
Krzysztofa Augustyniaka to 
bardzo intensywny i pracowi-
ty okres pracy na rzecz gminy 
i samorządu, niezliczonej 
ilości spotkań (często spon-
tanicznych) z mieszkańca-
mi, podejmowania realizacji 
zadań, na które mieszkańcy 
czekali od lat. 

ójt Krzysztof Au-
gustyniak - jako 
pierwszy w powiecie 
tczewskim – zainicjo-
wał takie akcje jak 

pakiety powitalne dla nowo narodzonych 
dzieci, czy „Wyjątkowe Jubileusze” skiero-
wane do osób starszych - odwiedza, bezpo-

średnio w domach, „swoich mieszkańców”. 
Toteż nie bez powodu włodarzowi przypi-
suje się hasło Wójt bliżej ludzi. Misją w za-
rządzaniu gminą według wójta jest to, aby 
działania prowadzone były jednocześnie na 
wielu płaszczyznach, uwzględniając przede 
wszystkim potrzeby mieszkańców. 

Zrealizowano wiele modernizacji, budowy 
i przebudowy dróg gminnych. Wśród naj-
ważniejszych inwestycji drogowych warto 
wymienić niemal 1,4 kilometrowy asfaltowy 
odcinek drogi w Zabagnie, dzięki któremu 
mieszkańcy zyskali wyczekiwany, przyzwo-
ity dostęp do drogi głównej DK22. Obecnie 
jednym z ważniejszych zadań jest ukończo-
na budowa drogi Polana Leśna w Rokitach. 

Dużą i istotną inwestycją była budowa 
obiektu mostowego nad Przesmykiem mię-
dzy Jeziorami Rokickimi w 2020 roku. 

nIe tylko Infrastruktura 
drogowa

W Turzu powstał nowoczesny budynek 
przedszkola, dzięki czemu najmłodsi mają 
możliwość uczęszczania do pięknej pla-
cówki, gdzie nauka i zabawa odbywają się 
w przestrzennych, kolorowych salach, wy-
posażonych w atrakcyjny sprzęt.

Włodarzowi bardzo zleżało na powołaniu 
do życia Klubów Seniora, których celem 
jest integracja i wspieranie aktywności naj-

W

gmina tczew… 
z myŚlą o mieszKaŃcach

Otwarcie przedszkola w Turzu
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starszych mieszkańców gminy. Nadarzyła 
się taka okazja, korzystając ze środków 
zewnętrznych jako efekt współpracy gminy 
Tczew w ramach projektu partnerskiego. 

Na przestrzeni czasu powstały dwa nowe 
kompleksy świetlic wiejskich również słu-
żące organizacji spotkań i lokalnej integra-
cji w Maleninie oraz w Czarlinie. Natomiast 
w Swarożynie, po wielu latach, przeprowa-
dzono gruntowny remont świetlicy, dzięki 
czemu zyskała absolutnie nowy wygląd.

Place zabaw, siłownie zewnętrzne, czy bo-
iska są stale i systematycznie doposażane. 
Cieszy fakt, że udało się oddać do użytku 
nowy plac zabaw i teren rekreacyjny w Za-
bagnie połączony z boiskiem sportowym 
oraz wyczekiwane miejsce zabawy zlokali-
zowane przy budynku szkoły w Dąbrówce 
Tczewskiej. Spełniło się marzenie dzieci, 
rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. 

Samorząd stawia na poprawę stanu in-
frastruktury sportowej w gminie, czego 
wyrazem jest rozpoczęta budowa boiska 
wielofunkcyjnego w Miłobądzu. Co istot-
ne – jeszcze w tym roku gmina wzbogaci 
się o dodatkowe trzy takie obiekty. Należy 
podkreślić, że realizacja inwestycji w Miło-
bądzu jest możliwa m.in. dzięki uzyskanemu 
dofinansowaniu ze środków Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej. Każde pozyskane 
wsparcie w postaci środków zewnętrznych 
cieszy, ponieważ odciąża gminny budżet 
oraz przyczynia się do powstawania no-
wych inwestycji.

Jednym z ciekawszych projektów podjętych 
przez wójta Augustyniaka było utworzenie 
gminnej pasieki, mając na uwadze uświada-
mianie dzieci, mieszkańców na temat waż-
nej roli pszczół dla środowiska, jak również 
zachęta do zakładania własnych, przydo-
mowych pasiek. Gotowa infrastruktura jest 
nie tylko pożyteczna i przyjemna dla oka, 
ale także zaopatruje samorząd w lokalny 
produkt promocyjny, jakim jest tradycyjny, 
swojski miód prosto z gminnych łąk.

- Chciałbym, żeby wszystkie powzięte plany 
związane z rozwojem naszej gminy się zreali-
zowały. Najważniejsze i budujące jest to, że 

mieszkańcy są zadowoleni, a to najbardziej 
motywuje do dalszego działania — mówi 
wójt Krzysztof Augustyniak.

AutOR : UG w Tczewie

Pasieka gminna

Polana Leśna Rokitki 7
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mina Kobylnica od lat 
nieprzerwanie zajmuje 
wysokie miejsce wśród 
samorządowych liderów. 

8 czerwca, Wójt Gminy Leszek Kuliński ode-
brał nagrodę przyznaną gminie za zajęcie 
drugiego miejsca w Ogólnopolskim Rankin-
gu Gmin i Powiatów 2021 organizowanego 
przez Związek Powiatów Polskich w katego-
rii Gmina Wiejska. Dla samorządu to kolejny 
rok, kiedy gmina zostaje doceniona w tym 
prestiżowym Rankingu pozostając wciąż na 
podium. W jego poprzedniej edycji, Gminie 
Kobylnica przyznano trzecie miejsce. Zaję-
cie tak wysokiego miejsca w Rankingu za 
rok 2021 doskonale pokazuje, że gmina nie 
ustaje w działaniach dążących do ciągłego 
rozwoju regionu i samego samorządu. - „To 

jest bardzo wysoka ocena naszych działań 
w różnych dziedzinach życia samorządowe-
go. Staramy się być wśród liderów już od 
dłuższego czasu. To wszystko jest zasługą 
całego zespołu pracowników, jak i miesz-
kańców, bo przecież wszyscy wspólnie 
pracujemy na ten sukces” - powiedział Wójt 
gminy Kobylnica Leszek Kuliński komentu-
jąc przyznanie nagrody. 

Gmina Kobylnica, będąca członkiem Stowa-
rzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odna-
wialnej stawia na rozwiązania ekologiczne. 
Realizacja i promowanie projektów ekolo-
gicznych przekłada się przede wszystkim na 

wytwarzanie czystej energii, redukcję emisji 
zanieczyszczeń do środowiska oraz wzrost 
udziału energii odnawialnej w bilansie ener-
getycznym Gminy. - „Poprawa efektywności 
energetycznej, jak na przykład komplekso-
we przedsięwzięcia termomodernizacyjne 
w wielorodzinnych budynkach mieszkal-
nych lub niektórych budynkach użyteczno-
ści publicznej, to bez wątpienia droga, którą 
powinniśmy i chcemy podążać” – mówi Wójt 
Leszek Kuliński. W maju br. w Szkole Pod-
stawowej w Kobylnicy rozpoczęły się prace 
przygotowawcze do realizacji projektu ter-
momodernizacji czterech budynków szkoły. 
- „Kobylnica stawia na ekologię i dywersy-

Położona w północno-za-
chodniej części województwa 
pomorskiego gmina Kobyl-
nica zachwyca położeniem, 
krajobrazem, ale i realizacją 
wielu inwestycji ważnych dla 
mieszkańców: sportowych, 
oświatowych czy proeko-
logicznych. Działania władz 
samorządowych, mających 
na celu poprawienie jakości 
życia ponad trzynastu tysięcy 
mieszkańców gminy znajdują 
uznanie nie tylko wśród lokal-
nej społeczności, ale także 
w rankingach i plebiscytach.

G

Gmina Kobylnica 
od lat wŚród liderów 

samorządów

 Wójt gminy Kobylnica Leszek Kuliński.
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fikację źródeł energii – mówi Wójt Leszek 
Kuliński. - Dzięki tej inwestycji zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków 
przyczyni się do poprawy jakości powietrza 
i pozwoli obniżyć koszty energii.” Projekt 
współfinansowany jest z funduszy norwe-
skich (środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 
Nie bez znaczenia jest fakt, że wspólna re-
alizacja projektu Gminy Kobylnica z norwe-
skim partnerem Gminą Fredrikstad umożliwi 
wymianę doświadczeń z zakresu możliwości 
oszczędzania energii i ochrony środowiska.

Inwestycje proekologiczne w gminie są oczy-
wiście tylko częścią zadań inwestycyjnych 
realizowanych przez samorząd. Ich zakres 
obejmuje różne wyzwania i potrzeby miesz-
kańców. W miejscowości Kobylnica ruszyła 
budowa budynku, w którym znajdzie się 12 
mieszkań komunalnych, w tym 4 dostoso-
wane do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami. Obecnie trwają prace przy budowie 
hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. 
Polskich Olimpijczyków w Kwakowie współ-

finansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Niedługo rozpocznie się także 
kompleksowa przebudowa ulicy Transporto-
wej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, przy której mieści się kilka dużych 
przedsiębiorstw i osiedla mieszkaniowe. 
„Już niedługo rozpocznie się także budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłącza-
mi w Komorczynie, która zostanie połączona 
tranzytem z siecią zbiorczą w Sycewicach” 
– dodaje jeszcze Wójt Kuliński. – „To ważna 
inwestycja dla mieszkańców. Ponad 94% 
mieszkańców gminy posiada zbiorczy sys-
tem kanalizacji. Dążymy do zwiększenia tej 
wartości.” Dwie ostatnie inwestycje dostały 
dofinansowane ze środków Rządowego Fun-
duszu Polski Ład. 

Remonty dróg, budowa energooszczędnego 
oświetlenia na ulicach, inwestycje związane 
z zielenią, sportem i rekreacją - gmina ciągle 
stawia na rozwój i odpowiada na potrzeby jej 
mieszkańców. – „Od prawie dwudziestu pię-
ciu lat piastuję urząd Wójta. Praca na rzecz 
mieszkańców i Gminy Kobylnica to praca 

stawiająca przed człowiekiem wiele niesa-
mowitych wyzwań. Ale to właśnie ta praca 
potrafi jednocześnie dać wiele satysfakcji, 
której na próżno szukać gdzie indziej. Trze-
ba umieć słuchać ludzi i trzeba reagować na 
wyzwania. Czy to działania w zakresie eko-
logii, czy realizacja inwestycji oświatowych 
lub drogowych – wszystko to ma jeden cel: 
poprawę jakości życia mieszkańców naszej 
gminy. Wierzę, że Gmina Kobylnica może 
być przykładem dla innych, bowiem nasza 
gmina naprawdę jest miejscem, w którym 
po prostu warto żyć”.

AutOR : UG Kobylnica

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

Gmina Kobylnica kolejny raz znalazła się w czołówce najlepszych gmin.
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odczas uroczystości 
w imieniu Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy Złote 
i Srebrne Krzyże Zasługi 

wręczył Wojewoda Pomorski Dariusz Dre-
lich w towarzystwie prezesa Związku Gmin 
Pomorskich Błażeja Konkola. 

odznaczenia otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi: Roman Brunke – wójt 
gminy Karsin, Janusz Goliński – wójt gminy 
Cedry Wielkie oraz Jerzy Lewi Kiedrowski – 
wójt gminy Tuchomie.

Srebrny Krzyż Zasługi: Andrzej Dołębski 
– wójt gminy Parchowo, Mirosław Ebertow-
ski – wójt gminy Lipusz, Arkadiusz Gliniecki 

– burmistrz Czarnej Wody, Jan Klasa – wójt 
gminy Czarna Dąbrówka, Janusz Kosecki 
– burmistrz Skórcza, Elżbieta Krajewska – 

wójt gminy Sadlinki, Piotr Laniecki – wójt 
gminy Morzeszczyn, Grzegorz Piechowski 
– wójt gminy Kościerzyna, Stanisław Stosik 

Na Zamku w gniewie odbyły 
się obchody Jubileuszu 
XXX-lecia Związku gmin 
Pomorskich. 

P

związeK Gmin 
pomorsKich działa od 

trzech deKad

Wojewoda pomorski Dariusz Derlich dekoruje Wójta Gminy Cedry Wielkie Janusza Golińskiego Złotym Krzyżem Zasługi 
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– wójt gminy Osieczna oraz Ryszard Sylka – 
burmistrz Bytowa.

Związek przygotował także medale z okazji 
XXX-lecia powstania. Medale otrzymały 
gminy członkowskie, instytucje państwowe 
oraz samorządowe jak również partnerzy. 

Związek Gmin Pomorskich powstał z ini-
cjatywy 10 przedstawicieli samorządów 
gminnych, w 1992 roku, pod nazwą Pomor-
skie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich, jako 
efekt zapotrzebowania na wspólne dzia-
łania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
województwa pomorskiego. Po 30 latach 
działalności jest najstarszą i największą 
w województwie pomorskim korporacją 
zrzeszającą jednostki samorządu teryto-
rialnego oraz jedną z największych w kraju. 
Obecnie, zrzesza 96 gmin wiejskich, miej-
sko–wiejskich i miejskich, a podejmowane 
inicjatywy mają przełożenie na jakość życia 
niemal 900 000 mieszkańców.

Nadrzędnymi założeniami realizowanymi 
w ramach statutu przyjętego przez ZGP 
jest reprezentowanie i obrona wspólnych 
interesów zrzeszonych samorządów oraz 
wspieranie idei samorządu terytorialne-
go. W praktyce, oznacza to: prowadzenie 
mediacji w sprawach spornych między 
zrzeszonymi samorządami a administra-
cją rządową i samorządową; integrowanie 
działań samorządów zrzeszonych w stowa-
rzyszeniu zmierzających do szybkiego usu-
nięcia negatywnych skutków działalności 
osób prawnych i fizycznych naruszających 
ważne interesy gminy; inicjowanie i wspie-
ranie kulturalnego rozwoju samorządów 
stowarzyszonych, w tym ochrony i promocji 
dorobku kulturalnego; wspieranie działań 
na rzecz zrównoważonego rozwoju eko-
nomicznego i społecznego samorządów, 
a także wspieranie działań na rzecz inte-
gracji europejskiej oraz rozwijania kontak-
tów i współpracy międzynarodowej na po-
ziomie lokalnym.

 Związek Gmin Pomorskich w swoich działa-
niach skupia się przede wszystkim na takich 
płaszczyznach jak: promocja zatrudnienia 
i aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin, 

rozwój przedsiębiorczości i innowacyjno-
ści, edukacja ekologiczna, rozwój dialogu 
społecznego, rozwój edukacji w oparciu 
o zasadę kształcenia ustawicznego, upo-
wszechnienie i ochrona praw kobiet, upo-
wszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz 
działania na rzecz rozwoju i ochrony gospo-
darki środowiskowej, w tym rybołówstwa.

Organizacja realizuje zadania statutowe 
poprzez koordynację i współdziałanie, 
tworzenie sieci kontaktów i inspirowanie, 
tak aby stowarzyszeni członkowie mogli 
wykorzystać wspólną siłę zjednoczoną pod 
postacią Związku Gmin Pomorskich. Wpro-
wadza swoich przedstawicieli w charak-
terze uczestników bądź obserwatorów do 
komitetów, komisji na szczeblu wojewody, 
marszałka województwa oraz administracji 
rządowej. Współuczestniczy w tworzeniu 
polityki regionalnej i lokalnej dla zapew-
nienia zrównoważonego rozwoju gmin wo-
jewództwa pomorskiego. Organizuje także 
spotkania z przedstawicielami administra-
cji rządowej, samorządowej oraz agend rzą-
dowych w celu pozyskiwania bieżącej infor-
macji oraz wywołania dyskusji nt aktualnie 
obowiązujących zasad i procedur.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: Antoni Filipkowski

Starosta Malborski Mirosław Czapla otrzymuje pamiątkowy medal 30 lecia z rąk Prezesa Związku Gmin Pomorskich Błażeja Konkola
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samorządowcy 
z powiatów i miast na 

prawach powiatu rozmawiali 
o planach na 2022 roK

Po raz XXViii odbyło się Zgromadzenie
Ogólne Związku Powiatów Polskich.

Przez dwa dni włodarze powiatów, miast
na prawach powiatu, przedstawiciele

rządu, organizacji pozarządowych
i eksperci dyskutowali o sprawach

najistotniejszych dla powiatów.

bradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczył 
Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów 
Polskich, Starosta Bielski.

stanowIska zPP

Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich przyjęto sześć 
stanowisk w sprawie uporządkowania sieci dróg publicznych, ko-
niecznych zmian w systemie dochodów JST, konieczności opra-
cowania i wdrożenia długofalowej polityki oświatowej państwa, 
kluczowej roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa, plano-

O
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wanych zmian w sposobie zarządzania szpitalami oraz wsparcia 
powiatów dla Ukrainy. 

listy i znamienici goście

Podczas Zgromadzenia odczytano listy przesłane przez zapro-
szonych gości. W liście swoje uznanie dla wieloletniej aktywności 
Związku Powiatów Polskich wyraził prezydent RP Andrzej Duda. 
„Z perspektywy czasu widać, jak trafną inicjatywną było powołanie 
Państwa stowarzyszenia przed prawie ćwierćwieczem” – napisał pre-
zydent. Zaznaczył też dużą rolę powiatów w kształtowaniu polskiej 
państwowości, życia społecznego i kultury. Andrzej Duda podzięko-
wał też za serce i gościnność okazane uchodźcom z Ukrainy.

List do uczestników Zgromadzenia Ogólnego przesłał również Mar-
szałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki. Skierował słowa uznania za 
ciężką pracę samorządowców i zapewnił o otwartości na postula-
ty strony samorządowej. Wspomniał również o prężnie działającej 
senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej. „Senat jest i będzie zawsze dla Was otwarty” – zaznaczył 
marszałek.

Słowa uznania za wysiłek, jaki samorządowcy wkładają w rozwój 
lokalnych wspólnot przekazał listownie również Marian Banaś, pre-
zes Najwyżej Izby Kontroli. W jego ocenie, takich dziedzin życia jak 
ochrona zdrowia publicznego, prawo oświatowe, bezpieczeństwo 
energetyczne czy wykorzystanie funduszy, nie da się rozwiązywać 
samodzielnie. Prezes NIK dostrzega starania ZPP, aby sporządzane 
opinie i merytoryczny głos w dyskusjach były słyszane. „Najwyższa 
Izba Kontroli wspiera i będzie wspierać polski samorząd terytorialny 
działający w interesie ludzi” – zaznaczył Marian Banaś.

Życzenia dla przedstawicieli samorządów powiatowych przesłali 
także: minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg; Prze-
wodniczący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej im. Jerzego Regulskiego, Jerzy Stępień i Jarosław Szymczyk, Ko-
mendant Główny Policji.

Starosta Malborski Mirosław Czapla i Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka
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W Zgromadzeniu Ogólnym ZPP udział wziął sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Finansów, Sebastian Skuza. Mówił, że rok 2021 był 
rokiem wyjątkowym, jeśli chodzi o finanse samorządowe, głów-
nie przez rekordową nadwyżkę operacyjną. Nawiązał również do 
rządowych programów pomocowych dla samorządów i subwencji 
rozwojowej, która ma być traktowana jako rekompensata za ubytki 
z PIT. Podkreślał również niepewność makroekonomiczną otocze-
nia, w którym żyjemy. Zapewnił, że rząd jest gotowy na konstruk-
tywną krytykę i na zmiany.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk pod-
kreślał, że to dzięki postawie przedstawicieli samorządów i miesz-
kańców udało się uniknąć kryzysu humanitarnego w Polsce wywo-
łanego wojną w Ukrainie. Zaznaczał, jak ważna jest decentralizacja 
władzy publicznej oraz, że bez sprawnie funkcjonującego, niezależ-
nego wymiaru sprawiedliwości nie będzie samodzielności JST.

Po raz kolejny w Zgromadzeniu Ogólnym udział wziął dr Teophil Gal-
lo, starosta partnerskiego powiatu Saarpfal. „W obliczu wojny trwa-
jącej w Ukrainie widzimy, że partnerstwa, które prowadzimy z powia-
tami polskimi przeszły próbę i okazało się, że dzięki nim jesteśmy 
w stanie lepiej organizować pomoc dla Ukrainy” – mówił. Wielokrot-
nie podkreślona została ogromna wola pomocy i człowieczeństwo ze 
strony polskich powiatów.

W Zgromadzeniu Ogólnym uczestniczyli także przedstawiciele or-
ganizacji ukraińskich.

plany na 2022 rok

Zastępca Dyrektora Biura ZPP Grzegorz Kubalski przedstawił za-
łożenia do programu działania Związku za rok 2022. Priorytetem 
pozostanie troska o interes powiatów, kontynuowane zostaną 
prace związane z procesem legislacyjnym. Głównymi tematami 
w roku bieżącym będą finanse samorządu terytorialnego i systemu 
dochodów JST, ochrona zdrowia i pomysły na reformę szpitali oraz 
edukacja. Związek Powiatów Polskich będzie też starał się rozwijać 
współpracę międzynarodową.

TEKST: Łukasz Razowski ZDJĘCIA: Krzysztof Siekielski

Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
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• oprawa twarda, miękka i zeszytowa, szeroki zakres usług introligatorskich
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www.drukarnia.bernardinum.com.pl

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Prezes Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka
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miliony złotych 
dla pelplina

Ostatnie miesiące w działalności gminy Pelplin można określić jako „złoty okres”. Złoty, gdyż 
z wielu źródeł udało się pozyskać zewnętrzne środki finansowe, których łączna wartość 

opiewa na 17,9 mln zł!

kres od kwietnia do czerwca 2022 r. to finansowe 
żniwa dla Gminy Pelplin. Żmudna, często trudna 
i długotrwała praca, przyniosła efekty w postaci 
wielu dofinansowań, zarówno tych infrastruktural-

nych pochodzących ze środków unijnych i rządowych, jak również na 
działania o charakterze społecznym. Zacznijmy od tych pierwszych…

10,3 mln zł trafiło do Gminy Pelplin w ramach Rządowego Funduszu 
„Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych na generalną mo-
dernizację 9 odcinków dróg gminnych (wkład własny gminy wynosi 
w tym przypadku 0,5 mln zł). W ramach zadania, które nosi nazwę 

„Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pel-
plin – I etap”, modernizacji poddanych zostanie 8 odcinków dróg na 
terenach wiejskich oraz 1 w samym mieście o łącznej długości ok. 9 
km. „To rekordowe dofinansowanie w historii naszego samorządu” 
– spuentował rozstrzygnięcie naboru Burmistrz Miasta i Gminy Pel-
plin Mirosław Chyła. „Prace będą prowadzone na drogach niemal we 
wszystkich sołectwach, na odcinkach najważniejszych dla naszych 
mieszkańców. Będzie to pierwszy etap remontów. Liczymy na to, że 
przetargi okażą się skuteczne i jak najbardziej efektywne” – dodał 
burmistrz. Warto przy okazji wspomnieć, iż na terenie Gminy Pelplin, 
także przy dofinansowaniu funduszu „Polski Ład”, zmodernizowany 

O
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zostanie odcinek drogi powiatowej ul. Akacjowa w Rajkowach, co 
świadczy z kolei o bardzo dobrej współpracy samorządu gminnego 
i powiatowego (w tym przypadku dofinansowanie wynosi 6,1 mln zł). 
Po raz kolejny gmina pozyskała także środki z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych na modernizację tzw. dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. W tym roku zmodernizowany zostanie odcinek drogi 
gminnej na Woli o długości 415 m, dofinansowanie opiewa na 107 
tys. zł, zaś łączny koszt inwestycji ma wynieść 299 tys zł.

Niezmiernie cieszy dofinansowanie w ramach programu „Infra-
struktura Bibliotek 2021-2025”, o które to starania trwały od kilku 
lat. Tym razem, dzięki współpracy pracowników urzędu i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, udało się pozyskać 2,2 mln zł na przebudowę 
siedziby dawnego wydawnictwa „Pielgrzym”, gdzie powstanie filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej z kawiarenką, nowoczesną mediateką 
oraz salą konferencyjną.

Jednym z większych wyzwań będzie realizacja projektu zakupu 
trzech autobusów elektrycznych wraz ze stacją ich ładowania, które 
docelowo będą pełniły funkcję komunikacji gminnej oraz obsługi do-
wozu uczniów do szkół. Wartość tego projektu wynosi ponad 7 mln 
zł, zaś środki pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 4,6 mln zł. 

W ramach konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz 
edukacji ekologicznej województwa pomorskiego (edycja 2021) 
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gmina Pelplin otrzyma dofinan-

sowanie na realizację zadania pn.: „Wspieranie bioróżnorodności 
i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów poprzez zakłada-
nie łąk kwietnych i montaż wiat przystankowych w Pelplinie w 2022 
r.” oraz na realizację działania pn.: „Edukacja ekologiczna w Gminie 
Pelplin w 2022 roku. Ochrona różnorodności biologicznej i ekosyste-
mów na terenie Gminy Pelplin poprzez edukację mieszkańców Gmi-
ny, w szczególności dzieci i młodzieży”. Na pierwsze z wymienionych 
zadań Gmina Pelplin otrzyma 29 tys. zł, na drugie zaś 47 tys. zł.

Na trzy nowe tereny rekreacyjne oraz boisko o sztucznej nawierzch-
ni gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 1,2 mln zł, a dofinanso-
wanie unijne stanowić będzie 360 tys. zł. Dzięki wsparciu w wyso-
kości 50 tys. zł z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, gmina stworzy 
ogród deszczowy oraz zorganizuje konkurs na najlepszy produkt 
lokalny. Z kolei środki pozyskane z konkursu grantowego „Aktywne 
Sołectwo Pomorskie” pozwolą na sfinansowanie budowy wiaty re-
kreacyjnej w Rajkowach (łączny koszt to 20 tys. zł). W ramach kon-
kursu „FLOREK – edycja 2022” jednostka OSP w Pelplinie zrealizuje 
zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie 
jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie” przy wsparciu Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 10 tys. zł. Z kolei na zadania z zakresu opieki wytchnienio-
wej 144 tys. zł pozyskała Kociewska Spółdzielnia Socjalna.

Kolejne wnioski czekają na rozstrzygnięcie, zatem można spodzie-
wać się kolejnych środków, które wspierać będą Gminę Pelplin w re-
alizacji zadań stale poprawiających jakość życia mieszkańców.

AutOR: UMiG Pelplin

Zabytkowy budynek siedziby dawnego wydawnictwa „Pielgrzym” wkrótce zmieni swoje oblicze
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Gmina Zblewo ma sportowego ducha! O tym 
każdy wie, jako że wójt Artur Herold to zapa-
lony i czynny sportowiec. Nic więc dziwnego, 
że w sportowej gminie Zblewo często orga-
nizowane są sportowe, prestiżowe imprezy. 
Ostatnio – pod koniec czerwca – na pięknym, 

nowo zmodernizowanym stadionie w Zble-
wie spotkało się kilkuset sportowców i kibi-
ców, by wziąć udział w wielkim I Zblewskim 
Biegu Sokoła. Bieg organizowany był w ra-
mach Grand Prix Borów Tucholskich.

Na starcie stanęło 50 zawodników w nordic 
walking (na dystansie 5 km) i 250 biegaczy 
z całej POlski. Ci ostatni zmierzyli się z prze-
piękną, choć wymagającą trasą 11 km, pro-
wadzącą do Twardego Dołu nad jezioro Nie-
dackie. Najlepszym biegaczem okazał się 
mieszkaniec Grudziądza Aliaksandr Sanko 
z czasem 0:40:49, drugi był Grzegorz Kujaw-
ski (0:41:01) z Klubu Forma jak Wino, zaś na 
trzecim stopniu podium stanął reprezentant 
lokalnego Klubu Sportowego Sokół Zblewo 
Tomasz Kosiecki (0:41:37). W klasyfikacji 
drużyn najlepsza była Forma Jak Wino, za 
nimi KS Sokół Zblewo i Start Team Wą-
brzeźno. W marszu nordic walking z czasem 
0:30:30 pierwszy na mecie pojawił się Zbi-

gniew Gwizdała, który niedawno na mistrzo-
stwach świata zajął wysokie 13 miejsce! 

Na mecie - medalami i wodą – wszystkich 
zawodników witały lokalne władze. Mimo 
wysokiej temperatury i bardzo słonecznej 
aury zawodnicy oraz przybyli goście czuli 
się w Zblewie znakomicie. Moc atrakcji dla 
dzieci: zabawy i malowanie twarzy z ani-
matorami, dmuchana zjeżdżalnia i mobilna 
ścianka wspinaczkowa przyciągnęły na 
stadion całe rodziny. Był też ciepły posi-
łek oraz napoje i słodkości dla wszystkich. 
Przeprowadzono także akcję DKMS – re-
jestracji dawców szpiku kostnego. Odezw 
mieszkańców był ogromny. 

Organizatorzy stanęli na wysokości zada-
nia i przygotowali wszystko z najmniejszą 
precyzją. Gmina Zblewo nie zwalnia sporto-
wego tempa i już planuje kolejne, sportowe 
wydarzenia w tym sezonie! Zapraszamy.

Zblewski bieg Sokoła
O Gminie Zblewo często można usłyszeć i przeczytać jako o liderze w inwestycjach gminnych. Ale wiele dzieje się tu 

w także w kulturze i w sporcie. I właśnie o tym – jako, że sezon letni w pełni – opowiemy dziś naszym Czytelnikom.

AutOR: UG Zblewo
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W tegorocznej, już XXII edycji festynu nie 
zabrakło wszystkiego, co najlepsze! Na sce-
nie wystąpiły gwiazdy – świetny koncert dał 
zespół LemON oraz Justa Czarnota z zespo-
łem Tribute to Bajm. Wystąpił także bardzo 
lubiany przez publiczność zespół Top Girls 
i lokalne gwiazdy, na czele z zespołem Ko-
ciewska Familija. Bo jak podkreśla wójt gmi-
ny Zblewo Artur Herold, festyn jest nie tylko 
z nazwy kociewski, ale prawdziwie promuje 
Kociewie i jest organizowany specjalnie dla 
Kociewiaków oraz gości, którzy na Kociewie 
z radością przyjeżdżają.

Dlatego tegoroczny festyn pełen był koloro-
wego i smacznego Kociewia!  Jak zawsze za-

prezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich, 
których w gminie Zblewo działa aż 11! Gospo-
dynie nie tylko karmiły gości swojskimi spe-
cjałami, ale zmierzyły się także w konkursie 
na najpiękniejszy bukiet z kociewskich łąk. 
Na scenie wystąpili też muzycy z Kociewia, 
a sołectwa rozegrały pełen emocji Turniej 
Sołectw. 

W tym roku niewątpliwą gwiazdą festynu był 
pokaz mody światowej sławy projektantki 
(pochodzącej właśnie z gminy Zblewo) – Ka-
mili Froelke. Jest ona dwukrotną laureatką 
Złotej Pętelki - nagrody Polskiej Akademii 
Mody, a niedawno z wielkim sukcesem pre-
zentowała swoją kolekcję w Nowym Jorku.

Tym bardziej wielka radość, iż to właśnie 
w Zblewie, na zaproszenie wójta zorgani-
zowano pierwszy na Kociewiu, na Pomorzu, 
a prawdopodobnie i w Polsce plenerowy 
pokaz mody „AWANGARDA KOCIEWSKA” 
dla wielotysięcznej publiczności! W roli mo-
delek wystąpiły mieszkanki gminy Zblewo 
– Kociewianki! A spisały się na medal. Pu-
bliczność była zachwycona pokazem, bo jak 
wszyscy podkreślali – było to coś nowego, 
atrakcyjnego i oryginalnego! Świetny spo-
sób na promocję Kociewia i Kociewiaków – 
ludzi o wielkiej pasji!

Organizatorzy już dziś zapraszają na kolejną 
edycję festynu!

Festyn Kociewski w Zblewie
Festyn Kociewski w Zblewie to jedna z największych na Kociewiu letnich imprez plenerowych. Świetna muzyka, 
moc atrakcji, swojskie jedzenie od Kół Gospodyń Wiejskich – mieszkańcy i goście zawsze się tu świetnie bawią!

AutOR: UG Zblewo
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Rusza kolejna inwestycja drogowa 
w Powiecie Tczewskim

Wkrótce ruszy długo oczekiwana przez mieszkańców Gminy Pelplin inwestycja pn. „Przebudowa drogi powia-
towej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec”.

Umowę na kwotę 5 790 000 złotych podpi-
sali z ramienia Powiatu Tczewskiego: Sta-
rosta Tczewski – Mirosław Augustyn oraz 
Wicestarosta – Andrzej Flisik, natomiast 
reprezentując wykonawcę: pełnomocnik 
firmy „TUH Tadeusz Decka” – Krzysztof 
Chrzanowski.

Przy podpisaniu umowy obecny był również 
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin – Mirosław 
Chyła wraz z Wiceprzewodniczącym Rady 

Miejskiej w Pelplinie - Zdzisławem Kamie-
nieckim oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Starogard - Maciej Robert.

Inwestycja o łącznej długości ponad 2,2 km 
podzielona jest na dwa odcinki. Pierwszy 
obejmuje swoim zakresem przebudowę oko-
ło 726 m ul. Akacjowej w miejscowości Raj-
kowy wraz z podłączeniami do istniejących 
dróg poprzecznych, w tym wykonanie drogi 
głównej, zjazdów na drogi gminne, chod-

ników, zjazdów indywidualnych do posesji 
oraz kanalizację deszczową. Natomiast dru-
gi jest odcinkiem leśnym o długości około 
1500 m, dla którego przewiduje się wykona-
nie mijanek, placów składowych, renowację 
istniejących rowów oraz drogi głównej.

Zadanie dofinansowane jest w kwocie 5 
500 500 (95%) w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych - edycja pierwsza.

AutOR : Starostwo Powiatowe w Tczewie
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AutOR : Starostwo Powiatowe w Tczewie

Na te zadania Powiat Tczewski otrzymał 
dofinansowanie ze środków PFRON na pro-
jekt, w ramach programu „Urząd bez barier 
– poprawa funkcjonalności i komunikacji 
dla osób z niepełnosprawnościami” w kwo-
cie prawie 65 tys. złotych. 

 W ramach środków zamontowano taśmy 
do oznakowania powierzchni szklanych, 
taśmy antypoślizgowe na schodach we-
wnętrznych. Dodatkowo zainstalowano 
tabliczki informujące w formie wizualnej 

i dotykowej (z zapisami alfabetem Braille-
’a) oraz zamontowano ścieżek prowadzące 
oraz pola uwagi.

Zamontowana ścieżka, oraz umieszczo-
ne tabliczki informujące, są doskonałym 
przykładem, że Urząd może być przyjaznym 
miejscem, stwarzającym możliwości sko-
rzystania z jego usług, nie tylko osobom 
z dysfunkcjami narządów ruchu, ale i inny-
mi ograniczeniami – mówi Starosta Tczew-
ski – Mirosław Augustyn. 

Nie są to jedyne działania jakie podjęło 
Starostwo w celu likwidacji barier. Od 
kilku lat działają dwie pętle indukcyjne, 
dzięki którym osoby korzystające z apara-
tów słuchowych mogą bez problemu poro-
zumieć się z urzędnikami, została również 
zaktualizowana strona internetowa oraz 
Biuletyn Informacji Publicznej. Dodatko-
wo, Urząd przeprowadza coroczne audyty 
z dostępności.

Starostwo Powiatowe w Tczewie złożył 
również wniosek o udzielenie grantu na 
kwotę 100 tys. złotych na zadanie pn. „Do-
stępny Powiat Tczewski” w ramach progra-
mu „Dostępny Samorząd – Grany” realizo-
wany przez PFRON. Urząd planuje m.in. 
zakup tabletów z dostępem do tłumacza 
migowego, zakup kolejnych czterech pętli 
indukcyjnych oraz zakup tzw. tyflomap – 
map przeznaczonych do czytana za pomocą 
zmysłu dotyku lub w ograniczonym stopniu 
wzrokiem, przeznaczonych dla osób niewi-
domych lub słabowidzących.

Starostwo 
Powiatowe w Tczewie 
przyjazne Osobom 
Niepełnosprawnym
W Starostwie Powiatowym w Tczewie pojawiły się nowe oznakowa-
nia, które dotyczą osób niepełnosprawnych. To zarówno tabliczki 
informujących w formie wizualnej i dotykowej oraz stworzona ścieżka 
prowadząca, z tak zwanymi polami uwagi, która w sposób bezpieczny 
prowadzi osoby z dysfunkcją narządu wzroku do wydziałów zajmują-
cych się obsługą klientów.
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tarania sztumskiego sa-
morządu o środki roz-
poczęły się we wrześniu 
2020 r. Ostatecznie spo-

śród blisko 50 zgłoszonych wniosków de-
cyzją Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
wybrano pięć. Sukces Sztumu nie byłby 

możliwy bez udziału w projekcie partnerów 
krajowych - Stowarzyszenia Gmin RP Euro-
region Bałtyk, Politechniki Gdańskiej oraz 
partnera zagranicznego - International De-
velopment Norway. 

Konferencja otwierająca i prezentująca 
projekt związany z Gospodarką Obiegu 
Zamkniętego odbyła się w Bibliotece Kwa-
dro. Uczestniczyli w niej jego partnerzy, 
eksperci oraz zaproszeni goście, wśród 

S

Konferencją w Sztumie za-
inaugurowano międzynaro-
dowy projekt „Sztum circular 
economy - odpowiedzią 
na współczesne wyzwania 
klimatyczne”, współfinanso-
wany z Mechanizmu Finan-
sowego EOg 2014-2021 
w ramach Programu „Śro-
dowisko, Energia, Zmiany 
Klimatu” oraz ze środków 
budżetu państwa. 

sztum podjął 
wyzwanie Klimatyczne
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nich Weronika Haustein, konsul honorowy 
Królestwa Norwegii. 

Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Zin-
tegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta 
i Gminy w Sztumie, koordynator projektu, 
przedstawiła działania inwestycyjne. Po-
wstanie nowoczesny Punktu Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 
hala magazynowo-naprawcza, do której 
mieszkańcy będą mogli oddać rzeczy nie-
potrzebne, a nadające się do ponownego 
użycia i wykorzystania. Całkowita wartość 
projektu, który potrwa 26 miesięcy, to po-
nad 5 mln zł, z czego przyznane dofinanso-
wanie to 4,3 mln zł. 

O Gospodarce Obiegu Zamkniętego 
i zrównoważonej konsumpcji mówił An-
drzej Lemanowicz, dyrektor Zakładu 
Utylizacji Odpadów w Elblągu, przykłady 
czerpiąc z zarządzanej przez siebie spółki. 
Z kolei doświadczenia norweskich wspól-
not samorządowych zaprezentowała Mał-
gorzata Rudnicka z International Develop-
ment Norway. 

Znaczeniem i zarazem wyzwaniami gospo-
darki o obiegu zamkniętym dla gospodarki 
komunalnej zajęła się prof. dr hab. inż. Mag-
dalena Gajewska z Politechniki Gdańskiej, 
koncentrując się na wodzie.

Kolejne wystąpienia dotyczyły działań 
miękkich. Mateusz Dobkowski ze Stowa-
rzyszenia WAMACOOP w Olsztynie omówił 
rozwój przedsiębiorczości społecznej jako 
skuteczne narzędzie aktywizacji mieszkań-
ców. Internacjonalizacja działań lokalnych 
na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu 
było tematem wystąpienia Marcina Żu-
chowskiego, dyrektora sekretariatu Stowa-
rzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.

Bardzo ciekawa była dyskusja, która toczy-
ła się pod koniec konferencji. Dotyczyła ona 
zmiany postaw społecznych związanych 
z gospodarką odpadami i recyklingiem. 

W podsumowaniu konferencji burmistrz 
Leszek Tabor stwierdził, że sprawy ochrony 
klimatu nie trafiają niestety do szerszego 
dyskursu publicznego. - Ale my od lat stara-
my się robić swoje - podsumował.

W ramach projektu „Sztum Circular Econo-
my…” - w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło 
się dwudniowe seminarium ekologiczne 
zorganizowane przez partnera projektu 
- Politechnikę Gdańską i koordynowane 
przez zespół z Katedry Technologii w Inży-

nierii Środowiska. W spotkaniu uczestni-
czyli uczniowie klasy 5a i 5b, nauczyciele 
oraz rodzice. Podczas seminarium wysłu-
chali prelekcji dotyczących m.in. wpływu 
człowieka na zmiany klimatu.

W drugim dniu odbyła się szkolna narada 
klimatyczna, podczas której uczestnicy 
wspólnie wypracowali agendę będącą 
zbiorem zasad proekologicznego stylu ży-
cia oraz funkcjonowania szkoły. Bo czym 
skorupka za młodu nasiąknie…

TEKST: UM Sztum ZDJĘCIA: UM Sztum
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Kontekst rozwojowy Malborka historycznie 
związany jest z rzeką Nogat, dlatego też nad 
rzekę oraz na rzekę przywracane jest życie. 
Miasto dysponuje przystanią pasażerką, że-
glarską oraz przystaniami kajakowymi. Na 
rzece pojawiły się żaglówki, które w celach 
edukacyjnych są udostępniane uczniom 
malborskich szkół. 

Rzeka zyskała przepiękne sąsiedztwo. 
Zmodernizowano bowiem malborski bul-
war, stanowiący bezpośrednią ekspozycję 
malborskiego zamku. Zmiana nawierzchni, 
wprowadzenie elementów małej architektu-
ry, dodatkowej zieleni oraz wydzielenie plaż 
stworzyły przestrzeń, w której mieszkańcy 
od pierwszego dnia chętnie spędzają czas. 

Idea dotycząca zakresu projektu mającego 
na celu modernizację bulwaru kształtowa-
na była na przestrzeni lat. W latach 2012-
2015 realizowany był projekt stanowiący 
podwaliny pod obecne przedsięwzięcie pn. 
Wspólnymi ścieżkami – rozwój potencjału 
turystycznego miast Malbork i Swietłyj, 
realizowany w ramach Programu Współ-
pracy Transgranicznej Litwa-Polska-Ro-
sja 2007-2013, w ramach którego miasto 
opracowało dokumentację techniczną na 
zagospodarowanie bulwarów w Malborku. 
Natomiast w roku 2019 podpisano kolejną 

umowę dofinansowującą kolejny projekt 
pn. Rozwój potencjału turystyki rekreacyj-
nej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj 
i Malborku współfinansowany ze środków 
UE, w ramach którego przeprowadzono 
roboty budowlane i w dniu 17 czerwca 
2022 roku oddano bulwar mieszkańcom 
i turystom. Wkład własny inwestycji zo-
stał sfinansowany w przeważającej części 
ze środków Pożyczki Miejskiej pozyskanej 
z Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

W części bulwaru, znajdującej się na trasie 
pomiędzy krzyżacką warownią a Parkiem 
Północnym, zostanie usytuowany edukacyj-
ny plac zabaw.

Wieloletnie starania, konsekwencja i zaan-
gażowanie władz byłej i obecnej kadencji 
oraz pracowników Urzędu Miasta Malborka 

stworzyły szansę na realizację tego niepo-
wtarzalnego przedsięwzięcia. 

Mieszkańcy coraz częściej doceniają fakt, 
że po zakończeniu codziennych obowiązków 
można spędzać czas w pięknym otoczeniu 
i korzystać z zielonych przestrzeni. 

AutOR: UM Malbork

. . . bulwar nad Nogatem
Średniej wielkości miasto, 
niby zwyczajne, ale jednak 
ponadprzeciętne, które wyrosło 
wokół wielkiej krzyżackiej 
warowni. Dziedzictwo Malborka 
mocno determinuje jego rozwój, 
dzięki czemu miasto staje się 
bardziej atrakcyjne i przyjazne.

This publication was produced with the financial sup-
port of the European Union.

Ta publikacja została stworzona przy wsparciu finanso-
wym Unii Europejskiej.

Its contents are the sole responsibility of City of Mal-
bork and under no circumstances can be regarded as 

reflecting the position of the European Union, the MA or 
the Joint Technical Secretariat. 

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żad-
nym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stano-
wisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu 

Technicznego.
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Uroczystość odbyła się w hangarze na terenie lotniska, o oprawę ar-
tystyczną zadbali Zespół Pieśni i Tańca „Malbork” pod kierunkiem 
Anety Ciok, również Zasłużonej dla Miasta Malborka oraz Magdale-
ny Kupińskiej, instruktorka Grupy Wokalnej Folk. Oba zespoły należą 
do Klubu 22 BLT.

Tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” nadawany jest w Malborku 
od 2003 roku. Jest wyrazem wyróżnienia i uznania za wybitne za-
sługi na rzecz miasta Malborka. Tytuł nadaje Rada Miasta Malborka 
w drodze uchwały. Tradycyjnie już sesja rozpoczęła się od odegrania 
hejnału miasta Malborka.

Pierwszym wyróżnionym był Związek Polaków „Młody Las”. 
W jego imieniu tytuł odbierali Maria Seibert, prezes malborskie-

go koła Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Związek 
Polaków „Młody Las” oraz Zasłużona dla Miasta Malborka oraz 
Kazimierz Cybulski, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Społeczno-Kombatanckiego „Młody Las”. Tytuł został przyznany 
na mocy UCHWAŁY NR XLV/363/2022 RADY MIASTA MALBORKA 
z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 
dla Miasta Malborka”.

Drugie wyróżnienie trafiło do 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego im. 
gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego w Malborku, reprezentowane 
przez płk. pil. Mariusza Wiączkowskiego, dowódcę Bazy. Tytuł został 
przyznany na mocy UCHWAŁY NR XLV/362/2022 RADY MIASTA 
MALBORKA z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Miasta Malborka”.

AutOR: UM Malbork

Sesja Rady Miasta Malborka
Odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta Malborka, na której zostały wręczone tytuły 

Zasłużonego dla Miasta Malborka: dla Związku Polaków „Młody Las” oraz 22 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego im. gen. bryg. pil. Stanisława Skalskiego.
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ficjalnie zakończono 
i odebrano inwestycję 
wykonanej w ramach 
realizacji zadania 

„Likwidacja barier architektonicznych 
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Że-
listrzewie poprzez budowę windy osobo-
wej dla osób niepełnosprawnych” Celem 
projektu była likwidacja barier architek-
tonicznych w Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym w Żelistrzewie, która została 
zrealizowana poprzez budowę windy oso-
bowej.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelistrze-
wie tworzy Szkoła Podstawowa im. Jana III 
Sobieskiego z przedszkolem. Zespół jest 
budynkiem trzykondygnacyjnym, w którym 
uczy się ogółem 623 uczniów – 492 z nich 
uczęszcza do szkoły podstawowej, a 131 do 
przedszkola. 

W szkole prowadzone są klasy integracyj-
ne. W związku z możliwością nauki w nich, 
obowiązek szkolny realizują tam także 
dzieci także spoza obwodu szkolnego – 
dojeżdżające z ościennych miejscowości. 

Osoby niepełnosprawne nie 
będą już miały problemu 
z poruszaniem się po szko-
le w Żelistrzewie w gminie 
Puck. W placówce zamon-
towano windę. Jej instalacja 
była niezbędną inwestycją, 
wpływającą znacząco na 
jakość edukacji wszystkich 
uczniów posiadających pro-
blemy z poruszaniem się. 

O

szKoła 
w żelistrzewie bez 

barier
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Budowa windy była niezbędną inwestycją, 
wpływającą znacząco na jakość edukacji 
wszystkich uczniów posiadających proble-
my z poruszaniem się. 

Dzięki wykonaniu inwestycji obiekt został 
dostosowany do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością ruchową. Budowa windy 
umożliwiła dzieciom niepełnosprawnym 
bezpieczne i samodzielne korzystanie 
z trzykondygnacyjnego budynku szko-
ły, dzięki czemu młodzież niepełnospraw-
na, osoby z dysfunkcją narządów ruchu, 
w tym szczególnie osoby poruszające się 
na wózkach inwalidzkich, mogą w pełni 
uczestniczyć w życiu społeczności szkolnej. 
Budowa windy znacząco ułatwiła porusza-
nie się osobom niepełnosprawnym po bu-
dynku szkoły między kondygnacjami, dzięki 
czemu nauka w szkole dla tych uczniów już 
w tym roku szkolnym przebiega w taki sam 
sposób, jak nauka dzieci zdrowych. Na bu-
dowę windy Gmina Puck uzyskała dofinan-
sowanie z Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
w wysokości 150 000 zł, a wartość całej 
inwestycji wyniosła 670 350,00 zł.

AutOR : UG Puck



 86    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

AutOR : UG Cedry Wielkie

Gmina z ogólnej puli dofinansowania otrzy-
ma ok. 2 mln zł, a pieniądze mają być wy-
datkowane na kupno i montaż instalacji fo-
towoltaicznych na budynkach użyteczności 
publicznej.

Poza gminą Cedry Wielkie w projekcie 
uczestniczą jeszcze gminy Miłoradz, 
Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Osta-
szewo, Stegna. Dofinansowana zostanie 
realizacja instalacji OZE na 31 obiektach 
użyteczności publicznej (20 instalacji fo-
towoltaicznych, 5 kotłów na biomasę, 6 
pomp ciepła) oraz 83 sztuki oświetlenia 
zewnętrznego solarnego.

- Efektem inwestycji będą oszczędności 
w budżetach gmin – mniejsze rachunki za 
energię w wyniku jej produkcji ze źródeł wła-
snych. Realizacja projektu wpłynie również 
na poprawę stanu środowiska naturalnego 
oraz wzrost udziału energii produkowanej 
z odnawialnych źródeł w bilansie energe-
tycznym – zauważa Mieczysław Struk.

Wartość całkowita projektu Gminy Nowy 
Staw to 4,5 mln zł. Dofinansowanie ze środ-
ków RPO WP 2014-2020 wyniesie 3,7 mln 
zł. Projekt ma być zrealizowany do czerwca 
przyszłego roku.

- Nie jest to nasze pierwsze działanie pro-
ekologiczne. Dwie szkoły oraz hala sporto-
wa i marina w Błotniku ogrzewane są przez 
pompy ciepła. Stawiamy na ekologiczne 
rozwiązania, dlatego będziemy realizować 
kolejne tego typu przedsięwzięcia – pod-

kreśla Janusz Goliński, wójt gminy Cedry 
Wielkie. – Ekologia to jedno, a ekonomia to 
drugie. Dzięki instalacjom fotowoltaicznym 
na pewno będziemy płacić niższe rachunki 
za prąd.

W przypadku gminy Cedry Wielkie dofi-
nansowanie unijne wynosi 85 proc., dzięki 
czemu na ekologiczną inwestycję z nasze-
go budżetu trzeba będzie wydać jedynie ok. 
300 tys. zł. Prace instalacyjne rozpoczną 
się jeszcze w tym roku.

Otrzymamy 2 miliony na 
instalację fotowoltaiczną

Burmistrz Nowego Stawu 
Jerzy Szałach i Mieczysław 
Struk, marszałek województwa 
pomorskiego podpisali umowę 
na realizację projektu, w ramach 
którego realizowane będą 
inwestycje na terenie sześciu 
gmin żuławskich – w tym również 
Cedry Wielkie.
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Na Pomorzu wyróżnia się 
wśród innych samorządów 
w działaniach CSR, jakie ma 
wartości i jakie działania są do 
zrealizowania w tym zakresie 
opowie wójt gminy Przywidz 
- Marek Zimakowski.

Na 10. jubileuszowym Ogólnopolskim 
Szczycie Energetycznym OSE GDAŃSK 
2022 Gmina Przywidz została kolejny raz 
doceniona za swoje działania CSR. Tema-
tem przewodnim tegorocznej edycji było 
hasło: „Energetyka dla gospodarki - go-
spodarka dla energetyki”. W dniach 13.-14 
czerwca w Muzeum II Wojny Światowej 
odebrał Pan statuetkę Bursztyny Polskiej 
Energetyki za konsekwentne budowanie 
potencjału odnawialnych źródeł energii 
i poprawę efektywności energetycznej na te-
renie gminy Przywidz. Jakie emocje i wra-
żenia towarzyszyły w tym momencie?

Jak zwykle zadowolenie i radość z docenie-
nia naszych działań i doświadczeń w ob-
szarze OZE. To już kolejna nagroda w skali 
kraju więc nie ma aż takich emocji. Jednak 
ważne, że nasze działania są obserwowane 
przez szerokie otoczenie oraz dobrze oce-
niane. Dla naszej gminy statuetka „Bursz-
tyny Polskiej Energetyki” oznacza konse-
kwencję realizacji naszych założeń, wciąż 
budujemy świadomość i wartość ekologicz-
ną w naszej gminie.

najbardziej inspirująca 
i KonseKwentna 

w działaniach csr 
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Jak długi jest proces budowania tej świa-
domości ekologicznej w gminie? Kto Pana 
wspiera w tych działaniach?

W każdym działaniu ważne jest stworzenie 
szerokiego zespołu. Na takie zorganizowa-
nie urzędu gminy od początku stawiałem. 
Pierwszy projekt ekologiczny tzw. „sola-
ry”, finansowany ze środków RPO UM WP 
rozpoczął się w 2010 roku. Kolejne eco-
projekty to termomodernizacja obiektów 
gminnych gdzie wszystkie obiekty zostały 
zmodernizowane i uzbrojone w nowocze-
sne rozwiązania technologiczne. Budynki 
zostały docieplone, wyposażone w oświe-
tlenie ledowe oraz zostały zamontowane 
pompy ciepła jako źródło ogrzewania. 
Ostatnie działanie ekologiczne to projekt 
„fotowoltaicznych”11 budynków gminnych 
oraz ok.250 prywatnych zostało wyposa-
żonych w instalacje fotowoltaiczne. Warto 
podkreślić, że te działania pozwoliły wyeli-
minować węgiel z ogrzewania budynków 
gminnych. 

Gmina Przywidz została wyróżniona 
w konkursie „Innowacyjny Samorząd Ser-

wisu Samorządowego PAP. W projekcie 
SERENE brało udział 14 europejskich Part-
nerów, wśród nich min.: Dania, Holandia 
oraz Polska reprezentowana przez Gminę 
Przywidz. Jak doszło do tej współpracy?

Podczas spotkania w 2016 roku, dotyczące-
go utworzenia w Przywidzu Klastra Energe-
tycznego „Zielona Brama” poznałem wielu 
pasjonatów, przedsiębiorców OZE. Byłe 
też tam profesor Jan Kiciński - dyrektor 
IMP PAN. Od tego czasu odbyliśmy wiele 
spotkań i rozmów co zaowocowało bliższą 
współpracą. Pierwszy projekt TechROL 
a teraz SERENE, gdzie Gmina Przywidz jest 
obiektem badawczym. Bardzo cenię sobie 
wiedze pana profesora oraz docenianie po-
tencjału naszej gminy

Projekt ten zakłada utworzenie obszarów 
demonstracyjnych w tych trzech krajach, 
a nasz reprezentuje gmina Przywidz, w ja-
kim zakresie? 

Docelowo projekt zakłada tworzenie wspól-
not energetycznych opartych na własnych 
źródłach OZE plus magazyn energii.

Gmina Wiejska Przywidz w projekcie SE-
RENE zakłada wypracowanie rozwiązań 
integrujących różne elementy systemu 
energetycznego oraz utworzenie nowych 
jednostek wytwarzania energii odnawial-
nych na potrzeby społeczności lokalnych. 
Jakich efektów można się spodziewać, do 
czego dążycie w realizacji tego projektu?

Tak jak w odpowiedzi na poprzednie pytanie 
– własne źródła OZE z magazynami energii 
a być może i model V to G, czyli pojazd elek-
tryczny, który skumulowaną na podczas jaz-
dy energię elektryczną przekaże na potrze-
by domu, parkując we własnym garażu.

W ubiegłym roku podczas VII edycji kon-
kursu Polskiego Towarzystwa Przemysłui 
Rozdziału Energii Elektrycznej otrzyma-
liście tytuł „Samorządu przyjaznego ener-
gii” i wraz z pamiątkową statuetką grant 
w wysokości 15 tys zł na dalsze inwestycje. 
W jaki sposób wykorzystaliście te środki 
w kolejnych działaniach ekologicznych?

Z tych środków zakupiono kompensato-
ry mocy biernej w kluczowych obiektach 
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gminnych. Ich zamontowanie pozwala 
ograniczyć zużycie energii elektrycznej.
nawet o 10%. A to, co ciekawe i warto 
o tym powiedzieć to fakt, iż w październiku 
2021 r także otworzyliśmy gminną oczysz-
czalnie ścieków w miejscowości Piekło 
Dolne. Inwestycja została zrealizowana 
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Projekt obejmował budowę nowej 
oczyszczalni ścieków średniej wydajności 
535m3 na dobę, likwidację starej oczysz-
czalni ścieków oraz budowę ok. 27 km 
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
takich jak: Przywidz, Pomlewo, Jodłowno, 
Marszewska Góra, Gromadzin, Ząbrsko 
Górne i Piekło Dolne. Całkowita wartość 
projektu wynosiła ponad 34 mln zł a do-
finansowanie z UE wyniosło ok. 18 mln 
zł. Liczba mieszkańców przyłączonych do 
kanalizacji to 380 osób. Kolejny niezwy-
kle wartościowy projekt, z którego gmina 
Przywidz może być bardzo dumna. 

Jak się to Państwu udało zrealizować?

Udało ale w bólach. Dopiero kolejny, wyło-
niony w przetargu wykonawca dokończył 
to zadanie. Efekt zakładany osiągnięty 
a oprócz ekologicznego aspektu, odsunię-
cie takiego obiektu od samego Przywidza, 
czyli usunięcie emisji odoru uciążliwego 
szczególnie latem

Jestem pod ogromnym wrażeniem efek-
tywności działania CSR w Państwa gmi-
nie. Wierzę, że możecie być inspiracją dla 
innych i wsparciem w rozwoju budowania 
świadomości ekologicznej. Proszę na koniec 
nam podpowiedzieć jakie atrakcje tury-
styczne oferuje Gmina Przywidz w okresie 
letnim i zimowym?

Zima, przy założeniu że jest śnieg, to zde-
cydowanie narty. Pamiętam czas, kiedy 

nawet dwa miesiące turyści szusowali na 
stokach w Przywidzu i Trzepowie. W tym 
czasie duże obłożenie mają nasze hotele 
oraz kwatery agroturystyczne, które na-
wet przy zimie bez śniegu, też cieszą się 
popularnością. Jeżeli zima bez śniegu to 
zawsze zajęcia (Campy) w Arenie Przywidz. 
Odwiedzają nas kluby sportowe głownie 
z Trójmiasta. A latem – kąpielisko strzeżone 
w Przywidzu, ale i inne, również te mniej po-
pularne. Naszą ważną marką, oprócz OZE, 
jest RockBlu Festiwal. Do tej pory to letnie 
muzyczne wydarzenie gromadziło u nas 
tysiące fanów polskiego rocka. W 2015 
roku rozpoczęliśmy nasz Festiwal koncer-
tem Czerwonych Gitar, które obchodziły 
swoje 50-lecie działalności. Ważnych wy-
darzeniem było nadanie nazwy bulwarowi 
nadjeziornemu – Bulwar Zespołu Czerwo-
ne Gitary. Ponoć to jedyny taki bulwar na 
świecie. Kto u nas nie grał – OldBrakeout, 
Kombi, Odział Zamknięty, Golden Life, Złe 
Psy z Andrzejem Nowakiem, SBB, LeBurn 
Madox, Cotchis z Pawłem Małaszyńskim. 
A przez cały rok inne wydarzenie teatralne, 
chóralne, gminne eventy. Jesteśmy gminą 
całoroczną, więc nie trzeba wyjeżdżać żeby 
znaleźć coś dla siebie o każdej porze roku. 

Lato, zima – z grubsza wymieniłem atrakcje. 
A wiosna – piękne kolory i budzącą się przy-
roda. Jesień – też piękna i kolorowa, ale czę-
sto i grzybna. Borowików tysiące, tak więc 
lasy, woda, obiekty i ciekawi ludzie ze swo-
imi pasjami, a przede wszystkim stawiająca 
na ekologię Przyjazna Gmina

TEKST: Julay Belhaye ZDJĘCIA: UG Przywidz
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bezpłatne wycieczki po mieście 
z PrzewodnIkIeM 

Jednym z najważniejszych obiektów w mie-
ście jest XVII-wieczna Kalwaria Wejherow-
ska z 25. kaplicami usytuowanymi na wzgó-
rzach morenowych. Warto również poznać 
architekturę oraz wnętrze Kościoła pw. Św. 
Trójcy wybudowanego w roku założenia mia-
sta oraz Kościoła Klasztornego z cudownym 
obrazem Matki Bożej Wejherowskiej korono-
wanym przez Jana Pawła II. Szlak głównych 
atrakcji miasta wraz z Kalwarią Wejherow-
ską można bezpłatnie zwiedzać z przewod-
nikiem codziennie, w lipcu i sierpniu. Zbiórka 
przed pomnikiem Jakuba Wejhera o godz. 11. 
Tel. i szczegóły 58 677 70 58. 

zwIedzanIe ratusza

W zabytkowym ratuszu na turystów czekają 
m.in. sala historii i tradycji, cela więzienna, 
makiety miasta oraz Kalwarii Wejherow-
skiej, a także multimedialna Sala Historycz-
na „Wejherowo okresu międzywojennego”. 
Ratusz można zwiedzać bezpłatnie o peł-

nych godzinach w dni powszednie w godz. 
9-15, a w weekendy w godz. 11-15 (ostatnie 
wejście godz. 14).

letnIa bIblIoteka w MuzeuM 

Pasjonaci czytania na świeżym powietrzu 
będą mogli skorzystać z plenerowego punk-
tu bibliotecznego na tarasie wejherowskiego 
pałacu. Od 6 lipca do 26 sierpnia punkt bi-
blioteczny będzie czynny w środy w godz. 14-
18, w czwartki w godz.12–15 i w piątki w godz. 
12-15. W ramach Biblioteki Letniej będą odby-
wały się spotkania autorskie z pisarzami. 

joga w Parku 

W każdą letnią niedzielę lipca i sierpnia 
o godz. 9.30 odbywać się będzie Joga w Par-
ku, cykl otwartych spotkań z jogą na świe-
żym powietrzu w wejherowskim parku. 

aktywne soboty 

W każdą sobotę, w wejherowskim Parku 
Miejskim o godz. 10 będą odbywały się zaję-

cia fitness. W programie: ćwiczenia wzmac-
niające i ujędrniające ciało oraz wzmacnia-
jące i angażujące mięśnie brzucha (2.07); 
PILATES (9.07); FAT BURNER -SUPER SPA-
LANIE (16.07), Zumba (23.07, 30.07, 6.08); 
ZDROWY KRĘGOSŁUP (13.08), FIT BODY 
(20.08); PILATES (27.08).

Uczestnicy powinni zabrać ze sobą matę do 
ćwiczeń i wodę do picia. 

wejherowskIe kIno Pod gwIazdaMI 

Plenerowe emisje filmów w każdy czwartek 
lipca i sierpnia w Amfiteatrze w Parku Miej-
skim. Seanse pod gołym niebem - początek 
godz. 21.30. W programie: (7.07) Na rauszu 
reż. Thomas Vinterberg, 2020; (14.07) Woj-
na z Dziadkiem reż. Tim Hill, 2020; (21.07) 
Sonata reż. Bartosz Blaschke, 2021; (28.07) 
C’mon C’mon reż. Mike Mills, 2021; (4.08) Mi-
nar reż. Lee Isaac Chung, 2020; (11.08) Zupa 
nic reż. Kinga Dębska, 2021; (18.08) Chłopiec 
z chmur reż. Nicolas Vanier, 2019; (25.08) 
Nieznośny ciężar wielkiego talentu reż. Tom 
Gormican, 2022.

Dla miłośników muzyki i kina 
w plenerze oraz dla cenią-
cych aktywny wypoczynek na 
łonie przyrody, dla tych, którzy 
lubią zwiedzać i zagłębiać się 
w historii – Wejherowo przygo-
towało szereg letnich atrakcji. 
Dla mieszkańców Wejherowa 
i dla turystów latem zorga-
nizowanych zostanie wiele 
atrakcyjnych zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych i wydarzeń 
kulturalnych.

witamy wakacje 
w wejherowie!
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koncerty letnIe w Parku 

W każdą niedzielę, o godz. 17 Prezydent 
Miasta Wejherowa i Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają do parku na darmowe 
koncerty letnie w ramach cyklu „Lato z Fil-
harmonią Kaszubską”, które będą odbywały 
się na dolnym tarasie – na małej scenie. 

PtakI w Parku 

W Parku Miejskim można zobaczyć także 
ptaki – bielika, pelikany i żurawie koroniaste, 
które przebywają w specjalnie przygotowa-
nych dla nich wolierach. Atrakcje w Parku 
pozwalają przebywającym tam znaleźć 
chwilę relaksu w pięknym otoczeniu, a tak-
że zobaczyć z bliska ptaki, które w naturze 
trudno spotkać. 

szlak nut kaszubskIch

Kaszubska melodia prowadzi Szlakiem 
Nut Kaszubskich umożliwiając zwiedzenie 
miasta i poznanie jego historii i tradycji. Ta 
atrakcja, uzupełnia ofertę turystyczną mia-
sta, ale jest także projektem skierowanym 
do mieszkańców Wejherowa przypominają-
cym o jego regionalnej tradycji. 

potańcówka mieJska

15 sierpnia w godzinach od 15.00 do 22.00 
na placu Jakuba Wejhera przed ratuszem 
odbędzie się tradycyjna Potańcówka Miej-
ska. Podczas potańcówki WCK przygotował 
wiele atrakcji. 

atrakcJe dla naJmłodszych 

Wakacje w mieście także mogą być atrakcyj-

ne także dla najmłodszych. W Wejherowie 
po raz pierwszy organizowane są półkolonie 
letnie, które odbędą się w dwóch terminach: 
od 18 do 29 lipca w Szkole Podstawowej nr 9 
i od 1 do 12 sierpnia w Szkole Podstawowej nr 
5. Zajęcia będą prowadzone w godz. 8 -16. 

W programie półkolonii znajdują się: kon-
kursy, quizy, gry terenowe, warsztaty pla-
styczne, wycieczki, zajęcia muzyczne, spor-
towo-ruchowe i relaksacyjne, gry i zabawy 
integracyjne, spacery oraz wyżywienie. 

- Po raz pierwszy, z inicjatywy prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta, organizujemy pół-
kolonie letnie zdając sobie sprawę z tego, 
że wakacje są cudownym czasem dla dzieci, 
ale niełatwym organizacyjne dla pracujących 
rodziców – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa ds. ekono-
micznych i społecznych. – Organizując półko-
lonie dla najmłodszych dzieci z Wejherowa, 
chcieliśmy chociaż w taki sposób pomóc zor-
ganizować opiekę dla dziecka w wakacje. My-
ślę, że zajęcia są atrakcyjne i skorzystają na 
tym zarówno dzieci, jak i ich rodzice, zwłasz-
cza, że dla posiadaczy Wejherowskiej Karty 
Mieszkańca oferujemy zniżkę. 

lato z piłką 

Prezydent Wejherowa oraz Szkolny Związek 
Sportowy w Wejherowie organizują trady-
cyjnie dla dzieci szkół podstawowych akcję 
„Lato z piłką 2022”. Zajęcia będą prowadzo-
ne w sierpniu. 

Letni wypoczynek w sportowym stylu orga-
nizuje od 18 lipca Wejherowska Akademia 
Piłki Nożnej „Błękitni” w ramach Akcji Lato 
dofinansowanej przez Urząd Miejski w Wej-
herowie. Szczegóły na stronie organizatora. 

AutOR : UM Wejherowo

krzysztof hildebrandt, 
- prezydent Wejherowa

Tegoroczna letnia oferta dla mieszkańców Wejherowa i turystów 
będzie różnorodna oraz ciekawa. Tradycyjnie przygotowaliśmy 
propozycje spędzania czasu i każdy znajdzie z pewnością coś dla 
siebie. Zapraszam!
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W dokumentach planistycznych województwa pomorskiego ob-
szar ten określony jest jako „Strefa Przybrzeżna”. Są tu popularne 
miejscowości turystyczne i uzdrowiskowe – Ustka, Łeba, Rowy czy 
Poddąbie. W dużej części znajduje się on na terenie lub w otulinie 
Słowińskiego Parku Narodowego, wyróżniającego się unikalnymi 
w skali Europy zasobami przyrodniczymi w postaci ruchomych 
wydm czy rozległych mokradeł otaczających płytkie jeziora przy-
morskie i zachowanym dziedzictwem kulturowym Słowińców. 
W jego pobliżu znajdują się jednostki oraz poligony wojskowe, 
a w pobliskiej gminie Choczewo planowana jest budowa elektrowni 
jądrowej. Na wodach Bałtyku przewiduje się w najbliższych latach 
wybudowanie ogromnej liczby farm wiatrowych, do których obsłu-
gi planuje się zmodernizować port w Ustce. Pandemia COVID-19 
oraz wojna w Ukrainie przyniosła zmiany, które też przekładają się 
na konieczność zmiany w modelu funkcjonowania gospodarki tego 
obszaru, w dużej mierze opartej na obsłudze silnie sezonowego 
ruchu turystycznego. Wyzwaniem jest też transformacja cyfrowa 
oraz energetyczna gospodarki, starzenie się społeczeństwa Polski, 
jak też zmiany klimatyczne.

To wszystko sprawia, że kolejne lata przed mieszkańcami i włoda-
rzami tego obszaru przyniosą szereg wyzwań i możliwości, ale też 
problemów. Nowa perspektywa unijna stanowi szansę dla rozwoju 

obszarów, słabiej rozwiniętych gospodarczo i społecznie, posiada-
jących specyficzne ograniczenia i uwarunkowania lub też peryfe-
ryjne położenie. Należy do nich między innymi Strefa Przybrzeżna.

Rekomendacje opracowane w ramach strategii pozwolą na wy-
pracowanie w przyszłości wspólnych, sieciowych projektów, które 
rozwiązywać będą zidentyfikowane wspólnie potrzeby i problemy. 
Zachęci też lokalne samorządy do działań wspólnych, pozwalają-
cych kompleksowo rozwiązywać systemowe problemy w obszarze, 
korzystając z możliwości, jakie daje nowa polityka unijna choćby 
w obszarze środowiska, ochrony klimatu czy zrównoważonej tury-
styki. Pozwoli też na ułatwienie pozyskiwania finansowania na ta-
kie przedsięwzięcia. Jednak w odróżnieniu od innych dokumentów 
strategicznych, koncepcja rozwoju Strefy Przybrzeżnej skupiona 
jest na długofalowej wizji tego obszaru. 

Strategia zakłada między innymi badania opinii mieszkańców oraz 
liderów lokalnych, dotyczące oceny jakości życia i wyzwań oraz 
problemów tego obszaru. Badania te zamieszczone są na stronach 
internetowych gmin, biorących udział w projekcie. Uzupełnieniem 
są badania młodzieży ostatnich roczników szkół średnich, którzy 
oceniają atrakcyjność Strefy Przybrzeżnej jako miejsca do życia 
i rozwoju zawodowego i prywatnego. 

Strategia rozwoju Strefy Przybrzeżnej
Samorządy lokalne miasta Łeby i miasta Ustki oraz gmin Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka przystąpi-
ły w maju 2022 roku do opracowania strategii rozwoju. Jest ona realizowana w ramach projektu „Centrum 

Wsparcia Doradczego Plus”, przez Związek Miast Polskich oraz Fundację Fundusz Współpracy pod patronatem 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, przy dużym udziale samorządowców i społeczeństwa regionu.

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: mat. prasowe
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