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POPRZEDNIE WYDANIA:

ajnowsze wydanie 
Expressu Biznesu 

jest wydaniem szczególnym. 
Znaczną część łamów pisma 
poświęciliśmy dobroczynnym 
działaniom pomorskich przed-
siębiorstw oraz instytucji. Ten 
szalenie trudny czas stał się 
dla nas wszystkich wartościo-
wą próbą, która pozwala poka-
zać gorące serca oraz wielkie 
zaangażowanie osób ze świata 
biznesu i przedstawicieli samo-
rządów. Kolejny raz na własnej 
skórze przekonujemy się o ce-
lach, które możemy osiągnąć 
w ramach wspólnych inicjatyw. 
Każda z nich jest na swój wyjąt-
kowy sposób piękna i cenna.

Epidemia paraliżuje część ob-
szarów gospodarczych. Istnieje 

jednak szereg przedsiębiorstw, które zachowują ciągłość w prowa-
dzeniu działalności. Są również takie, które w dobie pandemii mają 
więcej pracy niż zazwyczaj. Postanowiliśmy docenić ich ważną rolę 
na stronach aktualnego wydania magazynu.

Specjalna wersja Expressu Biznesu nie zwalnia nas z prezentowa-
nia aktualności rynkowych północnego regionu kraju. W najnow-
szym wydaniu nie zabraknie zatem najświeższych informacji z ryn-
ku nieruchomości oraz motoryzacji.
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Łukasz Wysocki,
Prezes Zarządu Arena Gdańsk Operator

Stanowisko prezesa zarządu Arena Gdańsk Operator – spółki zarządzającej miejskim stadionem piłkarskim w Let-
nicy objął Łukasz Wysocki. Nowy szef spółki dotychczas pełnił funkcję prezesa Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
i pomimo nowej nominacji wciąż pozostanie na tym stanowisku. Zmiana na wspomnianym szczeblu stanowi konse-
kwencję rezygnacji dotychczasowego szefa spółki – Tomasza Niskiego, który był wcześniej związany z koncernem 
medialnym Polska Press.

anna DrozD,
Rzecznik Prasowy Portu Gdańsk

Do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. dołączyła Anna Drozd, która poprowadzi biuro komunikacji i będzie 
pełniła funkcję rzecznika prasowego portu. Od ponad dekady jest związana z mediami. Wcześniej jako dzienni-
karz ekonomiczny Bankier.pl, później dziennikarz Pulsu Biznesu. W latach 2019-2020 rzecznik prasowy Domu 
Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. W Porcie Gdańsk będzie odpowiedzialna za kontakty z mediami oraz komuni-
kację wewnętrzną.

Leszek skiba,
Prezes Zarządu Banku Pekao

Z końcem kwietnia rada nadzorcza  Banku Pekao powołała Leszka Skibę, dotychczasowego wiceprezesa zarządu 
banku, na funkcję prezesa bieżącej wspólnej kadencji. W latach 2009-2015 Leszek Skiba pracował w Narodowym 
Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na kon-
sekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro.

W ciągu ostatnich tygodni doszło do kolejnych 
zmian personalnych. choć obeszło się bez reWolucji, 
to na kilku stanoWiskach pojaWili się noWi ludzie. 
spraWdź, przed kim stoją noWe WyzWania!

Nowi prezesi 
i dyrektorzy. Kim są?



ryzys społeczno-gospodarczy wywołany epidemią kształtuje sytuację 
na lokalnym rynku pracy. portal pomorskiego obserwatorium rynku 
pracy opublikował wstępne dane szacunkowe za miesiąc kwiecień. 

z raportu wynika, iż zapotrzebowanie na pracowników spada, a poziom 
bezrobocia rośnie. W porównaniu do końca marca liczba bezrobotnych 
w regionie wzrosła o 3.8%. Wiele wskazuje również na to, że niebawem 
czekają nas zwolnienia grupowe.

Polski Instytut Ekono-
miczny oszacował, iż 

zamknięcie stacjonar-
nych punktów gastro-

nomicznych poskutko-
wało spadkiem obrotów 
w owej branży na pozio-

mie 80-90%. Zdaniem 
ekspertów największe szanse na wyjście z eko-

nomicznego dołka mają przedstawiciele tych 
przedsiębiorstw, które najszybciej dostosowały 

się do trudnych warunków. Eksperci podkre-
ślają, że kryzys mogą przetrwać wyłącznie te 
podmioty, które sprawnie dostosowały się do 

narzędzi oferowanych przez social media.

spaDek 
obrotóW W branży 

gastronomicznej
Play rośnie w siłę i pochłania wirtualnego operatora 
Virgin Mobile Polska. Kwota całkowitej transakcji 
nie wydaje się przesadnie wysoka i wynosi 60.7 
milionów złotych. Nie bez znaczenia względem jej 
wysokości pozostają wewnętrzne problemy przej-

mowanego przedsiębiorstwa. 
Nie pomaga także trwający 
stan epidemii. Po zatwierdze-
niu transakcji przez UOKiK 
pod skrzydła sieci Play trafi 
około 400 tysięcy użytkow-
ników.

przetasoWania 
WśróD operatoróW

Biznes

zwolnień 

Widmo 
grupowych

K



 8    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Port Service 
staje na wysokości zadania

Walka z niewidzialnym wrogiem wkracza w decydującą fazę. Wprowadzone 
obostrzenia oraz trwająca izolacja zmniejszają negatywne konsekwencje 

występowania epidemii. spora w tym zasługa przedstawicieli służby zdrowia, 
którzy każdego dnia ryzykują zakażenie realizując swoje zadania. okazuje się, że 
w tle swoją ciężką pracę wykonują również firmy utylizujące odpady medyczne. 

przedstawiciele owej branży mają w czasie epidemii pełne ręce roboty. 
jednym z przedsiębiorstw, które staje na wysokości zadania jest firma port service. 

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: materiały prasowe
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Liczby związane 
z odpadami 

medycznymi

omorze stanowi ścisłą czo-
łówkę regionów w których 
poziom utylizacji odpa-

dów medycznych uchodzi za najwyższy. 
W obszarze Województwa Pomorskiego 
znajdują się 42 szpitale stacjonarne, któ-
re dysponują 9152 łóżkami. W granicach 
obszaru metropolitarnego znajduje się 
łącznie 427 placówek medycznych, co 
czyni Trójmiasto drugą co do ilości pla-
cówek medycznych aglomeracją w skali 
kraju. Statystyki związane z odpadami 
medycznymi pną się ku górze w ostatnich 
tygodniach za sprawą trwającej epidemii. 
Choć specjaliści przeprowadzają znacznie 
mniej operacji, to liczba odpadów wzrasta 
za sprawą trwającej epidemii.  Potwierdza-
ją to dane publikowane przez administra-
cje poszczególnych placówek. W Szpitalu 
Marynarki Wojennej w Gdańsku w lutym 
(jeszcze przed nastaniem epidemii) liczba 
odpadów medycznych wyniosła 3.2 tony. 
W ostatnich tygodniach wykres odnoto-
wał wzrost poziomu odpadów do 5 ton. To 

zaledwie jeden z przykładów ukazujących 
skalę z którą mamy obecnie do czynienia. 
Gdy weźmiemy pod lupę dane dotyczą-
ce gabinetów medycznych prywatnych, 
usług gabinetów weterynaryjnych oraz 

kosmetycznych, wówczas możemy mówić 
o tysiącach punktów produkujących odpa-
dy o charakterze medycznym. Wspomnia-
na spółka – Port Service, obsługuje blisko 
5000 tego rodzaju punktów. 

P
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Historia przedsiębiorstwa 
port service

Początki firmy Port Service sięgają 1957 
roku. Geneza działalności skupia się na 
efektach ratyfikacji konwencji o ochronie 
środowiska morskiego z roku 1954. Przez 
kilkanaście kolejnych lat marka działała 
jako Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usług 
Morskich, by w roku 1973 przekształcić 
się w przedsiębiorstwo państwowe. Głów-
nym celem działalności Port Service była 
aktywna ochrona i ograniczenie zanie-
czyszczeń wód Bałtyku, które generowała 
działalność stoczni, portów, infrastruktury 
portowej oraz żeglugi Gdańska i Gdyni. 
W 1991 roku przedsiębiorstwo przekształciło 
się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią należącą do Skarbu Państwa, zaś 5 lat 
później przeszło w ręce nowego właściciela 
na skutek przejęcia większościowego pa-
kietu udziałów przez niemiecki Blum Bete-
iligungs GmbH. Jedną z pierwszych decyzji 
nowego zarządcy było podjęcie się budowy 
nowoczesnej stacji termicznej obróbki od-
padów (TOO), która umożliwiła poszerzenie 
zakresu usług Port Service o utylizacje m.in. 
stałych odpadów niebezpiecznych w tym 
odpadów medycznych. Tym samym Spółka 
Port Service stała się istotnym ogniwem 
wpływającym nie tylko na gospodarkę i stan 
środowiska, ale także na bezpieczeństwo 
mieszkańców Województwa Pomorskiego. 
Dzięki temu domyka cykl obiegu zamknięte-
go odpadów w naszym regionie.

ważna roLa firm 
zajmującycH się utyLizacją

Obecnie firma Port Service jest najdłużej 
działającym i najbardziej doświadczonym 
na rodzimym rynku przedsiębiorstwem, 
które zajmuje się unieszkodliwianiem od-
padów niebezpiecznych. Aktualne działa-
nia pomorskiej firmy skupiają się na uniesz-
kodliwieniu wielu rodzajów odpadów m.in. 
przeterminowanych leków  (psychotropowe, 

najWiĘksze pLacóWki meDyczne 
WspóŁpracujące z firmą port service :

Gdański Uniwesytet Medyczny◊ 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku◊ 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku◊ 
7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku◊ 
Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku◊ 
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy◊ 
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie◊ 

cytostatyczne i cytoksyczne). Przedsiębior-
stwo Port Service współpracuje również 
z firmami zajmującymi się profesjonalnym 
transportem szkodliwych odpadów. Po od-
biorze ze szpitali, odpady są transportowa-
ne bezpośrednio do specjalistycznej insta-
lacji Port Service.  Wzmożona działalność 
placówek medycznych, rosnąca liczba osób 
zakażonych oraz częściowy paraliż służby 
zdrowia spowodowany szalejącym wirusem 
sprawia, że usługi utylizacji niebezpiecz-
nych odpadów medycznych są dziś jednym 
z priorytetowych zadań, którym należy 
sprostać ze względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców Pomorza. Większość z nich 
nie zastanawia się na co dzień, co dzieje się 
z odpadami medycznymi, które są realnym 
zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi oraz 
funkcjonowania środowiska naturalnego. 
W owej sytuacji dbałość o detale wynika-
jące z drogi, którą muszą przebyć  odpady 
medyczne  ma znaczenie szczególne.

istotne ogniwo 
procesów gospodarczycH

 Profesjonale podejście do unieszkodliwia-
nia  produktów przeznaczonych do utyli-
zacji ma także ogromne znaczenie poza 
stanem epidemii. Funkcjonowanie przed-
siębiorstwa poza stanem zagrożenia epi-
demicznego jest istotne dla regionu także 
ze względu na fakt, iż Pomorze jest drugim 
co do wielkości regionem w skali kraju, 
które produkuje największą ilość odpadów 
medycznych oraz przemysłowych. Jedną 
z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest położenie geograficzne. Dostęp do Mo-
rza Bałtyckiego oraz spora ilość zakładów 
produkcyjnych i przemysłowych  skutkuje 
zwiększonym zapotrzebowaniem na ten ro-
dzaj usług. Nie bez znaczenia jest również 

rosnąca ranga polskich usług medycznych. 
Placówki medyczne za sprawą profesjonal-
nego podejścia oraz konkurencyjnych cen 
przyciągają osoby spoza granic kraju – m.in. 
ze Skandynawii oraz Niemiec. Naturalnym 
następstwem częstych wizyt gości zagra-
nicznych jest zwiększona ilość odpadów 
wynikających z funkcjonowania gabine-
tów medycznych. W konsekwencji firmy 
z branży utylizujących mają pełne ręce 
roboty. Rezultaty znajdują odzwierciedle-
nia na gospodarczych wykresach. Okazuje 
się, że segment utylizacyjny jest jednym 
z najdynamiczniej rosnących ogniw w pol-
skiej oraz europejskiej gospodarce. Dziś od 
efektywności funkcjonowania tego rodzaju 
przedsiębiorstw zależy poziom globalnego 
bezpieczeństwa.

firma społecznie zaangażowana

Port Service to nie tylko technologia. Choć 
przedstawiciele firmy mają ręce pełne ro-
boty, to gospodarują czasem i możliwościa-
mi w taki sposób, aby móc angażować się 
społecznie w walkę z epidemią. Doskona-
łym przykładem tego rodzaju działań jest 
bezpłatny odbiór odpadów medycznych 
z mobilnego punktu testowania, który zo-
stał ulokowany w specjalnym namiocie 
przy Stadionie Energa. Format drive-thru 
umożliwia wykonywanie testów w sposób 
błyskawiczny – bez wychodzenia z samo-
chodu. Duże zainteresowanie mieszkań-
ców Gdańska ową inicjatywą sprawia, że 
ilość odpadów przeznaczonych do utyliza-
cji wzrasta. Odpowiedzialność społeczna 
przedsiębiorstwa Port Service w tej kwe-
stii sprawia, że mieszkańcy Gdańska mogą 
bezpiecznie i komfortowo sprawdzić stan 
swojego zdrowia, dzięki czemu ich świado-
mość na temat epidemii wzrasta.
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Finansują specjalistyczny sprzęt, dostarczają akcesoria ochronne, 
organizują akcje społeczne mające na celu niesienie pomocy w do-
bie epidemii. to tylko kropla w morzu wsparcia, które płynie w tym 
trudnym okresie od pomorskich przedsiębiorców. pomimo kryzysu 
gospodarczego firmy oraz instytucje z regionu otwierają swoje serca 
na pomoc dla innych. 

D
Zi

ĘK
U

Je
M

Y
!

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: materiały prasowe

jesteście 
wieLcy.

Na wsparcie może liczyć Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie
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inicjatywa i współpraca 
to podstawa

iecenione wsparcie płynie 
od Loży Gdańskiej Busi-
ness Centre Club. Orga-
nizacja aktywnie uczest-
niczy we wspieraniu 
pomorskiej służby zdrowia 

w trudnej sytuacji braku wystarczającego 
wyposażenia w sprzęt oraz środki ochrony 
osobistej. Działania podejmowane są w ra-
mach zorganizowanej z inicjatywy Loży 
Gdańskiej BCC akcji pomocowej dla po-
morskich szpitali, w wyniku której – dzięki 
ścisłej współpracy LG BCC z Departamen-
tem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego oraz zaangażo-
waniu firm członkowskich Loży Gdańskiej 
BCC – do tej pory udało się zrealizować za-
kup najpotrzebniejszego sprzętu medycz-
nego. Inicjatywa zaangażowała lokalnych 
przedsiębiorców, którzy niosą wsparcie na 
wielu frontach. W pomoc włączyło się 20 
podmiotów, dzięki którym zostały zaku-
pione trzy respiratory nowej generacji, trzy 
kardiomonitory oraz 100 tysięcy maseczek 
chirurgicznych.

N

Jednym z pierwszych pomorskich przedsiębiorstw, które zaangażowało się w wal-
kę z epidemią oraz wsparcie placówek medycznych była bytowska firma Drutex. 
Jej założyciel oraz prezes – Leszek Gierszewski zainicjował akcję pt. „Jesteśmy Ra-
zem. Pomagamy”. Akcja ma na celu koordynacje działań w walce z epidemią COVID-
19. Bytowska spółka dała jasny sygnał do działania przekazując milion złotych na 
rzecz szpitali. Poza wsparciem finansowym cenną inicjatywą jest również aktywne 
zrzeszanie pomorskich przedsiębiorstw oraz mobilizowanie ich do podjęcia kroków 
niosących pomoc w tym trudnym okresie.

Leszek gierszeWski,
Prezes Zarządu Drutex S.A.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nie pusty slogan. 
W naszym przypadku oznacza konkretne działanie. Zosta-
liśmy skonfrontowani z jednym z największych kryzysów 
w historii, już nie tylko w wymiarze produkcyjnym, inwesty-
cyjnym czy finansowym. To kryzys związany z ograniczeniem 
ludzkiej mobilności, którego dotychczas nie znaliśmy. 
Walczymy z wrogiem, którego nie widzimy i nie znamy. 
Nie jesteśmy w stanie wobec tego ocenić jak długo nie-
pewność co do przyszłości potrwa i jakie dokładnie skutki 
wywoła. Tym bardziej więc ważna jest dziś solidarność, 
biznesowa jedność i działanie ponad podziałami. 
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anna DrozD, 
Rzecznik Prasowy Portu Gdańsk

Port Gdańsk od początku epidemii aktywnie 
włącza się w pomoc w walce z koronawi-
rusem. Wiemy jak ważne jest wsparcie 
placówek medycznych w tym trudnym czasie. 
Dotychczas przekazaliśmy 10 namiotów, które 
mogą posłużyć jako przenośne izby przyjęć 
z pełnym wyposażeniem, 2 tysiące przyłbic 
ochronnych na rzecz Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego oraz środki ochrony 
osobistej (maseczki, gogle, fartuchy czy 
lodówki turystyczne) Szpitalowi w Koście-
rzynie. Gdański port uczestniczy też w akcji 
finansowania posiłków dla służby zdrowia 
„PosiłekzaWysiłek”. Dotychczas sfinansowa-
liśmy już 1500 posiłków, które pojadą do naj-
bardziej potrzebujących, w tym pracowników 
służby zdrowia, jak i osób starszych. Ponadto 
w ramach akcji „dzielimy się dobrem”, Port 
Gdańsk, przekazał 4 sztuki analizatorów do 
diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, stanowią-
cych wyposażenie laboratoriów.

aDam meLLer,
Prezes Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia

Intensyfikujemy działania w walce z koronawirusem, ponieważ realne wsparcie służby zdrowia 
możliwe jest tylko wtedy, gdy będziemy działać kompleksowo. Po respiratorach, zaangażowaliśmy 
się w kolejna inicjatywę, tym razem z obszaru diagnostyki. Nie ustajemy w naszych staraniach, 
dlatego w ramach działań profilaktycznych, przygotowaliśmy naklejki z grafiką i hasłem uświada-
miającym zachowanie odpowiedniego 2-metrowego dystansu np. w sklepach. To trudny czas dla 
nas wszystkich. Jesteśmy razem w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo naszego kraju.

wspóLne siły 
trójmiejskicH portów

Duży wkład we wsparcie placówek me-
dycznych mają także trójmiejskie porty. 
Port Gdynia i Port Gdańsk łączą siły w wal-
ce z koronawirusem. Rozpoczęta przez 
Port Gdynia akcja: „dzielmy się dobrem” 
rozwija się o kolejną, istotną z punktu wi-
dzenia przeciwdziałania narastającej fali 
zachorowań w Polsce inicjatywę zakupu 4 
szt. analizatorów do diagnostyki zakażeń 
SARS-CoV-2. Pierwsze urządzenie zostało 
przekazane Szpitalowi w Wejherowie, ko-
lejne placówkom w Gdyni, Gdańsku, Wej-
herowie i Kościerzynie.

To tylko niewielka część pomocy udziela-
nej w ramach akcji #dzielmy się dobrem. 
Jej idea opiera się na wsparciu lokalnych 
placówek medycznych w czasie trwają-
cej pandemii. Spółki zachęcają firmy do 
pomocy służbom medycznym w miejscu 
prowadzonej działalności biznesowej, 
przekazując niezbędne urządzenia oraz 
akcesoria ochronne. Chęć wsparcia 
wyraża coraz większa liczba przedsię-
biorstw, które nieustannie przyłączają 
się do akcji.
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mieczysŁaW ciomek,
Prezes Invest Komfort

Pandemia jest sprawdzianem naszej solidarności. 
Jeszcze nigdy nie potrzebowaliśmy siebie nawza-
jem tak bardzo, jak dziś. To właśnie teraz musimy 
stawiać dwa kroki w przód - planować i zapobiegać. 
Kluczowa jest zarówno pomoc szpitalom, medykom 
i ośrodkom pomocy jak i działania długotermino-
we - te, które wesprą lokalne biznesy. To one od lat 
nadają Trójmiastu jego wyjątkowy klimat. Zróbmy 
co w naszej mocy, by pomóc im przetrwać ten 
trudny czas.

paWeŁ brach,
Dyrektor Ds. marketingu i PR  
– Centrum Riviera

Pomocna Dłoń Riviery to szereg działań skupiają-
cych się na pomocy osobom i instytucjom, które 
potrzebują wsparcia na skutek pandemii. Celem 
akcji jest wsparcie lokalnej społeczności - osób 
starszych, ubogich, szpitali oraz ratowników me-
dycznych, a także dzieci z rodzin potrzebujących. 
Union Investment, właściciel Centrum, zdecydował 
się wesprzeć projekt dodatkowymi funduszami. 
Akcja objęła przygotowanie i dostarczenie 2000 
paczek żywnościowych dla potrzebujących, zakup 
30 laptopów dla gdyńskich uczniów, a także opcję 
zakupów na telefon dla seniorów. Dodatkowo 
Centrum zorganizowało zbiórkę na rzecz Centrum 
Medycyny Morskiej i Tropikalnej, do którego trafia-
ją osoby zakażone koronawirusem. 

deweLoperzy w waLce z pandemią

Ogromną pomoc niosą także 
przedstawiciele rynku nierucho-
mości. Pomorscy deweloperzy 
skupili się na finansowym wspar-
ciu rodzimej służby zdrowia. 
Jedną z pierwszych firm, która 
sfinansowała zakup dwóch respi-
ratorów była grupa Torus. Przed-
stawiciele marki deweloperskiej 
przekazali 110 tysięcy złotych na 
zakup dwóch respiratorów, któ-
re znalazły się na wyposażeniu 
Pomorskiego Centrum Chorób 
Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. 
W akcje mające na celu wspiera-
nie placówek medycznych zaan-
gażował się również Invest Kom-

fort, który przeznaczył na akcje pomocowe ponad 200 tysięcy złotych. Zakupione 
przez dewelopera respiratory trafiły do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Słupsku oraz Pomorskiego Centrum Reumatologicznego w Sopocie. Invest Komfort 
ponadto przyłączył się do akcji Business Centre Club i akcji Portu Gdynia #Dzielmy-
siędobrem. W ostatnich dniach zarząd firmy postanowił wesprzeć również trójmiej-
skie domy pomocy społecznej oraz Klinikę Alergologii i Pneumonologii w Gdańsku.  
Akcja #Dzielmysiędobrem angażuje kolejne przedsiębiorstwa, które w jej ramach 
wspierają walkę z epidemią. Znakomity przykład takiego wsparcia ukazują działania 
spółek wchodzących w skład Hass Holding (Euroafrica Services O. w Polsce, Doraco 
Nieruchomości, Korporacja Budowlana DORACO). Zrzeszone spółki zadecydowały 
o przekazaniu miliona złotych na pomoc placówkom medycznym.

wsparcie od centrów HandLowycH

Swój wkład w walkę z pandemią mają również 
trójmiejskie centra handlowe. Ogromną po-
pularnością cieszy się akcja zapoczątkowana 
przez Centrum Riviera. W ramach przedsię-
wzięcia „Pomocna Dłoń Riviery” dostarczono 
już ponad 2 tysiące paczek osobom pracu-
jącym na pierwszej linii frontu – lekarzom, 
pielęgniarkom oraz ratownikom medycznym. 
Na pomoc gdyńskiego centrum mogą także 
liczyć osoby starsze i samotne, które dziś są 
najbardziej narażone.  W niesienie pomocy 
zaangażowało się także inne centrum han-
dlowe – gdyński Klif, który przekazał 300 
urządzeń elektronicznych potrzebującym 
rodzinom, będących pod opieką lokalnych 
szpitali oraz gdyńskiego MOPS. Tysiące ma-
seczek oraz setki przyłbic ochronnych, które 
powstają przy wsparciu lokalnych producen-
tów trafia do gdańskich placówek za sprawą 
działań CH Forum Gdańsk. Niezbędne akce-
soria zostały dostarczone m.in. do 7 Szpitala 
Marynarki Wojennej. 

W niesienie pomocy zaangażowała
się m.in. Galeria Klif

Do akcji #dzielmysiędobrem przyłączyła się firma Doraco
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kompLeksowe działania i aLternatywne formy

Wsparcie płynące od pomorskich firm oraz instytucji nieko-
niecznie musi być uwarunkowane gigantycznymi nakładami 
finansowymi. Mnóstwo inicjatyw oraz przedsięwzięć to przede 
wszystkim zaangażowanie wolontariuszy, którzy każdego dnia 
poświęcają swój czas na niesienie pomocy najbardziej potrze-
bującym. Świetnym przykładem alternatywnych działań jest 
idea Olivia Business Centre, której przedstawiciele poza zaku-
pem modułu diagnostycznego dla Szpitala w Zaspie angażują 
się we wsparcie placówek edukacyjnych oraz uczniów, a także 
dostarczają posiłki służbom medycznym.

Skoro o przedstawicielach środowiska medycznego – nie mo-
żemy nie wspomnieć o działaniach Ergo Hestii. Towarzystwo 
ubezpieczeniowe przekazało milion złotych Polskiej Radzie 
Ratowników Medycznych, którą wesprze w zakupie oraz dys-
trybucji specjalistycznego sprzętu. 

gastronomiczno-motoryzacyjna 
kooperacja 

Przedsięwzięcia związane dostarczaniem żyw-
ności do placówek medycznych z każdym tygo-
dniem zyskują na popularności. W inicjatywę 
zaangażowało się mnóstwo obiektów gastrono-
micznych, które mogą oferować swoją pomoc za 
sprawą współpracy z przedstawicielami branży 
motoryzacyjnej. Nieocenione wsparcie w roz-
wożeniu posiłków niesie ze sobą Grupa Zdunek. 
Auta od trójmiejskiego dealera samochodowe-
go błyskawicznie, skutecznie i co ważne – bez-
piecznie dostarczają ciepłe posiłki do placówek 
medycznych. 

Powyższe przykłady wsparcia i zaangażowania 
w czasach zarazy to tylko namiastka działań 
w które włączyły się pomorskie firmy, organi-
zacje oraz instytucje. Pomoc, którą dostarczają 
jest ogromna i w sposób realny przyczynia się 
do zminimalizowania skutków wywoływanych 
przez epidemię.

Wielkie Serce od OBC to wyraz wdzięczności za trud przedstawicieli służby zdrowia
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Przygotowaliśmy 2000 paczek dla osób-
pracujących napierwszej linii  frontu i naj-
bardziej potrzebujących. Dostarczymy je 
pracownikom służby zdrowia : lekarzom, 
pielęgniarkom, ratownikom medycznym 
naszym lokalnym bohaterom, ubranym 
w szpitalne fartuchy. Przygotowaliśmy 
także paczki z żywnością i artykułami 
higienicznymi dla osób starszych, samot-
nych, najbardziej narażonych. Zdajemy so-
bie sprawę, że jest to kropla  w morzu po-
trzeb, dlatego nie kończymy na tym swoich 
działań! Chcemy, aby nasza pomocna dłoń 
dotarła do jak największej liczby potrze-
bujących. Dlatego uruchamiamy zbiórkę, 
do której każdy może dołączyć, udzielić 
wsparcia i zostać wirtualnym wolontariu-
szem naszej akcji! 

Możecie dorzucić przysłowiową “cegiełkę” 
i tym samym wspomóc zbiórkę środków 
dla Uniwersyteckiego Centrum Medycyny 
Morskiej i Tropikalnej.  To jedna z dwóch 
placówek w Trójmieście, do których trafia-
ją osoby zakażone koronawirusem, wyma-
gające hospitalizacji. Szczegóły dotyczące 
zbiórki znajdziecie na profilu facebooko-
wym Centrum Riviera.

A może znacie kogoś komu potrzebna jest 
nasza pomoc, kogoś komu moglibyśmy  
dostarczyć paczkę? Informacje o osobach 
potrzebujących można przesyłać na adres: 
pomocnadlonriviery@gmail.com. 

pomocna Dłoń riviery
 Gdynia i jej mieszkańcy od zawsze są bliscy sercu Riviery, dlatego dziś, w obliczu kryzysu,  przed 
którym wszyscy stajemy, wyciągamy pomocną dłoń, by wesprzeć najbardziej  potrzebujących. 
W tym trudnym okresie koncentrujemy siły i dokładamy wszelkich starań, aby nieść mieszkańcom 
Gdyni pomoc -przejawiającą się wróżnych formach i dostosowaną do ich aktualnych potrzeb. Union 
Investment, właściciel Centrum Riviera, zdecydował się wesprzeć projekt dodatkowymi fundusza-
mi. Od czego zaczynamy?

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: Andrzej J. Gojke / KFP
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Wykorzystanie środków z budżetu województwa i środków unijnych. odroczenia spłat, ulgi 
i nieoprocentowane pożyczki, a także świadczenia udzielane przez urzędy pracy – o wachla-
rzu działań podejmowanych przez samorząd województwa dla ratowania pomorskich przed-

siębiorców w czasie pandemii rozmawiamy z marszałkiem mieczysławem strukiem.

tekst: Urząd Marszałkowski
zDjĘcia: Urząd Marszałkowski

WSParcie SaMorZąDU 
województwa pomorskiego 

Dla PrZeDSiĘbiorcóW
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ija drugi miesiąc od 
ogłoszenia pandemii. 
Gospodarki poszczegól-
nych krajów – w róż-
nym stopniu i czasie 

– dotknie recesja lub co najmniej poważne 
spowolnienie. W Polsce rząd wprowadził 
szereg rozwiązań w Tarczy Antykryzysowej 
2.0 i pracuje nad kolejnymi ułatwieniami. 
Jak Pan ocenia działania rządu mające pomóc 
przedsiębiorcom w tym trudnym okresie? 

Rozwiązania przewidziane w Tarczy Anty-
kryzysowej, a szczególnie w znowelizowanej 
wersji, są bardzo potrzebne – to być albo nie 
być dla rzeszy przedsiębiorców i organi-
zacji pozarządowych. Przyjęte regulacje 
mają kilka jasnych punktów, w tym niekiedy 
bardzo szczegółowych, jak np. wyłączenie 
z opodatkowania przychodów z tytułu umo-
rzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw. 
Jednak skala tej pomocy jest zdecydowanie 
niewystarczająca, nie wprowadzono funda-
mentalnych możliwości, o które zabiegały 
środowiska gospodarcze. Zgłaszały one 
np. postulaty dotyczące zwolnienia z zali-
czek na PIT i CIT, czy szybkiego uzyskania 
zwrotu podatku VAT. Ograniczona skala po-
mocy państwa dla przedsiębiorców wynika 
z faktu, że rząd nie ma rezerw budżetowych, 
które mógłby przeznaczyć wprost na pomoc 
w postaci dopłat lub pośrednio, w postaci 
odstąpienia od płacenia zobowiązań podat-
kowych czy składek. Środki zostały bowiem 
w ostatnich latach przeznaczone na progra-
my socjalne bez liczenia się z niebezpieczeń-
stwem, że przecież nie zawsze będziemy na 
prostej ścieżce wzrostu gospodarczego. 
Skoro państwo nie ma rezerw, pozostaje mu 
zadłużanie się, np. w Narodowym Banku Pol-
skim. Martwię się, że finansowanie niezbęd-
nej interwencji kryzysowej będzie oznaczać 
po prostu drukowanie pieniędzy. Skutki 
będziemy odczuwać wszyscy, mierząc się 
z wysoką inflacją. Młodzi ludzie nie pamię-
tają, co to jest inflacja, nie mają więc świa-
domości, że jest to rak, który zniszczy każdą 
gospodarkę. Mam nadzieję, że nie zmierza-
my w tym kierunku. Ale krótko mówiąc, to 
rządzący w Warszawie mają uprawnienia 
i narzędzia, by chronić gospodarkę i przygo-
tować ją na nadciągający kryzys. Niestety 
nie zabezpieczyli na to odpowiednich środ-
ków. A jednoczesne zapewnienia premiera 
Morawieckiego o kontynuacji takich wielo-
miliardowych inwestycji jak Centralny Port 

Komunikacyjny, czy przekop mierzei brzmią 
w tym kontekście wyjątkowo kuriozalnie.

Czy regiony, tzn. Pomorskie i 15 innych wo-
jewództw, nie powinny wspomagać rządzą-
cych i wspólnie działać na rzecz załagodze-
nia kryzysu gospodarczego i zdrowotnego? 
Jako samorząd macie do dyspozycji środki 
europejskie.  

Zdecydowanie tak, rząd powinien aktywnie 
współpracować z samorządami, jednak od 
wielu lat nie jesteśmy mówię o samorzą-
dach regionalnych traktowani jak partnerzy. 
Konstytucyjnie zagwarantowany proces 
decentralizacji jest od kilku lat w odwrocie, 
jesteśmy systematycznie pozbawiani części 
naszych kompetencji i źródeł finansowania, 
lub też nakłada się na nas nowe zadania bez 
zapewnienia środków na ich realizację. Przy-
pomnę, że rząd podporządkował już sobie 
wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 
czy zarządy gospodarki wodnej. Szkoda, że 
tak się dzieje, bo przez to potencjał regional-
nej wspólnoty, którą bardzo dobrze znamy 
i współtworzymy, nie jest w pełni wykorzy-
stywany. Jeśli chodzi o wsparcie przedsię-
biorców, to zamykanie małych i większych 
biznesów oraz zwolnienia pracowników, to 
nie są dla nas tylko statystyki. Dla nas sa-
morządowców oznacza to kłopoty nie ano-
nimowych ludzi, ale bliskich, znajomych, są-
siadów, członków naszej lokalnej wspólnoty. 
Dlatego, mimo ograniczeń co do naszych re-
alnych możliwości, działamy tak szybko i tak 
szeroko, jak to tylko możliwe. 

Jak zatem Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego wspiera przedsiębiorców? 

Uruchamiamy wsparcie, które powinno być 
traktowane jako uzupełniające do rządo-
wego. Mamy frustrującą świadomość, że 
nasze działania nie zaspokoją wszystkich 

potrzeb pomorskiej gospodarki. Uważam, 
że w zakresie, jaki jest dla nas dostępny, za-
reagowaliśmy jednak błyskawicznie i rzuci-
liśmy na szalę wszelkie dostępne zasoby. 
Przygotowywanie nowych rozwiązań dla 
przedsiębiorców dzieje się od połowy mar-
ca, dosłownie z dnia na dzień. Środki, które 
chcemy wykorzystać pochodzą zarówno 
z funduszy unijnych – z programu regional-
nego, jak i z budżetu samorządu. 

Jak to wygląda w praktyce?

Kluczowym krokiem do uruchomienia kry-
zysowego wsparcia dla małego i średniego 
biznesu była bardzo szybka renegocjacja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego z Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komi-
sją Europejską. Decyzję o zmianie przezna-
czenia środków w tym programie podjęli-
śmy 19 marca. Na marginesie przypomnę, 
że pierwszy przypadek zachorowania 
w naszym regionie mieliśmy 14 marca i od 
tego samego dnia zaczęło się zamrażanie 
polskiej gospodarki. W trzy dni przeprowa-
dziliśmy uzgodnienia z Komisją Europejską 
i już 1 kwietnia mogliśmy je formalnie za-
twierdzić. To jest moim zdaniem tempo nie-
spotykane w historii funduszy europejskich. 
Dzięki podjętym decyzjom, na pomoc przed-
siębiorcom mogliśmy skierować 51,5 mln zł 
z funduszy unijnych. Kwota ta, na podstawie 
kolejnej decyzji Zarządu Województwa z 16 
kwietnia, zwiększyła wartość naszej umo-
wy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 
To w oparciu o tę umowę przedsiębiorcom 
z naszego regionu udzielane jest wsparcie 
publiczne w postaci preferencyjnych poży-
czek. Dzięki dodatkowym środkom możliwe 
będzie, przy pomocy wyłonionych pośredni-
ków finansowych, udzielanie tzw. pożyczek 
płynnościowych, które można przeznaczyć 
na cele obrotowe przedsiębiorcom, którzy 
mają przejściowe trudności w wyniku epi-
demii COVID-19. Można z nich będzie finan-
sować także koszty wynagrodzeń pracow-
ników. Oprocentowanie pożyczek będzie 
niskie lub nawet zerowe. Dzięki już podję-
tym decyzjom z tych środków przedsiębior-
cy będą mogli korzystać od przełomu maja 
i czerwca – bo tyle czasu potrzebuje Bank 
Gospodarstwa Krajowego na wyłonienie 
wspomnianych pośredników finansowych. 
Staramy się jednak by jeszcze maksymalnie 
przyspieszyć ten proces.  

M UrUchoMioNe PrZeZ 
NaS forMY WSParcia 

PrZeDSiĘbiorcóW 
SiĘgaJą KWotY 650 

MlN Zł. to DUżo, 
ale i taK Nie UDa SiĘ 
PoMóc WSZYStKiM. 
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Przełom maja i czerwca może być odległą 
perspektywą dla przedsiębiorców, którzy 
potrzebują wsparcia natychmiast. 

Zgadza się. Procedury uruchamiania środ-
ków unijnych, nawet jeśli je realizować 
w absolutnie ponadstandardowym tem-
pie, są czasochłonne. I dlatego zdając so-
bie z tego sprawę, Zarząd Województwa 
postanowił sięgnąć równolegle po nasze 
własne, regionalne zasoby finansowe. Za-
raz po majówce – od 4 maja – mikro, mali 
i średni przedsiębiorcy będą mogli się ubie-
gać o pożyczkę płynnościową, dokładnie 
taką samą, jak wyżej wspomniana, tyle że 
finansowaną ze środków województwa. Na 
ten cel wygospodarowaliśmy 30 mln zł. I co 
ważne, według mojej wiedzy, w dniu 4 maja 
będzie to pierwsze w Polsce tego rodzaju 
wsparcie realnie uruchomione w takiej ska-
li, a nie jedynie zapowiadane. Ta pula już 
trafiła za pośrednictwem naszego Pomor-
skiego Funduszu Rozwoju do Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o., który 
będzie udzielał pożyczek w wysokości do 
150 tys. zł, oprocentowanych nawet na 0%.  
Jak wspomniałem, aby oferta dla przedsię-
biorców była zbieżna, warunki udzielania 
pożyczki płynnościowej za pośrednictwem 
Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. 
z o.o. oraz za pośrednictwem podmiotów 
wyłonionych niebawem przez Bank Gospo-
darstwa Krajowego będą tożsame. Nawią-
zując do zerowej stawki oprocentowania 
naszej oferty – mnie i moich współpracow-
ników bolą opinie, które można przeczytać 
niekiedy na różnych forach w sieci, że sa-

morządowcy w dobie kryzysu zamierzają 
„zarabiać na przedsiębiorcach”. Mam na-
dzieję, że takie opinie wynikają z niewiedzy, 
a nie ze złej woli.

A na jakie wsparcie przedsiębiorcy mogą 
liczyć od ręki? 

Tu mamy szereg możliwości. Współpra-
cujące z nami instytucje finansowe: Bank 
Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorski 
Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. wprowadzają 
do swojej oferty istotne modyfikacje, za-
równo dla przedsiębiorców już korzysta-
jących z pożyczonych środków, jak i tych 
zainteresowanych sięgnięciem po nie. 
Stopniowo, systematycznie od początku 
kwietnia, podpisywane są aneksy z po-
średnikami finansowymi umożliwiające 
przedsiębiorcom, którzy już uzyskali nasze 
wsparcie finansowe, skorzystanie z me-
chanizmu karencji, czy wakacji kredyto-
wych. „Zamrożeniu” podlegają zarówno 
raty kapitałowe, jak i odsetki.  We wszyst-
kich produktach dłużnych w naszej ofercie 
unijnej, czyli finansowanej z Regionalnego 
Programu Operacyjnego (tzn. Mikropo-
życzce, Pożyczce Rozwojowej, Pożyczce 
Inwestycyjnej, Pożyczce Profilowanej 
i Pożyczce na innowacje) umożliwiono cza-
sowe zawieszenie spłat rat i wydłużenie 
okresu kredytowania. Już teraz opcja ta 
jest dostępna dla znaczącej części z grupy 
ponad 1800 przedsiębiorców, którzy mają 
zawarte umowy pożyczki. Zwrócę także 
uwagę na opcję zmiany przeznaczenia 
części pożyczki, wprowadzaną dla przed-
siębiorców, którzy zawarli umowy po 1 lu-
tego br., np. z inwestycji na sfinansowanie 
kapitału obrotowego i wynagrodzeń dla 
pracowników. Możliwe jest także ubiega-
nie się o dodatkową pożyczkę przeznaczo-
ną wyłącznie na sfinansowanie bieżących 
potrzeb przedsiębiorstwa. Złagodzone zo-
stały ponadto warunki dotyczące działań 
windykacyjnych.  

Należy też odnotować, że Pomorski Fun-
dusz Rozwoju Sp. z o.o., który w naszym 
imieniu zarządza środkami własnymi wo-
jewództwa i współpracuje z instytucjami 
finansowymi nie tylko przy wspomnianej 
pożyczce płynnościowej, ale szeregu in-
nych produktów finansowych (m.in. Po-
życzka eksportowa, Pożyczka na zatrud-

nienie, Pożyczka turystyczna, Pożyczka 
Nieruchomość dla biznesu), również 
wprowadził zmiany mające łagodzić skut-
ki ekonomiczne epidemii COVID-19. W do-
stępnej ofercie wprowadzono m.in. możli-
wość finansowania wydatków obrotowych, 
a wszyscy pożyczkobiorcy – nowi i dotych-
czasowi – mogą również skorzystać z wa-
kacji kredytowych czy wydłużenia okresu 
karencji. A to oznacza, że ulgę w spłacie 
zobowiązań w najbliższych miesiącach od-
czuje kolejne 1700 pomorskich firm!

I wreszcie, nie mniej ważny instrument, od 
lat obecny w naszej ofercie, czyli poręcze-
nia kredytów bankowych. To narzędzie rów-
nież dostosowaliśmy do szczególnie trudnej 
sytuacji firm. Jest to wsparcie bezpłatne, 
polegające na zabezpieczeniu kredytu, któ-
ry przedsiębiorcy zaciągają w swoich ban-
kach. Nasz Pomorski Regionalny Fundusz 
Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. współpra-
cuje z większością banków spółdzielczych 
i komercyjnych działających na terenie 
województwa, informacji można zasięgnąć 
w swojej placówce.

W sumie o jakiego rzędu środkach na 
wsparcie przedsiębiorców mówimy?

Zupełnie nowy strumień pieniądza to 81,5 
mln zł, z czego 51,5 mln to środki przesu-
nięte w ramach środków unijnych, a 30 mln 
to wygospodarowane środki własne regio-
nu. Ale, jeśli zsumujemy wszystkie środki, 
zarówno pochodzące z budżetu wojewódz-
twa, jak i z funduszy unijnych, to mówimy 
o kwocie ponad 650 mln zł. Wchodzą w to 
również korzyści, jakie odniosą firmy dzięki 
np. odroczeniu terminów spłaty zobowią-
zań czy dodatkowej karencji. W tej kwocie 
mieszczą się również środki regionalne, 
z których finansowane są świadczenia dla 
firm w kryzysie, udzielane poprzez Woje-
wódzki Urząd Pracy oraz powiatowe urzę-
dy pracy.  Warto to podkreślić, bo raczej 
nie usłyszymy o tym w telewizji publicznej, 
że te jednostki to instytucje samorządo-
we, a istotna część środków finansowych, 
które za ich pośrednictwem trafiają do 
przedsiębiorców, również pochodzi z za-
sobów będących w dyspozycji samorządu. 
Swoją drogą bardzo zachęcam do śledze-
nia strony internetowej Urzędu Marszał-
kowskiego, gdzie na bieżąco gromadzone 
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są informacje dotyczące możliwych form 
wsparcia przedsiębiorstw w regionie: 
pomocdlafirm.pomorskie.eu.

650 mln – czy to dużo, czy mało? 

W ujęciu nominalnym oraz w proporcji do 
możliwości finansowych polskich samo-
rządów to ogromna kwota, natomiast tak, 
jak powiedziałem wcześniej – zdajemy so-
bie sprawę, że nie zaspokoi ona potrzeb 
wszystkich firm na Pomorzu. Powiem wię-
cej, dzięki nim uda się wesprzeć niewielki 
odsetek z całej populacji ok. 296 tysięcy 
pomorskich firm. To rodzi frustrację, ale nie 
załamujemy rąk i działamy w swojej skali 
tak, jak możemy najlepiej. Natomiast w sy-
tuacji, gdy Polska pozostaje krajem scen-
tralizowanym, a nawet jest centralizowana 
coraz bardziej, żadne działania samorządów 
nie zastąpią rządu i nie zwolnią go z pełnej 
odpowiedzialności za ratowanie gospodar-
ki. I tu ciekawostka – kilka razy wspomnia-
łem o pomorskiej pożyczce płynnościowej 

dla firm, która finansowana będzie z regio-
nalnych źródeł unijnych w kwocie 51,5 mln 
złotych oraz zasobów własnych regionu 
w kwocie 30 mln złotych. W tym samym 
czasie rząd planuje uruchomienie analo-
gicznego wsparcia z krajowych programów 
unijnych. Na cały kraj przypaść ma 350 mln 
złotych. Szacujemy, że z kwoty tej około 20 
mln powinno przypaść na Pomorskie. I taka 
jest niestety w tym akurat przypadku pro-
porcja: samorząd – 81,5 mln, rząd – 20 mln.    

Czy wyliczone wcześniej kwoty i formy 
wsparcia to wszystko, na co mogą liczyć 
pomorskie firmy ze strony regionalnego 
samorządu?

Faktem jest, że większość środków unij-
nych została już rozdysponowana w po-
przednich latach. Dzięki nim realizujemy 
setki ważnych dla Regionu projektów. Re-
zerwy, które pozostały, nie są duże i ana-
lizujemy na bieżąco sytuację. Pracujemy 
teraz nad tym, czy da się jeszcze wygospo-

darować kolejne środki na wsparcie ochro-
ny zdrowia, czy pomoc dla przedsiębior-
ców, np. dla wybranych, kluczowych branż 
pomorskiej gospodarki, aby pomóc im 
szybko wrócić na rynek, gdy obostrzenia 
aktywności biznesowej zaczną być stop-
niowo znoszone. Na zakończenie dodam, 
że dla pobudzenia pomorskiej gospodarki 
ważne jest też, aby inwestycje samorządo-
we przebiegały w miarę możliwości w spo-
sób niezakłócony. Z tego punktu widzenia 
nie możemy lekko zrezygnować z realiza-
cji np. naszych inwestycji drogowych czy 
kolejowych. To samo odnosi się do innych 
zadań, np. finansowania przewozów kole-
jowych, których koszty stanowią najwięk-
szą i pozycję w budżecie samorządu wo-
jewództwa. Jest to bardzo ważne zadanie, 
również dla przedsiębiorców i ich pracow-
ników. Podkreślę przy tym, że konieczne 
jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań na 
poziomie rządowym, wspierających funk-
cjonowanie samorządów, których dochody 
również padają ofiarą kryzysu. 
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rozmowa z prezesem rËnku sławomirem niecko

rËNK, 
czyLi wiosna 
ma swoje prawa.

tekst: Anna Kłos
zDjĘcia: RENK
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anie Prezesie, podob-
no odwołał Pan wiosnę 
w ogrodzie?

 Nieporozumienie, kto chciałby odwo-
ływać tak piękną porę roku? Pomorskie 
Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze 
RËNK cały czas działa normalnie w czasie 
epidemii wirusowej. Jednakże ze wzglę-
dów bezpieczeństwa, choć z bólem serca, 
zrezygnowaliśmy z tegorocznej edycji im-
prezy „Wiosna w Ogrodzie”.

A wielu potencjalnych klientów szykowa-
ło się już na wizytę u Was 16-17 maja...

Niestety, XVIII edycję Ogólnopolskiej Wy-
stawy Ogrodniczej, połączoną z kierma-
szem „Wiosna w Ogrodzie”, byliśmy zmu-
szeni odwołać. Ale dostępu do towaru, 
który gwarantują nasi najemcy, klientom 
nie zamykamy. Wręcz przeciwnie. W tych 
dniach na terenie Centrum działalność 
handlową niezmiennie będą prowadzić 
nasi stali najemcy. W swej stałej ofercie 
mają świeże owoce, warzywa, kwiaty, sa-
dzonki i całą gamę artykułów dekoracyj-
nych. Klienci, którzy w tych dniach zdecy-
dują się nas odwiedzić, będą więc mogli 
dokonać zakupów. Zachęcamy jednak, 
aby nie czekać aż do 16-17 maja. Zakupy 
można zrobić każdego dnia, ale chodzi 
o to, żeby uniknąć podczas tych dwóch 
dni zbyt dużego skupiska ludzi.

Oczywiście przestrzegacie zalecanych 
przez rząd procedur bezpieczeństwa...

Dostosowujemy się do wszystkich ob-
ostrzeń, dotyczących m.in. obowiązku 
noszenia maseczek, rękawiczek, dezyn-
fekcji rąk i zachowywania bezpiecznej 
odległości. Nasi pracownicy, odpowie-
dzialni za pilnowanie porządku na obiek-
tach, przypominają, zarówno kupcom jak 
klientom, o obowiązujących zasadach. 
Działamy normalnie,  ale wszyscy wcho-
dzący na rynek muszą pamiętać, że obo-
wiązują na nim takie same obostrzenia, 
jak wszędzie. I dotyczą one wszystkich, 
łącznie ze mną.

Czy stan koronawirusowej epidemii bar-
dzo wpłynął na funkcjonowanie RËNKU?

Zależy od branży. Branża spożywcza, 
handel owocami i warzywami funkcjonu-
je normalnie, a nawet powiedziałbym, że 
ruch jest większy niż w poprzednich la-
tach. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że 
część mieszkańców boi się robić zakupy 
w dużych sieciach handlowych, w związ-
ku z czym wraca do swoich małych osie-
dlowych sklepików. A one zaopatrują się 
na terenie naszego rynku hurtowego. 

A wiosna szaleje też w kwiatach?

Niestety nie do końca, ponieważ o 70% 
zmniejszyła się sprzedaż kwiatów ciętych 
i artykułów florystycznych. Praktycznie 
sporadycznie odbywają się uroczystości 
zaślubin, ale huczne wesela są zakaza-
ne, zakończenie roku szkolnego dla ma-
turzystów odbyło się za pośrednictwem 
internetu, więc uczniowie nie wręczali 

kwiatów nauczycielom, restauracje i ho-
tele pozostają zamknięte. Zupełnie ina-
czej jest, jeśli chodzi o rośliny, które sadzi 
się na balkonach, tarasach, działkach czy 
w ogrodach. W przypadku kwiatów raba-
towych ruch zaczyna być coraz większy.

W czasach przymusowego siedzenia 
w domu ludzie konkurują w kategorii kto 
ma piękniejszy balkon?

Taka konkurencja między sąsiadami za-
wsze była, jest i będzie. Taras, balkon, 
kwietnik przed domem czy działka za-
wsze stanowiły miejsce do zapomnienia 
o troskach dnia codziennego, a także 
do wykazania się swymi zdolnościami 
aranżacyjnymi. A teraz, kiedy większość 
społeczeństwa spędza mnóstwo czasu 
w domach, okazuje się, że wielu nagle od-
kryło u siebie żyłkę ogrodnictwa, bo mają 
podwójną przyjemność – z urządzenia 
swego mini ogrodu i pochwalenia się ro-
dzinie oraz znajomym (za pośrednictwem 
internetu), co udało się im stworzyć. Nie 
wspomnę o działkowiczach, dla których 
wiosna to najciekawsza i najpracowitsza 
pora roku. 

Przypomnijmy zatem w jakich godzinach 
Wasze Centrum jest czynne...

Trzeba wcześniej wstać. Branża kwiatowa 
działa w Centrum Rënk od poniedziałku 
do soboty w godzinach porannych – moż-
liwość zakupów istnieje do około godz. 9 
rano. Branża spożywcza natomiast funk-
cjonuje również od poniedziałku do so-
boty, mniej więcej do godziny 12-tej. Na 
terenie rynku nie obowiązują godziny dla 
seniorów.
Na zakupy najlepiej przyjechać samocho-
dem, bo bez tego ciężko zabrać ze sobą 
towar. Prosimy pamiętać, że to jest rynek 
hurtowy, dlatego należy się liczyć z zaku-
pem większej ilości towaru. Gdyby jednak 
ktoś nie miał takiej możliwości, a chciał 
sobie kupić tylko parę kwiatów, cho-
ciażby na balkon, czy do ogródka, może 
przyjechać autobusem linii 210 (jadącym 
z Oruni przez centrum Gdańska) lub 169 
(rozpoczynającym swój kurs z Pętli tram-
wajowej w Oliwie). 

P
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Branża turystyczna jest jedną z najbardziej poszkodowanych 
przez epidemię koronawirusa. Sytuacja jest dramatyczna, ale czy 
branża ma szansę odrodzenia się? Jakie warunki i zjawiska mogą 
wpłynąć na ten proces – zarówno w sposób pozytywny jak nega-
tywny? - rozważamy w rozmowie z p. Martą Chełkowską, która 
z racji zarówno urzędu jak doświadczenia jest specjalistką i auto-
rytetem w tej dziedzinie. 

ani Dyrektor, czy mamy już jakieś (choćby ogól-
ne) podsumowanie poniesionych przez tę branżę 
strat w województwie pomorskim?

Obecna sytuacja jest dla przedsiębiorców turystycznych w kraju 
i regionie bardzo trudna.

Obliczono , że branża turystyczna już straciła 16% dochodów w swo-
jej działalności. W województwie pomorskim działalności zaprzestało, 
w związku z rozporządzeniem Ministerstwa  Zdrowia, 217 hoteli i pozo-
stała baza noclegowa. Bez pracy, a więc i głównego źródła dochodu,  
jest wielu z ponad 1000 przewodników,  20% z 330 organizatorów tu-
rystycznych, zawiesiło działalność a pozostali stoją przed niezwykle 
trudną decyzją o redukcji zatrudnienia lub zawieszenia działalności. 
Również inne firmy organizujące pobyt naszych gości czy atrakcje tury-
styczne przerwały pracę. Cała logistyka przestała funkcjonować. Tury-
styka zatrzymała się. Od  4 maja 2020 nastąpiło częściowe odwiesze-
nie działalności hoteli i innych obiektów noclegowych oraz muzeów, co 
okazało się problematyczne, gdyż obiekty nie są gotowe do funkcjono-
wania w nowych warunkach. Publikowane wytyczne, nie będące rozpo-
rządzeniem, nie precyzują szczegółów ochrony pracowników i klientów, 
pozostawiają odpowiedzialność po stronie zarządzających obiektami, 
w zakresie wyboru konkretnych rozwiązań. W tej trudnej sytuacji, rów-
nież finansowej, wielu przedsiębiorców nie ma wsparcia w przepisach.

P

PoMorSKie jest 
gotowe, PoMorSKie 
jest aktywNe

Wywiad z martą chełkowską – 
dyrektor departamentu turystyki 
w urzędzie marszałkowskim 
Województwa pomorskiego, 
prezes pomorskiej regionalnej 
organizacji turystycznej 

tekst: Anna Kłos
zDjĘcia: materiały prasowe
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Przy pomocy jakich działań branża turystyczno-wypoczynkowa, 
w tym gastronomiczna, stara się przetrwać czas zapaści?

Moim zdaniem mamy szczęście, że żyjemy i mieszkamy w regionie 
ludzi przedsiębiorczych i niezłomnych, o czym świadczy nasza hi-
storia i solidarność społeczna. Branża nie poddaje się, szuka roz-
wiązań na dziś i przyszłość. Niektóre obiekty hotelarskie przyjmują 
klientów w trakcie podróży służbowych, inne oferują swoje usługi 
dla służby medycznej czy kwarantanny. Obiekty gastronomiczne 
przygotowują posiłki na wynos. 

Jest ciężko, ale branża też przygotowuje się do opóźnionego sezo-
nu. W tym roku celem jest przetrwanie a w przyszłym jak najszyb-
sze odbicie się. Ustawa antykryzysowa w pewnym sensie pomaga 
przedsiębiorcom, ale jest wielu pominiętych. Dotychczas operacyj-
ne środki przekazane przez rząd RP firmom są niewystarczające, 
by przetrwać. Dlatego Zarząd Województwa Pomorskiego zdecy-
dował o wsparciu biznesu w wysokości 650 mln zł, w zakresie któ-
rego są pożyczki niskooprocentowane na wydatki bieżące, dla MŚP 
w wysokości 80 mln zł, których operatorami będą Bank Gospodar-
stwa Krajowego i Pomorski Fundusz Pożyczkowy.

Ponadto Zarząd województwa podjął decyzję o uruchomieniu prac 
przygotowawczych dla konkursu dotacyjnego dla branży turystycz-
nej, dla mikro i małych przedsiębiorstw, na wydatki związane z przy-
stosowaniem się do nowych warunków, w wysokości do 40 mln zł, 
który będzie ogłoszony na początku czerwca br. Samorządy teryto-
rialne opracowują i wdrażają lokalne programy wsparcia przedsię-
biorców, obniżając podatki lub przedłużając termin ich spłaty. 

Nowa rzeczywistość to nie lada wyzwanie dla wszystkich. Tylko 
współpraca, empatia, zrozumienie potrzeb i szacunek dają szansę na 
dalsze działania. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna wraz 
ze swoimi członkami podjęła działania promujące region, skierowane 
w pierwszym etapie, na rynek krajowy. Wspólna komunikacja i poka-
zanie potencjału w oparciu działania Public Relations, budujące za-
ufanie i pozytywne odniesienie, pozwolą na zaproszenie gości.

Które działania (na forum wojewódzkim i ew. krajowym, rzu-
tujące na nasz region), zostały wstrzymane? Targi? Konkursy? 
Działania inwestycyjne?

Zatrzymanie turystyki spowodowało też zatrzymanie się branży 
przemysłu spotkań, czyli precyzując: spotkań, konferencji, wyda-
rzeń. Zostały one odwołane lub przesunięte na jesień czy dalszy 
termin. Odrobienie strat zajmie dłuższy czas, niektóre konferencje 
może uda się zrealizować jesienią, ostatecznie wirtualnie. Nato-
miast inwestycje nadal są kontynuowane. Prace w ramach przed-

sięwzięć strategicznych Pomorskie Trasy Rowerowe czy Pomorskie 
Szlaki Kajakowe są prowadzone przez samorządy terytorialne, co 
napawa nadzieją, że pełna oferta turystyki aktywnej będzie do-
stępna dla naszych mieszkańców i gości w przyszłym roku. 

 Jak będzie wyglądał rynek turystyczny po pandemii?

Spodziewam się zmian w zakresie obsługi klienta jak i wymagań 
naszych gości. Bez badań konsumenckich trudno wyrokować jak 
będzie wyglądał rynek usług turystycznych. Z jednej strony, opie-
rając się na monitoringu rynku europejskiego, popularność zdo-
będą miejsca nieoczywiste, zmienione mogą zostać funkcje uzna-
nych atrakcji, rozwinie się turystyka przyrodnicza, aktywna, w tym 
wodna, upowszechnią się muzea na otwartym powietrzu. Z drugiej 
jest wiele opinii, iż po długiej izolacji, będziemy poszukiwać relak-
su, dobrych warunków w znanych i lubianych miejscach. Musimy 
podtrzymać zaufanie naszych gości, pokazać, że pomorskie jest 
gotowe podjąć turystów w sposób ciekawy, zindywidualizowany, 
bezpieczny, tak by powracali. Stąd nasza kampania #Pomorskie 
aktywne, #Pomorskie gotowe, pokazująca przygotowania do sezo-
nu opóźnionego, prezentująca moc możliwości i potencjał regionu. 
Kampania skierowana jest na rynek krajowy, bo tak też wyglądają 
ostatnie tendencje . W Europie większość krajów prowadzi politykę 
pomocy lokalnej branży nawet kosztem ograniczenia przyjazdów 
gości zagranicznych, choć są i takie, które turystom dopłacają do 
wakacji. My skupiamy się na razie na rynku krajowym, systema-
tycznie i coraz szerzej komunikując naszą gotowość.

Proszę wymienić warunki, które muszą zostać spełnione i zjawi-
ska jakie powinny wystąpić, aby zaczynający się sezon okazał się 
mniej depresyjny dla branży niż się zapowiada obecnie?

Obecny sezon jest ciężką próbą przetrwania dla branży. Myślę, że 
po prawie 2 miesiącach izolacji, wdrożone procedury i przyzwycza-
jenia, pozwolą na skupienie się na rozwoju firm i odrobieniu strat. 
W pomorskim działa 12 stowarzyszeń przedsiębiorców, to wielka siła 
wsparcia i współpracy, w regionie o tak wyraźnym turystycznym cha-
rakterze. W obecnej sytuacji ciągłej zmiany przepisów, warunków, 
trwającej pandemii, ważne jest by branża turystyczna i te wspierają-
ce ją, umiały dostosować się do zmienionych wymagań sanitarnych 
i logistycznych oraz do nowych preferencji i oczekiwań klientów. Po-
moc finansowa samorządu województwa to kropla w morzu potrzeb, 
choć w wielu przypadkach jest wielokrotnie większa od rządowej. 
Myślę, że mamy szansę częściowo skorzystać z turystycznego ruchu 
wakacyjnego i powoli odbudowywać swoje zasoby. 

Wierzę w pomorską branżę, musimy przetrwać, przecież wiatr wieje 
od morza…
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gdyńska strefa biznesu to przestrzeń stworzona dla przedsiębiorców szu-
kających miejsca do prowadzenia i rozwijania swoich firm. gsb to adres 
do rejestracji firmy, sala konferencyjna, biurka do pracy oraz możliwość 
wymiany kontaktów i organizowania spotkań. nasi klienci mają dostęp do 
porad księgowych i prawnych na preferencyjnych warunkach, a organizo-
wane przez nas wydarzenia dają im możliwość zaprezentowania swojej fir-
my i poznania ciekawych ludzi. jedną ze skutecznych i ciekawych metod 
prezentacji jest nasza strefa podcast. 
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tekst: Izabela Trzeszan
zDjĘcia: Agnieszka Potocka firma Lekkie sesje wizerunkowe

przestrzeń 
tętniąca życiem

Izabela Trzeszan GSB Anna Błaszczyk-Figurska ABF Księgowość
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M
otwarci na rozwój 

i reLacje

isją Gdyńskiej Strefy 
Biznesu jest zapewnie-
nie przedsiębiorcom jak 
najlepszych warunków 

do prowadzenia i rozwijania ich firm, moż-
liwości korzystania z pomocy ekspertów, 
wzajemnej wymiany kontaktów, prezen-
tacji swojej działalności oraz dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniem z szerokim 
gronem odbiorców.

W naszej wizji Gdyńska Strefa Biznesu 
jest pełną życia przestrzenią, jak magnes 
przyciągającą ludzi biznesu, otwartych 
na rozwój i wzajemne relacje. To miejsce, 
w którym każdy będzie czuł się mile wi-
dziany, zrozumiany i bezpieczny. Miejsce, 
w  którym znajdzie szybką i fachową pomoc 
w rozwiązywaniu problemów oraz warunki 
do wynoszenia swojej firmy na wyższy po-
ziom. To także miejsce, gdzie przy filiżan-
ce aromatycznej kawy i ciekawej lekturze 
przedsiębiorca odpocznie na wygodnej ka-
napie i nabierze sił do dalszej pracy.

wsłucHaj się w pasję

Perełką GSB jest Strefa Podcast – profe-
sjonalne studio do nagrywania interne-
towych audycji do słuchania w dowolnym 
czasie i miejscu. Gośćmi studia są ludzie 
biznesu, praktycy, którzy chętnie dzielą 

się wiedzą i doświadczeniem. Studio jest 
również otwarte dla każdego, kto chce 
zaprezentować siebie, swoją firmę, pasję, 
rozwiązania i pomysły. 

W obecnym newralgicznym czasie, kiedy 
wielu przedsiębiorców zmaga się z być albo 
nie być na rynku, w naszym studio rozpoczę-
liśmy cykl nagrań ze specjalistami zaanga-
żowanymi we wdrażanie praktycznych roz-
wiązań dla mikro i małych przedsiębiorstw. 
Nagrania publikujemy na stronie www.stre-
fapodcast.pl, kanale YouTube i fanpage 
GSB Gdyńska Strefa Biznesu pod hasłem 
Halo! Halo! Gdynia! 

Rozmowy prowadzi Anna Błaszczyk-Figur-
ska, właścicielka firmy ABF Księgowość, 
a pierwsze tematy dotyczyły takich kwe-
stii, jak: czynsze w kryzysie, czyli płacić 
czy nie płacić za najem lokalu i jakie ryzyko 
niesie zaleganie z płatnościami, co w przy-
padku kiedy przepisy zakazują prowadze-
nia działalności oraz zadatek a zaliczka 
w turystyce, kiedy i jak ogłosić upadłość 
konsumencką i wiele innych ważnych dla 
przedsiębiorców kwestii. W planach kon-
trowersyjne tematy mandatów i kar za jaz-
dę na rowerze, rolkach czy mycie auta.

Anna Błaszczyk-Figurska ABF Księgowość 

Karolina Gazda radca prawny

mec. Dominik Kokoszka Kancelaria Adwokacka

www. gdynskastrefabiznesu.pl
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koro tak ma być, na czym bę-
dzie polegała najważniejsza 
zmiana? Czego nas nauczy 
epidemia - prócz dyscypliny 
społecznej w sprawie środków 

zapobiegawczych w rozprzestrzenianiu 
się wirusa?

Z wielką uwagą śledzimy rozwój sytu-
acji i analizujemy bieżące dane na temat 
skutków epidemii koronawirusa oraz jej 
wpływu na firmy i to nie tylko te działają-
ce w ramach  Polskiej Strefy Inwestycji. 
Zachwianie łańcuchów dostaw ma skutki 
ekonomiczne i społeczne dla całego świa-
ta, w szczególności wpływając na płynność 
przedsiębiorstw czy poziom bezrobocia. 
Wiele międzynarodowych koncernów 

uświadomiło sobie, że koncentracja geo-
graficzna poddostawców, powodowana 
chęcią obniżania kosztów generuje innego 
rodzaju ryzyka, które uwidoczniły się pod-
czas pandemii. Myślę, że te koncerny już 
rozważają dywersyfikację geograficzną 
dostaw nawet jeśli nie będzie to optymalne 
kosztowo. W okresie najbliższych 2 lat na-
leży się także spodziewać ochrony rynków 
lokalnych w celu jak najszybszego odbu-

DZiałaMY rozważnie, 
aLe odważnie

panuje w polsce ogólne przekonanie, że po opanowaniu pandemii koronawirusa, ani go-
spodarka ani życie społeczne, już nie będzie takie, jak przed nią. o zdanie w tej sprawie 
pytamy prezesa pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej przemysława sztanderę.

tekst: Anna Kłos
zDjĘcia: materiały prasowe
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dowania gospodarek. Również nasze firmy  
i my jako konsumenci, powinniśmy prefe-
rować polskie produkty wspierając naszą 
gospodarkę.. Kolejnym priorytetem, będzie 
też troska o kondycję klimatyczną i wynika-
jące z niej konsekwencje dla życia każdego 
z nas. Przedsiębiorcy będą w ten sposób, 
pod jeszcze większą presją społeczną od-
bioru ich działalności, mogącej mieć nega-
tywny wpływ na przyrodę i cały ekosystem. 
Nie można bowiem wykluczyć, że zachwia-
nie równowagi powoduje, że wirusy szukają 
nowych żywicieli gdyż ich naturalna grupa 
kurczy się w wyniku działania człowieka. 
Te wszystkie zmiany sprawiają, że świat 
będzie się zmieniał. Mam nadzieję, że wszy-
scy wyciągniemy z tego naukę i, że świat 
zacznie się zmieniać na lepsze, że pogoń za 
zyskami, dywidendami i wycenami spółek 
będzie miała mniejszy priorytet niż przed 
pandemią.  Jestem pewien, że będzie to ko-
lejny ciekawy rozdział, w którym przedsię-
biorcy mają do odegrania ważną rolę.

Które z procesów będą dotyczyć funkcjono-
wania PSSE? Do czego zobligują Was obec-
nie i w przyszłości?

Na pewno priorytetem dla PSSE będzie 
wspieranie nowych inwestycji, które będą 
niezbędne do powrotu Polski na ścieżkę 
wzrostu. Istotne tu będą nowoczesne tech-
nologie. Ważnym zadaniem będzie prze-
konanie zagranicznych inwestorów, którzy 
będą chcieli przenieść część produkcji 
z Azji do Europy do inwestowania w Polsce. 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
wydała ostatnio firmie Gormanet, pierwszą 
decyzję o wsparciu w formie online.  Tak 
więc pokazaliśmy, że cały czas działamy 
i jesteśmy w każdej chwili gotowi udzie-
lać wsparcia inwestorom. Firma Gorma-
net specjalizuje się w tworzeniu aplikacji 
w zakresie sztucznej inteligencji tworząc 
rozwiązania na najwyższym światowym po-
ziomie. Co ważne jest to polska firma.  Uwa-
żam, że umiejętne wykorzystanie nowych 
technologii w obecnych czasach, to klucz 
do sukcesu.  

Na czym polegają zadania i funkcjonowa-
nie Zespołu ds. Tarczy Antykryzysowej? 
Czy w związku z przejściową niewątpliwie 
stagnacją gospodarki, obserwujecie za-
hamowanie działalności Waszych firm? 

Czy są takie, które zlikwidowały działalność? 
A może mimo wszystko pojawiły się nowe?

W obliczu tych zagrożeń nasza Strefa za-
oferowała przedsiębiorcom eksperckie 
doradztwo i wsparcie. Powołaliśmy zespół, 
składający się ze specjalistów z różnych 
dziedzin. Zespół posiada szeroką wiedzę 
i doświadczenie, które pozwala aktywnie 
wspierać przedsiębiorców. Zespół ds. Tar-
czy Antykryzysowej daje możliwość bez-
płatnych, kompleksowych konsultacji wy-
jaśniając narzędzia Tarczy Antykryzysowej 
i pomagają przedsiębiorcom dobrać najbar-
dziej optymalne.  Zachęcamy wszystkich za-
interesowanych do kontaktowania się z eks-
pertami poprzez wysyłanie wiadomości na 
adres: tarcza@strefa.gda.pl. Obserwujemy 
znaczące zainteresowanie tego typu kon-
sultacjami, wśród naszych przedsiębiorców 
strefowych, którzy poszukują rzetelnych 
informacji, jak mogą uzyskać konkretne 
wsparcie. Jeśli chodzi o Pani pytanie odno-
śnie sytuacji w firmach, to na chwilę obec-
ną obserwujemy powrót do działalności 
w wielu firmach produkcyjnych, które na 
wcześniejszym etapie pandemii, zmuszo-
ne były ograniczyć produkcję.  Myślę, że 
sytuacja firm, o ile nie będzie nawrotów 
epidemii, powinna ulegać dalszej stabiliza-
cji. Niestety są też przypadki, na szczęście 

nieliczne, gdy zagraniczne koncerny zamy-
kają swoje biura w Polsce, koncentrując się 
na rodzimych rynkach ale uważam, że to 
zjawisko przejściowe i że to błąd. W naszej 
Strefie dominują firmy produkcyjne, które 
w związku z sytuacją przyspieszają proces  
przestawiania się z tradycyjnej produkcji 
na działalność zautomatyzowaną i zroboty-
zowaną. Dlatego tutaj współpraca z naszej 
strony też jest bardzo aktywna. Korzystając 
z okazji chciałbym podziękować wszystkim 
partnerom, którzy włączyli się w proces 
walki z koronawirusem, przestawiając swo-
ją działalność i wspierając bezpośrednio 
szpitale i oferując swoje #wolnezasoby do 
pomocy najbardziej potrzebującym.

Które z zaplanowanych wcześniej dzia-
łań będziecie starali się realizować przede 
wszystkim, aby zapewnić przedsiębior-
stwom jak najlepsze warunki prowadzenia 
działalności?

W chwili obecnej praktycznie cały zespół 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej funkcjonuje bez zmian, w formule pra-
cy zdalnej. Nie tylko nie zawiesiliśmy swo-
jej działalności, ale cały czas w tej trudnej 
sytuacji wspieramy przedsiębiorców, nie 
tylko jeśli chodzi o radzenie sobie z pande-
mią koronawirusa ale również wspieramy 
te firmy, które planują dynamiczny rozwój. 
Nie odczuwamy skutków izolacji, model 
home office w PSSE się sprawdza. Nie-
kiedy wydaje mi się, że pracujemy zdalnie 
jeszcze bardziej intensywnie niż pracowa-
liśmy w biurach. Stworzyliśmy narzędzie 
online – platformę, na której przedsiębiorcy 
mogli zgłaszać zasoby, które są pomocne 
w walce z koronawirusem. Przekazaliśmy 
te informacje do Ministerstwa Aktywów 
Państwowych, które zarządza zasobami 
z poziomu rządowego. Udostępniliśmy, 
także jako PSSE, wolną powierzchnię 
w Parku Naukowo-Technologicznym, do 
produkcji testów na koronawirusa, a jeden 
z naszych klientów planuje również rozsze-
rzenie ich produkcji. Wspieramy także na-
szych klientów wykorzystujących druk 3D 
do produkcji przyłbic medycznych  i w ten 
sposób wspieramy konkretne szpitale na 
Pomorzu. Tych działań podejmujemy całe 
mnóstwo, by jak najlepiej wykorzystać  
nasze możliwości do walki z epidemią. Sy-
tuacja, w jakiej znalazła się gospodarka 

trWaJąca ePiDe-
Mia coviD-19 StaWia 

PrZeDSiĘbiorcóW 
PrZeD licZNYMi WY-

ZWaNiaMi. UtrZY-
MaNie PłYNNości 
fiNaNSoWeJ oraZ 
MieJSc PracY Wią-

że SiĘ obecNie 
Z PoDeJMoWaNieM 
trUDNYch DecYZJi 
i MierZeNieM SiĘ 

Z ProbleMaMi, Które 
WcZeśNieJ WYDaWa-

łY SiĘ oDległe.
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w obecnym czasie, oczywiście nas niepo-
koi ale wierzymy, że wspólnym wysiłkiem 
Rządu i przedsiębiorców, możliwe będzie 
wyjście z tej sytuacji a nawet wzmocnienie 
wielu branż. Tak jak mówiłem wcześniej 
istotne będzie wsparcie nowych inwesty-
cji, które będą niezbędne do powrotu Pol-
ski na ścieżkę wzrostu gospodarczego.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na przygotowuje się do udostępnienia 
potencjalnym inwestorom 468 hektarów 
w pobliżu Chełmży w województwie ku-
jawsko-pomorskim. Trwają prace nad pro-
jektem „Centralnego Parku Inwestycyjnego” 
w miejscowości Dźwierzno.  Powodzenie 
projektu zależy od wybudowania kolejnego 
węzła autostrady A-1. Panie Prezesie, dla-
czego ta inwestycja jest tak ważna?

Jest to rewelacyjny projekt w skali kraju. 
468 hektarów to  ogromna powierzchnia. 
W Polsce brakuje terenów inwestycyjnych 
większych niż 200 ha, czyli przestrzeni nie-
zbędnej dla naprawdę dużych inwestorów. 
Polska gospodarka na tym traci, już kil-
ku chętnych     zrezygnowało w ostatnich 
latach z ulokowania się w naszym kraju, 
ponieważ nie mogliśmy im zaoferować 
odpowiednio dużego terenu z niezbędną 
infrastrukturą. Decyzje, podjęte we wrze-
śniu 2019 przez ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego 
oraz ministra infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka o powstaniu Centralnego Par-
ku Inwestycyjnego Dźwierzno, to szansa 
na poważne ożywienie gospodarcze woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, to nowe 
miejsca pracy i przede wszystkim nowo-
czesne technologie.

Jakie zadania stanęły w związku z tym 
przed zarządem PSSE?

Przystąpiliśmy do  opracowania planu po-
zyskania terenów zlokalizowanych w gmi-
nie Chełmża bezpośrednio przy autostra-
dzie A1. Inwestycja wymaga wykonania 
kolejnego w tym województwie węzła au-
tostradowego, aby umożliwić przyszłym 
inwestorom łatwy i szybki dostęp do sieci 
połączeń drogowych. Kwestię tę musimy 
rozwiązać we współpracy z GDDKiA oraz 
koncesjonariuszem – GTC. 

Czy tereny te będą graniczyć z działającą 
już od kilkunastu lat Podstrefą Łysomice k. 
Torunia?

Nie będą, zresztą bliskość terenów to nie 
jest problem. W Grudziądzu, we wschod-
nio–północnej części miasta realizujemy 
kolejny ważny projekt infrastrukturalny 
w pobliżu autostrady A1. Wartość inwe-
stycji drogowej, która  jest współfinan-
sowana przez PSSE, wynosi ponad 5 mln 
zł.  Powstanie  droga dojazdowa do 27,5 
ha wyjątkowo atrakcyjnych terenów, do-
tychczas niedostępnych dla inwestorów. 
Mamy już chętnych do zagospodarowania 
11 ha. Obecnie w grudziądzkiej Strefie Eko-
nomicznej jest zatrudnionych około 2100 
pracowników. Spodziewamy się, że w ciągu 
najbliższych ośmiu miesięcy przybędzie ko-
lejne 900 miejsc pracy. 

Rok 2019 był sprawdzianem funkcjono-
wania rewolucyjnej i rewelacyjnej ustawy 
o wspieraniu nowych inwestycji obowiązu-
jącej od września 2018 r. Czy spełniła ona 
pokładane w niej nadzieje?

Rok 2019 udowodnił, że nowa ustawa działa 
i przynosi pożądane efekty. Jeśli chodzi o na-
szą część Polskiej Strefy Inwestycji, rok ubie-
gły przyniósł rekordową ilość – 41 nowych 
decyzji o wsparciu a wartość zadeklarowa-
nych nakładów inwestycyjnych to 1,4 mld zł 
. Co ważne istotnie wzrosła ilość decyzji dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Innymi 
ważnymi  osiągnięciami były  modernizacja 
infrastruktury na Wyspie Ostrów w Gdańsku 
oraz powołanie do życia Centrum Programo-
wania Robotów Przemysłowych.

Proszę podać szczegóły...

 Jak już mówiłem, w 2019 roku wydaliśmy 
41 „Decyzji o wsparciu”, z czego 29 były to 
decyzje dla małych i średnich przedsię-
biorstw, co przy warunkach starej ustawy 
praktycznie było niemożliwe. W dodatku 35 
firm z tych 41 to firmy z kapitałem polskim 
a 80% to zupełnie nowe przedsiębiorstwa, 
które do tej pory nie korzystały ze wsparcia. 
Poprzednio prym wiodły duże, zagranicz-
ne firmy. To zasadnicza zmiana wynikająca 
z nowej Ustawy. Aby spopularyzować jej wa-
runki, przedstawiciele PSSE dotarli do każ-
dej z 226 gmin z którymi mamy przyjemność 
współpracować, zorganizowali dziesiątki 
bezpośrednich spotkań z reprezentantami 
samorządów i przedsiębiorstw. Jako pierw-
si w kraju uruchomiliśmy program „Strefa 
w każdej gminie”. Stało się to już w grudniu 
2017 r., czyli jeszcze przed wejściem w życie 
nowej Ustawy. O skuteczności tych działań 
świadczą wydane decyzje o wsparciu. Przy 
okazji dobrze poznaliśmy potencjał inwe-
stycyjny obszaru PSSE, nawiązaliśmy dobre 
kontakty z samorządowcami, stworzyliśmy 
bazę przedsiębiorców oraz terenów inwesty-
cyjnych. W roku 2020 Spółka planuje konty-
nuację programu „Strefa w każdej gminie” 
oraz poszukiwanie nowych sposobów dotar-
cia do jak największej liczby inwestorów. 

Oczywiście nie zapominacie też o gospodar-
ce morskiej?

Jednym z priorytetów Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej jest wzmocnienie 
gospodarki morskiej, szczególnie wspar-
cie branży stoczniowej oraz rozwój nowych 
technologii. Na Wyspie Ostrów w Gdańsku 
zmodernizowaliśmy halę przemysłową nr 
33 oraz wybudowaliśmy płytę montażową  
przystosowaną do montażu dużych sekcji 
statkowych czy innych wielkogabaryto-
wych konstrukcji stalowych. Przewidu-
jemy w tym miejscu produkcję w oparciu 
o najnowsze technologie przemysłowe. 
Zorganizowaliśmy tam jedno z pierwszych 
w kraju - Centrum Programowania Robotów 
Przemysłowych. Stwarza ono możliwość 
zdobywania kompetencji niezbędnych 
w przyszłości w pracy na wielu stanowi-
skach, szczególnie w zrobotyzowanym 
przemyśle. 



Wody Polskie ogłaszają kolejne 
przetargi na inwestycje retencji 

korytowej (retencji sieci rzecz-
nej), której celem jest poprawa 

wodnego bilansu na terenach 
rolniczych. Z powodu dynamicz-
nie postępującej suszy przeka-

zano na ten cel dodatkowe 154.7 
milionów złotych. W ramach 

działań inwestycyjnych zawar-
tych w projekcie „Stop Suszy!” przywrócona zostanie 

dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych. Działania 
zawarte w programie dotyczą całego obszaru kraju.

Tankowiec Rystraum – o całkowitej nośności 
10 tysięcy ton przypłynął do Portu Gdynia. 
Jest to pierwszy transport oleju napędowego, 
sprowadzony zza granicy przez ESPPOL Trade. 

Załadunek zostanie dalej 
przetransportowany przy 
zastosowaniu kolei do baz 
na terenie kraju. ESPPOL 
Trade jest częścią grupy 
kapitałowej Anvim. Celem 
marki jest zapewnienie 
dywersyfikacji oraz po-
prawa poziomu ekonomii 
zaopatrzenia sieci stacji 
paliw Moya w Polsce.

porcie gdańskim zameldował się największy masowiec w histo-
rii polskiego transportu morskiego. mowa o agia trias – jedno-
stce o nośności na poziomie 185 820 ton, która dostarczyła do 

portu północnego węgiel z kolumbii. masowiec należy do greckiego 
armatora times navigation inc, którego operatorem jest szwajcarska 
marka swissmarine services sa. rekordowa ilość węgla to odpowiedź 
na realizację zamówienia koncernu energetycznego pge.

morskie szLaki 
oLeju napĘDoWego

rusza program 
„stop suszy!”

G
ospodarka

W

rekordowy
transport

węgla
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pandemia koronawirusa na świecie spowodowała, że służba zdrowia 
znalazła się w trudnej sytuacji. W szpitalach i laboratoriach zaczęło 
brakować m.in. środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych, 
testów. z pomocą ruszyły więc pomorskie firmy. 

tekst: Rafał Korbut
zDjĘcia: Elis Textile Service

NieoceNioNe wsparcie 
od przedsiębiorców
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rzedsiębiorcy udzielają 
wsparcia służbom medycz-
nym, które znajdują się „na 
pierwszym froncie” walki 

z koronawirusem. Pomoc ma rozmaity 
wymiar: finansowy i rzeczowy, ten ostat-
ni w postaci przekazywania potrzebnego 
sprzętu, środków ochrony osobistej (jak 
maseczki, rękawiczki, przyłbice, szpitalna 
pościel, itp.).
Jedną z pomorskich firm, która wspomaga 
szpitale i laboratoria, jest Elis Textile Servi-
ce Sp. z o. o. z Żukowa (powiat kartuski). 
- Sytuacja w naszym kraju obecnie jest 
bardzo trudna. Postanowiliśmy więc wes-
przeć szpitale i laboratoria, które działają 
w naszym regionie – wyjaśnia Włodzimierz 
Kwiatkowski, Dyrektor Generalny.
- Wybór padł zatem na placówki medycz-
ne w Kościerzynie i Kartuzach. Zależało 
nam na wsparciu tych jednostek, które są 
nam bliskie terytorialnie. Dodatkowym im-
pulsem do tego jest fakt, że przecież wielu 
naszych pracowników pochodzi właśnie 
z tego regionu. W obecnej, ciężkiej sytu-
acji, byliśmy pewni, że ta pomoc się przy-
da. I faktycznie – nasze działania spotkały 
się z życzliwością i wdzięcznością. 
Firma Elis wsparła szpitale w Kartuzach 
i Kościerzynie oraz Medyczne Laboratoria 
Diagnostyczne INVICTA. Przedsiębior-
stwo przekazało zarówno pomoc finan-
sową, jak i urządzenia, które produkuje 
a które były potrzebne w szpitalach. 
O tym, jakie dokładnie będzie to wsparcie, 
przedstawiciele firmy ustalali z zarządem 
placówek – tak, aby przekazać dokładnie 
to, co jest najbardziej potrzebne. 
- W imieniu całego personelu Powiatowego 
Centrum Zdrowia w Kartuzach chciałbym 
serdecznie podziękować Przedsiębiorstwu 
Elis za pięć bezdotykowych dozowników 
środków do dezynfekcji dłoni – mówi mgr 
farm. Zbigniew Grzegowski, specjalista 
farmacji szpitalnej w PCZ w Kartuzach. - 
W dobie pandemii SARS-CoV2 bezintere-
sowne gesty pomocy są bardzo budujące 
dla całego personelu szpitala, dzięki nim 
wiemy, że nie zostaliśmy sami w tej nie-
równej walce. Pragnę zaznaczyć, że firma 
Elis - jako m.in. specjalista od rozwiązań 

cleanroom - sama wyszła z inicjatywą ob-
darowania naszego szpitala. Podarowany 
sprzęt zostanie przekazany do Szpitalne-
go Oddziału Ratunkowego oraz Oddziału 
Intensywnej Terapii. Jako, że dane świa-
towe wskazują, że koronawirus wykazu-
je pewną żywotność na powierzchniach 
przedmiotów, bezdotykowy dozownik 
środka dezynfekującego na pewno zmniej-
szy ryzyko potencjalnego skażenia między 
personelem. Czujemy się bezpieczniejsi! 
Jeszcze raz bardzo dziękujemy! 
Wsparcie finansowe trafiło natomiast do 
Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. 
- Firma Elis przekazała środki pieniężne 
w wysokości 10 tys. złotych na konto szpi-
tala do walki z Covid-19 – wyjaśnia Agniesz-
ka Marcińska, pełnomocnik ds. marke-
tingu kościerskiego szpitala. - Środki te 
zostaną przeznaczone na zabezpieczenie 
personelu medycznego przed zakażeniem 
wirusem SARS-CoV-2 oraz przygotowanie 
szpitala na przyjęcie pacjentów zakaźnych. 
Zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego 
z dnia 9 marca Szpital Specjalistyczny 
w Kościerzynie Sp. z o.o. został wpisany 
na listę placówek, które w razie potrzeby 
zostaną przekształcone w tzw. „jednopro-
filowy szpital zakaźny”. Obecnie oddział 
położniczo-ginekologiczny szpitala jest 
dedykowany pacjentkom zakażonym SAR-
S-CoV-2. Firma Elis sama wyszła z inicja-
tywą pomocy. Dziękujemy  za wsparcie 
okazane służbie zdrowia i jej pracownikom, 
którzy ryzykują własne zdrowie w walce 

z koronawirusem. Zachowanie zarządu 
firmy  postrzegamy jako wzorowe w rela-
cjach ze społeczeństwem w tym trudnym 
dla wszystkich okresie pandemii.
Kolejne środki finansowe przeznaczone zo-
stały na badania diagnostyczne, które na 
rzecz pracowników służby zdrowia i DPS-
ów wykonane zostaną w Medycznych La-
boratoriach Diagnostycznych INVICTA.
- Postanowiliśmy zjednoczyć siły eksper-
tów ds. diagnostyki molekularnej, orga-
nizacji pozarządowych i przedsiębiorców, 
by zaangażować się w walkę z koronawi-
rusem. Zainicjowaliśmy projekt pod nazwą 
„#TestujeMY” - wyjaśnia Ewa Kobylińska-
Urbaniak, dyrektor ds. finansowych w IN-
VICTA. – Naszym celem jest zwiększanie 
dostępu do testów w kierunku zakażenia 
koronawirusem dla najbardziej potrzebu-
jących grup. Przede wszystkim chcemy, by 
możliwość regularnego badania się mieli 
pracownicy służby zdrowia, przychodni, 
pogotowia oraz Domów Opieki Społecznej 
i zakładów opiekuńczo-leczniczych. To oni 
w tej trudnej sytuacji są na „posterunku” 
i pomagają innym. Musimy o nich dbać. 
Nasze Laboratoria mogą wykonać nawet 
4000 testów genetycznych na obecność 
SARS-CoV-2 na dobę.  We współpracy 
z Business Centre Club, stowarzyszeniem 
Lions Club Gdańsk Amber oraz zaangażo-
wanymi społecznie firmami - jak Elis, Profi-
tum, Aste, Base Group, Damen Shipyards 
Gdynia - rozpoczęliśmy kampanię i prze-
prowadzanie testów dla medyków.

P
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System ten umownie zwany systemem sy-
ren alarmowych w gminie Cedry Wielkie 
budowany jest już od 14 lat. Na początku 
funkcjonowały tylko cztery syreny. Dziś 
jest ich aż 25 i zainstalowane są one we 
wszystkich miejscowościach i osiedlach 
naszej gminy.
– Budowaliśmy go z myślą o zagrożeniu 
powodziowym, dlatego też pierwsze syre-
ny umiejscowione były głównie przy wale 

wiślanym, aby ostrzegać mieszkające tam 
osoby przed powodzią. Do tej pory rzadko 
korzystaliśmy z tego systemu. Nie jest to 
radio, przez które podawać można każdą 
informację. System ma służyć ostrzeganiu 
mieszkańców przed różnymi zagrożeniami 
zdrowia i życia. Nikt z nas nie przypusz-
czał, że będzie on wykorzystywany w sy-
tuacji zagrożenia epidemiologicznego – 
mówi wójt Janusz Goliński.

nasz system 
wyręcza policję

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt z nas nie spodziewał się, że będziemy 
korzystać z elektronicznego systemu alarmowania i wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który już od kilkunastu 
lat funkcjonuje na terenie naszej gminy.

W związku z trwającą epidemią koronawi-
rusa, komunikaty dla mieszkańców rozpo-
częliśmy nadawać już od 13 marca, a emi-
towane one były dwa razy w ciągu dnia. 
Pierwszy ok. godz. 11.00, a drugi w okoli-
cach godz. 17.00. Teraz jest ich więcej.
– W wielu miejscach Policja jest wykorzy-
stywana do komunikowania mieszkańców. 
W naszej gminie nie ma takiej potrzeby, bo 
informacje możemy emitować za pomocą 
naszego systemu. Policja i tak ma wiele 
zadań, więc mogą spokojnie zająć się in-
nymi obowiązkami, których im nie braku-
je – zauważa Janusz Goliński.
Korzystając z okazji przypominamy o prze-
strzeganiu obowiązujących ograniczeń 
i zaleceń, aby zminimalizować możliwość 
zarażenia się koronawirusem.



Zakończyły się prace roz-
biórkowe będące pierwszym 

etapem przebudowy zabyt-
kowego dworca kolejowego 

w Prabutach. Obecny etap 
zakłada wymianę więźby 

dachowej oraz modernizację 
elewacji dworca. Przebudowa 
obiektu w Prabutach to jeden 

z 22 projektów realizowanych w regionie – w ramach 
Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. 

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na poło-
wę 2021 roku. Jej koszt wynosi 13 milionów złotych.

W jaki sposób zmniejszyć siłę spustoszeń 
spowodowanych nadchodzącą falą bankructw? 
Jednym z pomysłów jest rozwiązanie oferowane 

przez władze Gdyni, które zainicjowały projekt 
pt. Falochron, czyli szeroki program pomocy 

mieszkańcom w dobie 
kryzysu. Program jest 

złożony z kilku pod-
stawowych filarów. 

Pierwszy z nich stanowi 
pakiet pomocy lokalnym 
przedsiębiorcom. Kolej-

ne dotyczą organizacji 
pozarządowych, kultury, 

edukacji oraz sportu.

prabuty  
i WypracoWana 
norma

iespełna 90% gmin oraz powiatów złożyło wnioski o dofinansowanie laptopów 
dla uczniów oraz nauczycieli w ramach programu „zdalna szkoła”. samorządy 
mogą starać się o dodatkowe środki finansowe od 1 kwietnia. projekt obej-

muje zakup laptopów, komputerów oraz tabletów (w pierwszej kolejności), a także 
oprogramowania, ubezpieczenia, dostępu do sieci, a nawet akcesoriów. W Woje-
wództwie pomorskim złożono 122 wnioski na 139 gmin oraz powiatów. 
to 87.76%. w skali regionu.

faLochron 
na DroDze kryzysu

Sam
orząd

N

starania
o dofinansowanie
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gMiNa PUcK. 
taJeMNicZa WYSPa 
nad wodami 
zatoki puckiej... 

jedna z najpiękniejszych gmin pomorza. W panoramę jej krajobrazu wplotły się 
błękitna zatoka i puszcza darzlubska. rezerwaty przyrody, takie jak darzlubskie 
buki, bielawskie błota, beka, zachowując swoją ekologiczną naturalność są 
rzadkimi enklawami dla pasjonatów. ciekawe klify, płycizny mewiego ryfu 
i szerokie wody zatoki… odkryj gminę puck nad morzem...

tekst: JPD/OKSiT
zDjĘcie: Arch./OKSiT
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ark Kulturowy 
Osada Łowców 
Fok w Rzucewie 
uczy historii na-
szej nadmorskiej 

ziemi stanowiskami badań arche-
ologicznych nad epoką kamienia. 
Mechowo położone na skraju Pusz-
czy Darzlubskiej prowokuje nas do 
odwiedzin unikalną na Niżu Europej-
skim polodowcową grotą, cennym 
pomnikiem przyrody. Liczne szlaki 
turystyczne, a wśród nich Pomorski 
Szlak Cysterski, który kościołami 
w Starzynie i Mechowie potwierdza 
wiekowe zabytki kultury cystersów, 
wprowadzają nas w wyjątkowe kli-
maty.  Sanktuarium Maryjne Matki 
Boskiej Królowej Polskiego Morza 
i kapliczka nad studzienką z cudow-
ną wodą w Swarzewie wtopiły się 
w kaszubski pejzaż, duchowy i re-
gionalny. Tęskniąc za wykwintnym 
smakiem zauważmy XIX wieczne 
pałace, w Rzucewie, Rekowie Gór-
nym, Sławutówku, które przekształ-
ciły się w restauracje i hotele. 
Trudny czas pandemii ogranicza 
nasze możliwości turystycznej re-
kreacji, ale nie blokuje perspektywy 
poszukiwań miejsc ciekawych…

P
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pomoc w waLce
Z KoroNaWirUSeM

pandemia koronawirusa, trudna sytuacja szpitala 
i braki w wyposażeniu spowodowały, że wielu ludzi 
dobrej woli organizuje akcje pomocowe.

tekst: Rafał Korbut
zDjĘcia: UG Puck
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Już teraz udało się zebrać i przekazać zarów-
no szpitalowi, strażakom czy instytucjom, 
niosącym pomoc, spore ilości niezbędnego 
wyposażenia i innych rzeczy. Takie akcje 
wspiera także Urząd Gminy Puck.
Poniżej publikujemy listę instytucji i or-
ganizacji z gminy Puck, które w przeróżny 
sposób niosą pomoc dla szpitala w Pucku:

ochotnicze straże pożarne:

Artykuły sanitarne i odkażające, spożyw-
cze, woda mineralna: OSP Starzyno, OSP 
Mechowo, OSP Mieroszyno, OSP Strzelno, 
OSP Mrzezino, OSP Smolno.
Artykułu sanitarne i odkażające, spożyw-
cze, woda mineralna + prześcieradła 41 
szt.: OSP Łebcz

pLacóWki kuLtury:

Maseczki dla lokalnego społeczeństwa – 5,2 
tys. szt. i szyte są kolejne: WKK Połchowo 
– 1300 szt., WKK Celbowo – 600 szt., WKK 
Domatówko – 2000 szt., WKK Gnieżdżewo – 
700 szt., WKK Strzelno – 100 szt., WKK Błą-
dzikowo – 100 szt., WKK Darzlubie – 100 szt., 
WKK Leśniewo – 100 szt., WKK Mechowo – 
100 szt., WKK Osłonino – 100 szt.

soŁectWa:

Sołectwo Swarzewo  maseczki szyte przez 
„Stowarzyszenie Turystyczne Swarzewo”, 
Sołectwo Żelistrzewo – dla szpitala w Puc-
ku przekazało: przyłbice, środki czystości, 
wodę i soki.

urząD gminy puck:

Strażacy, pracownicy Urzędu Gminy, pra-
cownicy socjalni Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej: płyn odkażający – 330 
l, maseczki – 1600 szt., rękawiczki – 20  

 
 
kartoników (4000 szt.), dofinansowanie 
zakupu respiratora dla szpitala w Pucku – 
6000 zł, zakup środków na bieżące zabez-
pieczenie szpitala w Pucku – 3000 zł. 

taDeusz puszkarczuk,
wójt gminy Puck

W związku z brakami takich rzeczy, jak maski, płyny dezynfekcyjne, rękawice, przyłbice, a także inne wyposażenie niezbędne 
dla szpitala, jak choćby prześcieradła, w naszej gminie organizowane są akcje pomocy. Odzew jest bardzo duży, zaangażo-
wało się już mnóstwo ludzie, np. panie z Kół Gospodyń Wiejskich, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, placówki kultury, 
sołectwa oraz oczywiście urząd gminy. Strażacy ochotnicy, po konsultacji z zarządem szpitala, uszyli i przekazali prześcieradła, 
zbierane też są takie rzeczy, jak woda, środki czystości, środki dezynfekcyjne czy ochrony osobistej. Przykładowo Żelistrzewo 
zorganizowało dużą akcję, dzięki której udało się zebrać wiele potrzebnych rzeczy i przekazać na rzecz szpitala, my – jako Urząd 
Gminy – także zakupiliśmy maski, płyny dezynfekcyjne czy rękawice. Wyposażamy w nie strażaków, sołtysów i wszystkich tych, 
którzy działają na rzecz mieszkańców. Naszym priorytetem jest to, aby zarówno ci, którzy pomagają, jak i sami mieszkańcy byli 
bezpieczni. Walkę z epidemią wspieramy też finansowo. Warto podkreślić, że wiele z tych inicjatyw jest oddolnych, organizowa-
nych z potrzeby serca przez samych mieszkańców oraz instytucje oraz organizacje. Ludzie się angażują, a nie tylko oczekują, że 
wszystko będzie zrobione. Takimi działaniami pokazują, że chcą pomóc we wszystkich działaniach, że dają wiele sami od siebie.
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P
maski Higieniczne i przyłbice 

dLa mieszkańców 

elplińscy przedsiębiorcy sfinansowali produkcję masek higienicznych, której 
podjęła się Spółdzielnia Socjalna Kociewska. Łącznie wyprodukowano blisko 
7000 sztuk, które trafiły do mieszkańców gminy. Produkcja oraz dystrybucja 
będzie trwać dopóki nie zostanie zniesiony obowiązek ich stosowania. Do miesz-

kańców Gminy Pelplin trafiło również kilka tysięcy przyłbic ochronnych. Swój wkład w or-
ganizację akcji mają także pelplińscy samorządowcy, którzy przeznaczyli na ten cel część 
swoich diet otaz wynagrodzeń.

PelPliN WalcZY 
z epidemią

Aktualna sytuacja związana z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wymusiła na władzach samorządowych 
Gminy Pelplin podjęcie odpowiednich kroków w kierunku minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego oraz 

ekonomiczno-społecznego, które niesie ze sobą wirus. W minionych tygodniach z inicjatywy Burmistrza 
Mirosława Chyły oraz przy współpracy z Radą miejską podjęto szereg działań. Oto niektóre z nich:

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: Gmina Pelplin
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mirosŁaW chyŁa,
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Wraz z radnymi Rady Miejskiej w Pelplinie wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim mieszkańcom, którzy 
stosują się do zaleceń władz państwowych i tym samym hamują rozprzestrzenianie się epidemii. Ogromne 
podziękowania należą się każdemu kto aktywnie włączają się w nasze inicjatywy. Trudny czas, który przeżywa-
my pokazuje, że możliwa jest współpraca samorządu, biznesu i podmiotów ekonomii społecznej w dążeniu do 
wspólnego celu – zapewnienia bezpieczeństwa i łagodzenia skutków kryzysy wśród mieszkańców i wszystkich 
podmiotów funkcjonujących na ternie naszej Gminy.

pakiety ocHronne 
dLa pLacówek HandLowycH 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych działająca 
przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pelplin za-
kupiła środki ochrony indywidualnej, w tym 
maski higieniczne i przyłbice, które trafiły 
do pracowników placówek handlowych na 
terenie Gminy Pelplin.  

zakupy dLa seniorów  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pelplinie wspólnie ze studentami Wyż-
szego Seminarium Duchownego w Pelpli-
nie organizuje pomoc w robieniu zakupów 
dla osób starszych i samotnych, nie obję-
tych kwarantanną, którzy nie mogą liczyć 

na wsparcie bliskich i sąsiadów. Zgłosze-
nia osób zainteresowanych tym rodza-
jem pomocy są przyjmowane w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej, a następnie 
realizowane i dostarczane do domu przez 
wolontariuszy z Wyższego Seminarium 
Duchownego.  

wsparcie dLa biznesu 

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Pelplin 
mogą skorzystać z „Pakiety Pomocowe-
go dla Przedsiębiorców”, którzy zosta-
li najmocniej dotknięci ograniczenia-
mi w usługach oraz handlu w związku 
z wprowadzeniem stanu zagrożenia epi-
demiologicznego. W ramach pomocy za-
interesowani mają możliwość okresowe-
go zwolnienia, bądź odroczenia płatności 
czynszu najmu lokali należących do gminy, 

a także możliwość odroczenia terminów 
płatności lokalnych podatków oraz ewen-
tualne rozłożenie tych płatności na raty. 
Aby móc skorzystać z ulg, które obejmują 
okres od marca do maja włącznie, koniecz-
ne jest złożenie odpowiedniego wniosku. 
Ponadto Spółdzielnia Socjalna Kociewska 
uruchomiła program bezpłatnej pomocy 
prawnej dla przedsiębiorców dotkniętych 
kryzysem gospodarczym. Pomoc prawna 
obejmuje konsultację telefoniczną, bądź 
mailową oraz wsparcie w uzyskaniu zwol-
nienia, umorzenia lub odroczenia płatno-
ści składek ZUS. 

Laptopy do zdaLnego nauczania 
dLa uczniów 

Samorząd Gminy Pelplin pozyskał środki 
finansowe pochodzące z Funduszy Euro-
pejskich na zakup sprzętu komputerowe-
go, który służy uczniom w zdalnej nauce. 
Gmina Pelplin zakupiła 50 sztuk laptopów 
wraz z oprogramowaniem, które zostały na 
czas trwania epidemii bezpłatnie użyczone 
szkołom, a te z kolei udostępniły je najbar-
dziej potrzebującym uczniom.  

dystrybutory do dezynfekcji

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych pozyska-
ła 25 urządzeń do dezynfekcji rąk, które 
zostały rozdysponowane do gminnych 
placówek i ustawione w newralgicznych 
miejscach miasta. Akacja była możliwa 
do realizacji dzięki wsparciu producenta 
urządzeń, naszego lokalnego przedsię-
biorstwa Firmy „Ślizex”.
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Powiat Tczewski jest właścicielem jedyne-
go szpitala działającego na swoim terenie, 
zarządza również aż sześcioma domami po-
mocy społecznej. Bez wszelkich wątpliwo-
ści można stwierdzić, iż są to ośrodki szcze-
gólnego ryzyka. Znajdują się w nich osoby 
starsze, schorowane, najbardziej zagrożone 
zakażeniem koronawirusem. Jeszcze przed 
wprowadzeniem na terenie naszego kraju 
stanu epidemii, dyrektorzy tych placówek 
podjęli działania w celu zabezpieczenia się 
w niezbędne środki ochrony, jednak ich ilość 
jest wciąż niewystarczająca. W ramach 
współpracy, pomoc zadeklarowały samo-
rządy, które nieustannie przekazują środki 
na walkę z pandemią.
Jako pierwsze wsparcia udzieliło Miasto 
Tczew, które przekazało pół miliona zło-
tych na zakup środków i artykułów ochro-
ny osobistej dla personelu tczewskiego 
szpitala. Miasto Tczew użyczyło również 
na potrzeby zorganizowania tymczasowej 
izby przyjęć namiot pneumatyczny. Wspar-
cie finansowe zadeklarowała także Gmina 
Wiejska Tczew, która wesprze tę placówkę 
kwotą 35 tys. zł.  
Cieszę się, że w tych trudnych czasach wal-
ki z pandemią koronawirusa padają kolejne 
deklaracje pomocy ze strony naszych samo-
rządów zwłaszcza, że jesteśmy zmuszeni 
działać pod coraz większą presją płacową, 
cenową i organizacyjną. Środki te niewąt-
pliwie pozwolą placówce zabezpieczyć naj-
pilniejsze potrzeby wynikające z obecnej 
sytuacji rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa, a tym samym zapewnić bezpieczeń-
stwo personelowi szpitala i jego pacjentom 
przyznaje Starosta Tczewski, Mirosław Au-
gustyn.  Jestem bardzo wdzięczny za oka-

zane wsparcie, które tylko utwierdza mnie 
w przekonaniu o doskonałej współpracy 
pomiędzy wszystkimi samorządami.
Na podobne formy pomocy mogą liczyć 
domy pomocy społecznej, których dyrekto-
rzy na bieżąco informują o swoich potrze-
bach w zakresie ochrony swoich miesz-
kańców i pracowników. W tym przypadku 
pomoc również dociera ze wszystkich stron. 
Wsparcie płynie nie tylko ze strony samo-
rządów. Pomagają organizacje pozarządo-
we, osoby prywatne i firmy z terenu Powia-
tu Tczewskiego. Pomocy na zakup sprzętu 
medycznego udzieliły m.in. firmy: EATON 
i Flex. W ramach przekazanego wsparcia 
zostaną zakupione m.in. respiratory i wide-
olaryngoskop. Lista darczyńców jest długa, 
ale potrzeby wciąż ogromne.

Jak ma to miejsce w całej Polsce, pozy-
skanie wystarczającej ilości środków 
ochronnych jest bardzo ciężkim zadaniem, 
dlatego szczególne podziękowania kieruję 
do wszystkich darczyńców zarówno do sa-
morządów, przedsiębiorców, stowarzyszeń 
oraz osób prywatnych, którzy nieustan-
nie przekazują środki naszym placówkom 
i tym, którzy tej pomocy najbardziej potrze-
bują  podsumowuje Starosta, jednocześnie 
dodając Podziękowania należą się również 
pracownikom Szpitali, Sanepidu, Domów 
Pomocy Społecznej, Niepublicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej, aptek oraz Straży 
Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej, którzy 
każdego dnia są na pierwszej linii walki 
o nasze zdrowie, życie i bezpieczeństwo.

powiat tczewski 

Walka z koronawirusem trwa. Władze samorządowe z terenu Powiatu 
Tczewskiego łączą siły i  podejmują szereg szybkich i zdecydowanych 
wspólnych działań, które mają na celu zminimalizowanie skutków tej  
nierównej walki.

tekst: Starostwo Powiatowe w Tczewie
zDjĘcia: Magdalena Olszewska

łączy siły w obliczu epidemii
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Doskonałym przykładem działań mają-
cych na celu ukończenie realizowanych 
projektów jest końcowy odbiór ważnej 
inwestycji w Bytoni, w wyniku której cał-
kowicie zmodernizowano ulicę Dworcową. 
Gmina zdobyła na ten projekt dofinan-
sowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w wysoko-
ści blisko 1,05  mln zł (63,63% kosztów 
kwalifikowalnych). Realizowane są także 
prace w samym Zblewie, gdzie m.in. trwa 
budowa ulicy ks.Kreffta oraz moderniza-
cja tutejszego stadionu, na którą Zblewo 
pozyskało dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu. W gminie Zblewo trwa też wymia-
na dotychczasowego oświetlenia na no-
woczesne i ekologiczne rozwiązania. 
Aktywne działania w Gminie Zblewo skupia-
ją się nie tylko na realizacji kluczowych in-
westycji, ale także na działaniach mających 
na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa i zapewnienie mieszkańcom 
bezpieczeństwa. Na terenie gminy prowa-
dzona jest dezynfekcja miejsc publicznych 
(wiat przystankowych). Gmina przeznaczyła 
50 tysięcy na doposażenie Kociewskiego 
Centrum Zdrowia w Starogardzie Gdańskim, 
a także sfinansowała wykonanie 100 przy-

Gdybyśmy tworzyli Ranking Gmin Województwa Pomorskiego w którym 
kluczowym kryterium byłaby umiejętność dostosowania do stanu 
epidemii, w czołówce zestawienia z pewnością znalazłaby się Gmina 
Zblewo. Przedstawiciele lokalnego samorządu nie tylko kontynuują 
rozpoczęte realizacje inwestycji, ale także tworzą akcje społeczno-
kulturalne, które zwiększają świadomość mieszkańców Zblewa oraz 
okolic na temat szalejącej pandemii. I zwiększają ich bezpieczeństwo.

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: Gmina Zblewo

gmina zblewo: 
Działania z epidemią w tle

łbic ochronnych. Powstały one we współ-
pracy Gminy z Zespołem Szkół Ekonomicz-
nych w Starogardzie Gdańskim przy użyciu 
drukarek 3D. Przyłbice zostały przekazane 
m.in. hospicjum w Starogardzie Gdańskim.  
Do mieszkańców Gminy trafiły też masecz-
ki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zblewie dostarczył je najpierw do osób 
samotnych i chorych. Zblewski GOPS dba 
też o potrzeby rodzin z gminy i mimo pan-
demii wciąż realizuje programy pomocowe. 
W ciągu ostatniego miesiąca pracownicy 
Ośrodka dostarczyli do 150 rodzin żywność 
z krótkim terminem przydatności, pozyska-
ną z Biedronki w ramach programu niemar-
nowania żywności. Do mieszkańców trafiła 
też żywność w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 re-
alizowanego w ramach Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Nie brak też działań w kulturze, która wy-
dawać by się mogło została sparaliżowana 
wirusem. W ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Teatru nauczyciele zorganizo-
wali dla uczniów szkoły w Pinczynie „Zdalny 
Dzień Teatru”. Prężnie działa także GOK, 
który przeniósł swoją działalność do sieci.  
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tczew wspiera 
WalKĘ 
Z ePiDeMią 
na wieLu 
frontach

miasto tczew znakomicie odnajduje się w walce z epidemią. zarówno przedstawiciele samo-
rządów – z prezydentem mirosławem pobłockim na czele, jak i lokalne przedsiębiorstwa oraz 
instytucje działają na wielu różnych frontach niosąc wzajemną pomoc mieszkańcom kociew-
skiego miasta. Wsparcie w tym trudnym dla wszystkich okresie pozostaje nieocenione. 

prezyDent Daje przykŁaD

związku z zagrożeniem epidemicznym prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki podjął decyzję o udzieleniu pomocy Szpitalom Tczew-
skim S.A. Pomoc dotyczy zakupu ze środków  budżetu miasta  

i przekazania Szpitalom Tczewskim artykułów ochrony osobistej dla perso-
nelu szpitala. Za kwotę 0,5 mln zł zakupione będą  m.in. maseczki, kombine-
zony, gogle, przyłbice, środki do dezynfekcji.
Środki pochodzą z rezerwy budżetu miasta, przeznaczonej na sytuacje kry-
zysowe. Wsparcie pozwoli tczewskiej placówce zabezpieczyć najpilniejsze 
potrzeby wynikające z obecnej sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
a tym samym zapewnić bezpieczeństwo personelowi szpitala i pacjentom.

W
tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcie: Rafał Laskowski
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PoNaDto 30 tYS. 
PrZYłbic i 60 tYS. 

baWełNiaNYch Ma-
SecZeK trafi Nieba-
WeM Do MieSZKań-
cóW tcZeWa. ZaKUP 
fiNaNSoWaNY JeSt 
Z bUDżetU MiaSta. 

łącZNY KoSZt PrZY-
łbic i MaSecZeK to 

oK. 270 tYS. Zł. 

Dodatkowo miasto zakupiło 125 tabletów, 
sprzęt służy do zajęć on-line, które  powa-
dzone są przez szkoły. Będzie on wypoży-
czony tym uczniom, którzy bądź nie dyspo-
nują  komputerem, bądź np. w rodzinie jest 
kilkoro dzieci w wieku szkolnym, a kompu-
ter tylko jeden – mówi prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki. – Sprzęt pozyskaliśmy 
w ramach projektu, który umożliwia samo-
rządom zakup komputerów i tabletów do 
szkół ze środków finansowanych z budżetu 
Unii Europejskiej.
Wartość zamówienia to 100 000 zł, cała 
kwota jest refundowana i jest to maksy-
malna kwota dofinansowania, jaką mógł 
otrzymać Tczew. 

gorące serca 
tczeWskich WoLontariuszy

 Ponad 3 tysiące maseczek uszyli już wolon-
tariusze z Tczewa i powiatu dla tych, którzy 
ich najbardziej potrzebują. „Powiat tczew-
ski szyje maseczki” to lokalna akcja szycia 
masek ochronnych dla chętnych placówek 
w  powiecie i okolicach. W akcję włączyły 

się lokalne organizacje pozarządowe i gru-
py nieformalne – Kociewska Spółdzielnia 
Socjalna (koordynator w Pelplinie),  Dom 
Kultury w Subkowach, Stowarzyszenie na 
rzecz Szkolnictwa Specjalnego w Tczewie, 
Spółdzielnia Lodziarska „Jasna”, Fundacja 
Pokolenia, Grupa „Kreatywnie Zakręcone”, 
Stowarzyszenie „Podróż za jeden uśmiech”, 
Fundacja EDU-ART, Tczewscy Kurierzy Ro-
werowi oraz zespół Ajagore. Akcję w po-
wiecie koordynuje Warsztat na Patencie 
(Spółdzielnia Socjalna „Heca”), a w wo-
jewództwie  Fundacja Nielada Historia 
z Gdańska. Maseczki szyje już ponad 140 
wolontariuszy i wolontariuszek z całego 
powiatu. Na wsparcie mogą również liczyć 
tczewscy strażnicy miejscy. 
100 maseczek otrzymała Straż Miejska od 
tczewskiej firmy Kanwas .To kolejny przy-
kład jak podczas epidemii pomagamy sobie 
nawzajem. – Na co dzień szyjemy koszule 
męskie, ale w tej trudnej sytuacji, chcemy 
pomóc, więc szyjemy maseczki – mówi Doro-
ta Bielińska z firmy Kanwas Emanuel Berg 
z Tczewa. Tczewscy strażnicy otrzymali 100 
maseczek wielokrotnego użytku – można je 
prać, a wewnątrz znajduje się kieszonka, 
gdzie można dodatkowo umieścić filtr. Ma-
seczki na pewno przydadzą się, zwłaszcza, 
że w związku z koronawirusem, strażnikom 
przybyło zadań. 300 podobnych maseczek 
otrzymał już tczewski szpital.

Wsparcie 
LokaLnych przeDsiĘbiorstW

W walkę z epidemią zaangażowało się rów-
nież wielu lokalnych przedsiębiorców.  Do-
brym przykładem jest Radio Tczew, które 
dołączyło do akcji warszawskiego Radia 
Kolor 103 FM. Akcja umożliwia lokalnym 
przedsiębiorcom emisję bezpłatnej wizy-
tówki ich biznesów.
Postanowiliśmy dołączyć do akcji Radia 
Kolor #WspieramMałyBiznes i wyciągamy 
pomocną dłoń do lokalnych małych firm. 
W ramach akcji #WspieramMałyBiznes 
zaprezentujemy wizytówki lokalnych firm 
absolutnie za darmo mówi Barbara Jackie-
wicz z Radia Tczew.
W niesieniu wsparcia nie ustają także 
Tczewscy Kurierzy Rowerowi. W związku 
z zagrożeniem epidemiologicznym uru-
chamiają oni bezpłatne dostawy zakupów 
dla osób powyżej 65 roku życia, a także 
osób z niepełnosprawnością na terenie 
Tczewa. Zamówione uprzednio zakupy 

trafiają do potrzebujących w godzinach od 
14.00 do 16.00. 
W dobie kryzysu przykładem świeci rów-
nież marka  BHP-PPOŻ-RODO od Pio-Mar 
s.c. W okresie epidemii przedsiębiorstwo 
wspiera przedsiębiorców w dziedzinach 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej oraz ochrony danych 
osobowych. Konsultacje na czas stanu epi-
demii są bezpłatne. Odbywają się  w każdy 
wtorek i czwartek w godzinach  13:00 – 
13:30 oraz 13:30 – 14:00..Konsultacji udzie-
la – Marek Mróz – Główny Specjalista ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

mirosŁaW pobŁocki,
Prezydent Tczewa

Zakupiliśmy 30 tysięcy przyłbic ochronnych. 
Chcę, aby trafiły do każdego gospodarstwa 
domowego. Ale to nie wszystko ponieważ 
od 16 kwietnia, wszedł obowiązek noszenia 
maseczek w przestrzeni publicznej, dlatego 
postanowiłem zakupić dla mieszkańców 
także bawełniane maseczki wielokrotnego 
użytku. Zamówiliśmy 60 tys. maseczek, tak 
aby wystarczyło ich dla wszystkich tcze-
wian. Kiedy tylko do nas dotrą, rozpoczniemy 
przekazywanie mieszkańcom całego pakietu 
– przyłbic i maseczek.
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Od 25 marca szkoły prowadzą zdalne na-
uczanie, a e-learning jest obowiązkowy dla 
każdego ucznia. Nauka w domu jest jednym 
z najważniejszych rozwiązań w czasie epi-
demii, które pozwala na utrzymanie izolacji 
i ochronę przed zachorowaniem na COVID-
19. Jeszcze w kwietniu gminne szkoły prze-
każą najbardziej potrzebującym rodzinom 
40 komputerów, które gmina Kosakowo za-
kupiła ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.
– Tuż po uruchomieniu przez Ministerstwo 
Cyfryzacji środków unijnych za zakup 
sprzętu dla uczniów i nauczycieli, natych-
miast wystąpiliśmy o dotację w kwocie po-
nad 70 tysięcy złotych – informuje Marcin 
Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Te środki 
pozwoliły na zakup 40 komputerów do na-
uki zdalnej dla uczniów z gminnych szkół, 
a sprzęt będą otrzymywały w pierwszej ko-
lejności rodziny wielodzietne. W ten sposób 
chcemy ułatwić naukę dzieciom i młodzie-
ży, zależy nam, aby jeden komputer mogły 
używać najwyżej dwie osoby.
– Do każdego z zakupionych komputerów, 
ze środków własnych zakupiliśmy po-
nadto, w zestawach, torby i myszki – uzu-

pełnia Marcin Kopitzki, Zastępca Wójta 
Gminy Kosakowo. – Dzięki temu uczniom  
łatwiej będzie korzystać z programów 
edukacyjnych i stron internetowych, 
a sam sprzęt będzie lepiej chroniony, np. 
podczas przenoszenia.
W pierwszej kolejności zakupione kom-
putery trafią do dyrektorów szkół, którzy 
mają najlepszą wiedzę, komu je przekazać. 
Szkoły dbają równocześnie, aby zdalne 
lekcje były jak najciekawsze i prowadzone 
w możliwie najlepiej przystępny sposób.

Do akcji wspierania uczniów w e-learningu 
włączył się także Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. Szczegóły na stronie inter-
netowej gops.kosakowo.com.
Każdy, kto ma w domu zbędny komputer 
w dobrym stanie technicznym, z systemem 
operacyjnym Windows7 – Windows10, może 
go przekazać za pośrednictwem GOPS do 
rodzin, których dzieci nie posiadają wystar-
czającej ilości sprzętu komputerowego, do 
nauki w domu.

komputery trafią do uczniów

Dzięki działaniom władz gminy 40 
komputerów do nauki zdalnej trafi 
do uczniów z gminy Kosakowo.

tekst: Rafał Korbut
zDjĘcia: UG Kosakowo
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Do końca września gmina Kosakowo 
przedłużyła przedsiębiorcom terminy 
płatności rat podatku od nieruchomości, 
których płatność przypadała w kwietniu, 
maju lub czerwcu. Decyzja samorządu 
dotyczy wszystkich grup przedsiębior-
ców będących podatnikami podatku 
od nieruchomości, prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na terenie gminy 
Kosakowo, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z ponosze-
niem negatywnych konsekwencji ekono-
micznych z powodu pandemii COVID-19.

Odroczenie terminu płatności rat podat-
ku od nieruchomości aż do 30 września, 
przyjęła Rada Gminy stosowną uchwałą, 

podczas nadzwyczajnej sesji, we wtorek 
(14 kwietnia). Dzięki temu, przedsiębiorcy, 
których płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w okresie pandemii COVID-19, raty 
tego podatku za miesiące kwiecień, maj 
i czerwiec, mogą zapłacić do końca trze-
ciego kwartału br.
Równolegle Rada Gminy przyjęła dodat-
kową uchwałę, która zezwala samorzą-
dowi na odstąpienie od naliczania tzw. 
opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia 
na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków, w okresie obowiązywania sta-
nu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonych w związku z COVID-
19 oraz w okresie 30 dni następujących po 
ich odwołaniu.

Myślimy globalnie – działamy lokalnie! To recepta na przetrwa-
nie kryzysu, który doskwiera coraz większej grupie mieszkańców, 
podczas obowiązującej epidemii koronawirus. Jak poradzimy sobie 
w tym trudnym czasie? Będziemy się wspierać – będziemy dzielić się 
informacjami o ofertach sprzedaży, usług, pomocy sąsiedzkiej, a na-
wet pomożemy zaplanować wakacje nad polskim morzem. #wspie-
ramwgminie dla Kosakowa to pomocna dłoń i szansa na zachowanie 
miejsc pracy, lokalnego biznesu, czy nawiązanie wzajemnej współ-
pracy choćby przy odrabianiu lekcji on-line.
– Wokół nas są mieszkańcy, których już dziś dotknął kryzys, a nie 
wiemy jak długo jeszcze on potrwa – mówi Marcin Majek, Wójt Gmi-
ny Kosakowo. – Myśląc o gospodarce globalnie, działajmy lokalnie. 
W miarę możliwości i ograniczeń prawnych, korzystajmy z usług 
w naszej gminie. Zakupy róbmy w pobliskich sklepikach, u gminnych 
ogrodników, rzemieślników, mechaników, fryzjerów, wytwórców, 
artystów. A kiedy będzie można się już swobodnie przemieszczać, 
spędźmy wakacje nad polskim morzem. Wspierajmy się wzajemnie.

Pomocna do wymiany wszelkich informacji dla lokalnych przed-
siębiorców, społeczników i wszystkich mieszkańców będzie gru-
pa Wspieram w Gminie Kosakowo, utworzona na profilu facebook 
www.facebook.com/groups/wspieramwgminie. To tam mogą tra-
fiać oferty sprzedaży, czy zapotrzebowania na zakupy, ogłoszenia 
od osób poszukujących zatrudnienia oraz pracowników, wpisy doty-
czące pomocy sąsiedzkiej w nauce czy sprawunkach, dla smakoszy 
jedzenie na wynos, polecenia różnych usług, a nawet próby zaplano-
wania nadmorskich wakacji.
Gmina Kosakowo – wspierajmy się wzajemnie!

Wspierajmy się 
wzajemnie!
Wspieram w Gminie Kosakowo – czyli wszystkie 
oferty w jednym miejscu. 

Podatek możesz 
zapłacić później
Ważna informacja dla przedsiębiorców! Gmina przedłuża termin 
płatności rat podatku od nieruchomości!

marcin majek,
Wójt Gminy Kosakowo

– Jest to nasza pierwsza decyzja wspierająca lo-
kalnych przedsiębiorców, stanowiąca odpowiedź 
na liczne pytania prowadzących działalność 
gospodarczą i odwołująca się do uprawnień 
samorządu działającego w okresie pandemii CO-
VID-19. Od pierwszych dni narastającego kryzysu 
spowodowanego narodową kwarantanną, pilnie 
przyglądamy się sytuacji, analizujemy wprowa-
dzanie możliwych rozwiązań, mogę zapewnić, 
iż gmina Kosakowo nie pozostanie bierna na 
dotkliwe konsekwencje odczuwalne szczególne 
przez lokalnych przedsiębiorców. Mówiąc o pod-
jętej pierwszej decyzji, nie wykluczamy kolejnych 
ratujących kondycję finansową przedsiębiorstw.
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Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej 
Gmina Żukowo podjęła decyzję o zakupie 
i przekazaniu kartuskiemu szpitalowi re-
duktorów tlenowych. Na ten cel przezna-
czono 15 tys. zł z budżetu Gminy.  Jeszcze 
przed głosowaniem Burmistrz Gminy 
Żukowo Wojciech Kankowski zaznaczył, 
że prawdopodobnie na tym nie skończy 
się pomoc kartuskiemu szpitalowi, który 
zbiera środki na zakup kolejnego, nie-
zbędnego sprzętukoncentratora tlenu do 
rozbudowy systemu dostarczania tlenu. 
Żukowski samorząd na to zadanie planuje 
przeznaczyć 50 tys. zł.
W odpowiedzi na obowiązek zasłania-
na ust i nosa, Gmina Żukowo rozpoczęła 
dystrybucję masek dla osób starszych, 
samotnych, które z różnych względów nie 
są w stanie same zaopatrzyć się w nie. 
Maseczki szyją członkowie grupy Wi-
dzialna Ręka Chwaszczyno, która zrzesza 
mieszkańców z miejscowości jakich jak 
wspomniane Chwaszczyno, Banino, Oto-
min, Pępowo, Leźno, Małkowo, Miszewko, 
Tuchom czy Żukowo. Materiał zapewnia 
Urząd Gminy w Żukowie w porozumieniu 
z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie. 
Grupa Widzialna Ręka Chwaszczyno dzia-
ła niezwykle aktywnie, w własnym zakre-
sie zaopatrując w maseczki również m.in. 
szpitale, hospicja czy służby mundurowe.
Pomagają też przedsiębiorcy. Choć to nie 
jest dla nich łatwy czas, część z nich an-
gażuje dodatkowe siły do walki z wirusem. 

Jedną z takich firm jest Grafix Centrum 
Poligrafii, która przekazała na ręce Burmi-
strza Gminy Żukowo najpierw 100 przyłbic 
ochronnych potem jeszcze 50 maseczek 
i kolejne 400 przyłbic (przy wsparciu za-
przyjaźnionej grupy myśliwych). Otrzymany 
sprzęt Burmistrz przekazał żukowskiemu 
SP ZOZowi, a także szpitalowi w Kartuzach. 
Pomoc powędrowała również do Domu Se-
niora Goldental w Przyjaźni. Żukowo sprzę-
tem podzieliło się także z innymi gminami 
powiatu kartuskiego oraz zadeklarowało 
część dla szpitala w Chojnicach.
– W tym trudnym czasie mieszkańcy gmi-
ny Żukowo i przedsiębiorcy pokazali jak 
bardzo potrafią się jednoczyć i jak ważne 
jest dla nich dobro innych – mówi Burmistrz 
Gminy Żukowo Wojciech Kankowski. Dzię-
kuję za każdą pomoc, jestem przekonany, 

żukowianie jednoczą się 
w walce z wirusem

W gminie Żukowo mieszkań-
cy, władze, służby mundurowe 
i przedsiębiorcy ramię w ramię 
stanęli do walki z wirusem. Po-
maga każdy kto może, każdy na 
swój sposób.

tekst: UG Żukowo
zDjĘcia: materiały prasowe

że razem możemy zdziałać bardzo dużo.
150 przyłbic ochronnych wykonał również 
radny Paweł Koreń wraz ze swoją firmą 
Wydawnictwo Fokus oraz przy wsparciu 
finansowym części Radnych, Burmistrza 
i Zastępcy Burmistrza. W produkcji części 
z nich pomogła również firma Control Solu-
tions z Banina, która niektóre elementy pro-
dukowała z pomocą drukarek 3D. Uzyskany 
sprzęt powędrował do strażaków, grupowej 
praktyki pielęgniarskiej Vita-Med z Żuko-
wa, a także do Komisariatu Policji w Żuko-
wie i domu seniora w Niestępowie.
Nie brakuje też inicjatyw wychodzących 
wprost od mieszkańców. Niektórzy zbie-
rają używane komputery, aktualizują je 
i naprawiają, by przekazać uczniom do na-
uki zdalnej. Radny Powiatu Kartuskiego, 
jednocześnie mieszkaniec gminy Żukowo 
Jacek Miąskowski angażuje się w akcje 
pomocy innym, z jego inicjatywy powsta-
ła też zbiórka na kamerę termowizyjną do 
szpitala w Kartuzach. Przedsięwzięcie za-
kończyło się szybkim sukcesem.
Niezwykle aktywni są również strażacy 
jednostek OSP, którzy organizowali zbiór-
ki, najpierw przy OSP w Baninie, potem 
również w Sulminie, Leźnie, Chwaszczy-
no, Niestępowie, Skrzeszewie czy miej-
scowości Zgorzałe.
Dziękuję za wsparcie wszystkim, którzy 
zaangażowali się w pomoc potrzebującym 
– dodaje Burmistrz Gminy Żukowo Woj-
ciech Kankowski.
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głównym punktem porządku obrad wirtualnego spo-
tkania zarządu polskiego związku jeździectwa było 
rozstrzygnięcie konkursu na organizację halowego 
pucharu polski dzieci i młodzieży w skokach przez 
przeszkody w roku 2021-2023. zwycięzcą okazał 
się sopocki hipodrom. jak podkreśliła w jednej 
z rozmów kaja koczurowska-Wawrzykiewicz – 
prezes zarządu hipodromu sopot – przedstawiciele 
sopockiej organizacji uwielbiają organizować zawody 
dla tej grupy wiekowej i żywią nadzieję, że miejscowe 
wydarzenie sportowe zapadnie w pamięć zarówno 
uczestników, jak i dopingujących.

Sopockie Skoki 
przez przeszkody

Władze sopotu dbają o przyrodnicze walory 
kurortu również w czasie epidemii. zarząd dróg 
i zieleni dokonał nasadzeń szpalerowych wzdłuż 
alei niepodległości. 81 sztuk lipy drobnolistej 
oraz 4 sztuki robinii akacjowej posadzono na 
czterech odcinkach – od ulicy reja do kocha-
nowskiego, od ulicy sępiej do granicy z gdynią 
oraz od ulicy reja do smolnej. pozostałe frag-
menty odcinków do nasadzenia o charakterze 
uzupełniającym. oprócz wykreowania zielonej 
szaty sopotu, zamontowano również zestaw na-
wadniająco-napowietrzający z wlewem, a także 
zabezpieczono nowe drzewa. całkowity koszt 
realizacji projektu wraz z pielęgnacją flory wynosi 
275 400zł brutto. 

jeszcze 
W zielone 
gramy!

niebawem inauguracja sezonu turystycznego. miasta z dużym 
potencjałem szukają alternatywnych rozwiązań, które pozwolą 
zapewnić odwiedzającym ciekawe atrakcje oraz odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa. znakomitą serią pomysłów zabłysnął 
sopot, którego włodarze zamierzają stworzyć kino samochodo-
we nawiązujące do trendów lat 60’ w stanach zjednoczonych. 
kino w tej wersji miałoby być ulokowane na parkingu ergo are-
ny. Wśród innych pomysłów o których opowiedziała Wiceprezy-
dent sopotu – magdalena czarzyńska-jachim znajduje się m.in. 
bezpłatne udostępnienie miejskich terenów przedsiębiorcom 
z branży gastronomicznej oraz artystycznej

patenty na 
uratowanie Sezonu
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„asystent mieszkańca” moduł 
aplikacji gdynia.pl znalazł się pośród 
12 najlepszych na świecie projektów 
międzynarodowego konkursu go 
smart award. moduł umożliwia 
mieszkańcom miasta przesyłanie 
zgłoszeń bezpośrednio do służb 
miejskich. rozwiązanie zostało opu-
blikowane w raporcie global smart 
solution 2020 wśród finałowych 
projektów poprawiających jakość ży-
cia. W jaki sposób działa aplikacja? 
po stworzeniu konta można w kilku 
prostych krokach przesłać zgłosze-
nia dotyczące nieprawidłowości we 
funkcjonowaniu elementów infra-
struktury oraz przestrzeni publicznej. 
powiadomienia informują użytkowni-
ków o postępach danej sprawy.

trzech wykonawców zgłosiło się do opracowania dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej, wraz z wykonaniem prac geodezyjnych 
oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego względem inwestycji przy 
ulicy płk. dąbka. teren prac inwestycyjnych obejmuje obszar pomię-
dzy skrzyżowaniami z ul. derdowskiego i andersa, a także budowę 
wiaduktu i przebudowę skrzyżowań ulokowanych w ciągu głównej 
ulicy. obciążony ruchem komunikacyjnym odcinek dotyczy północnych 
dzielnic gdyni – łącząc je z gminą kosakowo. oba samorządy podjęły 
decyzję o realizacji inwestycji i oba będą partycypować w kosztach. 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym to eu-
roprojekt gdańsk s.a., higway sp.z.o.o gdańska oraz kontrakt biuro 
projektowo konsultingowe sp.z.o.o. 

jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne oraz środki dezynfekujące – to pakiet produktów, które 
trafiły do hospicjum im. św. Wawrzyńca w gdyńskim oksywiu. zapewnienie środków bezpieczeństwa 
w dobie epidemii to kolejna forma pomocy, jaką niesie ze sobą urząd miasta gdynia. spory transport trafił 
do gdyńskiej placówki kilka dni temu. dzięki wsparciu miasta personel będzie mógł korzystać z 5000 par 
rękawiczek jednorazowych, 100 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 2500 maseczek ochronnych oraz 
500 maseczek filtrujących typu FFp2. hospicjum w oksywiu funkcjonuje od 1987 roku. placówka obejmu-
je opieką osoby nieuleczalnie chore oraz ich bliskich.

Wzrasta
tempo 
inwestycyjne

ogromny 
sukces 
gdyńSkiej 
aplikacji

ratunek dla 
gdyńskiego 
hospicjum
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kacper Falkiewicz i nicolas rauber to uczniowie gdań-
skich liceów, którzy wraz z mike ryanem ponad miesiąc 
temu wpadli na pomysł, aby wykorzystać własne drukarki 
3d do produkcji kompletnych przyłbic, które trafiają do 
szpitali w całym kraju. dotychczas stworzyli ponad 5000 
przyłbic przy zastosowaniu innowacyjnej metody druku. 
tak okazały dorobek nie mógłby się ziścić, gdyby nie po-
moc hojnych sponsorów, którzy zapewnili kolejne drukarki 
umożliwiające produkcję akcesoriów ochronnych dla 
przedstawicieli placówek medycznych. ogromne wspar-
cie płynie także od pomorskich firm, które dostarczają 
niezbędne materiały budulcowe. z trójmiejskich przyłbic 
korzystają już m.in. szpitale w gdańsku, sopocie, gdyni, 
Wejherowie, elblągu oraz starogardzie gdańskim.

marszałek Województwa pomorskiego – mieczysław 
struk, jako pierwszy ozdrowieniec z regionu oddał 

swoje osocze, aby pomóc innym chorym na koronawi-
rusa. przedstawiciel władz samorządowych pojawił się 
w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w gdań-
sku, by oddać osocze, które za sprawą przeciwciał 

można podawać zakażonym w celu zwalczenia choro-
by. samorządowiec został zakażony wirusem w marcu. 

po dwukrotnym – ujemnym wyniku testu, który miał 
miejsce na początku kwietnia, marszałek został wypisa-
ny ze szpitala. chęć oddania osocza wyrazili także inni 

pracownicy urzędu marszałkowskiego. 

W ślad za 
MarSzałkieM 

strukiem

licealna poMoc 
W Wariancie 3d

aż 48 nowych autobusów w wariancie citaro będzie 
dzierżawić spółka gdańskich autobusów i tramwajów. 
na tę liczbę składa się 29 pojazdów standardowych 
(mercedes-benz typ 628 02 citaro), 13 przegubowych 
(mercedes-benz typ 628 03 citaro g) oraz 6 w wersji 
midi (mercedes-benz typ 628 02 citaro k). uzupełnienie 
gdańskiej floty zawiera również wyposażenie elektroniczne 
oraz niezbędne oprogramowanie wraz z licencjami. każdy 
z pojazdów został ponadto wyposażony w system infor-
macji pasażerskiej, a także komunikaty i piktogramy zgod-
ne z wytycznymi organizatora przewozów – ztmg. nowe 
autobusy są dzierżawione przez spółkę od konsorcjum 
evobus polska oraz pekao leasing. koszt ośmioletniej 
dzierżawy wespół z pakietem utrzymania technicznego to 
ponad 117 milionów złotych brutto.

uzupełnienie 
MiejSkiej 
floty
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w mieście przybywa
MieJSc ParKiNgoWYch

mieszkańcy mogą korzystać z nowego parkin-
gu przy dworcu pkp. Władze Wejherowa oddały 
do użytku mieszkańców parking wielofunkcyjny 
pomiędzy drogą krajową nr 6 a torami pkp, przy 
dworcu kolejowym. parking stanowi nową infra-
strukturę komunikacyjną miasta i jest podstawo-
wym elementem Węzła integracyjnego Wejherowo 
(kwiatowa), który usprawni i połączy transport 
indywidualny ze środkami transportu zbiorowego.

tekst: Rafał Korbut
zDjĘcia: UM Wejherowo
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omimo, że cały projekt nie został jeszcze zakoń-
czony i w okolicy trwają jeszcze roboty budowlane 
przy innych obiektach, Urząd Miejski w Wejhero-
wie we współpracy z wykonawcą zadania firmą 
SKANSKA S.A. otrzymał decyzję na użytkowanie 

wykonanego już parkingu wraz z drogami dojazdowymi, który jako 
część inwestycji został dopuszczony do ruchu i eksploatacji. War-
tość zakresu robót oddanych do użytku to 10,2 mln zł.
W przekazaniu do użytkowania uczestniczyły władze Wejherowa 
oraz dyrektor Piotr Kęsikowski z firmy SKANSKA S.A., która na 
zlecenie miasta jest wykonawcą zadania. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że pomimo szalejącego koronawi-
rusa Urząd Miejski i firmy wykonawcze starają się pracować w tych 
trudnych warunkach i bezpiecznie realizować zdania.
Bardzo się cieszymy, iż możemy w końcu oddać lokalnej społeczno-
ści część inwestycji. Na pewno znacząco ułatwi to życie mieszkań-
ców Miasta, ale również mieszkańców powiatu – mówi dyrektor Piotr 
Kęsikowski ze SKANSKA S.A.

172 miejsca 
parkingoWe, miejsce 

na autobusy, taxi i roWery

Parking został zrealizowany 
w oparciu o projekt „Budowa Węzła 
Integracyjnego Wejherowo Kwia-
towa wraz z trasami dojazdowymi”, 
na co władze miasta zdobyły dofi-
nansowanie unijne z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Projekt realizowany jest w formu-
le tzw. Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych na obszarze Stowa-
rzyszenia Obszar Metropolitalny 
G-G-S. Projekty drogowe w zakre-
sie węzłów integracyjnych reali-
zowane są w 24 lokalizacjach na 
terenie Stowarzyszenia. 
Zadaniem węzła integracyjnego 
jest umożliwienie dojazdu miesz-
kańcom różnymi środkami trans-
portu indywidualnego i ich pozo-
stawienie, a następnie przesiadka 

na transport zbiorowy. Jak informuje zastępca prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz, parking skomunikowany jest z drogą krajową nr 6, 
a także z pobliskimi obiektami handlowymi i stacją paliw. Na parkingu 
znajdują się łącznie 172 miejsca postojowe, w tym 11 dla osób niepeł-
nosprawnych. Wydzielono 9 miejsc do zatrzymania typu KISS&RIDE 
(„pocałuj i jedź”), 7 miejsc postojowych TAXI, 2 zatoki autobusowe 
z wiatami przystankowymi. Wybudowano drogi dojazdowe i ciągi 
piesze z kostki betonowej. Obok parkingu wzdłuż drogi krajowej nr 
6 powstała ścieżka rowerowa o długości 723 metrów, a na parkingu 
została usytuowana wiata rowerowa i stojaki łącznie na 48 rowerów. 
Zadbano o ławki, kosze śmietnikowe i zieleń uliczną. Wykonano 2 
windy umożliwiające zjazd bezpośrednio do tunelu prowadzącego do 
dworca PKP, a także oświetlenie i monitoring wizyjny czuwający nad 
bezpieczeństwem osób i pojazdów. Parking  posiada pełną infrastruk-
turę podziemną, m.in. kanalizację deszczową. 
O wcześniejsze oddanie do użytkowania potrzebnego mieszkańcom 
parkingu, zanim zakończą się pozostałe roboty w okolicy i cały pro-
jekt, wnioskowali m.in. radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo 
i Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.

P



 54    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 55    

Niewiele jest w Polsce takich miejsc jak powiat słupski. Jego magia to szum morskich fal Bałtyku, piękno krajobrazów, 
malownicze wzgórza, pełne tajemnic lasy, a wśród nich liczne jeziora i rzeki Słupia ze Skotawą, Łeba, Wieprza i Łupawa. 
Dzięki walorom przyrodniczym i kulturowym wypoczynek w regionie słupskim to „morze możliwości” 
o każdej porze roku. Na terenach Morskiego Powiatu Słupskiego panują idealne warunki do uprawiania turystyki ak-
tywnej: windsurfingu, kajakarstwa, wycieczek rowerowych, pieszych wędrówek, jazdy konnej, wędkarstwa morskiego 
i myślistwa. Podziwiać tu można bogactwo przyrody oraz zabytkową zabudowę o konstrukcji szachulcowej z XVII i XIX 
wieku. Atutem nadmorskiego regionu są życzliwi ludzie oraz dobra kuchni. Nie pozostaje zatem nic innego, jak pozostać 
w kraju, przyjechać i odpoczywać na słupskiej ziemi.

#Wszystko bĘDzie Dobrze 
Do zobaczenia w powiecie słupskim

tekst: Starostwo Powiatowe w Słupsku
zDjĘcia: Starostwo Powiatowe w Słupsku
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energetyka atomowa to dla 
jednych przyszłość świata, 
a dla innych zagrożenie. 
ale i sama istota energetyki 
jądrowej ulega zmianom. 
Wielkie bloki mają być za-
stępowane małymi reakto-
rami modułowymi. do tych 
zmian już się przygotowują 
władze ukrainy. W tym kra-
ju mają być produkowane 
modułowe smr-160. 

tekst: Krzysztof Szczepanik
zDjĘcie: Krzysztof Szczepanik 

energetyczne
szanse atomu

Na … UKraiNie
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Na jakim etapie znajdują się prace nad 
tym projektem? Kto jest w nie zaangażo-
wany? – pytam analityka energetycznego 
z kijowskiego centrum Razumkowa, Mak-
sima Bielawskiego. 

Ukraińskie elektrownie jądrowe  w latach 
2030 – 2055 będą wygaszały działanie 
starych bloków. A obecnie w elektrow-
niach jądrowych produkuje się ponad 
50% energii zużywanej w kraju. Parame-
try reaktorów SMR ułatwiają możliwość 
manewrowania mocami. Dlatego są to 
urządzenia tak ważne dla naszej ener-
getyki. Reaktor SMR o mocy 160 MWe 
wykorzystuje paliwo uranowe o niskim 
wzbogaceniu. Pierwsze reaktory SMR-
160 planuje się uruchomić do 2026 roku. 
10 czerwca ubiegłego roku powstało kon-
sorcjum dla przyszłej produkcji SMR – 60. 
Utworzyły je: ukraiński „Energoatom” 
oraz międzynarodowe koncerny KCNT 
i Holtec International. Nowa firma została 
zarejestrowana w amerykańskim Delawa-
re.  Centrum operacyjne ma swą siedzibę 
w Kijowie. Porozumienie obejmuje licen-
cjonowanie i budowę reaktorów SMR-160 
na Ukrainie przez charkowską firmę Tur-
boatom, we współpracy z firmą z Krama-
torska (Maszino Strojennie). Tylko sam 
rdzeń reaktora byłby importowany. Tym 
sposobem 80% całości robót byłoby wy-
konane na Ukrainie. Sama produkcja tych 
reaktorów na Ukrainie to jednak perspek-
tywa nie mniej jak dziesięciu lat.  

To dość odległa perspektywa. 

Ze strony rządu ukraińskiego zajmowała 
się ostatnio tym tematem wiceminister 
energetyki Natalia Bojko. Kilkakrotnie 
sugerowała na konferencjach prasowych, 
że temat tych małych reaktorów należy 
przyspieszyć, bo jak na razie to zajmują 
się tym przede wszystkim naukowcy z róż-
nych instytutów, konsumując rządowe 
granty. Wedle tej sugestii im dłużej spra-
wa jest na etapie rozpracowań teoretycz-

nych tym lepiej dla tychże naukowców 
– konsumentów grantów.  Pod przewod-
nictwem Bojko powstała specjalna grupa 
robocza, która napisała strategię działań 
w tej dziedzinie. Już teraz też wiadomo, że 
produkcja SMR – 160 byłaby nakierowana 
w dużej części także na eksport do krajów 
sąsiednich. Podsumowując można powie-
dzieć, że SMR – 160 wydają się idealne dla 
ukraińskiej energetyki: relatywnie tańsze 
od tradycyjnych urządzeń i na dodatek 
można nimi łatwiej zarządzać. Dodatkową 
korzyścią wydają się potencjalne zyski 
z eksportu urządzeń. Jak na razie jed-
nak te reaktory to melodia przyszłości. 
Na Ukrainie mają nadzieję, że niedługiej. 

Mówiąc o energetyce atomowej zawsze 
gdzieś w tle mamy obawy dotyczące bez-
pieczeństwa. Czy działające na Ukrainie 
obecnie reaktory mają odpowiedni poziom 
zabezpieczenia i serwisowania? Czy Ukra-
ina korzysta w tym zakresie z technolo-
gicznych rozwiązań zachodnich?

Obecnie poziom bezpieczeństwa w ukra-
ińskich siłowniach atomowych uważany 
jest za wysoki. To efekt współpracy ze 
specjalistami w tej dziedzinie z całego 
świata. Stan urządzeń jest monitorowany 
rokrocznie przez specjalistów z czeskiej 
Skody oraz z różnych organizacji zajmu-
jących się permanentnym sprawdzaniem 
stanu bezpieczeństwa w elektrowniach 
atomowych. Jak na razie jakiekolwiek te-
sty wypadały bez zarzutu. Każda też umo-
wa o potencjalnej rozbudowie ukraińskiej 
energetyki atomowej zakłada współpra-
cę przy tworzeniu systemów bezpieczeń-
stwa. Szczególnie ten monitoring nasilił 
się po katastrofie w japońskiej Fukusimie. 
Ponadto umowa o stowarzyszeniu z Unią 
Europejską również zawiera raport o sta-
nie ukraińskiej energetyki atomowej. Jest 
to raport pozytywny. W przeciwnym wy-
padku z Kijowem umowy o stowarzysze-
niu by nie podpisano.  
Jeszcze w 2017 roku Energoatom podpi-

sał umowę z Holtec, w zakresie współpra-
cy przy przedłużanie terminów pracy blo-
ków elektrowni. Energoatom podpisał też 
kontrakt z koncernem Westinghouse na 
dostawy systemów monitorujących stan 
bezpieczeństwa, dla czterech bloków 
Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. W tej 
samej elektrowni zamontowano też urzą-
dzenia brytyjskiego Guralp, monitorujące 
zagrożenia sejsmologiczne. Urządzenia 
zabezpieczające mają też dostarczać ja-
pońska Toshiba oraz francuski Orano. 
W listopadzie 2018 roku Energoatom 
podpisał umowę o partnerstwie z char-
kowskim Elektroważmasz. Ta firma ma 
produkować urządzenia zabezpieczające, 
do tej pory kupowane w rosyjskiej „Si-
łowyje Maszyny”. W styczniu 2019 roku 
Energoatom zawarł kontrakt z również 
ukraińskim Turboatomem na dostawy 
kierownic tytanowych do turbin elektrow-
ni w Chmielnickim i Równym. 
Bardzo często też na Ukrainę przyjeżdżają 
rosyjscy specjaliści od energii atomowej. 
To efekt starych umów pozwalających im 
monitorować stan bezpieczeństwa tutej-
szych elektrowni. Jak do tej pory nawet oni 
nie stwierdzili jakichkolwiek zagrożeń.
Porównując jednak bezpieczeństwo 
ukraińskiej atomistyki z katastrofą 
w Czarnobylu trzeba pamiętać, że tam 
pracował dawno już wycofany model re-
aktora RBMK – tak zwany reaktor kana-
łowy. Obecnie używane reaktory WWR to 
urządzenia tak zwane korpusowe, do tej 
pory niezawodne z punktu widzenia bez-
pieczeństwa eksploatacji. 
Konkludując trzeba stwierdzić, iż bezpie-
czeństwo w elektrowniach atomowych to 
temat ciągle obecny. Oczywiście można 
mówić, że o wiele więcej osób zginęło przy 
okazji różnorakich awarii w elektrowniach 
tradycyjnych, ale przecież w samolotach 
też ginie proporcjonalnie o wiele mniej osób 
niźli w wypadkach samochodowych, a i tak 
bardziej się boimy wypadku lotniczego. 

Dziękuję za rozmowę. 



W nowej ofercie Euro Stylu zostaną wprowadzone do sprzeda-
ży 32 mieszkania, 2-, 3i 4-pokojowe o metrażach od 38 do 77 m 
kw. Ceny lokali wyniosą od 5700 do 7020 zł/m kw. W trzykondy-
gnacyjnym budynku będzie także podziemna hala garażowa z 26 
miejscami parkingowymi, 18 komórkami lokatorskimi oraz 14 po-
mieszczeniami na jednoślady. 

Osiedle Beauforta to miejsce idealne zarówno dla osób pragną-
cych żyć blisko tętniącej życiem aglomeracji, jak i ceniących sobie 
odpoczynek oraz aktywność fizyczną w otoczeniu zieleni. Komuni-
kację z centrum Gdyni gwarantuje rozwinięta sieć autobusowa oraz 
stale unowocześniana infrastruktura drogowa. W nieodległej per-
spektywie, na lata 2021-2027, planowana jest budowa Pomorskiej 
Kolei Aglomeracyjnej, która połączy osiedle nie tylko z gdyńskim 
śródmieściem, ale także z Trójmiastem. Blisko stąd do okolicznych 
atrakcji przyrodniczych: lasów, rezerwatów czy plaż w Rewie, Me-
chelinkach, Babich Dołach i na Oksywiu.

W ramach osiedla powstają rozległe tereny zielone ze spacerowymi 
alejkami, grządkami uprawnymi, zielnikiem i ogrodami deszczowy-
mi. Przyszli mieszkańcy będą mieli możliwość sadzenia własnych 
ziół i roślin, a całość dopełnią: położona nad oczkiem wodnym strefa 
relaksu oraz pełna roślinności dolina kwiatów. Funkcję rekreacyjnej 
wiaty i doskonałego miejsca do sąsiedzkich spotkań pełni znajdu-
jący się na osiedlu klimatyczny Port Beauforta. Osiedle zaprojekto-
wano tak, by było przyjazne i komfortowe dla każdego mieszkańca. 
Wyjątkowo zadbano jednak o potrzeby rodzin z dziećmi. 

Komfort życia na Osiedlu Beauforta podnosi bliskość punktów 
handlowych, gastronomicznych i rozrywkowych. Niecały kilometr 
od inwestycji znajduje się galeria handlowa z licznymi lokalami, 
restauracjami i sklepami spożywczymi, a także siłownia, klub 
squashowy i przychodnia. 

Inwestycja Euro Stylu utrzymana jest w skandynawskiej styli-
styce. Oryginalny charakter projektu podkreślają nowoczesna 
architektura oraz starannie zaprojektowane, funkcjonalne części 
wspólne. Planowany termin przekazania nowego budynku to IV 
kwartał 2021 roku. 

osiedle beauForta
– EURO STYL WPROWADZA 
DO SPRZEDAŻY 32 MIESZKANIA

Gdański Euro Styl z Grupy Dom Development uruchamia 
sprzedaż 32 mieszkań w kolejnym budynku na Osiedlu 
Beauforta położonym przy ul. T. Kościuszki w Pogórzu. 
Cicha okolica, nowa infrastruktura drogowa, perspekty-
wa rozbudowy linii kolejowej, a przede wszystkim atrak-
cyjnie zagospodarowane, rozległe tereny rekreacyjne 
i sportowe to tylko niektóre atuty tej inwestycji. 



Stan epidemii opóźnia 
wiele realizacji inwe-

stycji o charakterze 
budowlanym. Kazus ten 

nie dotyczy jednak bu-
dowy nowego akademi-

ka w Gdańsku. Obiekt 
o nazwie Student De-
pot, będący odpowie-
dzią na zapotrzebowanie studentów preferujących 
nowoczesny i komfortowy akademik rośnie jak na 

drożdżach. Na obecnym etapie położono już wszel-
kie instalacje oraz izolacje. Obecnie trwa proces 

wykańczania fasady. Za realizację odpowiedzialna 
jest firma Mota-Engil Central Europe. Zakończenie 

budowy zaplanowano na wrzesień.

Olivia Prime – obiekt ulokowany w kompleksie biu-
rowców Olivia Business Centre jest już gotowy do 
użytku. Nowy budynek oferuje łącznie 55 tysięcy 
metrów kwadratowych powierzchni biurowej. 
Forma architektoniczna o którą zadbali specjali-

ści z pracowni BJK Architekci 
oraz wnętrza zaprojektowane 
przez Design Anatomy zwięk-
szą poziom komfortu oraz 
bezpieczeństwa użytkowni-
ków. Obiekt został wyposa-
żony m.in. w instalacje UPS, 
zespół generatorów prądo-
twórczych, a także awaryjny 
zbiornik wody bieżącej. 

jak na DrożDżach!

olanki apartamenty – inwestycja zrealizowana w gdańskiej oliwie, przez euro 
styl z grupy dom development otrzymała pozwolenie na użytkowanie i roz-
poczyna proces przekazywania ich najemcom. W skład inwestycji wchodzą 
dwa kameralne budynki, oferujące 9 apartamentów o metrażach od 22 do 97 

metrów kwadratowych. położenie obiektów oraz ich walory architektoniczne sprawiają, 
że jest to znakomita alternatywa dla miłośników natury oraz osób ceniących bliskość 
tętniącego życiem centrum biznesowego.

biuroWiec 
gotoWy Do użytku

N
ieruchom

ości
P

nowi
mieszkańcy 

oliwy
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okres drugiej połowy kwietnia oraz początku 
maja to specyficzny czas dla wszystkich pasjo-
natów ogrodnictwa. z jednej strony dzień zy-
skuje na długości ponad 1.5 godziny, co gwa-

rantuje bonusową dawkę promieni słonecznych, 
a z drugiej strony zdarzają się noce, którym to-
warzyszą przymrozki dziesiątkujące świat flory. 

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: materiały prasowe
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ciĘcie, saDzenie, przeszczepy...

jaki sposób zadbać 
o ogród w tym specy-
ficznym okresie? Nasze 
możliwości pozostają 
uwarunkowane nie tylko 
aurą, która potrafi pła-

tać figle, ale także rodzajem szaty roślinnej, 
która stanowi aranżację naszego ogrodu. 
W przypadku drzew oraz krzewów zagospo-
darowanych w formie sadu, obecne tygodnie 
są ostatnim dzwonkiem do zwieńczania pro-
cesu zimowego cięcia drzewek.  W przypad-
ku których gatunków drzew możemy opóźnić 
podcinanie w obawie przed zmarznięciem? 
To przede wszystkim śliwa, morela, brzo-
skwinia i nektaryna. Co z winoroślami? Otóż 
przespanie przełomu marca oraz kwietnia 
skutkuje brakiem możliwości przycinania 
pędów. Warto pamiętać, że winorośl owocu-
je na pędach jednorocznych – wyrastających 
z pąków dwuletnich pędów zdrewniałych. 
Zwlekanie z przycinaniem spowoduje sil-
ny wyciek soków z ran po nacięciu. Efekt? 
Krzew zostanie mocno osłabiony.

Początek maja to również ostatni moment 
na przygotowanie drzew do przeszczepia-
nia. Gałęzie większości gatunków w za-
leżności od ich grubości przycinamy od 
30 do 60cm. Gałęzie dolne pozostawiamy 
dłuższe, zaś górne – skracamy bardziej. 
Obszar do przeszczepienia powinien speł-
niać kilka norm. Wśród nich najważniejsze 
to powierzchnia całkowicie gładka – wolna 
od uszkodzeń mechanicznych oraz rozgałę-
zień. Oczywiście środek wiosny jest wciąż 
świetnym terminem do sadzenia drzew oraz 
krzewów owocowych. Warto przy tym pa-
miętać, że drzewa oraz krzewy z odkrytym 
korzeniem możemy sadzić wyłącznie do 
momentu w których pozostają bezlistne.

estetyczny Wymiar ogroDu

Czynności związane z funkcjonowaniem 
ogrodu ozdobnego pozostają uwarunko-
wane medianą temperatur odnotowanych 
w marcu. Jeśli w tym miesiącu występowały 
ochłodzenia – początek maja stanowi ideal-
ny moment do rozbrojenia zimowych osłon 
z kwiatów ozdobnych. W przypadku nie-
których gatunków – np. takich jak budleje, 
potencjalne omarznięcie można unicestwić 

poprzez ścięcie niskich pędów – wtedy ist-
nieje większe prawdopodobieństwo, że 
roślina „odbije”.  Początek maja to również 
dobry moment do przycinania oraz sadze-
nia róż. Przy wyborze nowych sadzonek, 
warto zwrócić uwagę, aby co najmniej trzy 
pędy były zdrowe, zaś system korzeniowy 
pozostał gęsty i dobrze rozwinięty.

W ogrodzie ozdobnym w tej części roku wiele 
naszych prac skupia się na zabiegach typo-
wo pielęgnacyjnych. Pielęgnujemy rozsadę 
roślin jednorocznych z lutowych i marco-
wych wysiewów, obsadzamy obszary stałe 
bratkami oraz niezapominajkami, nawozimy 
gatunki roślin cebulowych, przesadzamy 
i rozdzielamy bylina zakwitające na jesień, 
a także aranżujemy strefy pod zasadzenie 
podstawowych gatunków traw ozdobnych. 
Ważnym elementem zabiegów pielęgna-
cyjnych jest także ściółkowanie gleby pod 
krzewami o płytkim systemie korzeniowym, 
takich jak azalie, różaneczniki, czy wrzosy. 
Dbałość o estetyczny wymiar ogrodu wiąże 
się również z zagospodarowaniem oczka 
wodnego, o ile takie posiadamy.

Prace związane z systemem wodnym rozpo-
czynamy od weryfikacji stanu szczelności 
zbiornika oraz jego oczyszczenia. Istotnym 
elementem jest tu oczyszczenie stawowych 
filtrów i przygotowanie ich pod kątem tech-
nicznym do rozruchu. Gdy w ciągu kolejnych 
kilku dni amplituda temperatur utrzyma 

hanna czapieWska,
Kierownik Działu Marketingu 
i Nieruchomości Renk

Najważniejsze po zimie jest posprzątanie 
pozostałości, które są w ogrodzie. Jest to 
okres intensywnych prac ogrodowych, gdyż 
dokonujemy ostatnich cięć drzew i krzewów, 
przekopujemy ogród, wysiewamy warzywa 
i rośliny ozdobne.  Ogławiamy i usuwamy 
również pozostałości kwiatostanu kwitną-
cych wczesną wiosną roślin cebulowych. 
Niezwykle istotnym jest również wykonanie 
oprysków przeciwko chorobom i szkod-
nikom. Pozostaje jeszcze trawnik, który 
w tym okresie wertykulujemy, dosiewamy, 
nawozimy i regularnie podlewamy. 

W

się na poziomie 10 stopni Celsjusza, warto 
wymienić wodę. Stabilizacja temperatury 
oraz poziomu wilgotności to również znak, 
że możemy przesadzić i rozmnożyć rośliny 
strefy przybrzeżnej. Z końcem maja warto 
pomyśleć o dodatkowym zarybieniu oczka.



amanie w stawach. Brak smaku 
i węchu. Ból w piersiach. Kaszel 
i gorączka. Brak siły by wykonać 
najmniejszy ruch. Kłopot z oddy-

chaniem. Tydzień dwa tygodnie leżenia. W najgorszych 
przypadkach śmierć. Śmierć w samotności, milczeniu 
i daleko od bliskich. Nie zasłużyliśmy na taką chorobę, 
choć w pewnym sensie ludzkość została ukarana za 
chciwość, bestialstwo wobec zwierząt, lekceważenie 
zagrożeń o których epidemiolodzy mówili od lat  i prze-
konanie, że jesteśmy pępkiem świata. 
Czasu cofnąć się nie da, więc z koronawirusem trzeba 
nauczyć się żyć. Po ponad miesiącu zmagań z pande-
mią rząd łagodzi obostrzenia. Niektóre od początku 
budziły kontrowersje – jak choćby zakaz wstępu do 
lasu. Choć z drugiej strony gdy widziałem tłumy spa-
cerowiczów, psów, wózków i grillowiczów i dziesiątki 
samochodów choćby na malutkiej polance koło jeziora 
Otomin czy w Parku Oruńskim to trudno się dziwić, że 
trzeba było ludzi odgórną decyzją zamknąć w domach. 
By zrozumieli, że to nie jest czas na piknik czy odnawia-
nie kontaktów z wszystkimi znajomymi. Że są odpowie-
dzialni nie tylko za swoje zdrowie, ale także za innych, 
których mogli zakażać w nieświadomości.
Teraz ruszyć ma gospodarka. Wiadomo było, że tar-
cze antykryzysowe zdemolują i tak napięty do granic 
możliwości budżet. Wiadomo było, że z każdym dniem 
tysiące firm ponoszą gigantyczne straty, a każdy ko-
lejny tydzień zwłoki może oznaczać bankructwo i zwol-
nienia. Wiadomo było, że skoczą ceny. Wiadomo było, 
że odłożone pieniądze szybko się skończą, a kredyty 
– podstawa gospodarki rynkowej – zaciskać się będą 
jak pętla na szyi. Wiadomo jest, że wiele branż nie od-
buduje się przez najbliższe miesiące i nic już nie będzie 
takie jak było. Ale żyć trzeba. Wyjść z domu, wsiąść do 
kolejki czy autobusu, pojechać do pracy czy do szkoły. 
Odzyskać normalność. Co zyskaliśmy przez te tygodnie 
bycia w domu? Jedni zacieśnili więzy rodzinne. Inni 
wręcz przeciwnie. Nauczyliśmy się być fryzjerami, ku-
charzami, lekarzami, kosmetyczkami czy ogrodnikami. 

Przeczytaliśmy nowe książki, skończyliśmy stare se-
riale. Znów zaczęliśmy oglądać telewizję by przekonać 
się, że politycy kłócą się jeszcze zacieklej niż kiedykol-
wiek. Poznaliśmy programy komputerowe dzięki któ-
rym i widać i słychać. Porozmawialiśmy ze znajomymi, 
na których od lat nie było czasu. Zaczęliśmy pracować 
zdalnie, co nie dla wszystkich stało się wcale spełnie-
niem marzeń, bo przyniosło problem jak się skoncen-
trować na robocie w domu. Okazało się, że z urzędem 
można się kontaktować zdalnie, zamiast wystawać 
w kolejkach. Zniesiono część zaświadczeń, podpisów, 
pieczątek potrzebnych wyłącznie urzędnikom. Że odle-
głość do centrum miasta można pokonać w kilka minut 
i to bez korków. Przyjrzeliśmy się (zdalnie ) jak na co 
dzień wygląda edukacja naszych dzieci i…szału nie 
było. Zyskaliśmy czas by pomartwić się o zdrowie ro-
dziców i znajomych. Zdążyliśmy uporządkować rodzin-
ne fotografie. Przeżyć bez wizyty u lekarza i stomato-
loga. Przypomnieliśmy sobie, że dom z ogródkiem daje 
więcej możliwości niż apartament, a gry planszowe 
mogą być ciekawsze od komputerowych. Że nie trzeba 
codziennie robić lansu na fejsie. Przebierać się od rana 
do wieczora. Zaliczać wszystkiego co modne. Pędzić 
z pracy do pracy. Zwiedzać sklepy jak muzeum. Próbo-
wać przysmaków w każdej nowo otwartej restauracji. 
Mężczyźni zaczęli remontować mieszkania i majsterko-
wać. Wyjęli z piwnic zakurzone gitary schowane tam 
tydzień po ślubie. Panie zdjęły sztuczne rzęsy i tipsy. 
Zajęły się produkcją ciast czy chleba aż drożdży zabra-
kło…… Wszystko jakby cofnęło się o kilkanaście lat gdy 
na to wszystko mieliśmy czas….
 Jak wielu innych mam wątpliwości czy nie za wcześnie 
kończymy z ostrożnością. Czy nie skończy się jak w Sta-
nach, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Włoszech, gdy 
znów – tyle, że w maseczkach – wsiądziemy do autobu-
sów czy SKM-ek. A może gdzieś tam trochę żałuję, że 
taki inny czas – jakby wyjęty z życiorysu – już się kończy. 
Bo czasem potrzeba chwili na zastanowienie co zrobi-
liśmy sami ze swoim życiem. Szkoda tylko, że musiał 
przypomnieć nam o tym koronawirus.
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Obowiązek stosowania ma-
seczek ochronnych tchnął na-
dzieje w rynek modowy. Wielu 
topowych projektantów zaprezentowało propozycje, które 

podkreślą wiosenne trendy. Największym zainteresowa-
niem cieszą się maseczki wielokrotnego użytku. Jakimi 

kryteriami warto się kierować przy wyborze odpowiednie-
go wzoru? Kluczowym elementem pozostają tu dodatki 
oraz akcesoria kreacji. Projektanci zwracają uwagę, że 

maseczki świetnie podkreślają torebki, biżuterię oraz 
apaszki. Wśród pań prym wiodą motywy kwiatowe oraz 

groszki. Panowie najczęściej gustują w typowo męskich 
motywach, takich jak khaki, czy kotwice.

Epidemia daje się we znaki wszystkim, choć 
nie da się ukryć, że branżą, która traci na 
izolacji najwięcej są artyści. Odwołanie 
setek koncertów, festiwali oraz wydarzeń 
artystycznych naraziło wielu z nich na 
gigantyczne straty finansowe. Na szczęście 
gusta słuchaczy są zaspokajane akcjami 

polegającymi na koncertach 
w zaciszach domowych gwiazd, 
które można obejrzeć online. 
W tego rodzaju akcje zaanga-
żowały się największe polskie 
gwiazdy – m.in. Patrycja Mar-
kowska, Krzysztof Zalewski czy 
Piotr Rogucki.

maseczki 
zaWŁaDnĘŁy 

śWiatem

woją metodą na czasy epidemii popisali się również przedstawiciele 
muzeów. Wielu z nich udostępniło ważne wystawy przy zastosowaniu 
narzędzi umożliwiających wirtualne podziwianie prac artystów. pośród 

najciekawszych propozycji europejskich warto wyróżnić british museum 
w londynie, musee d’orsay w paryżu oraz pergamon museum w berlinie. 
Wśród rodzimych propozycji ogromnym zainteresowaniem cieszy się m.in. 
muzeum powstania Warszawskiego oraz zamek krzyżacki w malborku. 

kWarantanna na na!
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Pałac Łebunia położny jest w otoczeniu malownicze-
go kompleksu parkowego. Pałac otacza malownicza 
zieleń, trzy stawy z pomostami oraz drewnianą altaną, 
dzięki czemu tworzy idealne miejsce dla osób pragną-
cych wypoczynku w wariancie rekreacyjnym. Jest to 
również znakomite miejsce do wypoczynku, gdy chce 
się osiągnąć równowagę między ciałem a umysłem. 

Dla osób przyjeżdżających tutaj w celach bizneso-
wych, przygotowane zostały specjalne sale: konfe-
rencyjna w ustawieniu teatralnym oraz restauracyjna 
z wyjściem na ogród - połączona z salą kinową. Sale 
zostały wyposażone w  rzutnik, flipchart oraz inne 
elementy, które pozwolą na komfortowe przeprowa-
dzenie szkolenia.

Fundację z Pompą powołali do życia rodzice, którzy 
towarzyszyli swoim dzieciom w walce z chorobą no-
wotworową. Celem fundacji jest wspieranie Oddziału 
Hematologii Dziecięcej gdańskiego Uniwersyteckiego 

Centrum Klinicznego, jego małych podopiecznych oraz 
ich rodzin. Leczeni są tu pacjenci z całego Pomorza. 
Zachęcamy Was do wzięcia udziału w tej szczytnej ak-
cji. Nagrodą jest bezcenny uśmiech dzieci!

pompujcie 
radość!

Koło Naukowe Studenckiego Klubu Biznesu z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka organizuje zbiórkę pieniędzy pod na-
zwą „Pompujemy Radość”. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przekazane na rzecz 
„Fundacji z Pompą”, która wspiera chore dzieci z Oddziału Hematologii, Pediatrii i Onkologii 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

Pośród malowniczej zieleni

Zastanawialiście się, które miejsca warto 
odwiedzić po odmrożeniu kolejnych ob-
ostrzeń? Jedną z ciekawych propozycji jest 
Pałac Łebunia – zabytkowy i odrestaurowany 
kompleks noclegowy położony nieopodal 
Lęborka. Obiekt ulokowany w krajobrazie 
malowniczej zieleni może być całkiem niezłą 
alternatywą dla osób, którym przymusowa 
izolacja dała się we znaki.



tomasz poDsiaDŁy

Reżyser teatralny związany z  trójmiejskimi scenami. 
Ściśle współpracujący z  Gdyńskim Centrum Kultury, 
gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności. 
Konferansjer  i  moderator, zatrudniany przez 
największe firmy i  agencje eventowe w  Polsce.

Kultura na Kwarantannie, 
cZyli artYści oN liNe.

Maria zachodzę w głowę, jak można zarobić w sieci na kulturze? Masz pomysł?
Ja a jak to robia inni?
Maria sęk w tym, że nie robią. Tzn. robią, ale nie zarabiają. Wszyscy odtwarzają, 
prowadzą streaming, pokazują za darmo. Każdy teatr, opera, instytucja kultury….
Ja na pewno trzeba wykupić dostęp lub coś w tym stylu…
Maria no właśnie nie. Od czasu kwarantanny internet jest po prostu zalany dar-
mową ofertą kulturalną…

aktycznie. Od czasu kiedy życie teatralne, muzyczne, muzealne 
legło w gruzach, od momentu kiedy artyści stracili, często je-
dyne, źródło dochodu, internet rozgrzał się do czerwoności od 
relacji z wydarzeń artystycznych zarówno  zarejestrowanych 
dawniej jak i tych realizowanych w czasie rzeczywistym.

Ale, co dziwne, nikt albo prawie nikt, na tym nie zarabia. Wszystko jest darmowe. 
Wystarczy kliknąć w link i oglądasz.  Twórcy, którzy potracili źródła finansowa-
nia, zgadzają się na nieodpłatne wykorzystywanie praw do ich dzieł. 
Coś tu nie gra.
Dlaczego tak się dzieje? Przecież mało kto chce być „frajerem”. 
Co Państwo o tym myślicie? 
Oczywiście, oficjalny przekaz brzmi jasno: „zapewniamy rozrywkę publiczności 
w czasach kwarantanny”.
Jednak pamiętajmy, iż ludzie mają zazwyczaj dwa powody, dla których coś robią: 
jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi. Śmiem twierdzić, iż oficjalny powód 
nie jest tym prawdziwym. Co zatem kieruje ludźmi kultury ???

W moim odczuciu to jasno pokazuje, dlaczego zawody zazwyczaj słabo płatne, 
obarczone niestałością zatrudnienia, poddane ciągłej krytyce i ocenie znajdują 
chętnych, aby je uprawia.

Otóż, drodzy Państwo, w znakomitej większości ludzie kultury tworzą ją bo…. 
mają ogromną potrzebę kreacji oraz dzielenia się nią z nami.
Proszę, doceńmy to. Doceńmy, że dzisiaj, w tych trudnych czasach artyści chcą 
się dzielić swoimi talentami i pasją. 

Wiadomo, że kiedy nastąpi powolny powrót do normalności zawody takie jak 
aktor, muzyk, malarz, śpiewak będą ostatnie w kolejce do odzyskania stabili-
zacji. A jednak, mimo to, każdego dnia największe teatry operowe świata raczą 
nas największymi spektaklami, galerie wirtualnymi wizytami, aktorzy z pierw-
szych stron gazet i ci, którzy nikomu nie są znani poza lokalną publicznością, 
czytają baśnie, opowiadają historie, interpretują scenariusze on line.

Rozumiem, że czas mamy trudny. Dla wielu tematy kulturalne zeszły na daleki 
plan. Przypomina się pewna anegdota, która idealnie pasuje do dnia dzisiejszego:
„Trwa II wojna światowa. Churchillowi przedstawiono projekt budżetu państwa. 
Po zapoznaniu się z dokumentem pyta:

Gdzie pieniądze na kulturę?• 
Przecież twa wojna, więc jaka kultura?!• 
Jeżeli nie ma kultury, to o co my do cholery walczymy?! • 

 zdziwił się Churchill”.

drodzy, nie zapominajmy o artystach!

A z naprawdę szerokiego spektrum propozycji internetowych szczerze polecam 
Państwu profil FB Metropolitan Opera. Nie ma praktycznie dnia bez arcycieka-
wej realizacji operowej dostępnej on line dla każdego.

 Telefon…
dzwoni zaprzyjaźniona aktorka.

F
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potoczne  rozumienie  problemu  na-
rzuca określone schematy myślenia, 
które  powtarzane,  stają  się  spo-
łecznie  niebezpieczne.  tak  właśnie 
jest  z  oceną,  co  jest  bardziej  co 
mniej  potrzebne,  z  wartościowa-
niem  biznesu  czy  próbami  stoso-
wania  analogii  gospodarki  do  na-
tury,  gdzie  przetrwać  ma  silniejszy.  
turystyka  to  niezwykle  delikatna 
branża. Wrażliwa na każdy silniejszy 
podmuch wiatru, osłabiają ją pożary, 
wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, 
powodzie, susze, przewroty politycz-
ne, rewolucje społeczno kulturowe...  
sprzedaż marzeń  o  podróżach  czy 
wypoczynek na plaży  to  efekt  koń-
cowy  ogromnej  machiny  turystycz-
nej,  która  stanowi  system  naczyń 
połączonych. to miliony miejsc pracy 
w skali świata bezpośrednio związa-

nych  z  transportem  powietrznym, 
lądowym i morskim, to lotniska, ter-
minale, to gałęzie przemysłu ciężkie-
go, producenci środków transportu, 
żywności, hotelarstwo, gastronomia 
i  wiele  jeszcze  innych.  nie  sposób 
wymienić  wszystkiego.  istotnym 
ogniwem  tego  turystycznego  łań-
cucha,  będącego  kołem  zamacho-
wym  gospodarki  są  touroperatorzy 
i biura podróży. bez naszej świado-
mości, zbiorowej odpowiedzialności 
za  przyszłość  nie  będzie  dobrze. 
nie odwołujmy wyjazdów! zmieniaj-
my  terminy,  zamieniajmy  wpłaco-
ne  zaliczki  na  vouchery.  to  nasza 
wspólna  sprawa.  bez  solidarnego 
i  przemyślanego  działania,  podró-

żowanie może  stać  się  niemożliwe, 
może zostać sparaliżowane na dłu-
gie  lata. nie dopuśćmy do sytuacji, 
w której podróżować będziemy wy-
łącznie palcem po mapie. nie dajmy 
się  zmanipulować mediom, myślmy 
samodzielnie.  Filtrujmy  wiadomości 
przez  naszą  racjonalność  i  rozsą-
dek.  obserwujmy  i  nie  projektujmy 
zagrożeń,  które  wywołują  zbędną  , 
masową histerię. 

my  jesteśmy  gotowi  by  przetrwać, 
a Wy nas wspierajcie  jak potraficie 
najpiękniej. 

do zobaczenia w powietrzu! 
tęsknimy.

tęsknimy
za marzeniami

WitoLD guLcz
w.gulcz@itakagdansk.pl

Jak nazywa się choroba, która nagle i podstępnie zaatakowała gospodarkę, 
tego nikt nie wie. Pewne branże zostały zainfekowane natychmiast, inne 
dłużej opierają się objawom, są i takie, które mają się nie najgorzej.
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czy to już stan agonaLny?

ynek hotelowy, odpowiedzialny za 12% polskiego 
PKB nie skurczył się. Ba…  on nawet nie przeszedł 
w stan hibernacji. Rynek hotelowy umiera na na-
szych oczach za sprawą odwołania setek tysięcy 
rezerwacji i tysięcy eventów. Aby dostrzec owo – 

powolne umieranie nie trzeba wertować raportów statystycznych. 
Wystarczy zajrzeć na portal webcamera.pl i otworzyć zakładkę pt. 
Gdańsk-Starówka. 

Przez kwadrans obserwujemy bulwar położony u brzegu Motławy. 
W ciągu 15 minut rejestrujemy ledwie dwie postaci, które okazują 
się frakcją służby porządkowej. To wyjątkowo symboliczny obraz, 
który pokazuje nam w którym miejscu znajduje się dziś sektor tu-
rystyczny. W analogicznym okresie roku w skali dnia potrafi tędy 
przejść ponad 20 tysięcy osób. Tylko kilkaset z nich nie jest tu 
w celach turystycznych.

Perspektywa jest znacznie bardziej wymowna od procentowych 
diagramów i promilowych wykresów, które serwują nam portale 
gospodarcze. Krzywe ekonomiczne tytułowego sektora pomijają 
codzienne dramaty w postaci bankructw. Niska rentowność hoteli, 
hosteli, schronisk, zajazdów, a nawet gospodarstw turystycznych 

każdy kolejny dzień stanu epidemii 
to dla przedsiębiorstw z sektora tury-
stycznego straty liczone w dziesiątkach 
tysięcy złotych. prognozy wskazują 
na szczyt zachorowalności w czerwcu 
na który przypada największe zagęsz-
czenie ruchu turystycznego w sezonie 
letnim. paraliż sektora w tym newral-
gicznym czasie może doprowadzić do 
fali bankructw jakiej nie wiedzieliśmy od 
niespełna 100 lat. obecnie z najwięk-
szymi problemami borykają się przed-
stawiciele branży hotelarskiej. 

r
tekst: Mateusz Marciniak

anatomia braNżY 
hotelarSKieJ
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nie pozwala na przetrwanie. Nie pomaga 
również kondycja psychiczna, bo przecież 
nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć ile 
to wszystko potrwa. W tej brutalnej grze 
każdy dzień jest na wagę złota.

reanimacja potrzeba oD zaraz

Zarządcy pensjonatów oraz hoteli w więk-
szości przypadków przestali się łudzić, że 
sytuacja ulegnie stabilizacji w najbliższych 
tygodniach, czy też miesiącach. Komunikat 
ministerstwa o przewidywanym szczycie 
zachorowań, który ma wystąpić w czerwcu 
dla wielu z nich może okazać się przysłowio-
wym gwoździem do trumny. W tej sytuacji 
o przetrwaniu wielu z tych obiektów może 
przesądzać miesiąc, tydzień, a nawet dzień. 
W opinii wielu ekspertów pakiet antykry-
zysowy może okazać się niewystarczający. 
Ireneusz Węgłowski reprezentujący Izbę Go-
spodarczą Hotelarstwa Polskiego w liście 
otwartym do premiera Morawieckiego pisze 
wprost – „Branża hotelarska znalazła się 
w stanie agonalnym”. W kolejnych zdaniach 
powołuje się na statystyki z których wynika, 
że w owym segmencie rynku pracuje na-
wet 700 tysięcy Polaków, a udział turystyki 
w rodzimym PKB jest wyższy od przemysłu 
wydobywczego. Konieczna jest natychmia-
stowa reanimacja w postaci bezwarunkowe-
go dofinansowania utrzymania zatrudnienia 
oraz zwolnienia z wszelkich danin publicz-
noprawnych – pisze Prezes IGHP. 
Rzeczywiście – wiele sprzysięga się prze-
ciw sektorowi turystycznemu. Zwolnienia 
podatkowe oraz oferowane pożyczki w wy-
sokości 5 tysięcy złotych są rozwiązaniem 
krótkotrwałym, który może pomóc wyłącz-
nie niewielkim firmom. Obecna sytuacja 

zmusza pracowników związanych z branżą 
hotelową do wykorzystywania zaległych 
urlopów. Wielu z nich znajduje się także 
na zwolnieniach lekarskich. W praktyce 
oznacza to, że pracownicy hoteli, podobnie 
jak ich właściciele oraz zarządcy powinni 
przygotować się na najgorsze. Cień nadziei 
kładzie się na hotelowe mury za sprawą go-
spodarczych odmrożeń. Czy zaplanowane 
poluzowywanie restrykcji może się okazać 
kołem ratunkowym? 

przyWracanie funkcji życioWych

Drugi etap znoszenia ograniczeń dotyczy 
m.in. otwarcia hoteli oraz miejsc noclego-
wych. To dla wielu zarządców oraz wła-
ścicieli możliwość do złapania krótkiego 
oddechu. Dlaczego krótkiego? Obawy 
większości osób przed zakażeniem raczej 
nie wywołają syndromu oblężenia miejsc 
noclegowych. Recepcjoniści oraz mana-
gerowie każdego dnia odbierają kolejne 
telefony i maile o odwołaniu lub rzadziej 
– przeniesieniu zaplanowanych imprez 
okolicznościowych. Organizatorzy wyda-
rzeń plenerowych oraz festiwali również są 
zmuszeni do odwoływania imprez, a prze-
cież obecność tysięcy osób to zawsze do-
datkowy zastrzyk funduszy dla lokalnych 
przedstawicieli branży hotelowej. Część 
z nich  skupia się w najbliższych miesią-
cach na planowaniu eventów biznesowych, 
których formy pozostaną zgodne z zacho-
waniem zaleceń dotyczących bezpieczeń-
stwa. Częste wyjazdy służbowe oraz kon-
ferencje mogą zdecydować o przetrwaniu 
wielu obiektów. Czy tego rodzaju strategia 
przyniesie zamierzone skutki? Odpowiedź 
przyniosą najbliższe tygodnie.

iWona kmiecik,
Dyrektor Generalna NOWY 
JANTAR ,wykładowczyni 
WSTiH oraz trener biznesu.

Branża turystyczna dzieli się na wiele 
kategorii i specjalizacji. Z reguły pierwsze 
przychodzą nam na myśl hotele, które 
w tej chwili, z uwagi na trudną sytuację 
ekonomiczną podejmują dramatyczne 
decyzje o zwolnieniu personelu. Współpra-
cuję z kilkoma obiektami, które realizują 
turystykę zorganizowaną, grupową, głownie 
dziecięcą, są to  kolonie i zielone szkoły. Każ-
dy z tych ośrodków przyjmował każdej doby 
średnio 400 osób. Rezerwacje w przypadku 
tego typu usługi zostały anulowane nie tylko 
na bieżące tygodnie, ale na cały wysoki 
sezon, z którego te miejsca się utrzymywały. 
Dodatkowo nie rzadko  do zwrotu pozostają 
przyjęte zaliczki na poczet w tej chwili nie-
możliwych do realizacji usług. Straty sięgają 
milionów złotych. Jedyną szansą dla tych 
miejsc  jest pozyskanie klienta indywidual-
nego i minimalizacja strat przy założeniu, 
że w najbliższym czasie zostaną zniesione 
obostrzenia związane z epidemią.

eLżbieta pohL-DuczmaL,
Właścicielka Hotel&SPA Wieniawa 
w Rekowie Górnym.

W marcu nasze obroty spadły o ponad 50%. Spodziewamy się, że 
w okresie kwietnia i maja zysk będzie zerowy. Każdego dnia odbieram 
telefony o odwołaniu kolejnych imprez. Większość zainteresowanych 
na szczęście przekłada ich termin, co budzi nadzieje na przetrwanie 
tego trudnego czasu. Myślę, że w tym momencie gra toczy się o jesień. 
Okres wakacyjny można powoli spisywać na straty. Jeśli będziemy się 
w stanie odbudować i powrócić do normy, to wyłącznie dzięki okresowi 
jesiennemu. Wiele uroczystości okolicznościowych zostało przełożo-
nych na jesień z nadzieją, że ognisko epidemii do tego czasu wygaśnie.



MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

Firma Klima – Therm odbiera właśnie ko-
lejną partię spośród 90-ciu samochodów 
zamówionych u trójmiejskiego dilera. 

Klient zdecydował się na zakup hybrydo-
wych modeli Toyoty oraz Lexusa – infor-
muje Błażej Czaplicki, Kierownik Sprze-
daży Flotowej w firmie Toyota Walder 
– Większość zakupionej floty stanowią 
modele Corolla oraz RAV4.

Jako firma odpowiedzialna społecznie, któ-
rej hasło brzmi „We care about air” Klima – 
Therm zdecydowała się na zakup niskoemi-
syjnych samochodów hybrydowych.

Posiadanie auta z napędem hybrydowym 
to ekologia i oszczędność, ale także kon-
kurencyjna cena zakupu w stosunku do 
bogatego wyposażenia, niskie koszty 
utrzymania i bezawaryjność gwarantowa-
na przez Toyotę – twierdzi Błażej Czaplicki.

Modele Toyoty zajmują wiodące miej-
sca w rankingach zadowolenia Klientów 

i bezawaryjności aut przeprowadzanych 
przez niezależne instytuty badawcze na 
całym świecie. Toyota w firmie to inwe-
stycja, która pozwala uniknąć większości 
niespodziewanych awarii, co korzystnie 
wpływa na stan finansów. 

Wszystkich zainteresowanych ofertą 
Toyoty serdecznie zapraszam do kontaktu

błażej czaplicki
Kierownik Działu Flotowego
TOYOTA WALDER 

Tel: 519 535 275
e-mail: blazej.czaplicki@toyota.gdynia.pl

Toyota dla Firmy: 
hybrydowa flota 
Klima – therm 

Toyota Walder największy w pół-
nocnej Polsce diler marki, po raz 
kolejny dostarcza flotę pojazdów 
dla wiodącego dostawcy najwyższej 
klasy urządzeń i systemów klima-
tyzacyjnych oraz wentylacyjnych.

tekst: Toyota Walder
zDjĘcia: Toyota Walder
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Przy ulicy Słowackiego re-
alizowana jest inwestycja 

zakładająca stworzenie 
myjni tunelowej Carwash 

SPA, która będzie mieć 
aż 50 metrów długości. 
Obiekt zaoferuje jedne 

z najnowocześniejszych 
systemów myjących na 

świecie. Na wyposażeniu 
myjni znajdą się ponadto 

4 stanowiska umożliwiające mycie bezdotykowe oraz 
21 stanowisk z odkurzaczami centralnymi. Ciekawym 

rozwiązaniem będzie także zastosowanie automatu do 
samoobsługowego prania tapicerek. Inwestycja zostanie 

oddana do użytku w III kwartale tego roku.

Do gdyńskiego salonu BMG Goworowski 
zajechał jeden z pierwszych egzemplarzy 
w kraju GLE w wariancie Coupe. Model 53 
AMG w wydaniu hybrydowo-sportowym od-
znacza się o 60mm krótszym rozstawem osi 

od swego poprzed-
nika, przestronniej-
szym wnętrzem oraz 
ulepszonymi właści-
wościami jezdnymi. 
Podstawowa cena 
GLE Coupe wynosi 
372 700zł.

W gDańsku poWstaje 
unikaLna myjnia

iekawego doświadczenia podjęła się grupa energa, która zbada nowe 
możliwości ładowania pojazdów elektrycznych przy wykorzystaniu 
własnej infrastruktury oświetleniowej. celem działania jest rozbudowa-

nie infrastruktury niezbędnej do rozwoju rodzimej elektromobilności. klu-
czowym elementem pozostaje zatem dostęp do możliwie jak największej 
liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych. grupa energa ponadto 
analizuje możliwości wykorzystania własnych narzędzi.

merceDes-benz gLe 
W formie coupe

M
otoryzacja

c

elektryzujące 
doświadczenie 
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Trwający paraliż doskonale objaśnia nam systemy naczyń połączonych z którymi mamy do czynienia 
w branży motoryzacyjnej. Wstrzymanie ruchu taśm produkcyjnych w fabrykach zaburza popyt sprzedażo-
wy, a ograniczenia związane z dostawami komponentów odbijają się na procesach dystrybucyjnych. Sporym 
problemem jest także odwołanie imprez masowych oraz eventów. Restrykcja uniemożliwia efektywne pro-
wadzenie kampanii marketingowych, których solą są premiery samochodowe oraz targi motoryzacyjne.

Premiery
z perspektywy 
szklanego ekranu

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: materiały prasowe
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ecyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych 
w Polsce jest efektem zaleceń WHO. Zalecenie ma 
na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się epi-
demii COVID-19. Restrykcja wprowadzona w Polsce 
z początkiem marca odciska wyraźne piętno na wielu 
branżach, a najdotkliwiej na Mice (z ang. Meetings, 

Incentives, Conferences and Exhibitions Industry), nazywanej za-
miennie turystyką biznesową, która zajmuje się organizacją konferen-
cji, targów, kursów, szkoleń, i szeroko pojętych imprez firmowych. To 
właśnie do tej kategorii zaliczamy targi motoryzacyjne oraz premiery 
samochodowe. W jaki sposób znaleźć w tej patowej sytuacji rozwiąza-
nie alternatywne? Z pomocą jak zawsze przychodzi świat wirtualny…

...a mówiąc ściślej jego zasadnicze dobrodziejstwo, jakim jest obecnie 
livestreaming. O tym jak ważne jest to narzędzie mogliśmy się prze-
konać kilka tygodni temu przy okazji (częściowo) odwołanego salonu 
samochodowego w Genewie. Mieliśmy okazję z perspektywy moni-
tora oglądać  m.in. elektryczny wariant Fiata 500, elektryczne BMW 
i4, nowego Mercedesa E-klasę, Audi E-Tron oraz najnowsze A3. Re-
lacja z wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem widzów. 
Dodatkowym walorem livestreamingu jest także fakt, iż większość 
targów motoryzacyjnych traci na znaczeniu. Wszystko za sprawą in-
ternetu, który ma to do siebie, że sprzyja licznym przeciekom. W tej 
sytuacji rzadko który model może dotrwać do oficjalnej premiery, co 
odbija się na statystykach dotyczących zainteresowania tego rodzaju 
imprezami. Czy genewski kazus może się okazać dla świata motoryza-
cji ważnym precedensem?

D

karoLina 
ŁukaszeWska-kempa,
Manager ds. Marketingu i PR 
Porsche Centrum Sopot

Pierwszy kwartał roku miał stać pod znakiem Porsche 
Taycan, którego dużą premierę planowaliśmy na marzec. 
Ze względu na informacje napływające ze świata a zaraz 
potem z Polski, zdecydowaliśmy się na odwołanie 
wszelkich imprez masowych. Na chwilę obecną, aby 
zaspokoić potrzeby klientów przebywających w domach, 
zrealizowaliśmy serię filmów video z udziałem naszych 
pracowników, każdy z nich opisuje ciekawe tematy 
i zagadnienia, o które prosili nas klienci. Dodatkowo 
dla zainteresowanych przeprowadzamy prezentacje 
online, które są bardzo skuteczne, ponieważ w czasie 
ich trwania klient jest w stanie otrzymać odpowiedzi na 
wszelkie pytania, może obejrzeć samochód i wspólnie 
z doradcą przejść przez proces konfiguracji auta. Na 
chwilę obecną takie działania musza wystarczyć, mamy 
jednak nadzieję, że wychodzimy na przeciw wszyst-
kim wymaganiom naszych klientów i przełoży się to 
oczywiście na sprzedaż – bezpieczną i przede wszystkim 
satysfakcjonującą dla obu stron.

Najbardziej wyczekiwaNe 
premiery roku 2020

Kia Sorento• 
Hyundai Elantra• 
Genesis G80• 
Fiat Strada• 
 Audi E-Tron Sportack• 
Cupra Tavascan• 
Skoda Enyaq• 

Toyota Yaris Cross• 
Aston Martin DBX• 
Land Rover Defender• 
Chevrolet Corvette G8• 
Volkswagen Golf 8• 
Honda Jazz• 
BMW iX3• 
Mercedes-Maybach GLS• 
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Ekskluzywność i awangarda – w tych dwóch 
słowach można opisać markę DS, której modele 
będzie można oglądać w Gdańsku za sprawą 
oficjalnego otwarcia nowego salonu DS Zdunek. 

Nowa marka w Trójmieście!
dS ZduneK rozpoczęło
działalność

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: materiały prasowe

ytułowa marka to producent ekskluzywnych aut 
z Francji. Jej powstanie zainicjował Citroen, który kil-
ka lat temu zdecydował się na wyróżnienie luksuso-
wych modeli pojazdów. W aktualnej ofercie nowego 
salonu dealerskiego znajdują się dwa auta – średniej 
wielkości SUV DS7 Crossback oraz crossover DS3 

Crossback. Obie propozycje zachwycają nie tylko detalami wykoń-
czenia, ale także możliwościami technologicznymi. Oferta obejmuje 
modele z napędem hybrydowym oraz w pełni elektrycznym.

Salon sprzedaży DS Zdunek Trójmiasto jest zlokalizowany w Gdań-
sku przy ulicy Miałki Szlak 35. Obiekt o powierzchni 200 metrów 
kwadratowych odznacza się butikowym charakterem. We wnętrzu 
mogą być eksponowane trzy egzemplarze aut. Walorem salonu jest 
jego aranżacja, która skupia się na eleganckich wykończeniach 
z czarną elewacją oraz czerwonymi akcentami w tle. Charakter miej-
sca oraz samej marki oddają romby, które są symbolem wnętrz sa-
mochodów marki DS oraz gdańskiego salonu dealerskiego. 

T

Wnętrze w iście francuskim stylu zostało wzbogacone o nowe 
technologie. Jednym z przykładów jest system DS Virtual Vision, 
czyli miejsce w którym za sprawą wirtualnej rzeczywistości można 
poznać modele marki DS. W aplikacji dostępny jest również model 
z gamy – duży i luksusowy sedan DS9, który trafi do Trójmiasta jesz-
cze w tym roku. Niebawem do aut ekspozycyjnych dołączy także flo-
ta aut demostracyjnych.
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Salon w Sieciowej 
PrZeStrZeni

Statystyki nie pozostawiają suchej nitki na branży motoryzacyjnej. Nagłe uderzenie epidemii 
sprawia, że poziom sprzedaży aut leci na łeb i szyję. Skupiając się wyłącznie na kryterium popytu, 
okazuje się, że marzec był najgorszym miesiącem w transakcjach aut osobowych od 7 lat. 
W tej sytuacji jedynym ratunkiem dla producentów i dealerów mogą się okazać narzędzia wirtualne. 

tekst: Mateusz Marciniak
zDjĘcia: materiały prasowe
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jakub noWak,
Doradca ds. sprzedaży 
VOLVO-Drywa

Zakup samochodu w formie 
online pozwala klientowi przede 
wszystkim na oszczędność czasu 
i energii poświęconej na cały pro-
ces. Zdalny proces transakcyjny 
był wykorzystywany dość często 
przy sprzedaży aut marek premium 
już przed wybuchem epidemii. 
Konfiguracja samochodu odbywa 
się poprzez odpowiednie narzędzia 
dostępne przez stronę interneto-
wą, a podpisanie zamówienia jest 
możliwe przy wykorzystaniu poczty 
e-mail jak i tradycyjnej poczty. 
Samochody najczęściej obierane 
są osobiście, aczkolwiek istniej 
również możliwość dostawy „door 
to door”. Jedyną czynnością jakiej 
nie możemy wykonać zdalnie jest 
jazda próbna. W tym wypadku 
proponowane rozwiązania to 
krótkoterminowe użyczenie 
samochodu, lub wizyta doradcy 
w miejscu dogodnym dla klienta, 
np. w jego firmie.  

czarNy marzec 
Na kartach 
kaleNdarza

marcu 2020 roku za-
rejestrowano 29.7 ty-
sięcy aut osobowych. 
To o 41% mniej niż 
w analogicznym okresie 

roku minionego oraz 23% mniej niż 
w lutym 2020 roku. Uderzenie epide-
mii zaburzyło procesy transakcyjne, 
a najniższe progi spadków sprzeda-
ży odnotowują producenci, którzy 
błyskawicznie zaadaptowali się do 
wirtualnych warunków procesów 
sprzedażowych. Eksperci zwracają 
uwagę na przyczyny nagłej obniżki. 
Otóż okazuje się, że jednym z głów-
nych powodów jest obawa klientów 
przed wizytą w salonie dealerskim. 
Nie pomaga również pogłębiający się 
kryzys gospodarczy, który skutecz-
nie odchudza portfele potencjalnych 
zainteresowanych. Kwiecień upłynął 
jeszcze pod znakiem wydawania aut 
do flot, jednak redukcja klientów 
indywidualnych okazała zabójcza 
dla wielu salonów sprzedażowych. 
Prognozy wskazują, że maj może być 
jeszcze gorszy pod względem rapor-
tów statystycznych. Prognozowany 
spadek całego rynku na koniec roku 
na poziomie 20% okazuje się być wy-
jątkowo optymistyczną wizją.

zmiaNa Nawyków 
polskich kierowców

Epidemia koronawirusa może przy-
czynić się do całkowitej zmiany 
nazbyt postępowych kierowców 
w Polsce. Częściowy paraliż sekto-
ra branży motoryzacyjnej poskut-
kował błyskawicznym rozwojem 
internetowych kanałów sprzeda-
ży aut. Kolejne marki uruchamiają 
i aktualizują coraz to nowe serwisy, 
które umożliwiają zakup pojazdu bez 
wychodzenia z domu. W kilku przy-
padkach potencjalny klient nie musi 
nawet odbierać auta – samochód zo-
stanie podstawiony pod jego drzwi. 
Wspomniana obawa przed wizytą 
w salonie to jedna z przyczyn wzro-
stu poziomu transakcji interneto-
wych. Duże znaczenie ma tu również 
ograniczenie mocy produkcyjnych 
na liniach fabrycznych. Odejście od 
normy sprzedaży fizycznej i przenie-
sienie rozbudowanych ofert do sieci 
stało się w tej sytuacji priorytetem 
większości marek. W ostatnich tygo-
dniach rozbudowanym i intuicyjnym 
system może się chwalić m.in. Sko-
da, Volkswagen, czy też Opel. O krok 
dalej poszły firmy zajmujące się le-
asingowaniem. Z każdym tygodniem 
coraz większa liczba tego rodzaju 
przedsiębiorstw umożliwia usługę 
door-to-door. 

W
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fiLip formeLLa,
Kierownik Działu Marketingu
– Ford Store Euro Car

Zachęcamy naszych Klientów do korzystania ze 
zdalnych form komunikacji. Od blisko roku wykorzystu-
jemy nowe rozwiązania technologiczne w serwisie, co 
spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony nie tylko 
użytkowników, ale także menadżerów flot. Obecnie, przy 
wyborze samochodu, proponujemy dwie możliwości 
komunikacji na odległość wideorozmowa na żywo oraz 
zamówienie prezentacji wideo wraz z ofertą na maila. 
Dzięki temu, każdy może zobaczyć samochód z bliska 
w niemal każdej wersji wyposażenia, a także porównać 
je między sobą . Ponadto, w tej chwili wdrażamy tzw. 
Salon On-Line, czyli dostępność ofert wszystkich 
samochodów  na stronie internetowej. Największym za-
interesowanie cieszą się w tej chwili najnowsze modele, 
czyli Ford Puma i nowy Ford Kuga. Crossover i SUV, które 
rozpoczynają elektryfikację wszystkich modeli Forda. 

bŁażej czapLicki,
Kierownik Działu Flotowego
– Toyota Walder

Ważnym aspektem w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 
jest optymalnie dopasowana flota samochodowa do ro-
dzaju wykonywanej działalności. Budowanie floty warto 
rozpocząć od dobrze znanego narzędzia jakim jest TCO 
(Total Cost of Ownership) czyli całkowitych kosztów 
użytkowania. Na tym etapie warto skorzystać z pomocy 
specjalisty, który pomoże nam zebrać odpowiednie dane 
oraz udostępni pojazd do testów.  Na rynku znajdziemy 
ciekawe propozycję zarówno w gamie samochodów oso-
bowych jak i dostawczych. Jeśli miałbym polecić auto 
dla początkującego przedsiębiorcy to zwróciłbym uwagę 
na rodzinę Fordów Tourneo i Transit, w których możemy 
znaleźć m.in. modele Courier oraz Connect pojazdy te 
charakteryzują się wysokim standardem wykończenia 
wnętrza, świetnymi właściwościami jezdnymi, a jedno-
cześnie wyjątkowo dużą przestrzenią wewnątrz.

„ryNek Nie jest jeszcze Na to gotowy” ?

Idee związane z formami e-sprzedaży zaczęły być propagowa-
ne już 20 lat temu. Większość strategii płonęła na panewce ze 
względu na bezpieczne warianty transakcyjne. Przedstawiciele 
koncernów sprzedażowych mówili niemal jednym głosem, że ry-
nek nie jest jeszcze gotowy na taką rewolucję. Zmiany zaczęły się 
dopiero wówczas, gdy do głosu doszły firmy zajmujące się leasin-
giem i wynajmem długoterminowym. Śmiałe tezy poszły wówczas 
w parze z dynamicznym rozwojem narzędzi internetowych. Obec-
na ewolucja skutkuje rozwiniętymi i nowoczesnymi platformami, 

które nie tylko ograniczają do minimum kwestie formalne, ale 
także zaskakują funkcjonalnością w trakcie wirtualnych prezen-
tacji danego modelu auta. Ważną zaletą owej formy transakcyjnej 
jest również korzystna polityka rabatowa oraz oboczne narzędzia, 
takie jak wbudowane porównywarki cen. Wszystko to sprawia, że 
przeniesienie procesów transakcyjnych do świata wirtualnego 
może być jedyną deską ratunku dla producentów oraz dealerów 
samochodowych. To kluczowy oręż w walce z postępującym kry-
zysem w branży. 



Gadżetomania 1 . bUDżetoWa oPaSKa 
oD XiaoMi

redmi band – to najnowsza generacja opasek od 
Xiaomi. gadżet posiada mnóstwo standardowych 
funkcji. Większość z nich jest doskonale znana 
miłośnikom serii mi band. ogromną zaletą urządze-
nia jest jego niska cena. koszt opaski na azjatyckim 
rynku oscyluje w granicach 100 yuanów – to około 
60zł w przełożeniu na rodzime realia. produkt jest 
dostępny w czterech wariantach kolorystycznych 
– oliwkowym, niebieskim, pomarańczowym oraz 
czarnym. 

2. hUaWei 

i  iNteligeNtNa bUtelKa

przedstawiciele koncernu huawei poinformowali, 
że w najbliższych miesiącach zamierzają zrewo-
lucjonizować rynek inteligentną butelką, która 
została wyposażona w wyświetlacz ukazujący 
temperaturę oraz inne cenne informacje. butelka 
jest skonstruowana z trójwarstwowej stali i posiada 
certyfikat ipX7. na pokrywce znajduje się wyświe-
tlacz, który ukazuje temperaturę cieczy oraz jej 
jakość. co ciekawe – gadżet może być połączony 
ze specjalną aplikacją, którą możemy obsługiwać 
z perspektywy telefonu.

3. WYPocZYNeK 

W PełNYM KoMforcie

czas kwarantanny sprzyja wypoczynkowi. 
co zrobić, aby był on komfortowy? ciekawym 
rozwiązaniem jest najnowsza propozycja marki 
gravity blanket, która oferuje kołdrę obciążeniową. 
kołdra waży 10% całkowitej wagi jej użytkownika. 
jej przyjemny i równomierny nacisk przyczynia się 
do redukcji stresu. Ważnym walorem kołdry jest 
także jej uniwersalność. dzięki odpinanej poszewce 
można ją stosować zarówno latem jak i zimą.
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