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POPRZEDNIE WYDANIA:

asz niewidzialny 
wróg stał się mniej 

popularny medialnie, ale nie 
oznacza to, że zniknął na dobre. 
Skutki epidemii są wciąż odczu-
walne dla społeczeństwa, tak 
jak kryzys gospodarczy, który 
odciska ślad na kondycji wielu 
przedsiębiorstw. Dla większości  
jest to zupełnie nowa sytuacja, 
które nierzadko wymaga od nas 
umiejętności improwizacyjnych. 
Wiele przedsiębiorstw zniknę-
ło z biznesowej mapy regionu 
– inne były zmuszone do ogra-
niczenia działalności. Takich 
sytuacji nie należy traktować 
jako porażki. Niech stanie się 
to dla nas cenną lekcją, nowym 
doświadczeniem. Tylko w ten 
sposób nasze prywatne kryzysy 
mogą zostać zażegnane.

W aktualnym wydaniu magazynu staraliśmy się zwrócić Waszą 
uwagę nie tylko na gospodarcze i biznesowe skutki pandemii, ale 
także dać nadzieję na przyszłość. Rusza sezon wakacyjny, a to 
szansa dla wielu podmiotów z branży turystycznej. Postanowili-
śmy zarazić Was pozytywnym podejściem do atrakcyjnych form 
turystyki i rekreacji nie zapominając o tym, że naszym wspólnym 
priorytetem wciąż pozostaje bezpieczeństwo. 
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MARIusZ KAsZubOWsKI,
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Srebrzysku

Nowym dyrektorem Szpitala Psychiatrycznego w Srebrzysku został dr Mariusz Kaszubowski. Doktor nauk ekono-
micznych został powołany na okres sześcioletniej kadencji przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Mariusz Ka-
szubowski od wielu lat pracuje jako adiunkt na Politechnice Gdańskiej. W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy 
dyrektora do spraw finansowych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Lęborku. Był również dyrektorem rządzącym Przychodni Specjalistycznej Medivec w Pruszczu Gdańskim.

IWONA WAKsMuNDZKA-OlEjNIcZAK,
Wiceprezes ds. korporacyjnych – Energa S.A 

Iwona Waksmundzka-Olejniczak zajęła wolne stanowisko w zarządzie, po tym jak w marcu tego roku odwołano 
Grzegorza Ksepkę. Nowa wiceprezes posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu strukturami korpo-
racyjnymi w sektorze oil&gas, a także branży bankowej. Od lutego 2018 roku była związana z PKN Orlen S.A, 
gdzie najpierw pracowała jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, a następnie jako Dyrektor Wykonawczy ds. 
Strategii oraz Relacji Inwestorskich.

KAMIl TARcZEWsKI,
Wiceprezes ds. infrastruktury – Port Gdańsk

Nowym wiceprezesem ds. infrastruktury Portu Gdańsk został Kamil Tarczewski, który od maja 2018 roku do 2020 
roku sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej ZMPG. Nowy wiceprezes może się pochwalić dużym doświad-
czeniem. W przeszłości współpracował z markami takimi jak Jerenimo Martins Polska, Grupa Inwestycyjna, Hossa, 
Merlin.pl, Kleba Invest, czy Grupa PZU. Kamil Tarczewski jest absolwentem administracji na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

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?



rupa lotos oraz polskie sieci elektroenergetyczne uruchomią wspólny 
projekt o charakterze badawczo-rozwojowym, który będzie dotyczył 
ekologicznej produkcji wodoru. projekt dotyczy elektrolizerów – insta-

lacji wykorzystujących energię elektryczną do rozkładu wody na wodór oraz 
tlen. dzięki zastosowaniu oze – proces zasilania może przebiegać bezemi-
syjnie. paliwo powstałe na skutek owego mechanizmu można wykorzysty-
wać zarówno do celów transportowych, jak i do celów przemysłowych. 

Grupa Przemysłowa 
Baltic – to nazwa hol-

dingu Agencji Rozwoju 
Przemysłu, który połą-

czy aktywa w postaci 
GSG Towers, Baltic 

Operator, Energomon-
taż Północ Gdynia oraz 

Stocznię Gdańsk. Spółka skupiająca aktywa ma 
cechować się wyższą skutecznością w zdobywaniu 
nowych kontraktów. Integracja powyższych spółek 

w opinii ARP przyczyni się do zwiększenia możli-
wości szans w udziałach w łańcuchach dostaw, 

które są niezbędne względem realizacji inwestycji 
dotyczących sektora energetyki wiatrowej.

NOWA 
spółka – stare 

AKTYWABez fali zwolnień, ale z niską tendencją do zatrud-
nień – w ten sposób można określić aktualną kondy-
cję pomorskiego rynku pracy. Dane opublikowane 
przez Powiatowe Urzędy Pracy mogą napawać 
umiarkowanym optymizmem. W ciągu pierwszych 

14 dni maja pomorscy pra-
codawcy zgłosili 2.1 tysiące 
ofert związanych z zatrud-
nieniem. W analizowanym 
okresie, w naszym regionie 
zarejestrowało się 3.2 
tysiące osób bezrobotnych, 
a z ewidencji wykreślono 1.5 
tysiąca osób. Na dzień 15 

maja 2020 roku w rejestrach UP na terenie regionu 
pomorskiego liczba zarejestrowanych zwiększy-
ła się o 1.8 tysiąca osób i wyniosła 50.8 tysiąca 
bezrobotnych.

Bez fali zwolnień

Biznes

projekt
innowacyjny 

G
badawczy
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z prezesem polskiego związku Żeglarskiego, 
członkiem zarządu międzynarodowej 
Federacji Żeglarskiej World sailing, pierwszym 
wiceprezydentem europejskiej Federacji 
Żeglarskiej eurosaF, a także prorektorem ds. 
sportu aWFis gdańsk, dr tomaszem chamerą, 
rozmawia zdzisława mochnacz.

Wybrałem
sport, żeGlarstwo 
i nie tylko…

fot. Beata Zarach
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ratuluję nominacji na 
stanowisko prorektora 
ds. sportu w AWFiS 
Gdańsk. To Pana, jak 
i moja macierzysta 

uczelnia. Tym bardziej miło spotkać się 
na rozmowę właśnie na uczelni. Roz-
winięcie sportu akademickiego to teraz 
Pana główny priorytet?

Priorytet  oczywiście stanowi sport. Jako 
jedyna AWF w Polsce ma dodatek „S” i to 
przez duże „S”, o które zadbał jeszcze prof. 
Czerwiński, a to zobowiązuje. Jeśli chodzi 
o cele związane z powierzonym mi stano-
wiskiem to przede wszystkim przywrócenie 
dobrego wizerunku uczelni, który niestety 
w ostatnim czasie podupadł. Zamierzam 
zadba o to, aby dobrze postrzegano nas 
zarówno w środowisku sportowym, akade-
mickim, jak i naukowym. W kwestii samego 
sportu należy oprzeć się na  KS AZS AWFiS 
– to klub z olbrzymimi tradycjami, który wy-
chował medalistów mistrzów świata i olim-
pijskich. Takie nazwiska jak: Adam Korol, 
Leszek Blanik, Cezary Siess, Sylwia Gru-
chała, Piotr Myszka, Andrzej Grubba i wielu 
innych, budzą szacunek. Dzisiejszy sport 
jest jednak inny niż kiedyś. Przy tak wielu 
atrakcjach jakie przynosi dzisiejszy świat 

nie jest łatwo zachęcić dzieci i młodzież 
do aktywnego spędzania czasu i uprawia-
nia sportu. Tutaj ogromną rolę spełniają 
rodzice, którzy swoim przykładem mogą 
wskazać, ile dobrego wynika z aktywności 
ruchowej. Jako społeczeństwo nie kształci-
my się w tym kierunku. W efekcie widzimy 
trudności z jakimi spotyka się większość 
organizacji sportowych. Niebywale waż-
ne jest popularyzowanie sportu  wśród 
najmłodszych, znalezienie odpowiednich 
narzędzi i mechanizmów, rozmaitych form 

atrakcji, pozwalających uzyskać oczekiwa-
ne efekty. Propagowanie sportu pozwoli 
także zainteresować nowych studentów, 
którzy będą mogli trenować na wspania-
łych obiektach sportowych AWFiS, pod 
okiem doświadczonych trenerów. Sam klub 
wymaga ewolucji. Potrzebuje zmiany filozo-
fii, przejścia od funkcji administracyjnych 
do działań aktywizujących wszystkich inte-
resariuszy. To moim zdaniem klucz do suk-
cesu. Każdy klub poprzez swoją działalność 
powinien ułatwia dostęp do sportu, inspiro-
wać swoich członków, aby nie być postrze-
ganym jako organizacja, która tworzy tylko 
przepisy i bariery.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio przeniesione 
na 2021r. Kalendarz imprez międzynaro-
dowych i krajowych również nie jest jeszcze 
określony. Sezon żeglarski właśnie się roz-
poczyna. Jaki on będzie w tym roku?

Z pewnością nieco inny, ale dobry m. in.  
dzięki współpracy i dużej pomocy Minister-
stwa Sportu. Jesteśmy jednym z niewielu 
sportów, któremu umożliwiono  działania, 
takie jak przed pandemią. Brakuje nam 
jedynie możliwości trenowania i startów 
w regatach za granicą. Aktualnie nasze 
kluczowe ośrodki żeglarskie są już otwar-
te. Pamiętając i przestrzegając wszystkich 
środków ostrożności, do których stosować 
się powinna społeczność żeglarska, wypły-
nęliśmy już na wody. Nieustannie apeluję 
jednak o zachowaniu ostrożności, umiaru 
i rozsądku. Co do sezonu – wiosenne impre-
zy zostały odwołane, a pozostałe ulegają 
przesunięciu. Nasza flagowa impreza, Gdy-
nia Sailing Days, odbędzie się w drugiej po-
łowie sierpnia, aby umożliwić udział zawod-
nikom z zagranicy. Niemniej jednak cała 
sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymaga 
od nas zmiany zasad funkcjonowania. Po-
zytywy z pandemii? Osobiście cieszę się 
z dużo sprawniejszej komunikacji w formie 
cyfrowej, webinarowej. Nie zastąpi to oso-
bistych spotkań, ale łatwość i szybkość ko-
munikacji on line pokazuje nam nowe, nie-
wykorzystywane dotąd możliwości, które 
pozostaną w użyciu na długie lata. 

G

fot. Jacek Kwiatkowski

fot. Beata Zarach
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Świat się zmienia….ostatnio mocno się 
zmienił. W sporcie możemy mówić o dzia-
łaniach on line…e- żeglarstwo? Jest to 
możliwe?

E-sport rozwija się, czy tego chcemy czy 
nie, chociaż sam nie jestem wielkim fanem 
tej formy rywalizacji. Dla mnie sport to 
żywy człowiek, naturalny ruch. Rzeczywi-
stości jednak nie oszukamy. E- sport staje 
się coraz bardziej popularny. Jako żeglarze 
nie pozostajemy w tyle, wdrażamy projekty 
wirtualnych regat. W czasie izolacji była to 
ważna inicjatywa wdrażająca pozytywne 
myślenie, wzmacniając wiarę w to, że złe 
czasy miną. Żeglowanie wirtualne pokaza-
ło jak dobrze nasi żeglarze się w tym odna-
leźli. Poszerza to żeglarskie umiejętności, 
kreuje nowe pasje. We współpracy z Mię-
dzynarodową Federacją Żeglarską World 
Sailing, rozpoczynamy nowy projekt doty-
czący organizacji wirtualnych Mistrzostw 
Polski. Z pewnością cieszyć się będą dużym 
zainteresowaniem. Istotny jest także czyn-
nik komercjalizacji – wszak pieniądz sam do 
nas nie przyjdzie. Możemy rzucić cumy i po-
żeglować, albo pozostać na kotwicy.

W biznesie tak jak w sporcie. Potrzebne są 
działania i inwestycje. Jak mocna i ważna 
jest współpraca PZŻ z partnerami bizne-
sowymi?

Jest ona niezbędna. Głównym mecena-
sem sportu wyczynowego było i jest Mi-
nisterstwo Sportu. Sama sfera bizneso-
wa nie byłaby w stanie utrzymać sportu, 
a przynajmniej w tak dużym zakresie. 
Cały czas poszukujemy i prezentujemy 
mechanizmy, którymi możemy zaintereso-
wać partnerów i sponsorów. Nasze pomy-
sły przechodzą ewolucje. Pokazujemy, że 
idziemy z duchem czasu. Jesteśmy marką 
- produktem, który ma wdrożyć obopól-
ne korzyści. Bez współpracy z biznesem 
sport nie będzie funkcjonował. Partner-
stwa pozwalają kreować bezpośrednie 
kontakty, rozwijać wiedzę, umiejętności 
działania. Jest to bezcenne dla zawodni-
ków, którzy kiedyś kończąc swoją karierę 
sportową mogąc skorzystać z powyższe-
go doświadczenia.
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Gdynia - od zawsze w życiu i w sporcie. 
Gdańsk – uczelnia. Żeglarstwo to oczywi-
stość. A co z tą Arką?

Moja rola w Arce sprowadza się do rady nad-
zorczej, czyli ciała kontrolnego. Nie jestem 
osadzony w środowisku piłkarskim, dlatego 
trudno mi wypowiadać się na temat klubu 
w sposób bardzo szczegółowy, choć prze-
cież na piłce nożnej zna się przecież każdy 
Polak. Tak całkiem poważnie, Arka jest 
swego rodzaju marką w gdyńskim sporcie. 
Wszyscy wiemy o zaangażowaniu miasta, 
o problemach w klubie. Kilka tygodni temu 
pojawił się nowy właściciel, który uzyskał 
kredyt zaufania pana prezydenta Wojciecha 
Szczurka. Miasto ponownie weszło w rolę 
głównego sponsora, który chce wiedzieć 

jak pożytkowane są środki, które przezna-
cza na klub. Współpraca z Gdynią i panem 
prezydentem Wojciechem Szczurkiem za-
wsze była dla mnie wyjątkowa. Jesteśmy 
partnerami obdarzającymi się szacunkiem, 
co pozwala realizować wspólne projekty, 
jak chociażby wspomniany już wcześniej 
Gdynia Sailing Days. Desygnowanie mnie 
do rady nadzorczej to potwierdzenie  za-
ufania do mojej osoby. Jest to ciekawe wy-
zwanie pozwalające rozwijać horyzonty. 
Sytuacja sportowa Arki nie jest łatwa, ale 
piłka w grze, wszystko w nogach i głowach 
zawodników i trenerów - tak jak w każdym 
sporcie to główni aktorzy sportowego wido-
wiska.  Cała reszta, jak rada nadzorcza, ma 
pomagać, monitorować, inspirować, żeby 
wszystko dobrze funkcjonowało.

Sport dla Pana to…?

Sport był, jest i pewnie będzie ze mną za-
wsze. Tak wybrałem, tak realizuję swoje 
życie. Żeglarstwo pozostanie moją główną 
pasją. To obszar, w którym mam najwięcej 
doświadczenia. Przenosząc je na działal-
ność klubu i uczelni mogę podzielić się 
wiedzą i doświadczeniem, co m.in. pozwala 
łączyć ze sobą sport i partnerów. Żeglar-
stwo dostępne jest dla szerokiej rzeszy ki-
biców, nie zapełniamy trybun biletowanym 
wejściem, naszą zaletą jest otwartość dla 
wszystkich. Podczas imprez żeglarskich 
przybliżamy nasz sport naturalnym kibicom 
jakimi są również turyści. Efektem tego 
w późniejszym czasie są młodzi uczestnicy 
w programach związanych z upowszech-
nianiem żeglarstwa, jak chociażby flagowy 
projekt PZŻ – PolSailing. Aby mieć wynik 
na najwyższym poziomie trzeba zachęcać 
najmłodszych, którzy w przyszłości będą 
dążyć do zwycięstw. Należy inspirować 
i szukać dodatkowych form działalności 
organizacji sportowych, by wszystko efek-
tywnie się rozwijało. 

Urlop będzie na rodzimych wodach? 

Nauczyłem się w ostatnich czasach, że 
w życiu należy znaleźć czas na odpoczynek. 
Przez lata funkcjonowałem jako pracoholik, 
odkładałem urlop na „lepsze czasy”. Wy-
darzenia ostatnich miesięcy pokazały, jak 
wszystko może być kruche. Dlatego nie za-
pominajmy o sobie, o najbliższych, zadbaj-
my o czas odpoczynku. Urlop tak, w tym 
roku bez wyjazdów zagranicznych. I dobrze, 
w Polsce jest wiele pięknych miejsc. Czy 
tegoroczny odpoczynek będzie żeglarski? 
jeszcze nie wiem, ale będą to z pewnością 
chwile dla siebie i najbliższych.

fot. Arek Komorowski
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może się wydawać, że nasz niewidzialny wróg usunął się na drugi 
plan. niestety – to tylko pozorne odczucie, bo statystyki związane 
z zakażeniami wciąż są bardzo wysokie. W tej sytuacji światełkiem 
w tunelu pozostaje dbałość o wyposażenie placówek medycznych 

w specjalistyczne urządzenia oraz akcesoria ochronne. W takich przy-
padkach kolejny raz z pomocą przychodzą pomorscy przedsiębiorcy.

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: materiały prasowe

Wspólnymi siłami
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Trójmiejska fala wsparcia 

„Dzielmy się dobrem” - akcja zainicjowana 
przez Port Gdynia zyskuje na coraz więk-
szej popularności. Celem przedsięwzięcia 
jest zaangażowanie dużych spółek w zakup 
kosztowych urządzeń medycznych. Do-
tychczas do dobroczynnej akcji dołączyły 
trójmiejskie firmy takie jak Invest Komfort, 
Torus, Porta KMI Poland, Corleonis czy Kor-
poracja Budowlana Doraco. W ramach akcji 
w ostatnich tygodniach Port Gdynia prze-
kazał dwa respiratory na rzecz Szpitala 
Morskiego im. PCK w Gdyni-Redłowie. 

Działania mające na celu niesienie wspar-
cia placówkom medycznym podjęła także 
marka FBSerwis – spółka z Grupy Budi-
mex. Firma zajmująca się infrastrukturą 
i gospodarką odpadami postanowiła wes-
przeć szpitale, urzędy miast i gmin, a także 
inne podmioty w obszarach prowadzonej 
działalności. W efekcie przedstawiciele 
marki przeznaczyli aż 400 tysięcy złotych 
na pomoc w walce z pandemią. Darowizna 
w kwocie 50 tysięcy złotych trafiła do Po-
morskiego Centrum Chorób Zakaźnych 
i Gruźlicy w Gdańsku.

Dużą pomoc otrzymali także przedstawicie-
le Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. 
Wszystko za sprawą firmy Atlanta Poland 
– właściciela marki Bakal, który dostarczył 
UCK w Gdańsku oraz Wojewódzkiemu Szpi-
talowi Specjalistycznemu we Włocławku 
ponad 5 tysięcy maseczek oraz ponad 800 
litrów płynu dezynfekującego. Ogromna 
dostawa maseczek ochronnych dotarła 
także do trzech szpitali zakaźnych w Gdyni 
oraz Gdańsku. Tym razem razem nadawcą 
3 tysięcy maseczek chirurgicznych okaza-
ła się gdyńska spółka DLF – autoryzowany 
dystrybutor marki iRobot. 

piotr Bieliński,
Prezes Zarządu Atlanta Poland S.A.

Mamy świadomość, jak trudny jest obecny okres dla służby 
zdrowia. Z problemami zmagają się nie tylko szpitale zakaź-
ne, ale również placówki przyjmujące pacjentów z innymi 
schorzeniami. Koronawirus wymógł więc na wszystkich 
podwyższone standardy sanitarne. Jesteśmy po rozmowach 
z jednostkami administracyjnymi szpitali - wiemy, że najbar-
dziej potrzebnymi produktami są obecnie maseczki i płyny 
dezynfekujące
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Zaangażowanie firm Z KasZub-
sKiego ZwiąZKu Pracodawców

Ogromnym zaangażowaniem wykazały się 
również przedsiębiorstwa zrzeszone w Ka-
szubskim Związku Pracodawców. Doskona-
łym przykładem są działania przedsiębior-
stwa Newsda, które zajmuje się produkcją 
oraz eksportem mebli tapicerowanych. Za-
rząd wspomnianej marki podjął błyska-
wiczną decyzję o rozpoczęciu produkcji 
maseczek na terenie zakładu. W efekcie 

już po tygodniu pierwsza partia z deklaro-
wanych 3000 sztuk trafiła do Powiatowego 
Szpitala w Kartuzach. 
Z podobnego założenia wyszli przedstawi-
ciele firmy STAPOL, którzy zadecydowali 
o stworzeniu szwalni na terenie własnego 
parku maszynowego, aby mieć możliwość 
produkcji maseczek wielorazowego użyt-
ku. Owa decyzja okazała się kluczowa 

w lokalnej walce z koronawirusem, ponie-
waż przyczyniła się do wsparcia miejsco-
wych ośrodków medycznych, służb pań-
stwowych oraz placówek samorządowych 
z różnych powiatów. Człuchowska firma 
specjalizująca się w szyciu wysokogatun-
kowej odzieży roboczej oraz ochronnej 
pomogła także mieszkańcom miasta oraz 
przedstawicielom samorządu. O podsumo-

Jan zarĘBski,
Prezes Zarządu Nata

Epidemia koronawirusa jest dla nas 
wszystkich próbą wzajemnego wsparcia oraz 
solidarności. W dobie szalejącej pandemii 
na pierwszej linii frontu pozostają przede 
wszystkim przedstawiciele służby zdrowia. 
Staramy się wspierać tych, którzy stają oko 
w oko z niewidzialnym wrogiem. Dlatego 
postanowiliśmy, zaangażować się w pomoc 
lokalnym placówkom medycznym. Wierzymy, 
że tego rodzaju inicjatywy pomogą naszym 
bohaterom przetrwać ten trudny czas i wyjść 
z tej konfrontacji zwycięsko. 

EWElINA bIElEcKA,
Kierownik Biura Newsda

W obliczu nowej sytuacji, przed jaką stanęliśmy, Zarząd firmy bardzo szybko podjął decyzję o rozpoczęciu produkcji mase-
czek i nieodpłatnym ich przekazaniu na rzecz Powiatowego Szpitala w Kartuzach. Nawiązaliśmy kontakt z przedstawicie-
lami szpitala, zakupiliśmy niezbędne materiały i przy wielkim zaangażowaniu naszych pracowników rozpoczęliśmy szycie 
pierwszej partii masek. Po tygodniu wytężonej pracy udało nam się dostarczyć pierwsze, z deklarowanych 3000 sztuk ma-
seczek. Z tej spontanicznej chęci niesienia pomocy, zrodziła się również nowa strategia działania firmy. Chcąc utrzymać 
dotychczasowe miejsca pracy, podczas gdy nasi odbiorcy chwilowo nie mogą realizować swoich zleceń –rozpoczęliśmy 
szycie maseczek na sprzedaż.  Obecnie, każdy Klient kupując maseczkę w naszym internetowym sklepie www.shareity.pl 
maseczki, ma możliwość ufundowania jednej „białej maseczki” dla służby zdrowia.
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ZYgMuNT KRZYsZTOf DYKs,
Dyrektor Zarządzający Eko-Color

Zdajemy sobie sprawę z tego jak trudna i nierówna jest walka 
z pandemią. Na pierwszej linii tej batalii są lokalne placówki 
służby zdrowia, takie jak Szpital Powiatu Bytowskiego. 
Mają one problemy w pozyskaniu niezbędnego wyposażenia 
ochronnego dla swoich pacjentów i pracowników. Jesteśmy 
firmą odpowiedzialną społecznie, która w tych trudnych 
chwilach jest solidarna z lokalną społecznością. Dlatego bez 
zawahania dołączyliśmy do akcji pomocowej. 

wanie działań związanych ze wsparciem 
pokusił się Piotr Staszków :

- Koronawirus.... podejrzewam, że nie ma 
dziś na świecie jednej osoby, która nie 
zna znaczenia tego słowa, która nie po-
znała konsekwencji jakie niesie za sobą 
pandemia COVID-19. To okres bardzo 
trudny dla nas wszystkich, dla ludzkości, 
niezależnie od tego skąd pochodzimy, kim 
jesteśmy, co wnosimy do społeczeństwa, 
dokąd zmierzamy. Pandemia pokrzyżo-
wała nasze plany, wprowadziła chaos, 
lęk przed przyszłością, ludzie stracili 
pracę, płynność finansową, stabilność. 
Zachorowała ogromna część społeczeń-
stwa, wiele osób straciło życie, rodziny 
utraciły bliskich. To bardzo ciężki czas, 
który pokazał nam, że człowiek jako jed-
nostka jest nikim. To czego w tym okresie 
najbardziej potrzeba to wsparcia, pozy-
tywnego myślenia oraz pomocy – mówi 
Prezes przedsiębiorstwa STAPOL.
Innym przykładem zaangażowania spo-
łecznego są działania bytowskiej firmy 
Eko-Color, która zajmuje się produkcją 
farb oraz lakierów proszkowych. Zarząd 
owego przedsiębiorstwa przekazał 25 
tysięcy złotych na rzecz Szpitala Powia-
tu Bytowskiego. Kwota zostanie prze-
znaczona na zakup niezbędnego sprzętu 
medycznego oraz wyposażenia ochron-
nego. Działania podjęte przez bytowskie 
przedsiębiorstwo są odpowiedzią na ak-
cję „Jesteśmy Razem. Pomagamy”, która 
została zainicjowana przez Leszka Gier-
szewskiego – Prezesa firmy Drutex. 
Walka z niewidzialnym wrogiem rozgry-
wa się na wielu frontach. O zwycięstwie 
może często decydować połączenie sił, 

o czym doskonale wiedzą przedstawicie-
le firmy Nata, Lechii Gdańsk oraz Wojska 
Polskiego. Dzięki ich wspólnym dzia-
łaniom pomorskie placówki medyczne 
otrzymały łącznie 12 tysięcy litrów  wody 
mineralnej. Dostawa wody trafiła m.in. do 
Szpitala im. Kopernika w Gdańsku. 

Pomysłem na alternatywną formę wspar-
cia zaimponowali w ostatnich tygodniach 
przedstawiciele marki Trefl, którzy poza 
pomocą finansową stworzyli unikalne 
puzzle o nazwie #układamydlaWas. Fir-
ma Trefl wespół z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej pomocy dedykuje ten specjalny 
produkt pracownikom służby zdrowia. 
Cały przychód ze sprzedaży wzoru puzzli 
zostanie przekazany Funduszowi Inter-
wencyjnemu Fundacji WOŚP na rzecz 
walki z szalejącą epidemią. 

ROMAN sZcZEPAN 
KNITER,
Prezes Zarządu Trefl S.A 
Trefl od początku zaangażował się w wiele projek-
tów pomocowych. Produkowaliśmy i rozdawaliśmy 
przyłbice ochronne, zakupiliśmy sprzęt ochronny dla 
szpitali, zaopatrzyliśmy potrzebujące dzieci (SOS 
wioski dziecięce) i seniorów w nasze produkty. Tak 
rozumiemy społeczną odpowiedzialność biznesu, 
zwłaszcza w tych trudnych dla nas wszystkich cza-
sach pandemii. Wyjątkową inicjatywą jest również 
nasza akcja #UkładamyDlaWas, do której udało nam 
się pozyskać znaczącego partnera, Fundację WOŚP. 
Stworzyliśmy specjalny produkt, który został zade-
dykowany personelowi medycznemu – Bohaterom 
walczącym z wirusem COVID-19. Cały przychód ze 
sprzedanych puzzli zostanie przekazany przez firmę 
Trefl na Fundusz interwencyjny Fundacji WOŚP 
na zakup sprzętów medycznych przeznaczonych 
do walki z COVID-19. Puzzle wydane zostały jako 
seria limitowana i będą dostępne w ilości 10 000 
tys. sztuk. Grafikę na puzzle, której tematem jest 
interpretacja bohaterskich zmagań personelu 
medycznego w walce z epidemią, stworzyli artyści – 
graficy, pracownicy firmy Trefl.
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hociaż majowe badania prowadzone przez GUS wyka-
zują, że we wszystkich badanych obszarach firmy oce-
niają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu 
br., to można spodziewać się, że pomimo stopniowego 
znoszenia restrykcji gospodarczych, w kolejnych mie-

siącach, wiele przedsiębiorstw nie będzie mogło sobie pozwolić 
na większe inwestycje, a nawet znacząco ograniczy wydatki. To 
z kolei najprawdopodobniej przełoży się na ostrożniejsze decyzje 
w sprawie zatrudniania pracowników. W najgorszych scenariu-
szach można założyć, że w  celu odrobienia strat firmy zmuszone 
będą również skorzystać z prawa do obniżania wynagrodzeń swoim 
pracownikom, a nawet redukować etaty. 

sPada ZaPotrZebowanie na PracowniKów 
 i nieZnacZnie rośnie beZrobocie

- Już w pierwszych miesiącach pandemii część pracodawców wstrzy-
mała procesy rekrutacyjne. Zarówno w kwietniu, jak i w maju zgło-
szono do powiatowych urzędów pracy jedynie niewiele ponad 4 tys. 
ofert pracy, co w porównaniu do tego samego okresu roku poprzed-
niego, oznacza spadek o ponad połowę –  mówi Joanna Witkowska, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 

 

Prawdziwy obraz zmian, jakich doświadczyła gospodarka i rynek pracy 
w związku z pandemią poznamy dopiero, kiedy działalność w większo-
ści branż wróci do pełnej aktywności. Być może nastąpi wzrost bezro-
bocia spowodowany zakończeniem okresu wypowiedzeń, w przypadku 
osób, które utraciły pracę w związku z epidemią COVID-19, ale możliwe 
też, że osoby te szybko powrócą do zatrudnienia.

Liczba wyłączeń z rejestrów osób bezrobotnych nadal utrzymuje się 
na zmniejszonym poziomie. W konsekwencji na koniec maja w reje-
strach powiatowych urzędów pracy było 51,8 tys. osób, tj. o 2,7 tys. 
(5,6 proc.) więcej osób niż w kwietniu br. i o 8,0 tys. (18,3 proc.) więcej 
niż w maju 2019 r. Obawy może wzbudzać jednak fakt, że pracodawcy 
planują większe niż w poprzednich miesiącach redukcje zatrudnienia 
w ramach tzw. zwolnień grupowych, co pokazują dane za ostatnie dwa 
miesiące. Jedenaście firm z sektora usługowego, siedem zakładów 
przemysłowych i jedna firma z branży budowlanej zamierza zwolnić 
tysiąc osób.

Po okresie znaczącego spadku zainteresowania  zatrudnianiem cu-
dzoziemców odmrażanie gospodarki spowodowało już stopniowy 

TEKsT: WUP Gdańsk
zDJĘCia: Freepik

mniej ofert pracy, redukcja 
zatrudnienia, więcej osób 
w rejestrach bezrobotnych – 
tak  między innymi zareagował 
pomorski rynek pracy na obecny 
kryzys związany z epidemią.
W marcu 30 proc. pomorskich 
firm wskazywało, że odczuwa 
poważne skutki z nią 
związane,w kwietniu i maju 
odsetek ten wzrósł do 50 
proc., ale przedsiębiorcy 
optymistyczniej patrzą 
w przyszłość niż w ostatnich 
miesiącach. 

koronaWirus zmienia 
pomorski ryNek pracy

C
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wzrost popytu na pracowników z Ukrainy. W maju liczba oświadczeń 
o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców wzrosła o ponad 80% (w sto-
sunku do kwietnia) i wyniosła 6,4 tys. To wciąż mniej niż przed rokiem, 
kiedy średnio miesięcznie pracodawcy zgłaszali ok. 10 tys. oświadczeń. 
Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników zza wschodniej granicy 
wynika  m.in. z  okresu prac sezonowych w rolnictwie.

 - Jeszcze przez długi czas skutki kryzysu wywołanego epidemią będą 
dotykać rynku pracy, zarówno pracowników, jak i pracodawców. Biznes 
nie będzie miał możliwości swobodnego rozwoju zarówno po stronie 
popytu na dobra i usługi, jak też po stronie kanałów zaopatrzenio-
wych i więzi logistycznych. Odpowiednia adaptacja przedsiębiorstw 
do ograniczeń produkcyjno – popytowych w skali kraju oraz powią-
zań międzynarodowych, zajmie dłuższy okres i sam ewolucyjny pro-
ces otwierania gospodarki nie przywróci od razu zdrowych relacji na 
rynku. W najbliższym czasie należy się także spodziewać osiągnięcia 
„granicy” finansowego wsparcia i rekompensowania strat ze strony 
władz publicznych – komentuje Grzegorz Pawłowski, dr ekonomii 
na Uniwersytecie Gdańskim - Nawet jeśli część osób tracących pracę 
nie zarejestruje się jako bezrobotni, to dochody takich gospodarstw 
domowych ulegną obniżeniu, co wpłynie negatywnie na poziom cał-
kowitego popytu, a po pewnym czasie na kondycję samych przedsię-
biorstw. Na te zjawiska nałoży się proces histerezy, dotyczący rynku 
pracy i oznaczający, że po ustaniu krótkookresowych przyczyn pogor-
szenia się kondycji gospodarki, w dłuższym okresie nadal będą wystę-
powały konsekwencje wcześniejszych procesów – dodaje.

urZędy chronią miejsca Pracy – już Ponad 280 mln Zł 
trafi na Konta PomorsKich firm 

Pomorskie firmy walczą jednak o przetrwanie i rozważają różne stra-
tegie uwzględniające pomoc dostępną w ramach tarczy antykryzy-
sowej oraz oferowaną przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 
Coraz bardziej pewne jest, że wszyscy uczestnicy rynku pracy będą 
musieli przygotować się na nową sytuację.

Z tym będą się wiązały nowe wyzwania publicznych służb zatrud-
nienia. Już w tej chwili urzędy pracy zajmują się nie tylko wsparciem 
osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, ale angażują się 
w pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom. Wojewódzki Urząd Pracy 

w Gdańsku, który realizuje dopłaty do ochrony miejsc pracy w ra-
mach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, do 17 
czerwca br. rozpatrzył już  wnioski na kwotę  ponad  280  mln zł,  
pomoc  finansową otrzyma 2200 firm z województwa pomorskiego, 
a wsparciem objętych zostanie  blisko 69 tys. pracowników. 

Zdaniem Jarosława Filipczaka, przedsiębiorcy, wiceprezesa Zarzą-
du Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz członka Pomor-
skiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy takie wsparcie jest pomocne, 
ale zależy od okoliczności.

- Z punktu widzenia przedsiębiorcy oceniłbym to tak, że jeżeli ktoś 
stracił przychody na poziomie ok. 25 – 30 proc., może nawet 50 proc. 
to jest pomoc. Natomiast dla tych, którzy stracili więcej to, niestety, 
za mało – wyjaśnia J. Filipczak. – Trzeba jednak zaznaczyć, że poziom 
pomocy leży dziś po stronie państwa, dlatego kierujemy apele przede 
wszystkim do rządu. Regionalnie powinniśmy skupić się na skutecz-
nym odmrażaniu gospodarki.

Zaplanowane w tarczy antykryzysowej instrumenty wsparcia nie-
stety nie są łatwe dla pracodawców i przedsiębiorców, którzy mają 
wiele problemów z prawidłowym przygotowaniem wniosków o przy-
znanie świadczeń. Wpływa to na tempo i czas wdrażania wsparcia. 
Pojawiają się liczne opinie pracodawców, że wsparcie jest wdraża-
ne zbyt późno i pomoc nie jest wystarczająca. 

- Działania osłonowe rządu mają charakter doraźny i z samej nazwy 
oznaczają ochronę gospodarki a nie stymulowanie jej ponownego, 
dynamicznego rozwoju. Zatem, pomimo bardzo wielu niewiadomych, 
nawet przy bardzo aktywnym zaangażowaniu instytucji publicznych 
w podtrzymywanie życia gospodarczego, można spodziewać się ujaw-
nienia opóźnionych efektów wcześniejszego zamrożenia polskiej go-
spodarki. Na powrót do stanu bliskiego sytuacji przed pandemii przyj-
dzie nam jeszcze długo poczekać – ocenia Grzegorz Pawłowski. 

o sytuacji na pomorskim rynku pracy informujemy na bieżąco na 
Portalu Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy www.porp.pl 

źródło: dane GUS
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skwer kościuszki, pobrzeże motławy, plaża w jelitkowie, monciak, zapiekanka, wata cu-
krowa, parawan… możemy tak wyliczać bez końca. Wakacje mienią się w wielu kolorach 
– bardziej lub mniej oczywistych, a urlop? urlop ma się tylko jeden, dlatego warto w pełni 
wykorzystać jego potencjał. północna kraina oferuje mnóstwo alternatywnych metod na 
spędzenie niezapomnianego czasu. dzięki nim poczujecie się całkowicie bezpiecznie i od-

kryjecie zupełnie nowe – inspirujące miejsca.

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: materiały prasowe

turystyka
W odcieniach zieleni
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metroPolitarne ZaKątKi maPy

Trójmiasto kojarzy się większości osób z niezliczoną liczbą deptaków 
i kilkoma plażami, które w sezonie są okupowane przez rzesze tury-
stów. Wybierając się do północnej metropolii nie musimy być ska-
zani na weekendowy tłok plażowej scenerii. Ciekawym pomysłem 
na alternatywne spędzenie czasu jest podróż przez zakątki Doliny 
Radości będącej zapleczem oliwskiego klasztoru. Eskapada z nur-
tem Potoku Oliwskiego ukaże nam majestat Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego. „Zielone płuca Trójmiasta” oferują nam ponad 20 
tysięcy hektarów unikalnej szaty roślinnej. Podczas wędrówki mo-
żemy napawać się krajobrazem wspomnianej już Doliny Radości, 
Źródliska w Dolinie Ewy, Doliny Bobrów, Doliny Marnych Mostów, 
czy Wzniesienia Marii na którym krzyżują się szlaki Wzgórz Szym-
barskich. Miłośnicy historycznej architektury również znajdą coś dla 
siebie. W obszarze okalającym Oliwę znajduje się wiele zabytkowych 
obiektów, takich jak Kuźnia Wodna, Dwór Oliwski, Dwór Ernsttal czy 
Zameczek Mormonów. Każdy z nich tworzy odrębną historię, która 
ciekawi i inspiruje. 

A skoro o wątkach historycznych… Nie możemy nie wspomnieć o So-
pocie i jego unikalnej architekturze, która jest gotowym tłem dla 
wielu gatunków filmowych. Osoby zmęczone „Monciakiem” mogą 
postawić na alternatywną formę spędzania czasu w nadmorskim 
kurorcie. W tej sytuacji doskonałą propozycją jest spacer ulicami 
Kościuszki, Skłodowskiej-Curie oraz Haffnera. Willowe uliczki So-
potu przywołują ducha miasta podobnie jak Dworek Sierakowskich 
i spora ilość lokali o charakterze artystycznym.  

Podążając w północnym kierunku kolejny raz przenosimy się w cza-
sie – powodem jest oczywiście Gdynia – miasto morza i marzeń w któ-
rym na każdym kroku słychać mewi śpiew. Jeszcze niespełna 100 lat 
temu Gdynia była zaledwie niewielką wioską rybacką, która uległa 
ogromnej metamorfozie. Dziś to nowoczesna – tętniąca życiem me-
tropolia w której funkcjonuje mnóstwo firm oraz międzynarodowych 

korporacji. Choć północna część Trójmiasta oferuje turystom mno-
gość wielkomiejskich atrakcji, to nie oznacza, że nie spotkamy w ob-
szarze miasta miejsc w którym możemy w sposób bezpieczny i cie-
kawy spędzić wolny czas. Doskonałymi przykładami tego rodzaju 
miejsc są Klif Redłowski, czarujące Orłowo, a także Kamienna Góra.  

ANNA
gOlEc-MAsTROIANNI,
Prezes Sopockiej  
Organizacji Turystycznej

Sopot to jedno z najbardziej urokliwych polskich miast i jeden z naj-
chętniej odwiedzanych kurortów nad Bałtykiem. To idealne miejsce na 
weekendowy wypoczynek czy rodzinne wakacje. Jednak Sopot to nie 
tylko przepiękne, piaszczyste plaże, rozciągające się na długości ponad 
4,5 km. To także doskonale utrzymane i zagospodarowane tereny zielone, 
które stanowią ponad 60% powierzchni miasta, co plasuje Sopot jako 
niekwestionowanego lidera w kraju. Planując wyjazd do Sopotu warto 
wybrać się do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie wy-
znaczone są malownicze szlaki spacerowe. Park Północny i Południowy, 
usytuowany wzdłuż plaży, to popularne miejsce aktywnego spędzania 
czasu, schronienia wśród zieleni przed słońcem i wypoczynku..
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MATEusZ ANKIERsZTEjN,
Prezes LOT Serce Kaszub
oraz Dyrektor Bazuny Hotel&SPA

Przestrzeń, zapach lasów, czyste jeziora, cisza i spokój.. To wartości, które przyciągają turystów na tereny powiatu ko-
ścierskiego. W porównaniu z innymi zatłoczonymi regionami turystycznymi w Polsce, Kaszuby odznaczają się ze względu 
na swój kameralny charakter. Jeśli bliskie są Państwu te wartości, to z całego serca polecam wypoczynek w Sercu Ka-
szub – powiecie kościerskim. Jako prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej zachęcam do zapoznania się niezwykle uro-
kliwymi miejscami do wypoczynku, które umieściliśmy na naszej stronie: www.lot-sercekaszub.pl. Znajdą tam Państwo 
wyselekcjonowaną bazę noclegową doskonale przygotowaną na wyzwania obecnego czasu.#bezpieczniewSercuKaszub

sZwajcarsKie serce KasZub

… bo przecież pomorze nie kręci się wyłącz-
nie wokół Trójmiasta. Osoby, które pragną 
odpocząć od miejskiego chaosu mogą za-
wędrować do Szwajcarii Kaszubskiej – czę-
ści Pojezierza Kaszubskiego, które oferuje 
krajobraz spowity zalesionymi wzgórzami 
oraz malowniczymi jeziorami rynnowymi. 
Obszar będący częścią Kaszubskiego Par-
ku Krajobrazowego to unikalna mieszanka 
wartości przyrodniczych, historycznych 
oraz kulturowych. Mapę centralnej części 
kaszubskiej krainy przecinają linie papilar-
ne w postaci licznych rzek i strug. To wła-

śnie one kreują kompleks najpiękniejszych 
szlaków wodnych w Polsce. Jeziora takie 
jak Raduńskie, Ostrzyckie, Kłodno, Brodno 
Wlk, czy Patulskie to raj dla miłośników 
sportów wodnych w postaci żeglarstwa 
oraz kajakarstwa. Niezliczona ilość szla-
ków turystycznych to z kolei istotny argu-
ment dla pasjonatów pieszych wędrówek 
oraz rowerowych eskapad. Warto pamię-
tać, że Szwajcaria Kaszubska to nie tylko 
bliskość natury, ale także niepowtarzalna 
, szeroko rozpoznawalna kultura i tradycja, 
której symbolem jest sztuka ludowa, folk-
lorystyczny haft i charakterystyczny język 
kaszubski. 

śladem Krainy łagodności

Nasz niewidzialny wróg nie śpi. Po praw-
dzie – nie jest on szczególnie aktywny 
w ostatnich tygodniach, ale uśpiony – 
wciąż stanowi zagrożenie, którego nie 
wolno bagatelizować. W jaki sposób może-
my zadać mu odsiecz? Skuteczną metodą 
jest spędzenie urlopu w okolicznościach 
w których nie pozwolimy na jego rozprze-
strzenienie. Właśnie dlatego warto odwie-
dzić Krainę Łagodności, czyli Kociewie. 
Ów zakątek mapy zsyła na nas bogactwo 
natury i nadwodne cuda przyrody. Kocie-
wie znajduje się nad trzema rzekami – Wie-
rzycą, Wdą i Dolną Wisłą. Taki układ to 
istny rarytas dla pasjonatów kajakarstwa, 
ale też ogromne wyzwanie względem ich 
możliwości. Walory przyrodnicze Kociewia 
to zaledwie jedna z zalet północnej krainy. 
Osoby odwiedzające ten obszar mogą na-
pawać się pocysterskimi oraz pokrzyżac-
kimi zabytkami architektury. Kociewie to 
także ludzie. Bohaterowie, którzy rozsła-
wili ten region na skalę globu. Podróż tro-
pem Johanna Forstera, Jana Sobieskiego, 
Kazimierza Deyny, Andrzeja Grubby, czy 
wreszcie – Grzegorza Ciechowskiego może 
się okazać inspirującą przygodą o której 
nie da się zapomnieć.
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Południowa brama PomorZa

Przenosimy się na przeciwległy biegun północy kraju, aby poczuć na 
własnej skórze swobodę oraz przestrzeń, którą oferuje nam ziemia 
chojnicka z Jeziorem Charzykowskim oraz Borami Tucholskimi na 
czele. Unikalna przyroda Zaborskiego Parku Krajobrazowego, a tak-
że Parku Narodowego Borów Tucholskich cieszy się dużym zainte-
resowaniem fanów leśnych ostępów. Nie bez znaczenia jest tu rów-
nież Brama Pomorza – bo tak określamy Chojnice, które za sprawą 
rewitalizacji przeżyły istny renesans turystyczny. Miasto z południa 
regionu liczy wiele obiektów historycznych oraz kulturalnych, które 
przyciągają turystów nie tylko z kraju, ale także z całego świata. 

Pętla żuławsKa – nurt PrZygody

Naszą wędrówkę po alternatywnych i bezpiecznych szlakach pół-
nocnej krainy kończymy na Pętli Żuławskiej, czyli drodze wodnej 
o długości 303 kilometrów. Tytułowa pętla łączy szlaki wodne Wi-
sły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły 
Śmiałej, Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg oraz 
Pasłęki z wodami Zalewu Wiślanego. Podróż po tafli wodnej moż-
na odbyć przy użyciu kajaku, jachtu lub łodzi motorowej. Nowocze-
sna infrastruktura wodna wespół z wyjątkowym pięknej krajobrazu 
tworzą jedyny w swoim rodzaju klimat. 303-kilometrowa przygoda 
z nurtem lokalnych szlaków może być spełnieniem marzeń miłośni-
ków alternatywnej formy podróżowania w której wartością nadrzęd-
ną jest piękno naturalnej scenografii. 

Mirosław Górski,
Prezes Pętli Żuławskiej

Pływanie w hausbocie po Pętli Żuławskiej to najlepszy sposób na 
rodzinny, kilkudniowy wypad, który w żaden sposób nie kłóci się z ob-
ostrzeniami obecnej i innych epidemii. Na taki właśnie pomysł wpadło 
wiele rodzin i już dziś firmy czarterowe obszaru Delty Wisły i Zalewu 
Wiślanego odnotowują wyraźny wzrost rezerwacji. Do dyspozycji mamy 
około 100 jednostek pływających, na których pływamy bez uprawnień. 
Po krótkim przeszkoleniu mamy przed sobą wybór ponad 300 km tras 
wodnych z bardzo atrakcyjną, unikalną, prawie dziką przyrodą. W każ-
dym porcie dostępne są mapki atrakcji lądowych, z których wymienić 
można te nieznane jak np. zabudowy menonickie w Drewnicy z wiatra-
kiem, foki w ujściu Wisły, widok budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną 
obok Sztutowa, Zespół zabytkowych śluz w Białej Górze, oazę spokoju 
w Osłonce, białe czaple na Nogacie, kolejowy most obrotowy w Rybinie, 
XIV wieczny Kanał Jagielloński i wiele innych. 
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błogie leniuchowanie czy aktywność fizyczna? to odwieczny 
dylemat osób, które w najbliższym czasie zamierzają spożyt-
kować swój okres urlopowy. tegoroczne wakacje są specyficz-
ne za sprawą niewidzialnego wroga, który krzyżuje mnóstwo 
planów. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest aktywne 
spędzanie czasu z zachowaniem środków bezpieczeństwa. 

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: Mateusz Marciniak

żywioły
aktyWnoŚci 
i rekreacJi



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 23    

woda

W jaki sposób zadbać o wspomniane bez-
pieczeństwo? Wiele zależy od rodzaju 
aktywności, którą będziemy przejawiać. 
W dobie szalejącej pandemii jedną z naj-
bezpieczniejszych gałęzi rekreacji po-
zostają sporty wodne. Bałtyk oraz szlaki 
wodne północy kraju przyciągają każdego 
roku rzesze turystów. W ostatnich latach 
ogromną popularnością cieszą się odmia-
ny surfingu – kitesurfing oraz windsurfing. 
Oba warianty różnią się przede wszystkim 

typem napędu – w przypadku kitesurfin-
gu siłę napędową gwarantuje konstrukcja 
kształtem czerpiąca z latawca i spado-
chronu, zaś w przypadku windsurfingu za 
dynamizm odpowiada niewielkich rozmia-
rów żagiel. Mnogość wypożyczalni i spora 
liczba instruktorów zapewnia ekstremalne 
wrażenia zarówno początkującym, jak i pro-
fesjonalistom. 

Pasjonaci nadmorskiego wiatru mogą za-
mienić żagiel windsurfingowy na konstruk-
cję o nieco większych gabarytach. Klasycz-
ne żeglarstwo to niezapomniana przygoda 
i fantastyczna zabawa. Poza aktywnością 
fizyczną żeglarstwo prowokuje nas do poko-

ry wobec własnych możliwości oraz uczy sa-
modzielności. Innym walorem owego sportu 
wodnego jest minimalne ryzyko wystąpienia 
kontuzji. Żeglarstwo zaliczamy do tak zwa-
nych sportów bezpiecznych, co w praktyce 
oznacza, że jedynym wirusem, który może 
nas zainfekować jest miłość do unikalnego 
krajobrazu wodnej infrastruktury północy. 
Wspominając o infrastrukturze wodnej 
– nie możemy zapomnieć o kajakarstwie, 
które na Pomorzu osiągnęło status kul-
towej rekreacji. Spływy kajakowe organi-
zowane na północy, zwłaszcza w rejonie 
Kaszub oraz Kociewia przyciągają pa-
sjonatów urokliwych pejzaży i amatorów 
prawdziwych przygód. 

PoPularne sZlaKi 
sPływów KajaKowych :

brda To jedna z najstarszych tras kaja-
karskich w Europie. Jest znakomi-
tą propozycją dla miłośników spo-
kojnych szlaków w malowniczych 
okolicznościach.

słupia Spływ tego rodzaju szlakiem to 
prawdziwe wyzwanie dla kajaka-
rzy pragnących zmierzyć się z ży-
wiołem. Na trasie czeka na nich 
mnóstwo przeszkód.

Tuga Wodna eskapada owym szlakiem 
to świetna alternatywa dla pa-
sjonatów rodzinnych spływów 
oraz początkujących kajakarzy. 
Niewątpliwą zaletą jest sielski 
krajobraz.

czarna 
Woda

Spokojny nurt, urozmaicony 
krajobraz oraz iście biwakowa 
infrastruktura – to najważniejsze 
zalety szlaku, którym pasjonał 
się sam Jan Paweł II.

Wierzyca Wodna aorta, która prowadzi nas 
przez unikalne zakątki serca Ka-
szub. Spływ tym szlakiem to cie-
kawa propozycja dla miłośników 
nieco bardziej wymagających tras.

bukowina To rzeka o prawdziwie górskim 
charakterze, która zaspokoi pa-
sjonatów ekstremalnych spły-
wów. Bystry nurt i kamieniste 
przeszkody, czyli coś dla wytraw-
nych kajakarzy. 

Nogat Majestatyczna i dostojna trasa, 
która narazi nas na mnogość wy-
jątkowych krajobrazów. Znako-
mita opcja dla rodzin z dziećmi.

KAsPER ORKIsZ,
Premium Yachting

Żagle i jachty od zawsze kojarzą się z wolnością i przestrzenią, któ-
rych w ostatnim czasie tak nam brakowało. Wiele osób ostatnie tygo-
dnie spędziło w izolacji, czas sobie to zrekomensować i ruszyć w rejs 
za horyzont, na morzu nic nas nie powstrzyma! Światowa Organizacja 
Zdrowia uznała żeglarstwo jako jedną z bezpieczniejszych aktywności 
w dobie koronawirusa, a sól i ilość wody w morzu na tyle skutecznie 
rozcieńcza wirusa, że możemy z morza korzystać do woli latem tego 
roku. Wodne aktywności zostały stosunkowo szybko „odmrożone” 
więc warto to wykorzystać! 
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ląd 

W obawie przed wodą najczęściej ucie-
kamy ku lądowi. Miłośnicy aktywności fi-
zycznych związanych z pewnym gruntem 
również mogą liczyć na ciekawą ofertę 
północnych obszarów Polski. Owe tereny 
mogą stać się pożądane zwłaszcza przez 
rowerzystów. Pasjonaci dwóch kółek 
znajdą tu niezliczoną liczbę tras rowero-
wych oraz szlaków pieszych, które także 
nadają się do takiej formy podróżowania. 
Każda z tras rowerowych posiada swoje 
indywidualne właściwości – w północnym 
regionie możemy wybierać spośród tras 
o charakterze górskim, jak i typowo tre-
kingowym. Szeroka oferta związana z tego 
rodzaju eskapadami czeka także na rodzi-
ny z dziećmi. 

Paleta północnych tras rowerowych nie-
rzadko splata się z rekreacyjnymi szlakami 
pieszymi. Inspirujące ścieżki krzyżują się 
w Trójmieście oraz okolicach. Podążanie 
ich śladem umożliwia aktywnym turystom 

podziwianie dziedzictwa historyczno-kul-
turowego Pomorza, a także naraża ich na 
niezapomniane widoki jedynych w swoim 
rodzaju krajobrazów. Malownicze obsza-
ry Kaszub, Kociewia, Borów Tucholskich 
oraz północnej części pomorskiego są na 
tyle rozległe, że spotkanie z liczebną gru-
pą turystów jest praktycznie niemożliwe. 
Dzięki temu miłośnicy spacerów w nieco 
dłuższym wariancie mogą czuć się w pełni 
bezpiecznie i komfortowo. 

jOANNA NOWAK,
TOURISTPOINTGDANSK

W dobie epidemii i związanej z nią ograniczeniami w poruszaniu się, 
aktywność fizyczna zdecydowanie jest czymś za czym tęskniliśmy. 
Jazda na rowerze stwarza jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych 
form spędzania wolnego czasu. Pozwala na unikanie wszelkich sku-
pisk ludzi, w tym także w transporcie publicznym. Nasza wypożyczal-
nia rowerów odkaża wszystkie jednoślady, wiec nawet jeżeli ktoś nie 
posiada własnego roweru może go wynająć i spędzić bezpiecznie oraz 
aktywnie czas na świeżym powietrzu. Zachęcamy wszystkich do tego 
rodzaju aktywności. Jazda na rowerze nie tylko wpływa pozytywnie 
na nasz stan zdrowia, ale również zwiększa wydolność płuc,  o co 
w czasach koronawirusa powinnismy dbać szczególnie. 

insPirujące ścieżKi rowerowe :

Highway To Hel Władysławowo-Hel 35 km

pierścień zatoki Hel-Puck-Gdynia 76km

szlak zwiniętych torów Ustka-Rowy 23km

skok w naturę Nowa Karczma-Gdańsk 11km

pętla parchowska Parchowo 23km

Błękitna trasa Osowa-Sianowo 37km

węzeł lasów oliwskich Oliwa 25km

PIOTR OlEKsIAK,
SKŻ Ergo Hestia Sopot

Wszystkich tych, którzy zadają sobie pytanie, 
w jaki sposób aktywnie i bezpiecznie spędzić 
wakacje, chciałbym zachęcić do spróbowania 
żeglarstwa.  Żeglując po morzu mamy do 
dyspozycji plac zabaw, który rozciąga się aż po 
horyzont. W przypadku łódek jednoosobowych, 
wind czy kitesurfingu zachowanie dystansu 
społecznego jest naturalne, a przyjemność 
czerpana z uprawiania sportu niezachwiana. 
Żeglarstwo może zatem okazać się świetną 
propozycją zarówno dla rodziców szukających 
zajęcia dla swoich pociech, jak i dla osób przy-
bywających nad morze na wakacje.
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PowietrZe 

Schodzimy z lądu, aby wznieść się ku 
niebu. Sporty powietrzne cieszą się na 
północy kraju coraz większym zaintereso-
waniem. I nic w tym dziwnego, wszak po-
dziwianie Pomorza z podniebnej perspek-
tywy to jedna z tych chwil, którą trudno 
wymazać z pamięci. Obszar metropolitar-
ny oraz jego okolice umożliwiają turystom 
mnóstwo alternatywnych rozwiązań. Naj-
większą popularnością cieszą się rzecz 
jasna paralotnie – zarówno te w wariancie 
rekreacyjnym, jak i nieco bardziej eks-
tremalnym wydaniu jakim pozostają loty 
akrobatyczne. Do dyspozycji miłośników 
perspektywy lotu ptaka pozostają podróże 
na różnych stopniach wysokości – najniższe 
pułapy lotów swobodnych oscylują w gra-

nicach 60-70 metrów, zaś te najwyższe 
mogą sięgnąć nawet do 200 metrów. Ko-
lejne pułapy to domena motolotni, która 
rozpędzając się do 130km/h może nam 
przysporzyć solidnej dawki adrenaliny. 

Podróż paralotnią to znakomita propozycja 
dla osób, które uwielbiają krajobrazy kli-
fowe oraz pejzaże kaszubskie. Aktywność 
paralotniarska w ostatnich latach wzrosła 
głównie ze względu na większą dostępność 
sprzętu oraz ofert szkoleniowych. Tego typu 
szkolenie trwa około tygodnia. W tym czasie 
osoba początkująca uczy się obsługi sprzę-
tu zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. . 
Łącznie kursant wykonuje minimum 30 
lotów – w tym 10 na wysokości ok. 600 me-
trów. Następnie otrzymuje certyfikat, który 
upoważnia do wykonywania owej aktywno-
ści. Paralotniarstwo może stanowić bardzo 

inspirującą i ciekawą propozycję w dobie 
pandemii. W powietrzu wirus nie jest nam 
straszny - mówi Robert Machel z Gdyńskiej 
Szkoły Paralotnictwa. 

Osoby, które preferują bardziej rekreacyj-
ne formy podniebnych podróży również 
mogą liczyć na ciekawe propozycje. Jed-
ną z nich jest lot balonem, który ukazuje 
piękno oraz majestat plaż wybrzeża i zie-
leni Kaszub. Osoby, które miały okazję 
podróżować balonem niemal jednogło-
śnie stwierdzają, że żaden inny środek 
transportu nie działa tak intensywnie 
na wyobraźnię. Niewątpliwym walorem 
wszelkich aktywności w chmurach po-
zostaje fakt, iż możemy czuć się w pełni 
bezpieczni i wyzwoleni od niewidzialnych 
wrogów, którzy czyhają na nas w przy-
ziemnych okolicznościach.
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W ykonywanie niektórych czynności bankowych 
„na odległość”, które jeszcze niedawno wyda-
wało się nierealne w obecnej sytuacji stało się 
możliwe. Procedury te wymagały od nas wielu 
przygotowań, weryfikacji i analiz oraz niema-

łych nakładów finansowych. Tak jak powiedziałam na początku: 
trudna sytuacja do rozwiązania – to fenomen zmiany! Jednak w ob-
liczu pracy wykonywanej zdalnie przez pracowników banku trzeba 
mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo i zagrożenia 
z niej wynikające. 

Czy Kaszubski Bank Spółdzielczy podobnie jak inne banki umoż-
liwia przedsiębiorcom złożenie wniosków o subwencje w ramach 
tarczy antykryzysowej?

Tak, klienci Kaszubskiego Banku Spółdzielczego mają możliwość 
złożenia wniosków o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczność wi-
zyty w banku. To również kolejne doświadczenie, które udowodniło 
nam, że zmiany są potrzebne i nieuniknione. Nasi klienci również od 
pierwszych dni kwietnia mogą skorzystać z odroczenia spłat rat kre-
dytów i pożyczek – wnioski te również składne są za pośrednictwem 
narzędzi elektronicznych bez wizyty w banku.

tak, to niełatwy czas, ale kiedy stanęliśmy „twarzą w twarz” z trudnościami, zmierzyliśmy 
się z nimi, a w konsekwencji je pokonaliśmy. Wszystkie placówki banku były dostępne dla 
klientów jednak z ograniczeniami związanymi z ogólnie obowiązującymi obostrzeniami. 

znaczna część naszej kadry została oddelegowana do pracy zdalnej. 

marzec, kwiecień 
i maj to trudne miesiące 
dla biznesu, Jak bank 

funkcJonoWał w czasie 
paNdemii?

TEKsT: Kaszubski Bank Spółdzielczy
zDJĘCia: Kaszubski Bank Spółdzielczy
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Czy doświadczenia z Covid-19 wpłyną na zmiany modelu bizne-
sowego banku?

Myślę, że doświadczenia z Covid-19 wpłyną na zmiany nie tylko mo-
delu biznesowego naszego banku, ale dotyczyć będą wielu innych 
dziedzin gospodarczych, czy też nawet zwykłych, codziennych zacho-
wań ludzi. Patrząc na możliwość wykonywania pracy zdalnej, a tym 
samym na ograniczenie kosztów pracy myślę, że musimy rozważyć 
utrzymanie takiego trybu pracy. Efektywność pracy zdalnej oceniam 
wysoko, chociaż w naszej naturze jest utrzymywanie relacji między-
ludzkich – po prostu lubimy być razem. Niektórzy pracownicy cenią 
sobie możliwość pracy w domu, inni zaś z niecierpliwością czekają 
powrotu do bezpośredniej obsługi klienta - powrotu do banku. A je-
śli chodzi o zmiany w codziennych naszych zachowaniach, o których 
wspomniałam wyżej, to miałam na myśli choćby zakupy za pośred-
nictwem Internetu, czy też płatność za zakupy kartą płatniczą - wielu 
z nas jeszcze przed chwilą nie było do tego przekonanych, a teraz sta-
ło się normalnością. 

Jak prowadzić biznes bankowy obserwując działa Rady Polityki 
Pieniężnej w zakresie rekordowo niskich podstawowych stóp pro-
centowych? Na jakie ewentualnie zmiany w zakresie sektora ban-
kowego powinni być przygotowani klienci?

Tak, to niewątpliwie trudna sytuacja dla nas (sektora bankowego) – 
w najbliższym czasie nie mamy co liczyć na przychody z marży odsetko-
wej, to również nie dobry czas dla naszych klientów depozytowych, jed-
nak patrząc od strony kredytobiorców – to pomyślny czas na inwestycje 
i kredytowanie biznesu w celu jego odbudowy. Uważam, że należy skal-
kulować koszty produktów bankowych i niestety zmienić ich ceny. 

Czego można spodziewać się, gdy konsumenci i przedsiębiorcy po 
okresie odroczonych spłat kredytów i pożyczek będą wracać do ich 
dalszej spłaty?

Normalnym jest, że zaciągnięte zobowiązania należy spłacić. Odro-
czenie spłat rat, to tylko chwilowe wsparcie. Uważam, że zarówno 
konsumenci i przedsiębiorcy przystąpią do terminowej obsługi swo-
ich długów, będą pewnie też tacy, którzy stracili pracę, czy biznes 
i w takich sytuacjach będzie konieczność restrukturyzacji, czy też 
rozważenie innych indywidualnych możliwości spłat. Niewątpliwie 
sprzyjającą sytuacją do spłat zobowiązań jest również polityka w za-
kresie niskich stóp procentowych, która ma wpłynąć na przywrócenie 
życia gospodarczego.

Odpowiada Pani Karolina Żurowska - Prezes Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego.

Tym prestiżowym tytułem przedsiębiorstwo zostało nagrodzone 
w 2017 roku, w XXVII edycji Konkursu „Teraz Polska” w kategorii 
„usługi” za produkcję, dystrybucję i dostawę energii cieplnej oraz 
wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji. 
Od tamtej pory kapituła Godła co roku, po weryfikacji danych, prze-
dłuża prawo OPEC do stosowania znaku 
Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Od blisko 30 
lat kapituła konkursowa wyłania grupę najlepszych polskich pro-
duktów, usług, gmin i przedsięwzięć innowacyjnych, które dzięki 
swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wy-
różniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych. Godło „Te-
raz Polska” stało się marką samą w sobie. Jego siła rynkowa, a także 
wysoka rozpoznawalność wzmacniają konkurencyjność oraz sukces 
rynkowy wyróżnionych nim laureatów.

- Godło „Teraz Polska” ma dla nas znaczenie prestiżowe – mówi Ja-
nusz Różalski, prezes zarządu OPEC. - Podkreśla ono jakość naszych 
usług, a także szacunek do wartości narodowo - patriotycznych.
Marka „Teraz Polska” harmonijnie wpisuje się w strategię OPEC, bu-
dzi zaufanie klientów i jednocześnie zobowiązanie do nieustannego 
doskonalenia.

OPEc nadal  
z Godłem 
„Teraz Polska”
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
w Gdyni przez kolejny rok może się poszczycić pra-
wem do stosowania Godła „Teraz Polska”.
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W marcu sektor bankowy zanotował po-
nad 307 milionów złotych straty w porów-
naniu do analogicznego okresu roku 2019.  
Przyczyną owego stanu rzeczy jest wzrost 
odpisów kredytowych. Jego zwiększony 
poziom wynika z zawiązywania modelo-
wych rezerw. Powód? Pandemia korona-
wirusa. W marcu, przy stabilnych przycho-
dach i kosztach administracyjnych odpisy 
urosły o 150%. Na negatywne wskaźniki 
związane z pierwszym kwartałem wpłynę-
ła również finansowa ignorancja klientów. 
Kryzys gospodarczy uwypuklił strategie 
finansowe przedstawicieli społeczeństwa. 
Dla większości z nich najbezpieczniejszą 
formą lokowania kapitału pozostaje przy-
słowiowa skarpeta. Czy tego rodzaju dzia-
łania mogą być pokłosiem nieufności do 
banków? 

Zarzewiem nieufności do przedstawicie-
li sektora bankowego był  kryzys z 2008 
roku.  Od tamtego czasu wiele się zmieniło. 
Wprowadzono mnóstwo regulacji, zaś sa-
mym bankom mocno zależy na stabilizacji 
oraz dobrej opinii. O pozytywnych zmia-
nach świadczą majowe raporty. Ze staty-
styk wynika, iż 87% ankietowanych dekla-
ruje zaufanie względem banku w którym 
lokuje środki. W danych opublikowanych 
w raporcie pt. „Reputacja Sektora Banko-
wego” możemy wyczytać, że czynnikami 

wpływającymi na poprawę poziomu za-
ufania pośród respondentów były dbałość 
o klienta oraz fachowość obsługi. Blisko 
81% ankietowanych uważa, że w minionym 
roku doświadczyło pozytywów w kontak-
cie z placówkami. W jaki sposób sytuacja 
prezentuje się w Trójmieście?

W ostatnich tygodniach przeprowadzono 
badania oddziałów banków w Trójmieście. 
Kluczowym kryterium były opinie klientów 
odzwierciedlone w postaci ocen w skali 
1-5. Zwycięską placówką okazał się 13 od-
dział PKO Banku Polskiego, który mieści 
się w Gdańsku na ulicy Szafarnia. Bank 
otrzymał 37 opinii i może pochwalić się 
najwyższą średnią wynoszącą 5.0. 

Ranking zaufania :
1. PKO Bank Polski oddział 13 w Gdańsku – 
ul Szafarnia 11  5.0 -37 opinii
2.Santander Bank Polska S.A. Kaprów 19c, 
80-001 Gdańsk opinia 4,3 -16 opinii
3.Bank Millennium SA placówka Gniewska 
21, 81-047 Gdynia 4,3 – 11 opinii
4.mBank S.A. Tadeusza Kościuszki 14, 81-
704 Sopot 4,2 10 opinii
5.ING w Gdańsku aleja Grunwaldzka 56 
4.1- 18 opinii

Nasza placówka podobnie jak cały bank 
błyskawicznie zareagował na zagroże-
nie epidemiczne w kraju. Postawiliśmy na 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz 
zapewnienie nieprzerwanego dostępu do 
produktów i usług. Nasi pracownicy, w tym 
najtrudniejszym czasie byli dostępni – nie 
zamknęliśmy oddziału. Z zaangażowaniem 
i profesjonalizmem obsługiwali klientów 
– nie bojąc się spraw trudnych. Pierwsze 
miejsce w rankingu jest potwierdzeniem, że 
klienci są zadowoleni i łączą nas długofa-
lowe relacje. Dziękujemy za to docenienie 
- mówi Andrzej Czaja, Dyrektor Oddziału 
PKO BP - Gdańsk ul.Szafarnia 11.

Zaufanie klientów do instytucji bankowych 
rośnie nie tylko za sprawą przyczyn zwią-
zanych ze stabilnością rynkową, ale także 
ze względu na niepewność spowodowaną 
galopującym postępem technologicznym. 
Coraz większe grono osób docenia kon-
takt osobisty z przedstawicielem danej 
placówki, co dodatkowo potęguje poziom 
zaufania. Indywidualne podejście do klien-
ta, rozmowa w cztery oczy, a nawet – sym-
boliczne uściśnięcie dłoni – to elementy, 
które sprawiają, że potencjalny klient czu-
je się bardziej komfortowo i  bezpiecznie.

Banki odzyskują zaufanie 
pomimo kryzysu
Sektor bankowy z każdym ko-
lejnym tygodniem powraca do 
świata żywych. Skutki epide-
mii będą jeszcze odczuwalne 
w okresie najbliższych miesięcy, 
ale na ten moment najważniejszą 
informacją jest fakt, że po-
szczególne placówki rozpoczęły 
proces rehabilitacyjny. W uzdro-
wienie wierzą klienci banków, 
którzy obdarzyli owe instytucje 
sporym zaufaniem.

Andrzej Czaja Dyrektor Oddziału PKO BP o/13 w Gdańsku

zDJĘCia: Sylwester Ciszek
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Grono gości odwiedzających specjalnie zaaranżowane studio 
w gdańskiej siedzibie organizacji  jest wyjątkowo szerokie. Wśród 
nich pojawili się m.in. Dyrektorka Departamentu Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa w Gdańsku Małgorzata Cheł-
kowska, Wiceprezes Zarządu Serwis Haller Sp. z o.o. Józef Haller, 
Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. 
Paweł Orłowski, Wiceprzewodniczący Rady Klastra Transportowo-
Logistycznego  Jerzy Uziębło, Wiceprezes Zarządu Grupa Progres 
Sp. z o.o. Cezary Maciołek, czy Dyrektor Opery Bałtyckiej w Gdań-
sku Romuald Wicza-Pokojski. Za prowadzenie spotkań odpowiada 
znany konferansjer – Tomasz Podsiadły.

Jakimi walorami cechuje się przedsięwzięcie zainicjowane przez 
„Pracodawców Pomorza”? – W BIZtalk poruszamy tematy najważ-
niejsze dla biznesu, sprawy najbliższe przedsiębiorcom – wyjaśnia 
Tomasz Limon, Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”, dodając: 
- Dyskusje dają możliwość zapoznania się z bieżącą kondycją po-

morskich przedsiębiorstw borykających się z pandemią. To również 
okazja do poznania – często barwnych i inspirujących – osobowości 
stojących za firmami budującymi organizację „Pracodawców Pomo-
rza”. Nierzadko są to przedsiębiorstwa o międzynarodowym zasię-
gu. Jak pomóc wyjść z kryzysu? Jaki przebieg zdarzeń prognozują 
przedsiębiorcy? Jakie mają kluczowe oczekiwania? Te i wiele innych 
pytań znajduje swoje odpowiedzi w poszczególnych odcinkach na-
szej serii, w której wzięło już udział blisko 40 firm i instytucji.

W każdym z odcinków BIZtalk nie brakuje merytorycznych opinii, 
inspirującej polemiki oraz profesjonalnego podejścia do zagad-
nienia. Pierwsze cztery sezony cyklu już za nami. Kolejne zostaną 
zrealizowane w przestrzeni gdańskiej Stoczni Cesarskiej. Wybrane 
nagrania są dostępne na profilach społecznościowych Pracodaw-
ców Pomorza (Facebook i LinkedIn), zaś całość na oficjalnym ka-
nale YouTube organizacji.  

Pracodawcy Pomorza 
rozmawiają z Biznesem

BIZtalk – to najnowsza ini-
cjatywa organizacji „Pra-
codawcy Pomorza”, która 
postanowiła wyjść naprze-
ciw kryzysowi spowodowa-
nemu pandemią koronowi-
rusa tworząc cykl rozmów 
wideo z ekspertami ze 
świata biznesu. W każdym 
odcinku przed kamerą poja-
wiają się goście próbujący 
odpowiedzieć na pytanie, 
jak przezwyciężyć kryzys 
w poszczególnych branżach, 
a także jakich szczególnych 
rozwiązań i wsparcia najbar-
dziej potrzebują.

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: Materiały Prasowe



Polska Żegluga Śródlądowa 
posiada we flocie masowce 

o nazwie Sopot oraz Gdynia. 
Krąg tytularności w tej kwestii 

domknie masowiec o dumnej 
nazwie Gdańsk, jednak co 

ciekawe – będzie on chlubą 
południowokoreańskiego ar-

matora. Skąd pomysł na nazwę 
jednostki, która została zwodo-
wana w stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engine-
ering? Koreańczycy chcą w ten sposób uhonorować 12 
ważnych – europejskich miast portowych. Eksploatacja 

tytułowej jednostki ma nastąpić w połowie roku. 

Najbliższy etap prac w ramach realizacji 
projektu przebudowy Mierzei Wiślanej dotyczy 
budowy toru wodnego na rzece Elbląg oraz 
mostu obrotowego w Nowakowie. Urząd Morski 

w Gdyni ogłosił w tej 
sprawie przetarg na 
mocy którego zainte-
resowane firmy mogą 
zgłaszać swoje oferty do 
22 czerwca. Zakończe-
nie całkowitej realizacji 
projektu zaplanowano 
na rok 2022. Inwestorem 
jest wspomniany Urząd 
Morski w Gdyni. 

d początku stycznia do końca kwietnia w gdyńskim porcie przełado-
wano ponad 8.26 milionów ton. ten rezultat ukazuje dynamikę wzro-
stu na poziomie 2.3% w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego. grupy ładunkowe odnotowujące najwyższy wzrost to ładunki maso-
we. do końca kwietnia 2020 roku przeładowano 2.13 milionów ton zboża, a to 
daje wzrost dynamiki przeładunkowej na poziomie 222%. Warto podkreślić, iż 
rok 2019 był rokiem rekordowym w kategorii przeładunków. łączna ilość prze-
ładowanych towarów wyniosła wówczas rekordowe 25 milionów ton.

KOlEjNY ETAP
Mierzei wiślaneJ

koreańCzyCy stawiaJą 
na GDańsk

G
ospodarka

o

idziemy 
na rekord
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port gdynia to ważny wę-
zeł transeuropejskiej sieci 
transportowej. stanowi 
on naturalne przedłużenie 
korytarza bałtyk adriatyk 
w kierunku skandynawii 
łącząc polskę ze szwecją 
poprzez autostradę morską 
gdynia – karlskrona. spół-
ka wraz z długoletnimi part-
nerami ze szwecji pragnie 
rozwijać współpracę i efek-
tywniej łączyć potencjały 
gospodarcze skandynawii 
oraz europy Środkowo-
Wschodniej.

TEKsT: PORT GDYNIA
zDJĘCia: materiały prasowe

port GdyNia otWiera noWy 
rozdział W transporcie 
handloWo- pasażerskim

Z większona dostępność 
transportowa podnosi 
konkurencyjność portu, 
umożliwiając przyciąga-
nie ładunków i inwestycji 

kapitałowych oraz ich kształtowanie w taki 
sposób, aby oddziaływały na rzecz trwałe-
go rozwoju portu. Sprawny dostęp stwarza 
możliwości budowania kolejnych powiązań 
ekonomicznych oraz relacji biznesowych.
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Budowa Publicznego Terminalu Promowego jest największą, od bli-
sko 50 lat, inwestycją realizowaną w Porcie Gdynia, której general-
nym wykonawcą jest Korporacja Budowlana Doraco sp. z o.o. 
Inwestycja przyczyni się do przyjmowania większych  promów 
o długości do 240 m oraz skrócenia czasu związanego z zawinię-
ciem statku do portu (czas liczony od rozpoczęcia cumowania do 
wyjścia jednostki z portu nie przekroczy 120 minut). 
Ważnym komponentem nowego terminalu będzie możliwość za-
silania prądem promów podczas postoju, co  wpisuje się w ideę 
Green Port. Takie rozwiązanie wyklucza całkowicie emisję spalin 
podczas postoju, co tym bardziej ma znaczenie dla portu usy-
tuowanego w mieście. Lokalizacja terminalu przy Basenie im. 
Marszałka Piłsudskiego, zapewni połączenie z najważniejszymi 
lokalnymi i krajowymi drogami stanowiącymi istotny element 
transportowego korytarza międzynarodowej wymiany handlo-
wej. Usytuowanie terminalu niesie za sobą również inne korzyści, 
wynikające ze skrócenia czasu nawigowania jednostek w porcie. 
Oszczędność czasu oraz polepszenie dostępności transportowej, 
to znaczące aspekty łańcucha logistycznego, które w efekcie 
przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności portu. 
Projekt „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdy-
nia” obejmuje wykonanie kompleksu prac, w tym realizacji budynku 
terminalu promowego o kubaturze 30 tys. m3 i magazynu 7 tys. m3, 
przebudowy nabrzeży o długości ok. 600 metrów, a także budowy 
placów i parkingów o łącznej wielkości 65 tys. m². Oprócz tego DO-
RACO wykona połączenie kolejowe między nabrzeżami, przebudo-
wę istniejących układów drogowych i inne prace infrastrukturalne. 
Do realizacji inwestycji zużyte zostanie prawie 2000 ton stali oraz 
niemal 20 tys. m³ betonu.

Z nowego terminalu skorzysta zarówno port jak i miasto Gdynia. 
Większa liczba promów, a co za tym idzie większa liczba pasażerów, 
to przede wszystkim rozwój lokalnej turystyki i branż pokrewnych 
oraz powstanie nowych miejsc pracy Możliwości, które stwarza re-
alizowana przez nas inwestycja wiążą się w sposób bezpośredni ze 
zwiększonymi dochodami dla nas jako spółki oraz dla budżetu pań-
stwa. Chcemy nadal rozwijać ideę autostrady morskiej Polska-Skan-
dynawia w ramach korytarza TEN-T - komentuje Adam Meller, pre-
zes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 

9 czerwca 2020 roku uroczyście zawieszono wiechę na najwyż-
szym stropie  budowy. 
Wiecha zawieszona na budynku Publicznego Terminalu Promowe-
go nawiązywała tematycznie  do symboli  morskich. Składała się 
z dwóch kręgów, krąg główny o średnicy 120 cm  był imitacją koła 
sterowego, a nad nim wisiał przyozdobiony kwiatami krąg pośredni. 
Całość została wciągnięta symbolicznie na najwyższy punkt budo-
wy. To kolejny innowacyjny symbol po kamieniu węgielnym, który 
był imitacją kotwicy z transatlantyka MS Piłsudski, siostrzanej jed-
nostki MS Batory, które cumowały przy historycznym nabrzeżu fran-
cuskim. Wiecha wykonana została przez podopiecznych Warsztatu 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu osób z wadą słuchu Cisza. 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia w ramach realizacji polityki 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu angażuje się w różnego 
rodzaju formy wsparcia lokalnej społeczności. Jako firma zaan-
gażowana, na pierwszym miejscu stawia realne wsparcie w bez-
pośrednim kontakcie z organizacją.  
Pracownicy Portu Gdynia aktywnie wspierają Stowarzyszenie 
CISZA oraz miejskie hospicjum i szpitale poprzez organizowanie 
zbiórek rzeczowych i finansowych dla potrzebujących placówek. 

Jesteśmy częścią lokalnej społeczności od prawie stu lat, a standar-
dy CSR to element zarządzania strategicznego. Aktywności prowa-
dzimy w ramach zrównoważonego rozwoju, realizujemy cele bizneso-
we z poszanowaniem potrzeb najbliższego otoczenia– mówi Adam 
Meller – Prezes ZMPG S.A.

Po raz kolejny mamy przyjemność współpracować z Portem Gdynia, 
realizując projekt, charakteryzujący się szerokim spektrum prac. Wy-
konujemy zarówno obiekty kubaturowe – jak ten najważniejszy – bu-
dynek terminalu, a także prace drogowe, kolejowe i hydrotechnicz-
ne. Te ostatnie, mimo że wizualnie mniej spektakularne, wymagają 
dużego doświadczenia kadry wykonawczej – mówi Karol Zduńczyk, 
Prezes Zarządu DORACO. – Cieszy fakt, iż mimo trudnych ostatnich 
kilku miesięcy, wszystkie działania udało nam się zrealizować w za-
łożonym wcześniej terminie.

Zakończenie prac zaplanowano na 2021 rok, a wartość inwestycji 
to ok.290 mln PLN, z czego dofinansowanie ze środków Unii Euro-
pejskiej wynosi 116.837.137,67 PLN.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych  do oglądania aktualne-
go obrazu  z kamery na stronie Portu Gdynia – www.port.gdynia.pl
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TEKsT: Anna Kłos
zDJĘCia: Anna Kłos

samoloty Wróciły 

w przestworza

z początkiem czerwca na gdańskim lotnisku powitaliśmy po długiej przerwie, pierwsze 
rejsowe samoloty. lot wznowił  regularne połączenia krajowe, trzy  dziennie z Warszawą 
i jedno z krakowem. od 17 czerwca Wizz air uruchomił loty do alesund, bergen, bodo, 

paryż beauvais, dortmund,eindhoven, reykyjavik, kristiansand, oslo gardenmoen, 
stavanger, turku, tromso, trondheim, oslo torp. 

pierwszy samolot ryanaira, zgodnie z zapowiedzią,  wystartuje 1 lipca.
tuż przed inauguracją lotów lot-em, prezes naszego portu lotniczego  tomasz kloskowski 

osobiście przedstawił dziennikarzom jak  obiekt przygotował się na przybycie pierwszych 
pasażerów, podkreślając, że nic nie będzie już takie jak przed epidemią korona wirusową. 

Przez czas epidemii płyta lotniska przypominała parking dla samolotów
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Zatem wejście do budynku możliwe jest tylko jednymi 
drzwiami, i jedynie  dla pasażerów, załóg samolotów 
oraz pracowników lotniska. Wyjątek uczyni się tylko 
dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Odprowa-

dzający będą musieli pożegnać się przed drzwiami. Pożądane jest, 
aby  pasażerowie przed podróżą dokonali odprawy online i posiadali 
kartę pokładową w telefonie, a nie w formie papierowej. 

 
Przy wejściu na teren terminala, wycelowane w przybywających 
są kamery termowizyjne mierzące  temperaturę, które mogą jed-
nocześnie obsłużyć kilka osób. Od tego momentu wszyscy wcho-
dzący muszą pamiętać o stosowaniu się do zasad obowiązujących 
w miejscach użyteczności publicznej, czyli zachowaniu dystansu co 
najmniej 1,5 metra, oraz obowiązku zakrywania nosa i ust. Aby po-
toki pasażerów uporządkować, salę podzielono na kilka sektorów, 
przyporządkowanych poszczególnym przewoźnikom i oznaczonych 
ich kolorami, a w każdym sektorze  sprokurowano rodzaj labiryntu. 
Pasażer, wszedłszy w labiryntową trasę, dotrze nią aż do stanowi-
ska odprawy.  Nowością jest, że odprawy można dokonać nawet kil-
ka godzin przed odlotem, choć wystarczy zrobić to 2 godziny przed 
odlotem. Pasażerowie będą mogli wybrać dowolne stanowisko, o ile 
jest obsługiwane przez ich przewoźnika. Pracownicy sprawdzają 
karty pokładowe i dowody osobiste siedząc za ściankami z pleksi.  
 
Na terenie całego terminala wyznaczono  szlaki poruszania się pa-
sażerów, umieszczono znaczniki na podłogach, ścianach, fotelach 
i urządzeniach. W sklepach i punktach gastronomicznych zalecane 
jest płacenie w formie elektronicznej. Jednak nie wszystkie punk-
ty działalności komercyjnej  będą otwarte. Dla obsługi pasażerów 
lotów krajowych, przewidziany jest jeden sklep wolnocłowy i jeden 
tradycyjny, ogólnodostępny. Przyszłościowo  możliwe będzie otwie-
ranie innych placówek, ale tylko tych, które są w stanie zapewnić 
dystans między podróżnymi. Wszystkie przestrzenie i powierzchnie, 
z którymi mają kontakt podróżni, muszą  być regularnie czyszczo-
ne i dezynfekowane. Ponadto personel lotniskowy zobowiązany 
jest  zapewnić pasażerom dostęp do środków dezynfekcyjnych. 

Wejście na pokład samolotu możliwe jest  w sposób uporządkowany 
i przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wejście na 
pokład oraz jego opuszczenie po przylocie musi odbywać się stre-
fowo, w ściśle określonej kolejności według numeru zajmowanego 
miejsca. Dla zachowania odpowiednich odległości, pasażerowie po-
winni  zajmować miejsca zgodnie z planem szachownicy. Najlepiej  
by wpuszczanie pasażerów odbywało się rzędami, licząc od najdal-
szego rzędu od wyjścia, przy którym znajduje się rękaw, poczynając 
od siedzących przy oknie, następnie na środkowych miejscach i na 
końcu siedzących przy głównej alejce. Pasażerowie przez cały czas 
lotu zobowiązani są mieć zakryte usta i nos, a personel pokładowy 
jest wyposażony w maseczki i rękawiczki. Pasażerowie muszą mieć 
do dyspozycji chusteczki lub żele antybakteryjne. Serwis pokłado-
wy został ograniczony do minimum. Zrezygnowano z dań gorących, 
a wszystkie napoje i przekąski są serwowane w indywidualnych, jed-
norazowych opakowaniach. Linie lotnicze protestują przeciw ograni-
czeniu liczby pasażerów do 50% miejsc. Ograniczenie to uniemożli-
wia im osiągniecie rentowności. 

Zgodnie z zapowiedzią, w przypadku przewoźników, do których sa-
molotów nie wchodzi się  przez rękaw a podjeżdża autobusem, lot-
niska powinny tak zorganizować transport,  aby  zachować dystans 
między pasażerami

Z

Taki labirynt przygotowano dla pasażerów Wizz Aira-a

Prezes Tomasz Kloskowski osobiście informował jakie zasady działalności lotniska 
obowiązują po korono-wirusowej przerwie

TEKsT: Anna Kłos
zDJĘCia: Anna Kłos
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Nasz odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej 
liczy ponad 19 km i wiedzie m.in. po wale 
wiślanym od miejscowości Giemlice przez 
Leszkowy i Kiezmark do Błotnika. Jest to 
projekt ogólnopolski, dzięki czemu mi-
łośnicy turystyki rowerowej będą mogli 
przejechać cały kraj od gór aż po Bałtyk. 
W ramach projektu wybudowano nie tylko 
ścieżkę rowerową, ale również urządzono 
miejsca, w których można odpocząć albo 
schronić się przed deszczem. Wiaty przy-
stankowe znajdują się niedaleko mostu 
i strażnicy w Kiezmarku oraz w okolicach 
Giemlic.
– Wspólnie z marszałkiem mieliśmy przy-
jemność podziwiać widoki, które rozta-
czają się wzdłuż wybudowanej ścieżki 
rowerowej. Myślę, że moją opinię poprą 

również inni rowerzyści, którzy wybiorą się 
w podróż Wiślaną Trasą Rowerową. Maj to 
najlepszy okres na rowerowe wyprawy, 
podczas których podziwiać można żuław-
skie złoto, a więc kwitnący w tym czasie 
rzepak – mówi wójt Janusz Goliński.

Nowa, atrakcyjna 
ścieżka rowerowa

Ostatni akt projektu związanego z budową naszego odcinka Wiślanej 
Trasy Rowerowej zostały wykonany. Wstęga została przecięta, czym 
dokonano symbolicznego otwarcia. Specjalnie na tę okoliczność 
przyjechał Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Przypomnijmy, że budowa Wiślanej Trasy 
Rowerowej była dofinansowana ze środ-
ków Unii Europejskiej. Kosztowała 9,5 mln, 
a ok. 60 proc. to dofinansowanie unijne.
– Wały mają zupełnie inną funkcję, ale 
w gminie Cedry Wielkie udało się je wyko-
rzystać do innych, niezwykle atrakcyjnych 
celów. Mamy tu kilkanaście kilometrów 
ścieżek rowerowych z pełną ekspozycją 
Żuław. Trasy te są doskonale skorelowane 
z innymi rowerowymi ciągami komunika-
cyjnymi, którymi pojechać można w różne 
strony naszego kraju. Wiele samorządów 
wykonała już swoje odcinki Wiślanej Trasy 
Rowerowej. Po zakończeniu całego pro-
jektu będziemy mogli przejechać rowerem 
z Krakowa do Gdańska, poznając przy tym 
wiele nieodkrytych, ale ciekawych miejsc – 
zauważa Mieczysław Struk.
Ścieżka wybudowana jest do granic z gmi-
nami: Gdańsk i Suchy Dąb. Sąsiednie sa-
morządy nie zrealizowały jeszcze swoich 
zadań w ramach WTR, dlatego ścieżka 
urywa się. Do działania przystąpi nieba-
wem Gdańsk, dzięki czemu będziemy mo-
gli pojechać rowerem aż do stolicy nasze-
go regionu.



Maria Dradrach – Radna Gminy 
Chmielno proponuje, aby sa-

morząd wprowadził oznaczenia 
siedzib instytucji oraz szkół na 

terenie tejże gminy w języ-
ku kaszubskim. Dotychczas 

w Gminie Chmielno – podobnie 
jak w niektórych gminach re-

gionu funkcjonuje dwujęzyczna nazwa miejscowości oraz 
ulic – mowa oczywiście o języku polskim oraz kaszubskim. 

Radna Gminy Chmielno – Maria Dradrach postanowiła 
pójść krok dalej i na środowej sesji rady złożyła wniosek 

o wprowadzenie dwujęzyczności także w stosunku do 
nazw siedzib placówek oświatowych oraz instytucji. 

Propozycja aktualnie jest poddawana analizom.

Urząd Miejski w Gdańsku opracował specjalny pakiet 
zadań pod hasłem „Gdańsk Mobilny”. Pakiet zakłada 
powiększenie przestrzeni dla rowerzystów i pieszych 
kosztem ruchu samochodowego. Tego rodzaju decyzja 
jest konsekwencją trwającej pandemii, która skutkuje 

zachowaniem bezpiecz-
nych odległości pomiędzy 
ludźmi. Najbardziej istotne 
zmiany będą dotyczyć ulicy 
Grunwaldzkiej na odcinku 
od ulicy Derdowskiego do 
Kaprów, gdzie zostanie 
przeniesione parkowanie 
z chodnika na zewnętrzny 
pas ulicy Grunwaldzkiej. 

NAZWY INsTYTucjI 
w JĘzyku kaszuBskiM?

minionym miesiącu do starogardzkiej kasy wpłynęło o niespełna 3 miliony 
złotych mniej, niż w analogicznym okresie roku 2019. łącznie dochody 
miasta z podatku od nieruchomości, cit i pit spadły od początku roku 

spadły o 17.8%. gdy weźmiemy pod uwagę dane z marca, czyli momentu w któ-
rym wprowadzono obostrzenia związane ze stanem epidemii, okazuje się, że 
łączna strata finansowa spowodowana szalejącą pandemią przekracza dziś kwotę 
5 milionów złotych.

W POsZuKIWANIu 
DODATKOWEj PRZEsTRZENI

Sam
orząd

w

epidemia 
pochłania

fortunę
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Wiele na to wskazuje. Doskonałym przykła-
dem działalności stawiającej na produkty 
wyjątkowe i regionalne jest „Piekarnia-Cu-
kiernia Kropek” ze Zblewa. To przedsiębior-
stwo rodzinne na czele którego stoi Piotr 

Pójść 

Epidemia, która przyczyniła się 
do stanu izolacji zmieniła nawyki 
konsumenckie społeczeństwa. 
Kilkutygodniowe ograniczenia 
w handlu oraz trwająca kwaran-
tanna sprawiły, że doceniliśmy 
znaczenie produktów lokalnych 
oraz ekologicznych. Czy ten ko-
rzystny trend zostanie zachowany 
pomimo odmrożeń restrykcji? 

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: Rafał Laskowski

za ciosem
Kropidłowski. Działalność została oparta 
na dwóch filarach – produkcji oraz sprze-
daży naturalnych wyrobów piekarniczych 
i cukierniczych. Oferta tytułowej marki 
zyskała na popularności w 2002 roku, gdy 
w Zblewie powstał pierwszy z obiektów. 
Po 18 latach na mapie regionu możemy 
spotkać 34 placówki zlokalizowane w 7 po-
wiatach. Smak oraz aromat regionalnych 
produktów dotarł aż do województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Na czym polega tak 
duże zainteresowanie wyrobami „Kropka”?

- Klienci doceniają naszą ofertę z kilku 
względów. Po pierwsze są to wyroby lo-
kalne, które posiadają swój unikalny smak, 
aromat i metodę przygotowania. Istotną 
przyczyną dużego zainteresowania jest 
także świeżość produktów, które dostar-
czamy do naszych obiektów trzykrotnie 
w skali dnia. To zdecydowanie odróżnia nas 
od popularnych sieci piekarni i cukierni, 
które bazują na produktach głęboko mro-
żonych – mówi Piotr Kropidłowski, założy-
ciel Piekarni-Cukierni Kropek.

Duże znaczenie w rozwoju tego rodzaju 
działalności ma także lokalna sytuacja 
gospodarcza. Gmina Zblewo rozwija się 

w ostatnim czasie pod kątem inwesty-
cyjnym oferując wiele możliwości dla 
małych i średnich przedsiębiorstw. Spora 
w tym zasługa Wójta Gminy Zblewo – Ar-
tura Herolda. 

- To prawda, w ostatnich latach Gmina 
Zblewo rozwinęła się pod kątem gospo-
darczym, a to stwarza nowe perspekty-
wy inwestycyjne. Nie ukrywam, że jedna 
z moich inwestycji właśnie wkroczyła 
w decydującą fazę. Postanowiliśmy pójść 
za ciosem i zrealizować nowoczesny 
obiekt produkcyjny, który umożliwi kre-
owanie wyrobów cukierniczych na bazie 
jogurtu z dodatkowymi wartościami pro-
biotycznymi. Oficjalne otwarcie nastąpi 
najprawdopodobniej we wrześniu – dodaje 
Piotr Kropidłowski.

Nowoczesny rozwój to przede wszystkim 
zasługa wykorzystywania lokalnych pro-
duktów, które pozostają w pełni ekolo-
giczne. Rodzinna aura przedsiębiorstwa, 
zaufanie oraz klimat gospodarczy tego re-
gionu sprawia, że przedstawiciele naszego 
społeczeństwa zaczynają zmieniać swoje 
nawyki konsumenckie na lepsze.
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najstarsze arboretum w polsce, piękne zabytki, lawendowe pola, 
grota solna, regionalna winnica i browar, a do tego ulubiony szlak 
kajakarzy – rzeka Wda, kilkanaście jezior, bezkres lasów i życzliwi 
gospodarze… jednym słowem: oto gmina zblewo na kociewiu!

G
m
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ew
o

TEKsT: Gmina Zblewo
zDJĘCia: Gmina Zblewo

W sercu kocieWia - 
Jeziora, lasy i Winnica!

„Najlepiej Kociewie czuje się w Zblewie!” – to hasło pro-
mocyjne Gminy Zblewo, które trafnie oddaje klimat tego 
miejsca. Turyści dobrze się tu czują i chętnie wracają, 
aby nie tylko poznać uroki ziemi zblewskiej, ale także – 
wypocząć na łonie przyrody.

lasy, jeZiora i wda

Gmina Zblewo zaprasza wszystkich, którzy chcą odpo-
cząć na łonie pięknej przyrody! Położona w powiecie 
starogardzkim, w samym sercu Kociewia, otoczona jest 
bezkresem żywicznych lasów oraz pięknymi jeziorami. 

Turystyczną wizytówką gminy jest m.in. urokliwie poło-
żone Jezioro Niedackie – z I klasą czystości wód i klima-
tycznym molo, czy też Jezioro Borzechowskie Wielkie 
z owianą legendami „Wyspą Starościńską”. Przez teren 
gminy przepływają także ukochane przez kajakarzy szla-
ki – w tym m.in. rzeka Wda. 

arboretum w wirtach

To właśnie tutaj – w gminie Zblewo, znajduje się najstar-
sze, leśne arboretum w Polsce. To arboretum w Wirtach, 
założone w 1869 roku. Gospodarzem tego miejsca są 
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leśnicy z Nadleśnictwa Kaliska. Ogród jest 
znany w całej Polsce, to miejsce unikatowe, 
posiadające status ogrodu botanicznego. 
Podczas spaceru można tu podziwiać po-
nad 700 gatunków drzew i krzewów z całe-
go świata. To także wspaniała lekcja przy-
rody – wszystkie gatunki są tu oznaczone. 
Wirty słyną m.in. z przepięknej kolekcji 
azalii, które kwitną zwykle na przełomie 
maja i czerwca. Ten imponujący, pełen 
kolorów i aromatów spektakl przyrody ko-
niecznie trzeba zobaczyć! Arboretum Wirty 
to miejsce godne polecenia o każdej porze 
roku. Latem organizowany jest tu Jarmark 
Kociewski, na którym można podziwiać 
lokalne rękodzieło. Na miejscu można tak-
że zakupić sadzonki drzew i krzewów. Dla 
turystów przygotowano wygodny, duży 
parking, a leśnicy są doskonałymi prze-
wodnikami po tym wyjątkowym miejscu. 
Dla gości przygotowano tu także miejsce 
odpoczynku, można również zorganizować 
tu spotkanie z ogniskiem. To idealne miej-
sce nie tylko na rodzinne spacery, ale także 
na „zielone lekcje”.

dla smaKosZy

Mało kto wie, że działa tu także lokalny, 
rzemieślniczy browar w Semlinie oraz 
wspaniała, rodzinna winnica w Miradowie. 
Należy ona do sieci Europejskiego Dzie-
dzictwa Kulinarnego, a wina te cenione 
są już nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 

W gminie od lat funkcjonują także lokalne 
piekarnie, masarnie, pasieki i rzemiosło, 
a zblewskie wyroby cieszą się uznaniem 
w całym regionie. Gmina Zblewo to praw-
dziwy raj dla smakoszy – wyśmienite go-
ścińce i restauracje czekają zarówno przy 
samej „berlince” w Zblewie i w Bytoni, jak 
i w miejscowościach turystycznych, m.in. 
w Borzechowie. W wielu z nich można 
skosztować tradycyjnych dań kuchni ko-
ciewskiej, przygotowywanych z lokalnych, 
zawsze świeżych produktów. 

uwaga PosZuKiwacZe historii…

Gmina Zblewo to także miejsce wymarzo-
ne dla pasjonatów i poszukiwaczy historii, 

a takich osób i tematycznych wędrówek 
jest coraz więcej. Znajduje się tu m.in. hi-
storyczna wyspa na Jeziorze Borzechow-
skim Wielkim, na której przed wiekami 
posadowiony był zamek. W okolicach Ra-
dziejewa znajduje się zaś Góra Zamkowa 
i pozostałości po dawnym folwarku. Nato-
miast na zachodnich krańcach gminy leży 
Trosowo, gdzie w 1942 roku członkowie 
Gryfa Pomorskiego przeprowadzili akcję 
dywersyjną – próbę zamachu na Adolfa Hi-
tlera. Miłośnicy zabytków również nie będą 
rozczarowani – w gminie Zblewo znajdą bo-
wiem chociażby odrestaurowaną chatę na 
fundamentach z XVII wieku z podcieniem 
szczytowym, zrębowej konstrukcji, krytą 
słomą (Borzechowo). Zachwycają także 
przepiękne, zabytkowe kościoły. Jeden 
z nich – kościół parafialny w Zblewie położo-
ny jest na wzgórzu św. Wojciecha. Jak prze-
trwało bowiem w kronikach, przed wiekami 
przez Zblewo wracał do Polski orszak z cia-
łem św. Wojciecha, Patrona Polski. Z ziemią 
zblewską wiąże się także wiele legend – 
m.in. o Czarcim Kamieniu koło Pinczyna czy 
Skamieniałej Owczarce w Zblewie.

lawendowe Pola

Niewątpliwą atrakcją są także przepiękne, 
lawendowe pola w Radziejewie – niezwykle 
klimatyczne miejsce ulubione przez foto-
grafików, miłośników Natury i naturalnych 
kosmetyków. Na przełomie czerwca i lip-
ca plantacja pokrywa się fioletem. Jest to 
wówczas najlepszy czas na odwiedziny 
tego miejsca. Podczas organizowanych 
tu „dni otwartych” możliwy jest nie tylko 



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 43    

wstęp na pole i odpoczynek wśród fioleto-
wych kwiatów, ale także zakup naturalnych 
kosmetyków i dekoracji, produkowanych tu 
właśnie z lawendy. 

grota solna

W Zblewie znajdziemy też jedyną w regio-
nie grotę solną, która została wybudowa-
na w lokalnej restauracji. Oprócz tego, że 
można tu świetnie zjeść, panuje tu również 
unikalny mikroklimat. Wnętrze Groty Sol-
nej wyłożone jest solnymi blokami, a za-
stosowany system wentylacji sprawia, że 
we wnętrzu utrzymywana jest stała tem-
peratura 23-24 C, natomiast wilgotność 
nie przekracza 45%. System podgrzewania 
i przedmuchiwania słonych murów sprawia, 
że sól paruje, jonizując ujemnie powietrze, 
nasycając je cennymi dla zdrowia pier-
wiastkami. Panujący tu mikroklimat ko-
rzystnie wpływa na samopoczucie.

u nas dobrZe wyPocZniesZ!

Na miejscu jest także bogata i dobrze zor-
ganizowana baza noclegowa – od dużych, 
nowoczesnych ośrodków wypoczynko-
wych, przepięknie położonych wśród lasów, 
nad jeziorami (ośrodki w Twardym Dole, 
Borzechowie i Jeziorniku – wszystkie z wła-
sną plażą i atrakcyjną ofertą dla Gości), po 
klimatyczne gościńce i rodzinne pensjona-
ty,  a nawet ekologiczne i komfortowe eko-
domki ze słomy.  W większości obiektów 
można nie tylko wygodnie przenocować 
i dobrze zjeść, ale także wypożyczyć rower 
lub sprzęt wodny. Można także zorganizo-

wać tu klimatyczne przyjęcie weselne, zjazd 
czy konferencję – i to na najwyższym pozio-
mie! Nasze kwatery są tak urokliwe, że in-
spirują artystów i twórców. Organizowane 
są tu m.in. plenery malarskie i rzeźbiarskie, 
sesje fotograficzne, a także nagrywane 

są spoty i teledyski. Stały się nawet miej-
scem akcji książek! Znana pisarka Anna 
Sakowicz, urzeczona pięknem pensjonatu 
w Wirtach osadziła w nim losy bohaterów 
jednej ze swoich powieści. 

ZaPrasZamy!

Nic więc dziwnego, że turyści kochają ten 
zakątek Kociewia, tym bardziej, że położo-
ny jest niedaleko od Trójmiasta, Bydgosz-
czy czy Torunia. To zaledwie godzina drogi 
(ok.90 km), a czeka na nas wspaniały wy-
poczynek z dala od zgiełku miasta. Zblewo 
jest doskonale skomunikowane – położone 
jest blisko autostrady A1, nad drogą krajo-
wą nr 22. Przebiega tu także linia kolejowa 
oraz autobusowa. To gmina przyjazna rowe-
rzystom – mamy wiele ścieżek rowerowych 
oraz ciągów rowerowo-pieszych, a w sezo-
nie organizowane są tu rajdy rowerowe.

Jednym słowem – w gminie Zblewo każdy 
znajdzie coś dla siebie! Zapraszamy! War-
to też sprawdzić kalendarz lokalnych im-
prez, bo przez cały sezon sporo się tu dzie-
je. W tym roku, ze względu na pandemię 
większość wydarzeń została odwołana , 
ale co roku w lipcu tradycyjnie zapraszamy 
na Festyn Kociewski. To jedna z najwięk-
szych, letnich imprez w regionie, na której 
można m.in. skosztować lokalnych specja-
łów, przygotowanych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Do zobaczenia w gminie Zblewo!

Więcej info: www.zblewo.pl
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efekty widać gołym okiem.
 z punktu widzenia powiatu, reformę samorządową 

ocenia stefan skonieczny – starosta powiatu 
gdańskiego z siedzibą w pruszczu gdańskim

TEKsT: Anna Kłos
zDJĘCia: Anna Kłos

30-lecie pierWszych 
wyBorów 

samorządowych

Starosta gdański Stefan Skonieczny (z lewej) i przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Dombrowski
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yniki kolejnych wyborów 
wskazują na to, że trzy 
szczeble samorządowe, 
związane z Pruszczem 
Gdańskim, mogą po-

szczycić się pozytywnymi ocenami ze strony 
mieszkańców, skąd to wynika?

Rzeczywiście władze samorządowe są 
u nas wyjątkowo stabilne. Sam działalno-
ścią na rzecz lokalnej społeczności zajmuję 
się od 1994 roku, kiedy to po raz pierwszy 
zostałem radnym miejskim i od 1994 do 
1998 roku zastępcą burmistrza. 

Ale potem zainteresował się Pan powiatem...

To prawda.  Przez dwie ostatnie kadencje 
byłem radnym powiatowym a nawet staro-
stą. Niemniej wcale nie jestem rzadkością. 
Podobnie długim stażem samorządowym 
może się pochwalić przewodniczący Rady 
Powiatu Bogdan Dombrowski, burmistrz 
Janusz Wróbel, który mówiąc nawiasem 
w ostatnich wyborach zdobył 80% głosów,  
i wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena 
Kołodziejczak. Nie zapominając obecnego 
senatora , poprzednio wicemarszałka Ry-
szarda Świlskiego, który też zaczynał jako 
samorządowiec. 

Jak to się dzieje, że społeczność miejscowa 
nieustannie darzy Was tak dużym zaufa-
niem?

Myślę, że efekty naszych działań widać 
gołym okiem. Miasto tak się zmieniło, że 
ludzie, którzy wyjechali kilkanaście lat 
temu, a teraz wracają, wprost nie mogą 
trafić do dawnych domów. To dzięki mozai-
kowościom, które stworzyła ustawa samo-
rządowa, nasze miasto i gminy tak bardzo 
się zmieniły. Na pruszczańskich bagnach 
wyrosło nowe centrum miejskie. Znikły, 
(zburzone lub zrewitalizowane), zapusz-
czone budowle. Wyrosły nowe dzielnice 
mieszkaniowe, bo nieustannie rośnie liczba 
mieszkańców...

Pewnie przysparza to zadań władzom sa-
morządowym...

Oczywiście. Szczególnie w dziedzinie szkol-
nictwa, bo przybysze to przeważnie młodzi 
ludzie, którzy mają dzieci. Nieustannie bu-
dujemy nowe szkoły lub rozbudowujemy 

już istniejące. Dodajemy do nich obiekty 
sportowo-rekreacyjne. Dbamy tez o rozwój 
placówek  kultury.

Na to wszystko potrzebne są pieniądze...

Na pewno. Gospodarka generuje przychody. 
Naszym zadaniem jest tworzyć jak najlepsze 
warunki dla lokowania się i rozwoju biznesu, 
poczynając od przygotowania terenów in-
westycyjnych oraz rozwoju i ulepszaniu sieci 
połączeń komunikacyjnych. To wszystko są 
bardzo kosztowne inwestycje...

Ale chyba dobrze się z tego wywiązujecie, 
skoro zarówno miasto jak powiat cieszą się 
imponującym rozwojem gospodarczym...

Duża w tym zasługa wyjątkowo korzyst-
nego położenia geograficznego. To u nas 
rozpoczyna się autostrada A-1, biegnąca 
przez cała Polskę z północy na południe, to 
na naszym terenie są dwa ważne węzły dro-
gowe: skrzyżowanie obwodnicy południo-
wej Gdańska i drogi szybkiego ruchu S-7 
łączącej Gdańsk z Warszawą oraz węzeł 
skrzyżowania też samej obwodnicy z drogą 
S-6 (będącą również obwodnica zachodnia 
Gdańska), prowadząca do Słupska, Ko-
szalina i Szczecina. Przedsiębiorcy doce-
nili te zalety, więc wyrosło u nas mnóstwo 
firm, poczynając od dużych jak: Ziaja, LPP, 
Centrum Dystrybucyjne Poczty Polskiej, 
poprzez wielkie centra dystrybucyjno -logi-
styczne do średnich i małych.

Może te firmy pojawiłyby się u Was i tak?

Ale możliwości stworzone przez ustawę 
samorządową bardzo ten rozwój przyspie-
szyły. Szczególnie, że dodatkowo ogromny 
impuls rozwojowy dało wejście Polski do 
Unii Europejskiej. To unijne fundusze po-
zwoliły nam zrealizować drogie przecież in-
westycje komunalne, drogowe, uzbrojenie 
terenów inwestycyjnych. Wielką wartością 
jest, że u nas samorządy różnych szczebli 
nie konkurują z sobą, ani tym bardziej nie 
kłócą się, tylko współpracują.

W czym to widać?

Choćby w budowie sieci dróg, szlaków pie-
szo-rowerowych i wodnych. Przecież one 
nie kończą się na granicy miasta czy po-
szczególnych gmin. Bez współpracy trudno 

byłoby uzgodnić te inwestycje. Wypraco-
waliśmy specjalny moduł współpracy. 

Dziękuję im wszystkim, szczególnie gmi-
nom: Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, 
Cedry Wielkie.  W gronie starostów współ-
pracujemy poprzez Konwent Starostów Po-
morskich, którym kieruje starosta malbor-
ski Mirosław Czapla, a na arenie krajowej 
poprzez Związek Powiatów Polskich, gdzie 
nas we władzach reprezentuje Bogdan 
Łapa – starosta kartuski.

Jak by Pan podsumował główne wartości 
reformy samorządowej?

Władze samorządowe mają lepsze niż 
centralne wyczucie potrzeb lokalnych, 
przez co niewiele się zdarza decyzji złych, 
nietrafionych. Są nieustannie kontrolo-
wane i rozliczane przez społeczeństwo. 
My jesteśmy z ludźmi blisko, na co dzień, 
a kolejne wybory samorządowe rzeczy-
wiście są oceną a nie rezultatem dobrego 
marketingu.

A jak te władze radzą sobie w sytuacjach 
kryzysowych, np. obecnej epidemii korona 
wirusowej?

Doceniamy Powiatowy Zespól Kryzysowy 
jako najważniejsze ogniwo w powiecie, 
współpracujący nie tylko z naszym urzę-
dem, ale też z policją, strażą pożarną, służ-
bą zdrowia, zespołami gminnymi. Myślę, 
że wykorzystanie środków pomocowych 
jest dużo lepsze przy współudziale samo-
rządów.. Poza tym silny gospodarczo teren 
ma zawsze większe rezerwy. W przypadku 
naszego, roku 2020 przy naszej dotych-
czasowej stabilności finansowej nie po-
strzegamy w kategoriach wielkich zagro-
żeń, bardzie niepokoi nas niewiadoma roku 
przyszłego.

W GmiNy pomaGają 
Nawet w zamkNięciu 

fiNaNsowaNia 
dróG, dzięki 

czemu możemy 
zmoderNizować ich 

więcej.
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rowerem  
po gminie puck… 

L

Wszystkich rowerzystów zapraszamy na 
przejażdżki kwalifikowanymi trasami i ścieżkami 
rowerowymi, ale również leśnymi drogami może 
surowymi, ale niezwykle urokliwymi…

eśne parkingi, wydzielone miejsca na rozpalenie 
ogniska z pieczeniem kiełbasek... Baza nocle-
gowa i gastronomiczna rozwinięta dla potrzeb 
turystyki wakacyjnej dostarcza pełnego asorty-
mentu usług. To propozycja, która czeka... 

gmina Puck leży w północno-wschodniej, nadmorskiej części wo-
jewództwa pomorskiego. Urozmaicona pod względem przyrodni-
czym kraina, opiera się o brzeg Zatoki Puckiej stromymi klifami 
Kępy Puckiej i Swarzewskiej. Od północy wcina się w pas zalesio-
nych wydm nadmorskich i ogarnia rozległy teren łąk, torfowisk, 

bagien łączących się z  Bielawskimi Błotami. Granica zachodnia 
biegnie morenowymi wzniesieniami Wysoczyzny Żarnowieckiej 
pośród starych lasów zwanych Puszczą Darzlubską, a zawijając 
na południu ku zatoce schodzi na Moście Błota w kierunku ujścia 
Redy. Rzeki gminy należą do dwóch zlewisk: Płutnica, Potok Błą-
dzikowski, Gizdepka i Reda wpływają do Zatoki Puckiej, a Czarna 
Woda wpada do Bałtyku. Klimat tego obszaru pozostaje pod wyraź-
nym wpływem morza. Roślinność bagienna rozległych torfowisk, 
tworzy bezpieczną ostoję ptaków. W lokalnym pejzażu zachwyca 
jezioro Dobre, nastrojowo ocienione lasem.

TEKsT: JPD/OKSiT
zDJĘCie: Arch./OKSiT

urząd Gminy puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck 
tel.58 673 20 96
fax: 58 673 27 37
e-mail: ugpuck@onet.pl
www.gmina.puck.pl

ośrodek kultury, sportu 
i Turystyki w gminie Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
tel./fax: 58 673 16 55 
e-mail: oksit@oksit.puck.pl
www.oksitpuck.pl 
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TRAsY ROWEROWE:

trasa rowerowa szarych Mnichów: Mechowo-starzyno- ■
starzyński Dwór-Jastrzębia Góra (oznakowana). Szlak rozwidla 
się w Puszczy Darzlubskiej za Mechowem w kierunku Starzyna 
i Starzyńskiego Dworu, a łączy się w Radoszewie i dalej wie-
dzie przez Parszkowo, Kaczyniec, Czarny Młyn do Jastrzębiej 
Góry. Warto zobaczyć: Cenne zabytki pocysterskie Mechowa, 
Starzyna i Starzyńskiego Dworu, obiekty na Pomorskim Szla-
ku Cysterskim, a także Rezerwat Przyrody Bielawskie Błota, 
który chroni torfowisko wysokie – typu bałtyckiego z charak-
terystyczną roślinnością, stanowiące ostoję ptactwa wodno-
błotnego. A u początku trasy w Mechowie Grotę Mechowską, 
osobliwość geologiczną na całym Niżu Europejskim, z czasu 
ostatniego zlodowacenia.

Trasa rowerowa Mechowo - Wejherowo  ■ (oznakowana). Kon-
tynuacja szlaku Szarych Mnichów. Spina nadmorską, letniskową 
Jastrzębią Górę z Wejherowem. Prowadzi przez Puszczę Darzlub-
ską, Rezerwat Przyrody Darzlubskie Buki, leśniczówki Sikorzyno 
i Muzę do Wejherowa i jego pasyjnej Kalwarii.

śCieżki rowerowe: 

Puck - Hel ■  łącząca Puck ze swarzewem, władysławo-
wem, Jastarnią…, poprowadzona klimatycznie, długimi odcin-
kami nad Zatoką Pucką. Zanim opuścimy Puck, zadumajmy się 
w gotyckiej farze z jej perełką, kaplicą Wejherów i Ukrzyżowa-
niem Hermana Hana. Muzeum Ziemi Puckiej proponuje nam 
ekspozycję etnograficzną i historyczną. Tu słowiańskie począt-
ki tradycji morskich z VI/VII w. ilustrują eksponaty pozyskane 
z podwodnego stanowiska archeologicznego na dnie Zatoki 
Puckiej. Wyjeżdżamy z Pucka w kierunku Swarzewa i mijając 
Płutnicę, zatrzymajmy się przy Kaczym Winklu, punkcie wido-
kowym, rozciąga się przed nami wspaniała panorama na zakole 
zatoki i pucki klif z majestatyczną bryłą kościoła. Jesienią i wio-
sną spotkamy tu stada wędrownego wodnego ptactwa. W po-
bliskim Swarzewie gotycka, cudowna figurka Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, Królowa Polskiego Morza czeka na pątników. 
Dla miłośników natury niezapomnianych wrażeń dostarczą kra-
jobrazy, naturalna roślinność nadmorska i …Zatoka Pucka.

swarzewo. stanica Wodna OKsiT. Punkt informacji tury- ■
stycznej. Tu bez problemu można zdobyć niezbędne informacje 
na temat regionu oraz skorzystać z wypożyczalni sprzętu wod-
nego. W okresie letnim funkcjonuje pomost żeglarski z możli-
wością wypożyczenia kajaków, czy łodzi.

puck – kierunek rzucewo, Gdynia… ■   
Na trasie Cypel Rzucewski z naturalną nadmorską roślinno-
ścią i park kulturowy osada łowców fok (OKSiT) w Rzucewie. 
Scieżka dydaktyczna i ekspozycja archeologiczna prehisto-
rycznych łowców fok w Chacie Kaszubskiej. Będąc w Rzucewie 
warto odwiedzić też pałacu Belowów, obecnie hotel i restaura-
cja. Z Rzucewa do Osłonina jedziemy majestatyczną kilkuset-
letnią aleją lipową, miejscami jeszcze czterorzędową, pamię-
tającą czasy króla Jana III Sobieskiego. Walory przyrodnicze 
stanowią nadmorskie krajobrazy, rezerwat ptactwa wodnego 
Beka pod Osłoninem, u ujścia Redy utworzony na błotnych, sło-
nych łąkach. Chroni zbiorowiska bagienne i łąkowe z rzadkimi 
gatunkami roślin, w tym słonorośli. Ostoja fauny wodno-błot-
nej z rzadką już grupą siewkowatych m.in. biegusy. Rezerwat 
w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

swarzewo – krokowa ■ , wiedzie dawnym nasypem kolejo-
wym zamienionym na asfaltową ścieżkę rowerową. Na trasie 
piękne widoki pradoliny Płutnicy oraz możliwość rozwinięcia 
swoich oczekiwań poznawczych na stacjach w Starzyńskim 
Dworze i Radoszewie… Dalej ścieżka prowadzi przez tereny gmi-
ny Krokowa ze stacją w Kłaninie i pałacykiem von Grassów oraz 
na zakończenie zaprasza w swoje progi, otoczony fosą pałac 
w Krokowej, kusząc restauracyjnie i noclegowo, gniazdo pomor-
skiego rodu Krokowskich o średniowiecznych korzeniach.

stacje starzyński Dwór i radoszewo ■ . Możliwość zjazdu 
na trasę rowerową szarych Mnichów biegnącą z Mechowa do 
Jastrzębiej Góry i przedłużeniem trasy Mechowo-Wejherowo 
(oznakowane). 
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Sprecyzował to podczas otwarcia wysta-
wy dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar 
Ossowski:
- Poprzez nieszablonowe zestawienie 37 
z ponad 70000 zabytków pozyskanych 
przez 50 lat do naszej kolekcji, prowokuje-
my do poszukiwania odpowiedzi na pytania 
„co daje Muzeum?” i „co się nadaje do Mu-
zeum?”. Na wystawie znajdziemy ekspona-
ty budzące zainteresowanie, dające radość, 
ale też przedmioty stare, zużyte, prorocze, 
albo też „spóźnione”. Jakie historie opowia-
dają? Co nam dziś dają? Jak możemy odczy-
tywać ich sens?

Wystawa nie znuży zwiedzającego, ponie-
waż jej autorzy oparli się pokusie nadmiaru 
informacji. Jest raczej „zajawką” tego, co 
może w poszczególnych placówkach (a jest 
ich 9), może znaleźć. Jest więc zachętą, aby 
w innych obiektach Muzeum .poszukał roz-
winięcia i uzupełnienia tego, co zobaczył na 
wystawie  Znajdzie je w:Ratuszu Głównego 
Miasta, Domu Uphagena, Dworze Artusa, 
Twierdzy Wisłoujście, Wartowni nr 1 na We-
sterplatte i Kuźni Wodnej w Oliwie. Oddzia-
łami placówki są też: działające w Zespole 
Przedbramia ul. Długiej Muzeum Burszty-
nu, Muzeum Poczty Polskiej upamiętnia-
jące obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 
oraz Muzeum Nauki Gdańskiej, funkcjonu-
jące w kościele św. Katarzyny 
Ciekawa jest kompozycja samej wystawy. 
Salę wypełniają słupy, puste w środku, 
gdzie trzeba zajrzeć, aby zobaczyć ekspo-
nat. Na bokach owych słupów znajdziemy 
hasła określające rodzaj eksponatu i krót-
kie informacje go  dotyczące (w j. polskim 
i angielskim).

Zatem są eksponaty:
Ocalałe, czyli dzwon z gdańskiego carillo-• 

nu wygrzebany z ruin po II wojnie światowej.
Rozproszone – czyli średniowieczna tur-• 

niejowa zbroja rycerska, jedna  z czterech 
będących przez wieki dumą Ławy św. Rein-
holda w Dworze Artusa. 

Pionierskie, czyli dzieło Jana Heweliusza• 

I wiele innych. Wśród obiektów prezento-
wanych na wystawie znalazły się też bryły 
bursztynu,  monety Wolnego Miasta Gdań-
ska (tego z czasów Napoleona i tego przed-
wojennego), XVI-wieczny kafel z Wielkiego 
Pieca z gdańskiego Dworu Artusa, obraz 
z 1601 r. - „Grosz Czynszowy” Antona Mo-
ellera. Są też eksponaty, które tradycyjne 
muzeum potraktowałoby ze wzgardą, ale 
będące świadectwem historii współcze-
snej i życia codziennego mieszkańców: 
Wśród nich jest powstałe w gdańskiej 

stoczni w latach 60. gipsowe popiersie Le-
nina, pocztówka z widokiem Westerplatte 
z 1980 r. i akt erekcyjny gdańskiego mecze-
tu z lat 90. XX w. Jest też list, który w latach 
30. XX w. umieścił w oprawie okna Dworu 
Artusa rzemieślnik wykonujący renowację 
stolarki (list znaleziono kilka lat temu, przy 
okazji kolejnej renowacji), oraz taśma fil-
mowa, na której udokumentowano opera-
cję przesunięcia budynku na Westerplatte.   
Jednym z najnowszych eksponatów jest 
wydana przez Muzeum Gdańska książecz-
ka poświęcona psu o imieniu Barry, który 
przez 16 lat towarzyszył strażnikom w pil-
nowaniu jednego z oddziałów placówki 
- Twierdzy Wisłoujście. Niestety nie docze-
kał otwarcia wystawy. 

Pół wieku istnienia 

Okazało się, że może się zmieścić w jednej ratuszowej sali. Mówi 
o tym wystawa zatytułowana: Co daje muzeum?, którą można oglą-
dać w Sali Morskiej Ratusza  Jest to głos w dyskusji czym w dzisiej-
szych czasach powinno być muzeum, które chce otrząsnąć z siebie 
pył zmurszałej historii i sprawić, że zainteresuje się nim nawet współ-
czesna pokolenie internetu i smartfona.

TEKsT: Anna Kłos
zDJĘCia: Muzeum Gdańsk/ A. Grabowska

Muzeum Gdańska 

Kuratorzy wystawy. Od lewej dr Anna Frąckowska, Dorota Powirska, dr Andrzej Hoja
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zdobywają kwalifikacje 
i umiejętności

Realizowane są kolejne projekty 
podnoszące kwalifikacje miesz-
kańców gminy Puck.

Gmina Puck przystąpiła do realizacji projek-
tów ukierunkowanych na poprawę sytuacji 
na rynku pracy osób w wieku aktywności za-
wodowej oraz postawiła na rozwój i aktywi-
zację społeczności wśród osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Pierwszy projekt pn. ,,Czas zacząć dzia-
łać”to kompleksowy program aktywizacji 

społeczno – zawodowej. Skierowany jest do 
65 osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-
czeniem społecznym z terenu gminy Puck, 
znajdujących się w trudnej sytuacji mate-
rialnej w tym 10 osób z niepełnosprawno-
ściami. Całkowita wartość projektu wynosi 
niemal 877,5 tys. zł, zaś dofinansowanie to 
kwota ponad 745,8 tys. zł.

Drugi realizowany projekt pn. ,,Wykwali-
fikowani, gotowi do pracy! – Aktywizacja 
osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck” 
obejmuje wsparciem 50 osób z terenu gmi-
ny Puck, zarejestrowanych jako bezrobot-
ne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pucku, 
które znajdują się w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy. Całkowita wartość 
projektu wynosi niemal 670 tys. zł, z czego 
dofinansowanie to ponad 662 tys. zł.
Trzeci z projektów, ,, Nowe kwalifikacje 
szansą na poprawę sytuacji mieszkańców 
Gminy Puck na rynku pracy”, skierowany 
będzie do 215 osób zatrudnionych w mi-
kro, małych i średnich przedsiębiorstwach 
oraz w podmiotach ekonomii społecznej/
przedsiębiorstwach społecznych z terenu 
Gminy Puck, które z własnej inicjatywy są 
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 
lub podwyższeniem kwalifikacji. 
Całkowita wartość projektu wynosi prawie 
964,8 tys. zł, z tego pozyskane dofinanso-
wanie to ponad 820 tys. zł.
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Samej lokalizacji nie trzeba Państwu przybliżać, przecież przystań 
znajduje się niemal w centrum miasta. Wyposażona jest w niezbęd-
ne dla kajakarzy elementy, a więc: pomost pływający, miejsce do su-
szenia kajaków, drewniane wiaty oraz ścieżki między nimi, parking 
dla obsługi przystani oraz inne elementy małej architektury. Jest to 
obiekt ogólnodostępny, jednak w pierwszej kolejności ma służyć ko-
rzystającym z Wierzycy kajakarzom.

Na całe zadanie realizowane na terenie Gminy Pelplin składają 
się cztery inwestycje zlokalizowane w: Rajkowach, Pelplinie oraz 
Stockim Młynie. Jest ono współfinansowane ze środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w 85%. Podsu-
mowując koszty, wartość zadania wyniosła 1.037.075 zł (wraz z wy-
datkami niekwalifikowanymi), a dofinansowanie unijne 812.152 zł. 
Wykonawcą zadania była „Temida” Sp. z o. o. z Gniewa.
Pozostaje mieć nadzieję, że już niebawem możliwe będzie w pełni 
korzystanie z wybudowanej infrastruktury, a także przepięknej, uro-
kliwej i trudnej dla kajakarzy Wierzycy.

przystań 
kajakowa
w Pelplinie
Jakiś czas temu przedstawiliśmy Państwu pierw-
szą ze zlokalizowanych na terenie Gminy Pelplin 
przystani kajakowych (Rajkowski Młyn) zrealizo-
wanych w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Ka-
jakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia”. Dziś 
przyszedł czas na przystań kajakową w Pelplinie 
nieopodal Bazyliki Katedralnej.



 52    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 Przywilej ten dostał, w pakiecie innych 

pozytywów, od króla Kazimierza Jagiel-
lończyka. Ale pierwszą polską złotówkę 
miasto zawdzięcza przedostatniemu kró-
lowi elekcyjnemu – Augustowi III Sasowi.  
Złotówkę gdańską króla Sasa przypomniał 
Narodowy Bank Polski, wprowadziwszy do 
obiegu 16 czerwca br. takąż srebrną mone-
tę kolekcjonerską. Jak wygląda ona i inne 
z naszym miastem związane monety, moż-
na się dowiedzieć zwiedziwszy wystawę 
w Dworze Artusa zatytułowaną 
 „Historia mennictwa gdańskiego”. Będzie 
ona czynna do 2.lipca br.

Nasze miasto zaliczyło sporo rodzajów 
walut. Najpierw były monety książęce, 
potem krzyżackie mistrza Konrada von 
Jungingena, ale największym osiągnięciem 
dziejowym były   szelągi Kazimierza Jagiel-
lończyka, których historycy naliczyli ponad 

300 rodzajów. Niemniej powiedzenie: Znam 
cię jak zły szeląg, nie dotyczy czasów tego 
króla, bo wtedy miasto przeżywało okres 
prosperity i wszystko co w nim powstawało 
uważano za bardzo cenne.  Gdańska menni-
ca królewska  działała w latach 1454 – 1793, 
Duże zamieszanie nastąpiło za ostatnich 
Jagiellonów, ponieważ Zygmunt August 
kazała zamknąć mennice królewskie. Nie 
dotyczyło to jednak Gdańska. Miasto poka-
zało swa niezależność także za pierwszych 
królów elekcyjnych, których nie uznawało, 
zatem produkowało tzw. monetę oblęż-
niczą – bez żadnych królewskich znaków. 
Niemniej ostatecznie pojednało się ze Ste-
fanem Batorym i król przywrócił mu prawo 
bicia monety ze znakiem królewskim. Ale 
pierwszej złotówki gdańskiej obywatele 
tego miasta  doczekali się dopiero od kró-
la Augusta III Sasa, który wszakże kazał ją 
wytwarzać w rodzinnej Saksonii.  
Jak już było wspomniane, monetę przy-
pomniał – jako kolekcjonerską - Narodowy 
Bank Polski. Na jej awersie głównym ele-
mentem jest rewers złotówki gdańskiej 
z 1762 roku z herbem miasta. Obok wy-
stępuje okrągła metryczka z wizerunkiem 
orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej 
Polskiej, napisem: RZECZPOSPOLITA POL-

SKA, rokiem emisji: 2020 oraz nominałem: 
20 ZŁ. W tle widzimy wzór z płaszcza koro-
nacyjnego Augusta III świetnie  korelujący 
z ozdobami herbu Gdańska.
Na rewersie umieszczono awers tejże zło-
tówki z portretem królewskim. Tłem zaś 
jest laserowy poddruk fragmentu planu 
Warszawy z 1762 roku. Został on częściowo 
przykryty legendą: ZŁOTÓWKA GDAŃSKA 
AUGUSTA III.
Na wystawie zostały zaprezentowane rów-
nież monety i medale będące w zbiorach 
Państwowej Akademii Nauk Biblioteki 
Gdańskiej oraz kolekcja monet srebrnych 
z serii „Skarby Stanisława Augusta” tak-
że wyemitowanych przez NBP. Ten ostatni 
z polskich królów uwielbiał kolekcjoner-
skie monety i medale  Poczet królów pol-
skich, który sukcesywnie zamawiał, liczy 
23 monarchów – zaczyna się od Bolesława 
Chrobrego a kończy na Auguście III Sasie. 
Król Stanisław August Poniatowski ma-
rzył, że ostatni będzie przedstawiał jego – 
ale do tego nie doszło z powodu rozbiorów.  
 
 Otwarcia wystawy dokonał dyrektor NBP 
O/O w Gdańsku Wiktor Kamiński oraz 
dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar 
Ossowski.

Złotówka gdańska od króla sasa

Pieniądz to zawsze atrakcyjny 
społecznie i prestiżowy temat. 
Przez wieki, kto miał przywilej 
bicia własnej monety, uważany 
był za pana i władcę. Gdańsk, 
podczas swej ponad tysiącletniej 
historii, miał szczęście mieć wła-
sną mennicę przez ponad 300 lat.

TEKsT: Anna Kłos
zDJĘCia: Anna Kłos

Dyr NBP O/O w Gdańsku Wiktor Kamiński wręczył monetę kolekcjonerską 
złotówkę gdańską dyrektorowi Muzeum Waldemarowi Ossowskiemu

Wśród gości wernisażu był Aleksander Kuźmin (z prawej) – honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
Oddział Gdańsk, który na gorąco dyskutował o nowej monecie gdańskiej 
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mariusz Frystenberg – dyrektor turnieju bnp paribas 
sopot open poinformował o odwołaniu tegorocznej 
edycji prestiżowych zawodów tenisowych. między-
narodowy turniej w którym biorą udział światowe 
gwiazdy tenisa ziemnego odbędzie się za rok. to 
ogromna strata zarówno dla miasta, jak i kibiców. 
z uwagi na niedawną decyzję władz atp o kolej-
nym przedłużeniu zawieszenia międzynarodowych 
rozgrywek tenisowych, podyktowaną utrzymującym 
się stanem pandemii na świecie, tegoroczna edycja 
turnieju tenisowego bnp paribas sopot open zali-
czanego do cyklu atp challenger tour nie odbędzie 
się. pomimo trudnego czasu, w jakim się wszyscy 
znaleźliśmy, pozostajemy zdeterminowani i zmoty-
wowani, aby nasz turniej w przyszłym roku zapewnił 
kibicom jeszcze większą dawkę wrażeń i tenisowych 
emocji – powiedział w komunikacie mariusz Frysten-
berg.  męski turniej tenisowy jest rozgrywany od roku 
2018 na kortach ziemnych klubu tenisowego arka. 
impreza jest zaliczana do prestiżowego cyklu atp 
challenge tour. pula nagród wynosi 92 040 euro.

prestiŻoWy 
turniej tenisoWy 
odwołany

urząd miasta sopotu postanowił wesprzeć lokal-
ne instytucje kulturalne oraz przedstawicieli bran-
ży gastronomicznej. idea dotycząca wsparcia 
polega na dostarczeniu lokalom gastronomicz-
nym jednorazowych podkładek, które świetnie 
zastąpią nakrycia restauracyjnych stolików. jed-
norazowe podkładki prezentują informacje o ak-
tualnych wystawach w państwowej galerii sztuki 
oraz muzeum sopotu. na grafikach będących 
swoistymi informatorami kulturalno-turystycznymi 
nie zabraknie także aktualności dotyczących 
opery leśnej oraz prężnie funkcjonującego kina 
samochodowego. goście zainteresowani sztuką 
i kulturą w lokalnym wariancie będą się mogli 
także dowiedzieć o czynnych bibliotekach oraz 
sopockiej kulturze online na Facebooku. pierwszy 
nakład podkładek jednorazowych wyniósł 10 
tysięcy sztuk. duże zainteresowanie przedstawi-
cieli branży gastronomicznej wskazuje na to, że 
kolejny nakład zostanie zaktualizowany i ponow-
nie trafi na wyposażenie sopockich restauracji.

zasilenie 
sopockiego 
taboru

sopocka flota straży miejskiej została zasilona nowym autem. Wielo-
funkcyjny radiowóz to Volkswagen caddy. W uroczystości związanej 
z przekazaniem pojazdu wziął udział prezydent sopotu – jacek kar-
nowski. symboliczne przekazanie kluczyków do nowego auta miało 
miejsce na dziedzińcu budynku państwowej straży pożarnej. nowy 
pojazd został wyposażony w belkę świetlną, systemy umożliwiające 
nadawanie komunikatów głosowych oraz nowoczesne systemy łącz-
ności. auto będzie spełniało swe zadania w sekcji patrolowej, a także 
będzie służyło do transportu osób ujętych. do tego rodzaju przewozu 
została dostosowana tylna część pojazdu, która jest specjalnie od-
grodzona oraz zabudowana. W tytułowym modelu niemieckiej marki 
zagospodarowano także obszar dla mechanizmów odpowiedzialnym 
za blokowanie kół. nowy radiowóz został zakupiony dla straży miej-
skiej za kwotę 125 tysięcy złotych.

Patent na sztukę 
i gastronomię
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45. Festiwal polskich Filmów Fabularnych został przeniesiony na rok 
2021. decyzja podjęta przez członków komitetu organizacyjnego 
dotycząca przełożenia jednego z najbardziej prestiżowych festiwali fil-
mowych była jednogłośna. jednocześnie komitet zobowiązał dyrektora 
Festiwalu polskich Filmów Fabularnych leszka kopcia do przygoto-
wania w ciągu 30 dni zmian w regulaminie, w tym harmonogramie, 
regulującym kwestie formalno-prawne wynikające z decyzji komitetu 
organizacyjnego. Wszyscy członkowie komitetu opowiedzieli się za 
tym, aby filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w festiwalu 
w tym roku, mogły być do niego zgłaszane również w roku przyszłym. 
miłośnicy sztuki filmowej mogą postawić na metody alternatywne. jed-
ną z nich jest kino samochodowe na parkingu przy gdyńskiej arenie. 
każdego dnia wyświetlane są dwa seanse. 

Kinomaniacy 
muszą poczekać

200 projektów zmian dotyczących gdyni – to nowa propozycja rad dzielnic, które zamierzają integrować mieszkańców 
miasta morza oraz realizować projekty o charakterze inwestycyjno-remontowym. okazuje się, że rewolucja propono-
wana przez jednostki pomocnicze samorządu może się ziścić. Wszystko za sprawą specjalnego funduszu…21 rad 
dzielnic obecnej kadencji funkcjonuje w gdyni od roku. W tym okresie zostały wdrożone specjalne procedury wska-
zywania celów inwestycyjnych, które mogą być realizowane za sprawą ich budżetu. Finalnie jednostki pomocnicze 
samorządu zgłosiły łącznie 200 projektów. ich kwota znacznie przekracza zaplanowany budżet (50 milionów złotych) na 
cele inwestycyjno-remontowe. Wspomniany budżet został zaplanowany na okres kadencji – 5 lat. niestety negatywne 
skutki epidemii mogą przyczynić się do obniżenia progu budżetowego. jeśli ten scenariusz się ziści, może to oznaczać, 
że procesowi realizacji zostaną poddane tylko wybrane projekty. te z nich, które zostały wycenione i wstępnie zakwa-
lifikowane do wykonania przez grupę specjalistów pod przewodnictwem wiceprezydenta marka łucyka zostaną teraz 
przeanalizowane przez radnych. to właśnie oni na sesjach rad dzielnic ustalą priorytety związane z inwestycjami.

200 ProjeKtów 
zmian gdyni

inwestor zakładu termicznego prze-
kształcania odpadów w gdańsku – port 
czystej energii to spółka powołana 
w celu budowy spalarni odpadów. 
przedstawiciele podmiotu wydali 
formalne pozwolenie na rozpoczęcie 
prac. proces budowy zrealizuje włosko-
francuskie konsorcjum. po niespełna 
2 latach od podpisania umowy, spółka 
port czystej energii wydała realizatorowi 
formalne polecenie rozpoczęcia robót. 
W praktyce oznacza to, iż rozpoczęto 
proces budowy instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych 
w gdańsku – szadółkach.  koszt realiza-
cji ma wynieść 500 milionów złotych. po-
nad połowa tej kwoty (ok. 270 milionów) 
pochodzi ze środków unijnych. 

modernizacja 
orłoWskiej 
konstrukcji
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inwestor zakładu termicznego 
przekształcania odpadów w gdań-
sku – port czystej energii to spółka 
powołana w celu budowy spalarni 
odpadów. przedstawiciele podmio-
tu wydali formalne pozwolenie na 
rozpoczęcie prac. proces budo-
wy zrealizuje włosko-francuskie 
konsorcjum.po niespełna 2 latach 
od podpisania umowy, spółka port 
czystej energii wydała realizatorowi 
formalne polecenie rozpoczęcia 
robót. W praktyce oznacza to, iż 
rozpoczęto proces budowy instalacji 
do termicznego przekształcania od-
padów komunalnych w gdańsku – 
szadółkach.  koszt realizacji ma wy-
nieść 500 milionów złotych. ponad 
połowa tej kwoty (ok. 270 milionów) 
pochodzi ze środków unijnych. 

miasto gdańsk otrzymało 13.5 miliona złotych subwencji z ministerstwa 
infrastruktury na rozbudowę ulicy kartuskiej, w ciągu drogi krajowej nr 
7. przebudowa ponad kilometrowego odcinka trasy ma się zakończyć 
na przełomie 2021 i 2022 roku. izabela kozicka-prus z referatu pra-
sowego urzędu miejskiego w gdańsku poinformowała, iż resort infra-
struktury pozytywnie rozpatrzył, złożony w lutym wniosek o subwencję 
drogową na realizację rozbudowy ulicy kartuskiej (od ulicy otomińskiej 
do ulicy nowatorów). ministerstwo przyznało władzom miasta na ten 
cel 13.5 miliona złotych. ulica kartuska jest częścią drogi krajowej nr 7. 
stanowi istotną trasę wylotową w kierunku kaszub. rozbudowie zosta-
nie poddany fragment liczący 1.2 kilometra. koszt całkowitej inwestycji 
oszacowano na niespełna 58.5 miliona złotych.

niespełna 6 milionów złotych – tyle będzie kosztować przebudowa dawnego ratusza ulokowanego w gdańsku, 
przy ulicy gościnnej 1. Władze miasta właśnie podpisały umowę na mocy której projekt zostanie zrealizowany. 
Wnętrze tytułowego obiektu zostanie dostosowane względem osób niepełnosprawnych. W budynku ma powstać 
winda, która ułatwi poruszanie, a sama bryła zostanie poddana kompleksowej modernizacji. zagospodarowany 
zostanie także teren wokół historycznego obiektu. W ramach realizacji projektu powstaną m.in. ławki oraz stojaki 
na rowery. na budynku zostanie także zainstalowany podświetlany szyld z dumną nazwą – „ratusz oruński”. 
jakie przeznaczenie będzie dotyczyć tytułowego obiektu po pracach remontowych? okazuje się, że w jego 
wnętrzach powstanie filia Wojewódzkiej i miejskiej biblioteki publicznej w gdańsku, obiekt dedykowany radzie 
dzielnicy orunia, Św. Wojciech, lipce oraz pomieszczenia na działania społeczne, które są prowadzone przez 
organizacje pozarządowe. 

miliony 
na rozbudowę 
ulicy KartusKiej

rusza budoWa 
gdańsKiej 
sPalarni

ratuneK 
dla gdyńskiego 
hosPicjum
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reWitalizacJa
ŚródmieŚcia wejherowa

kolejne kamienice w Śródmieściu Wejherowa 
zmieniają swoje oblicze. sześć z 31. budynków 
mieszkalnych stanowiących własność wspólnot 
mieszkaniowych zmodernizowano w ramach 
projektu „rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. 
dzięki temu podwyższył się standard historycznej 
zabudowy na rewitalizowanym obszarze.

TEKsT: Rafał Korbut
zDJĘCia: UM Wejherowo

- Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa nie-
sie za sobą konkretne korzyści dla miesz-
kańców tego rejonu – podkreśla   prezy-
dent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 
- Wiele wspólnot mieszkaniowych korzysta 
z projektu rewitalizacji, gdyż za pieniądze 
unijne wykonane zostaną prace moderniza-
cyjne i remontowe w ich budynkach. Dzięki 
wspólnym wysiłkom, nasze miasto pięknieje, 
a mieszkańcy kamienic mają wyższy stan-
dard życia. 

(Sobieskiego 318 ) Budynek przy ul. Sobieskiego 318 po remoncie
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DOfINANsOWANIE NA REMONTY 
Dla właśCiCieli BuDynków

W 2017 r. miasto ogłosiło otwarty konkurs 
na wykonanie prac modernizacyjnych pro-
wadzonych w budynkach  mieszkalnych na 
terenie obszaru objętego projektem Rewi-
talizacji Śródmieścia Wejherowa. Zgłoszo-
no wówczas 31 ofert, w tym 6 ofert Wejhe-
rowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 25 
ofert wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie 
złożone oferty przeszły ocenę formalną, 
ocenę merytoryczną i wybrane zostały do 
dofinansowania. Łączna wartość projektów 
złożonych w ramach konkursu wyniosła po-
nad 3,6 mln zł.
-  Zgłoszone w ramach konkursu zadania do-
tyczyły m.in. wykonania elewacji z ocieple-
niem ścian, fundamentów i wymianą okien 
oraz drzwi w częściach wspólnych, remontów 
dachów, odwodnienia budynków, remontów 
klatek schodowych, a także zagospodaro-
wania otoczenia wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych – mówi Beata Rutkiewicz. - 
Cieszę się, że znajdujemy zrozumienie miesz-
kańców, którzy pomimo dużych trudności 
związanych z rozliczeniem dofinansowania 
unijnego, chętnie z nami współpracują. 
- Program rewitalizacji ma bardzo konkretny 
wymiar dla mieszkańców  - podkreśla Woj-
ciech Kozłowski radny ze Śródmieścia, któ-
ry brał udział w przygotowaniu programu 
i jest zaangażowany w jego realizację - Cie-
szę się, że nasze działania i zabiegi przekła-
dają się na realne korzyści dla wejherowian 
w postaci zagospodarowania podwórek i re-
montów budynków.

REWITAlIZAcjA PODWóREK

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Ko-
munalnych w ramach działań miasta zlecił 
opracowanie projektów zagospodarowa-

nia podwórek w budynkach komunalnych 
przy ul. Kalwaryjskiej 2a, ul Klasztornej 2 
i Klasztornej 4. Dodatkowo w budynku przy 
Klasztornej 2 zostanie wykonany remont 
elewacji wraz z dociepleniem ścian, wymia-
ną stolarki okiennej i parapetów oraz drzwi 
zewnętrznych.

W ramach przebudowy ulicy Kopernika zo-
stanie wykonana również rewitalizacja po-
dwórka przy nieruchomości Kopernika 22, 
zaś w ramach rewitalizacji kwartału pomię-
dzy ulicami Dworcową a Kopernika nowy 
wizerunek otrzyma podwórko pod adresem 
Kopernika 1.

ponaD 413 tys. zł DoDatkowyCh śroDków z ue 
 DlA WEjHEROWsKIEgO PROjEKTu!

Władze miasta zdobyły dodatkowe środki w wysokości 413.070,60 zł na projekt 
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Zwiększą one wartość unijnego dofi-
nansowania dla projektu realizowanego przez miasto. Stanowi to duży zastrzyk 
w obecnej bardzo pogarszającej się sytuacji finansowej Wejherowa spowodowanej 
trudnościami gospodarczymi i budżetowymi wywołanymi przez epidemię korona-
wirusa. Zadania z dofinansowaniem zewnętrznym to być może jedyne inwestycje, 
które będą realizowane w bieżącym roku, a jeśli się sytuacja finansowa samorzą-
dów nie poprawi znacząco, to i w latach następnych.
Projekt realizowany jest w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
na obszarze Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny G-G-S. W ramach całego zinte-
growanego projektu rewitalizacja jest realizowana w 8. miastach Stowarzyszenia.

(rewitalizacja podwórka ul. Kopernika) W ramach rewitalizacji przebudowane zostanie podwórko przy ul. Kopernika 22
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coraz bardziej widać, że władze rosyjskie nie chcą ustąpić z otwartego wywierania nacisku 
na ukrainy. jednocześnie, jeśli patrzeć z rosyjskiego punktu widzenia, wrogie państwa, za 
jakie uważa się w rosji kraje nato, nigdy nie były tak blisko granic Fr. dlatego wojskowa 
i polityczna elita rosji liczy na destabilizacje światową, która może sprawić, że stany 
zjednoczone byłyby zmuszone do ustępstw wobec rosji. 

TEKsT: Krzysztof Szczepanik
zDJĘCie: pixabay.com 

obecne, WoJskoWe 
i polityczne zagrożenia 

W stosunkach  
Gruzji i armeNii

Na dzień dzisiejszy Putin wybrał bardzo 
prostą metodę walki o swoje wpływy 
wśród Rosjan. Przede wszystkim chcą się 
wykazać przed społeczeństwem chociaż 

jakimś lokalnym zwycięstwem. Wobec 
ekonomicznych i politycznych sankcji, 
Putin chce pokazać społeczeństwu Rosji 
i swoich oligarchom, że Rosja może dyk-

tować swoje prawa w globalnej politycz-
nej grze swoim głównym geopolitycznym 
wrogom.
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Do realizacji tego planu, zgodnie z wielo-
ma moskiewskimi doktrynami, najlepszym 
obszarem, prócz Ukrainy, będzie Kaukaz. 
Putin nigdy nie pogodzi się z nowym sta-
tusem Gruzji co w swojej kolejności po-
woduje niepokój w sprawie potencjalnej 
możliwości reorientacji Armenii w stronę 
Zachodu. Oprócz tego, Kaukaz zawsze był 
dobrym regionem do sztucznej eskalacji 
etnicznych konfliktów. Moskwa uważa, 
że ma znaczne możliwości, żeby kontro-
lować te konflikty. Na dzień dzisiejszy 
najważniejszy wydaje się konflikt między 
trzema państwami: Armenią, Azerbejdża-
nem i Gruzją. Dlatego, żeby przekierować 
uwagę społeczności międzynarodowej 
z Ukrainy w drugą stronę, Rosja próbu-
je manipulować konfliktem karabaskim. 
W rozmowach z Azerbejdżanem zachęca 
Ilhama Alijewa do powiększenia napięcia 
na linii armeńsko-azerbejdżańskich kon-
taktów, mając nadzieje, że w przyszłości 
będzie można rozmieścić na terenie kon-
fliktu swoje wojska „stabilizacyjne”. Z dru-
giej strony, Moskwa postrzega zauważalny 
wzrost potyczek między dwoma kaukaski-
mi państwami jako neutralizację chęci dry-
fowania Armenii w stronę Zachodu i tym 
samym zachowaniem tego kraju w swojej 
strefie wpływów. By zmniejszyć wpływy 
NATO i UE na Kaukazie, niezbędnie trzeba 
stworzyć (wedle moskiewskiej strategii) 
sztuczne problemy państwu, które ma 
otwarte prozachodnie orientacje. Takim 
państwem w regionie jest Gruzja. Rosyjski 
plan działań wobec Gruzji zakłada rozpa-
lanie konfliktów wewnątrz tego kraju. To 
da Rosji możliwość wmieszania się w sytu-
acje wewnętrzną tego kraju i manipulacji 
wokół najważniejszych kierunków jego po-
lityki międzynarodowej.

Aby osiągnąć swoje cele, Kreml aktywnie 
wspiera różne grupy etniczne w Gruzji: Aze-
rów, Ormian, Adżarów. Tradycyjnym wspar-
ciem Rosji w Gruzji jest Gruzińska Prawo-
sławna Cerkiew. Kontakty między Rosyjską 
Prawosławną Cerkwią i Gruzińska Cerkwią 
na przestrzeni wielu lat zawsze były bliskie. 
Według hierarchii religijnej Cerkiew Gru-
zińska jest oficjalnie Autokefaliczna, ale 
w rzeczywistości, od prezydentury Michaiła 
Saakaszwilego, gdy Gruzja otwarcie dekla-
rowała prozachodni kurs polityczny, gruziń-
scy duchowni stopniowo zaczęli otrzymy-
wać więcej wsparcia i pomocy od swoich 

braci w wierze z Moskwy. Rosyjska strona 
zawsze podkreślała ważność wychowania 
gruzińskiej młodzieży w patriotyzmie i reli-
gijności. Na dzień dzisiejszy jest kilka orga-
nizacji i grup młodzieżowych działających 
pod patronatem Gruzińskiej Prawosławnej 
Cerkwi, jednakże niektóre z nich wprost 
podlegają Rosyjskiej Cerkwii Prawosławnej. 
Główną przyczyną tego, że Rosja wykorzy-
stuje gruzińskie duchowieństwo w swoich 
celach jest tradycyjne, antagonistyczne po-
dejście Gruzińskiej Cerkwi do zachodnich 
wartości. W lipcu tego roku w Tbilisi doszło 
do symptomatycznego wydarzenia. Grupa 
składająca się z 50-u młodych nacjonalistów 
napadła na armeńską cerkiew w czasie li-
turgii. Ta sytuacja zszokowała społeczność 
ormiańską w Tbilisi i zwiększyła napięcie 
w kontaktach między Gruzinami i Ormia-
nami. A wtajemniczeni mówią, że za tym 
wydarzeniem stoją rosyjskie specsłużby.  
Bo Rosjanie starają się utrzymywać 
duże wpływy w tych rejonach Gruzji, 
gdzie zamieszkują w sposób zwarty Or-
mianie. W miejscowości Ahalkalaki do 
roku 2007 funkcjonowała rosyjska baza 
wojskowa. Rosjanie wyjechali stamtąd 
na życzenie prezydenta Saakaszwile-
go, pozostali jednak pracownicy cywil-
ni bazy, głównie miejscowi Ormianie. Są 
oni nadal zapatrzeni w Moskwę. Mają 
też swoje kluby, domy kultury. Wszyst-
ko wspierane przez pieniądze rosyjskie.  
Innymi słowy, rosyjska strona, jedno-
znacznie jest za podtrzymywaniem swo-
jej sieci informacyjnej wśród mniejszości 
ormiańskiej w Gruzji, mając na celu wy-
korzystać te możliwości w przyszłości.  
W ostatnim czasie zauważalna jest aktywi-
zacja byłych urzędników regionalnej admi-
nistracji Samcihe-Dżawaheti, którzy nagle 
zaczęli wyrażać swoje szczególne zanie-
pokojenie problemami mniejszości narodo-
wych w Gruzji. Należy powiedzieć, że dzia-
łalność ludzi tego typu w Dżawaheti także 

rozpoczęło się jednocześnie z eskalacją 
napięć wokół Ukrainy. Po prawdzie mówiąc, 
w czasie rządów Michaela Saakaszwili, 
to ta klasa urzędników zawsze była prze-
ciwna działalności lokalnych ormiańskich, 
narodowych aktywistów, którzy walczyli 
o swoje prawa w tym rejonie Gruzji. Fakt 
ten tworzy podstawy, by wątpić w szcze-
rość deklaracji w sprawie praw mniejszości 
narodowych świeżo upieczonych działaczy. 
I w końcu dochodzimy do rosyjskiej 102-iej 
bazy wojennej w drugim co do wielkości 
mieście Armenii – Gyumri. Jest ona poważ-
nym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i su-
werenności tak Armenii jak i Gruzji. Moskwa 
posiada środek do wzmocnienia i skomple-
towania tego kontyngentu, który na dzień 
dzisiejszy jest najbardziej zagrażającym 
niezależności Armenii elementem. Pracow-
nicy rosyjskiej 102-iej bazy zawsze darzyli 
dużą uwagą sprawy narodowe w gruzińskiej 
Samche-Dżawaheti i teraz po tym jak Kon-
gres USA zadeklarował możliwość ustano-
wienia statusu Gruzji jako sojusznika USA 
w regionie, rosyjska strona będzie bardziej 
odnosiła się do możliwości manipulowania 
kwestiami narodowymi Gruzji. W końcu, 
Rosja ma już doświadczenie w używaniu 
tzw. „Zielonych Człowieczków”, którzy nie-
dawno zajęli Krym, wychodząc z Sewasto-
polskiej bazy wojennej. Takim sposobem 
fakt działania rosyjskiej bazy wojennej 
tworzy kolejne zagrożenie wykorzystania 
taktyki „Zielonych Człowieczków” na Kau-
kazie. Żołnierze 102-iej bazy mogą być ła-
two wykorzystani do wypełnienia ważnych 
misji, tak w Armenii jak i w Gruzji. Dlatego, 
ani Armenia ani Gruzja nie są ubezpieczo-
ne i zabezpieczone od podobnych ostrych 
działań strony rosyjskiej.

Eduard Abramyan 
Niezależny ekspert w tematyce 
regionalnego bezpieczeństwa





Firma Transcom, glo-
balny dostawca usług 

w zakresie obsługi 
klienta, sprzedaży 

i wsparcia technicz-
nego przenosi swoją 

lokalną siedzibę do 
biurowca Officyna 

w Gdańsku. Wspomnia-
na firma działa w Polsce od 2003 roku. Jej pierwsze 

biuro powstało w Olsztynie – kolejne i zarazem obec-
nie największe w Gdańsku w roku 2007. Firma wyna-

jęła na swoje potrzeby ponad 1 700 mkw., a umowa 
z deweloperem, firmą Torus, podpisana została na 5 

lat. W transakcji pośredniczyła firma CBRE.

Które dzielnice Gdańska uchodzą za najbezpiecz-
niejsze? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć 
sami mieszkańcy, którzy zmierzyli się ze spe-
cjalnymi ankietami. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że najbardziej bezpieczną dzielnicą 

Gdańska jest Przymorze Małe. 
Na drugim miejscu znalazło 
się Brętowo, zaś najniższy 
stopień podium przypadł VII 
Dworowi. Stawkę rankingu 
zamykają Rudniki, Letnica 
oraz Młyniska.

TRANscOM
I PRZEPROWADZKA

rgo Arena staje się w pełni energooszczędnym obiektem. Po modernizacji oświetlenia 
oraz wymianie opraw na wariant LED w sali treningowej operator zamierza wymienić 
oświetlenie w przestrzeni hali głównej. Spółka o nazwie – Hala Gdańsk-Sopot ogło-
siła przetarg na umiejscowienie paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu. Począt-

kowy etap zakłada montaż dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 99.28 kWp. 
Nadwyżki, które powstaną w konsekwencji montażu nowych źródeł energii trafią do specjalnej 
sieci, która rozliczy je w dwóch wariantach. 

GDańskie poCzuCie 
BezpieCzeństwa

N
ieruchom

ości
e

ergo arena 
 zasilana

fotowoltaiką
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czy epidemia jest przyczyną aktualnej sytuacji 
na rynku nieruchomości? niekonicznie. szaleją-
cy wirus to zaledwie punkt zapalny, który przy-
spieszył nadchodzące zmiany o których eks-

perci mówili już rok temu. spowolnienie musiało 
nadejść, choć nikt nie przypuszczał, że w ostat-

niej fazie przyspieszy kroku… 
TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: materiały prasowe

stało się 
NieuNikNioNe
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bEZ PANIKI

Zacznijmy od faktu, iż popyt na mieszkania 
wciąż utrzymuje się na podobnym pozio-
mie. Subtelna różnica polega na tym, że 
w najbliższych miesiącach może ewolu-
ować. Wszystko za sprawą preferencji, które 
w dużej mierze uwarunkował wspomniany 
wirus. Zmęczeni kwarantanną i z niższym 
poczuciem bezpieczeństwa odmieniliśmy 
upodobania. Wybraliśmy się na poszukiwa-
nia mieszkań większych oraz budżetowych 
domów z ogródkami. Niepewność spowo-
dowana kryzysem gospodarczym nie uka-
zała gwałtownych ruchów inwestycyjnych. 
Nieprzewidywalność obecnej sytuacji po-
skutkowała raczej zamrożeniem rynku. Ów 
syndrom uniemożliwia nam dokładną kalku-
lację dotycząca cen. W tej sytuacji jedynym 
punktem odniesienia są reakcje potencjal-
nych klientów nieruchomości.

Okazuje się, że te reakcje nie są skrajne. 
Najczęściej jest to sondowanie możliwości 
inwestycyjnych. Po prawdzie wizja upadku 
wielu firm rozpala wyobrażenie rynkowej 
rewolucji, ale eksperci studzą emocję zwra-
cając uwagę na fakt, że wiele przedsię-
biorstw upadnie, ale wiele też odbije się od 
dna za sprawą elastycznego podejścia do 
potrzeb rynkowych. Wówczas atrakcyjną 
formą inwestycji pozostaną nieruchomo-
ści. Taka forma uchodzi przecież na naj-
bezpieczniejszą od wielu lat. I choć 30% 
zainteresowanych zakupem nieruchomości 
zawiesiło w czasie swoje plany, to przecież 
nie oznacza, że stracili oni całkowite za-
interesowanie. Ankiety przeprowadzone 

w agencjach pośredniczących wykazały, 
iż blisko 80% osób z tej grupy przełożyło 
prezentację nieruchomości ze względu na 
obawę przed zakażeniem. W jaki sposób 
najbliższa przyszłość widzą specjaliści? 

Głosy ekspertów

W dniach 15-17 czerwca odbył się X Europej-
ski Kongres Finansowy. Podczas wirtualne-
go panelu pt. Pokryzysowe Scenariusze Dla 
Rynku Nieruchomości głos zabrał Michał 
Sapota z „Think Tank HRE Investments”, 
który stwierdził, iż tąpnięcie na rynku nie-
ruchomości jest niewidoczne, a ewentualne 
odstępstwa i korekty powrócą do normy 
w średnim oraz długim terminie. W opi-
nii eksperta porównania obecnej sytuacji 
z kryzysem z 2008 roku są kompletnie nie-
trafione. Wszystko za sprawą faktu, że tam-
tych okolicznościach pieniądze trafiały do 
banków, a dziś płyną bezpośrednio do osób 
oraz firm. Właśnie dzięki tej różnicy ceny 
zachowują się dobrze na tle gospodarki. Jak 
podkreślił Sapota – ewentualny, negatywny 
skutek pandemii może być odczuwalny dla 
segmentu nieruchomości handlowych.

Kondycja segmentu handlowego została 
wystawiona na próbę. Powodem jest tak 
zwana wojna gigantów. Sieci handlowe po-
szły na noże z właścicielami największych 
galerii handlowych z powodu braku ela-
styczności w obniżkach czynszów. I o ile ka-
zus ten dotyczy największych aglomeracji, 
o tyle w mniejszych miejscowościach w cen-
trach handlowych sklepy pozostają otwarte. 
W efekcie mamy do czynienia z klasycznym 
klinczem, który nie zakończy się pozytywnie, 
jeśli obie strony nie zrozumieją, że są sobie 
wzajemnie potrzebne.

A skoro o wzajemnościach… Eksperci zwra-
cają ponadto uwagę na strukturę rynku 
nieruchomości w Polsce. Jest to system 
naczyń połączonych, tkanek wzajemnie 
uwarunkowanych, które na ogół reagują dy-
namicznie na zmiany zachodzące w gospo-
darce. I w ten oto sposób, ewentualny kryzys 
w sektorze bankowym może zapoczątkować 
korekty na rynku nieruchomości. W tej sytu-
acji mniejszą rolę odgrywają inwestycyjne 
upodobania – znacznie większe znaczenie 
mają możliwości finansowe, zwłaszcza te 
z uwzględnieniem wartości kredytowych. 
W jaki sposób nastroje pandemiczne wpły-
ną na kondycję rodzimego rynku? W sposób 
niewątpliwie nieznaczny, ponieważ o nad-
chodzących korektach dyskutowaliśmy 
w okresie wakacyjnym roku 2019. Wówczas 
wszyscy zwracali uwagę na przygotowanie 
się do korekty rynkowej. Stało się nieunik-
nione, ale ze stosowaniem określenia „rewo-
lucja” należy się wstrzymać.
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Symboliczna wiecha zawisła nad II etapem inwestycji Officyna we 
Wrzeszczu, której deweloperem jest Torus. Nowoczesny obiekt, 
złożony z 5 kondygnacji oferuje powierzchnię biurową na pozio-
mie 7.3 tysiąca metrów kwadratowych. Ukończenie prac zwią-
zanych z aktualnym etapem zostało zwieńczone symbolicznym 
montażem najwyższego punktu konstrukcyjnego budynku. O po-
stępie realizowanej inwestycji świadczy fakt, że powierzchnie 
biurowe zajmują już pierwsi najemcy. Koncepcja architektoniczna 
obiektu zakłada zagospodarowanie dwóch lokali znajdujących 
się na parterze oraz typowych powierzchni biurowych ulokowa-
nych na wyższych piętrach. Najwyższe z nich będzie jednak w tej 
kwestii ograniczone, a wszystko za sprawą przestronnego tara-

su o powierzchni niespełna 270 metrów kwadratowych. Ponadto 
w ramach inwestycji powstanie 70 miejsc parkingowych w hali 
podziemnej i 35 miejsc parkingowych w przestrzeni zewnętrz-
nej. Ukończenie całkowitej realizacji inwestycji zaplanowano na 
II kwartał 2021 roku.

Jak grzyby  
po deszczu

Szalejąca epidemia sparaliżowała część 
prowadzonych inwestycji, ale są też ta-
kie, które rosną niczym grzyby po desz-
czu. W ostatnim czasie przyjrzeliśmy się 
kilku z nich i ogromne wrażenie wywarła 
na nas Officyna. Stylowy obiekt zyskał 
najwyższy punkt konstrukcyjny.

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: materiały prasowe
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o i pięknie nas ten koronawirus 
urządził! Nie dość, że przerzucił 
na rodziców obowiązek nauki 
i całodobowej opieki nad swoimi 
dziećmi to jeszcze popsuł nam 

wakacje! Zamiast beztrosko wybierać jak co roku all 
inclusive między Egiptem, Turcją a Wyspami Kanaryj-
skimi trzeba przypomnieć sobie o domku na Kaszubach, 
kwaterze agroturystycznej w Bieszczadach, krewnych 
na Podlasiu czy namiocie koło Borów Tucholskich. Im 
dalej od ludzi tym lepiej. Do repertuaru letnich rozrywek 
Polaków wracają kąpiele w jeziorach, gra w karty i plan-
szówki, łowienie ryb i odbijanie lotek w babingtona. 
Wyśmiewany do niedawna parawaning na plaży stanie 
się zapewne podczas tego lata innowacyjnym wkładem 
Polaków w światową turystykę w okresie pandemii. Choć 
koronawirusa niektórzy zaczynają traktować jak UFO, to 
on istnieje i tylko czeka…. Przekonali się o tym choćby 
Szwedzi. Ich model nie zauważania niebezpieczeństwa 
zakończył się śmiertelnością ( dane z końca maja ) 6,25 
% zakażonych. Podczas gdy u nas było 0,47. 

Rząd pozwolił wznowić działalność kolejnym branżom. 
Trudno powiedzieć czy dlatego, że niebezpieczeństwo 
minęło czy skończyły się pieniądze na  tarcze antykryzy-
sowe. Otworzyły progi np. restauracje. Tyle, że z powodu 
ograniczeń gastronomia jest w stanie osiągnąć około 
30 procent rentowności sprzed koronawirusa. Przynaj-
mniej na razie. Lokale straciły na zmniejszeniu liczby 
gości, braku cudzoziemców i turystów. Nie ma kon-
traktów na organizację imprez firmowych i grupowych, 
czy wpływów z tzw. umów zależnych.  Odwoływane są 
wesela. Tymczasem czynsze wracają do wcześniej-
szych wysokości. Podobnie jak podatki od nierucho-
mości, wywóz śmieci, raty kredytów czy koszty energii. 
Do tego dochodzą koszty środków dezynfekcyjnych czy 
przystosowania lokalu do nowych wymogów sanitar-
nych. Sytuację mają ratować ogródki, ale bywają i takie 
lata w Polsce gdy nikt nie chce siedzieć na zewnątrz. 
Restauratorzy skarżą się też na firmy pośredniczące 
w dowozie jedzenia czyli popularne portale i aplikacje. 
Prowizja w wielu przypadkach jest koszmarna – wytwór-
cy jedzenia pozostaje w ręku 30 procent plus podatek. 
Wyjścia jednak nie ma, bo pojedyńczych lokali nie stać 
na zwiększenie własnej sieci dowozów. Sprawa prowizji 
nabrzmiała na tyle, że do akcji wkroczył UOKiK, ale pro-
cedury są długie i trudno ocenić jakie efekty przyniosą. 
To lato będzie więc dla wielu być, albo nie być.

Podobne problemy mają hotelarze. Bez basenów, siłow-
ni, salonów piękności, śniadań w formie bufetów – tracą 
na atrakcyjności, zwłaszcza tam gdzie ludzie nie przy-
jeżdżają do pracy czy spotkania biznesowe. Na szczę-
ście będzie już można zdjąć maski z twarzy, bo lato 
z kneblem byłoby koszmarem. Nie tylko ze względu na 
opaleniznę. Wielu zapyta jednak po co tłuc się na drugi 
koniec Polski i płacić właściwie tylko za nocleg skoro 
można u siebie pojechać do lasku, na działkę czy wypo-
życzyć kajak na pobliskim jeziorze. 

Kraje żyjące z turystyki i biura turystyczne próbują od-
wrócić trend i udowodnić, że warto wyjechać za grani-
cę. Padają zapewnienia o bezpieczeństwie, korytarzach 
powietrznych, odkażanych samolotach, specjalnych 
regułach sanitarnych.  Pewnie chętni się znajdą zwłasz-
cza, że Polak – gdy są promocje – nie boi się niczego.  
Ani terrorystów, ani trzęsień ziemi, ani koronawirusa. 
Tyle, że teraz trzeba zabezpieczyć się  i na wypadek po-
wrotu kwarantanny na granicy, kwarantanny na miejscu 
czy pobytu w szpitalu. Wyobrażacie sobie połączenie 
egipskiej Zemsty Faraona z koronawirusem?!
 
Oznacza to zatem, że wakacje spędzimy w kraju. 
Być może dostaniemy nawet rządowe 1000+ dopłaty do 
wypoczynku. Albo 500+. Albo wczasy pod gruszą. 38 
milionów spragnionych słońca i beztroski obywateli to 
jednak ogromny potencjał. Nie spodziewajmy się zatem 
spektakularnych obniżek cen w kraju. Bo ludzie po mie-
siącach siedzenia w domach będą wędrować. Pokazały 
to pierwsze cieplejsze weekendy. Może w restauracjach 
i barach znajdzie się więcej miejsca, ale za to w Bie-
dronkach i Żabkach będzie tłoczniej… Może ludzie nie 
będą zamawiali wcześniej kwater,  ale jak dowiedzą się 
o słonecznym weekendzie to zablokują booking.com…. 
Może zamiast hoteli poszukają domków z ogródkiem…. 
Może nie wsiądą do Pendolino, ale swoimi samochoda-
mi tradycyjnie zablokują bramki na A1….

Wcześniej czy później nawet największy tchórz zanotu-
je gastronomiczno – wypoczynkowy coming out. Ja sam 
wychyliłem nos z domu i ostatniej soboty wybrałem się 
na …. I pierogi z karkówką do Złotego Stawu w Borko-
wie. Przeżyłem, rodzina też - więc teraz apetyt rośnie! 
Nieśmiało zaczynam snuć wakacyjne plany, czego 
i Wam życzę. Może ten diabeł nie będzie tak straszny, 
jak go malują? 

sławoMir 
sIEZIENIEWsKI 

Prezenter i dziennikarz  
od 25 latzwiązany z TVP,  

specjalista ds.mediów

s
ie
z
ie
n
ie
W
s
k
i.p
l

wakacje tuż tuż  czyli 
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Które trendy modowe 
zdominują nadcho-

dzące lato? Eksperci 
ze świata mody mówią 

wprost – okres waka-
cyjny będzie się mienił kokardami w przeróżnych rozmia-

rach i krojach. Tytułowe akcesoria ozdobne promowała na 
wybiegach ikona stylu – Chanel. Z kreowania tego rodzaju 
garderobianych dodatków słynie również Molly Goddard. 
Co ciekawe – kokardy wywodzą się z epoki wiktoriańskiej 

i wracają do łask w iście renesansowy sposób!

W Porcie Gdańsk odbył się wyjątkowo spek-
takularny i ekskluzywny załadunek. Wszyst-
ko za sprawą statku Statengracht, który 
przypłynął po luksusowe jednostki będące 
dziełem stoczni Galeon Yachts ze Straszyna. 

Tym razem na pokła-
dzie statku transpor-
towego znalazły się 
trzy ekskluzywne 
jachty motorowe z serii 
Galeon Fly, które drogą 
morską trafiły do 
Baltimore w Stanach 
Zjednoczonych. 

KOKARDY 
W lETNIM 

sTYlu

arka kabos zaprezentowała najnowszą linię simply, która podkreśla 
wagę świadomej troski o przyrodę oraz celebruje piękno wywodzą-
ce się z natury. rewolucyjna seria wegańskich lakierów prezentuje 

produkty, które zawierają aż 85% składników naturalnych. Formuły nie za-
wierają żadnych substancji odzwierzęcych takich jak kolagen czy kreatyna. 
miłośniczki ekologicznych lakierów mogą wybierać spośród palety 24 barw.

EKsKluZYWNY 
TRANsPORT

Lifestyle
m

Wegańska
 seria 

lakierów
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Pierwotny plan zakładał brak jakiejkolwiek ingerencji w zagospo-
darowanie wspomnianego obszaru, ale letni projekt Galerii EL pt. 
„Śniadania na trawie” wymusił na przedstawicielach placówki 
kulturalnej podjęcie nowych działań. W efekcie Dyrektor Galerii 
EL – Adriana Ronżewska-Kotyńska zainicjowała akcję projekto-
wania charakterystycznej szachownicy. Tego rodzaju struktura 
architektoniczna pozwala zachować zalecany dystans społeczny 

oraz umożliwia komfortowe spędzenie czasu w pięknych okolicz-
nościach natury. Tereny na których bujnie wyrasta trawa również 
cechują się zaletami. Do najważniejszych z nich zaliczamy podtrzy-
manie odpowiedniego poziomu wilgoci, zapobieganie erozji ziemi, 
a także wzrost bioróżnorodności. Pomysł przedstawicieli Centrum 
Sztuki Galerii EL z miejsca zyskał na ogromnej popularności. Z zie-
lonej szachownicy zaczęli korzystać m.in. miłośnicy jogi. 

Podczas tegorocznego festiwalu na gości 
spragnionych najlepszych doświadczeń 
restauracyjnych czekać będzie popisowe 
3 - daniowe menu w festiwalowej formule 
#SzanujJedzenie. Nowością Festiwalu jest 
akcja „Pierwsza Cola-Cola od nas!”, w ra-
mach której każdy Gość restauracji otrzyma 

w prezencie butelkę Coca-Cola. Dodatkowo 
na pełnoletnich Gości czeka także festiwa-
lowy koktajl Martini Fiero & Kinley Tonic. 
Jako podziękowanie dla wszystkich 
uczestników Restaurant Week, każdy gość 
otrzyma ponadto od Coca-Cola ikonicz-
ny napój, który uzupełni popisowe dania 

wspaniałym i orzeźwiającym smakiem. Od 
początku pandemii COVID-19, marka była 
zaangażowana w akcje na rzecz walki z jej 
skutkami zarówno dla polskiej gastrono-
mii, jak i pracowników medycznych w Pol-
sce i w krajach bałtyckich. Firma przezna-
czyła na ten cel blisko 7,5 miliona złotych.

Coca-Cola dołącza 
do Restaurant Week
#WiwatGoście – to hasło tegorocznej edycji 
jednego z największych festiwali kulinarnych na 
świecie – Restaurant Week. Motto kulinarnego 
święta jest wyrazem wdzięczności za wsparcie  
polskiej gastronomii w okresie zamknięcia.  
Do największego festiwalu kulinarnego w Polsce 
dołącza Coca-Cola.

Kosić czy nie kosić? Oto jest pytanie…
Przedstawiciele Centrum Sztuki Galerii EL 
w Elblągu dokonali inspirującej metamorfo-
zy dziedzińcowego trawnika. Obszar zmienił 
się w charakterystyczną szachownicę, która 
ma zwrócić uwagę na problemy spowodo-
wane przez suszę, wyznaczyć strefy bez-
piecznego dystansu oraz zachęcić innych 
do przebywania na świeżym powietrzu. 
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W pierwszym – tego typu butiku w Trójmieście znajdziemy szeroką 
ofertę kreacji na każdą okazję. We wnętrzu filii nie zabraknie mod-
nych sukienek, spódniczek, koszul, bluzek, kombinezonów oraz 
strojów kąpielowych. Sopocki butik będzie czynny w godzinach od 
11.00 do 18.00. 

Just Unique posiada filie w kilku polskich miastach. O wyjątkowo-
ści kolekcji mogą się przekonać mieszkańcy Poznania, Szczecina, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Elbląga oraz Zielonej Góry. Marka osią-
gnęła również sukces poza granicami kraju – m.in. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Czy podobną popularnością będzie 
się cieszyć w Trójmieście? 

Premiera projektu o nazwie Wielo-
kulturowe Pomorze miała miejsce 
w maju 2018 roku. Idea dotycząca 
cyklu wydarzań umożliwiała za-
prezentowanie artystycznych osią-
gnięć w postaci koncertów, wy-
staw, prezentacji, a także spotkań 
z bohaterami, którzy pochodzą 
z różnych zakątków świata. Konty-
nuowanie realizacji projektu zosta-
ło przerwane z uwagi na pandemię. 
Za sprawą kolejnego etapu znosze-

nia obostrzeń cykl artystycznych 
przedsięwzięć ruszył ponownie. 
Bohaterką pierwszej odsłony stała 
się Hanna Tiekuczewa – wokalistka 
pochodząca z Donbasu. W ramach 
serii spotkań odbywających się 
w formie internetowej w kolejnych 
tygodniach będziemy mogli zapo-
znać się z twórczością Boba Uwag-
boe – nigeryjskiego twórcy wizual-
nego, a także malarką pochodzącą 
z Białorusi – Ritą Stashulionak. 

Nadbałtyckie Centrum Kultury 
 wraca z popularnym projektem

Nadbałtyckie Centrum Kultury rozpoczęło projekt pt. 
Wielokulturowe Pomorze w sieci. W ramach przedsięwzięcia 
w najbliższych tygodniach będzie można poznać twórczość 
artystów z całego świata, którzy zamieszkują region 
północnej Polski. 

królowa życia w sopocie
Just Unique – popularna marka odzieżowa 
otwiera filię w Sopocie. Wielokrotnie nagra-
dzane kolekcje będzie można od jutra ujrzeć 
w Sopot Centrum. W oficjalnej inauguracji 
ekskluzywnego butiku wzięła udział główna 
projektantka oraz założycielka wspomnia-
nej marki – Izabela Macudzińska. 
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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.

PRzEKAz filmowy 
…a I owsZEM…tylKO JAK?

rzez ostatnie miesiące przyzwyczaiłem Państwa do felieto-
nów traktujących o życiu kulturalnym Trójmiasta i okolic. Dzi-
siaj jednak, w związku z nową rzeczywistością, zaproponuję 
Państwu pewien rodzaj poradnika. Jeżeli w swoich biznesach, 

firmach czy pasjach zaczęliście korzystać z przekazu filmowego, zerknijcie na 
poniższy tekst. Będę zachwycony, jeśli skorzystacie z tych rad i sugestii.

Od kiedy wielu z nas  przeniosło działalność do internetu, zalewają nas szkole-
nia, tutoriale, poradniki w formie krótkich materiałów video. I dobrze, gdyż jest 
to znakomity sposób dotarcia do szerokiego odbiorcy w bezpieczny sposób. Jest 
tylko jeden mały haczyk... nie wszystkie są dobre.

Dzisiaj wystarczy telefon z kamerą, by stworzyć film. Wystarczy prosty kompu-
ter by go zmontować i udostępnić. Ale często zapominamy o tym, co najważniej-
sze: O JAKOŚCI. A wyróżnić się możemy tylko dzięki niej. 

Najważniejsza, rzecz jasna, jest merytoryka, czyli to, o czym chcemy powiedzieć 
i to, jak jesteśmy do tematu przygotowani. W mojej ocenie w tej kwestii najistot-
niejsza jest pewność siebie, w dobrym tego słowa znaczeniu. Jeżeli widz czy 
słuchacz czuje, że jesteśmy przekonani do tego, o czym opowiadamy, jest spora 
szansa, że go zainteresujemy. 

Nie mniej ważny jest sposób prezentacji. Nie każdy z nas jest mistrzem słowa 
mówionego oraz występów publicznych. Tego jednak można się nauczyć. Jest 
wiele szkoleń online, które uczą jak być bardziej wiarygodnym. Polecam je, ale 
też mam dla Was jedną, z doświadczenia najważniejszą, radę. 

Bądźmy przed kamerą naturalni. Tacy, jacy naprawdę jesteśmy, bez udawania. 
Pamiętajmy, że widz wyczuwa wszelką sztuczność. 

Należy także zwrócić  szczególną uwagę na sposób mówienia. Myślę tutaj o dyk-
cji, artykulacji i poprawności językowej. Jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do 
swojego głosu, sposobu komunikowania się oraz estetyki słowa. Zapytajmy osób 
mniej nas znających, czy wszystko jest ok. Być może robimy błędy, które łatwo 
wyeliminujemy, a efekt finalny będzie dużo lepszy.

Inna sprawa to temat obrazu. On także musi być dobrej jakości. I tutaj już na-
turalność nie jest aż tak istotna. Plan zdjęciowy musimy przygotować. Przede 
wszystkim pomyślmy o oświetleniu, o tym jak wyglądamy w tym świetle, po-
myślmy o dźwięku, czy jest czytelny, bez echa, czy nasz głos nie jest zniekształ-
cony oraz czy nie „wpadają” do mikrofonu zewnętrzne, niepotrzebne hałasy. 
Zazwyczaj dźwięk jest dużo lepszy kiedy używamy słuchawek z mikrofonem 
niż mikrofonu wbudowanego w komputer czy telefon. Zastanówmy się także, co 
jest za nami. Nie każda ściana, która wydaje nam się  atrakcyjna, dla widzą taką 
będzie. Przede wszystkim unikajmy płaskich powierzchni za plecami. Postaraj-
my się tak ustawić kamerę, aby za prelegentem znajdowała się przestrzeń, aby 
ściany, ewentualne przedmioty czy meble nie były ustawione płasko względem 
widza. Głębia zawsze wygląda ciekawiej niż zamknięty kadr. 

Zadbajmy o nasz wizerunek. Powinniśmy być odpowiednio ubrani względem 
tego, o czym mówimy, ale istotne jest to, aby nie przesadzić. I to w żadną stro-
nę. W szkołach filmowych często powtarza się studentom: „mniej znaczy wię-
cej”. Siadając przed kamerą dobrze jest pamiętać, by nasze ubranie kontrasto-
wało z tłem, było wyraziste. 

Jeżeli choć trochę pomogłem tym z Państwa, którzy zaczynacie przygodę z ka-
merą, to jest to dla mnie spora satysfakcja. A początkującym polecam poradniki 
Tomasza Kamela, które znajdziecie na Youtubie. W prosty i przystępny sposób 
opowiada jak nie zepsuć swojej video prezentacji.

P
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W mojej codziennej pracy, obserwuję, 
że u części z państwa budzi to strach 
a przecież nie podróżujemy w miejsca 
dotknięte  kataklizmami  a w  te  same, 
dobrze  nam  znane,  które  zatrzymały 
na chwilę swoją gościnność.
to te same rodzinne pensjonaty w po-
bliżu ulubionych greckich tawern, to te 
same leżaki pod palmami.
ruszamy  w  lipcu,  hotele  są  gotowe 
na  przyjęcie  gości,  część  z  nich  nie 
otworzy  się w  tego  lata,  za  to  przy-
będą nowe.
samoloty przez cały ten czas odbywały 
regularne loty serwisowe by pozostać 
w pełnej gotowości i sprawności. zało-
gi zostały przeszkolone do wdrożenia 
nowych przepisów sanitarnych.
na miejscu w różnych częściach świa-
ta,  rządy  poszczególnych  państw, 
przygotowały  i  zobligowały  hotelarzy 
do  wprowadzenia  i  przestrzegania 
nowych przepisów. Większość z nich 
nie  będzie  w  żaden  sposób  zauwa-
żalna dla gości a z pewnością wpłynie 
na poziom czystości co niektórym de-
stynacjom się przyda.

często pada pytanie o formułę all inc-
lusive, w jaki sposób będzie realizowa-
na i tu również szereg nowych zaleceń 
dotyczy  bardziej  procesów  przygoto-
wania  posiłków.  bardzo  możliwe,  że 
przez jakiś czas to nie my sami a ob-
sługa hotelu będzie nakładała nam da-
nia na talerz wedle naszego życzenia. 
nieważne, czy zostaniemy w domach, 
na  działkach,  czy  wybierzemy  się  na 
wakacje  w  polsce,  czy  pojedziemy 
autokarem  czy  polecimy  samolotem, 
wszędzie spotkamy się z nowymi wy-
tycznymi, które nie mają na celu nam 
niczego zabierać, ograniczać czy po-
zbawiać  a  jedynie  ochronić.  dlatego 
nie ma powodu by się obawiać. 
od części osób słyszę, że w tym roku 
wybiorą  wakacje  w  kraju,  czasem 
z  przyczyn  finansowych.  przygoto-
waliśmy wiele atrakcyjnych propozycji 

nad morzem  .  podjęliśmy współpra-
cę z wieloma obiektami, uzyskaliśmy 
dużo lepsze ceny niż te dla klienta in-
dywidualnego.
spodziewamy się w  tym  roku wzmo-
żonego  ruchu  turystycznego  na  po-
morzu,  wzrostu  sprzedaży  ofert  last 
minute oraz obserwujemy spore zain-
teresowanie ofertą na przyszły rok.
branża  turystyczna  zareagowała  bar-
dzo dynamicznie i elastycznie i również 
dzięki zrozumieniu państwa, udało nam 
się przetrwać te najtrudniejsze chwile. 
za to z całego serca dziękujemy i za-
praszamy znów na funpage „ podró-
że i my”

do zobaczenia w drodze.

Wielki poWrót 
na mapę świata

WITOlD gulcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Wszystko wskazuje na to, że powoli 
wszystkie drogi znów zaczną 

prowadzić do Rzymu. Za moment 
wznosimy się w powietrze.
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To nie pierwsza tego rodzaju sytuacja. Jakiś 
czas temu informowaliśmy Was o nawią-
zaniu współpracy gdańskiej stoczni z inną 
– światową gwiazdą sportu – tenisistą Ra-
faelem Nadalem, który odebrał swój jacht. 
Na dniach z firmą Francisa Lappa związał 
się utytułowany kierowca F1 – Nico Rosberg. 
Czy wspólne przedsięwzięcie może ozna-
czać, że Niemiec otrzyma w ramach gratyfi-
kacji ekskluzywną jednostkę? Jest to bardzo 
prawdopodobne.

Nico Rosberg, który prywatnie jest przyja-
cielem Roberta Kubicy od wielu lat angażuje 
się w projekty związane z nowymi technolo-
giami oraz elektromobilnością. Mistrz Świa-
ta opublikował na swoim instagramie wpis 
w którym przekazuje, iż nie może się do-
czekać realizacji wspólnej wizji, która łączy 
luksus ze zrównoważonym rozwojem. Owe 
słowa doskonale charakteryzują serię Sun-
reef Yachts Eco. Do jej największych walo-
rów zaliczamy zastosowanie nowoczesnego 

Gwiazda F1 twarzą
gdańskiej stoczni

Jeden z najlepszych kierowców w historii królowej sportu nawią-
zał współpracę z gdańską stocznią Sunreef Yachts. Mistrz Świata 
– Nico Rosberg został ambasadorem linii ekologicznych jachtów 
Sunreef Yachts Eco.

napędu elektrycznego, szerokiego wyboru 
naturalnych materiałów oraz inteligentnego 
zarządzania energią.

Popularny kierowca posiada w swojej gablo-
cie wiele tytułów związanych z motospor-
tem. Swoją przygodę z Formułą 1 rozpoczął 
w barwach Williamsa. Od 2010 roku był kie-
rowcą Mercedesa i to właśnie z tym teamem 
osiągał największe sukcesy. W latach 2014-
2015 dwukrotnie zdobył tytuł wicemistrza 
świata, zaś w roku 2016 stanął na najwyż-
szym podium klasyfikacji generalnej. Z koń-
cem roku ogłosił zakończenie kariery.



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 73    

Port Gdańsk udostęp-
nił darmowe stacje do 

ładowania samochodów 
elektrycznych. Stacje 
znajdują się w trzech 

lokalizacjach – przy ulicy 
Zamkniętej (parking dla 

gości), ulicy Przemysłowej 
(obok kapitanatu) oraz 

na terenie Westerplatte – tuż przy obiekcie Terminala 
Promowego. Stacje do darmowego ładowania aut elek-

trycznych znajdują się na terenach ogólnodostępnych 
i nie wymagają posiada przepustek portowych.

Po przerwie związanej z epidemią ruszy-
ły egzaminy na prawo jazdy. Działalność 
wznowił również Pomorski Ośrodek Ruchu 
Drogowego, który wstrzymał prowadzenie 
egzaminów 12 marca. Jego dyrektor – Roman 
Nowak, poinformował, że w tym czasie 

PORD przełożył ponad 
4 tysiące egzami-
nów. Pierwszeństwo 
zarówno w kwestii 
egzaminów praktycz-
nych, jak i teoretycz-
nych mają ci kursanci, 
których egzamin 
został przełożony 
z powodu pandemii. 

DarMowe DołaDowanie

statni tydzień maja upłynął nam pod znakiem ciekawych ofert przy-
gotowanych przez bmW bawaria motors gdańsk. pakiet promocyjny 
objął najmocniejszą serię niemieckiej marki – m. Wśród eksponowa-

nych modeli znalazły się m.in. bmW m4 coupe, bmW m2 coupe, bmW 
X5 m oraz bmW m8. bawarskie święto o nazwie m-Week przyciągnęło 
wielu miłośników zachodniej marki, którzy z ochotą przyglądali się prezen-
towanym wariantom aut. 

EgZAMINOWANIE WRE!

M
otoryzacja

o

Święto
w bawarskim

 stylu
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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 komponen-
tów 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.

Wakacyjne zastoje 
czyli jak przygotować 
auto do urlopu?

TEKsT: Mateusz Marciniak
zDJĘCia: materiały prasowe
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OdpOwiednie miejsce tO pOdstawa

rzygotowanie auta do długiego postoju należy 
zacząć od znalezienia odpowiedniego miejsca. 
Większość osób wybiera najtańszy i najszybszy 
wariant zabezpieczenia w postaci plandeki. Oka-
zuje się, że tego rodzaju zabezpieczenie przynosi 
mnóstwo negatywnych skutków. Dlaczego? Otóż 

plandeka z racji wysokich temperatur przyczynia się do nagroma-
dzenia wilgoci, która wpływa korzystnie na rozwój procesów koro-
zyjnych. Ewentualne ubytki w postaci lakieru oraz warstwy ocynku 
są znakomitym obszarem do rozwoju rdzy. Podobny efekt przynosi 
garażowanie w tak zwanych blaszakach, które możemy wynająć 
na kilka tygodni, czy miesięcy. Ich charakterystyczna budowa po-
woduje syndrom szklarni. Skazanie auta na tego rodzaju warunki 
nie może przynieść pozytywnych skutków… W tej sytuacji jedynym 
racjonalnym rozwiązaniem wydaje się pozostawienie auta w pod-
ziemnym parkingu dworca, hotelu, a nawet centrum handlowego. 
W większych miastach tego typu obszary są monitorowane, dlate-
go za niewielką opłatą (od 100 do 400zł w skali miesiąca) mamy 
pewność, że nasz pojazd będzie pozostawiony w bezpiecznych 
i komfortowych warunkach.

istOtna rOla przygOtOwania technicznegO

Długotrwały postój pojazdu wymaga także odpowiedniego przygo-
towania technicznego. Aby mieć pewność, że ograniczymy proces 
korodowania, należy zacząć od dokładnego umycia samochodu. 
Kompleksowa kosmetyka polega w tym przypadku na pozbyciu się 
błota, które nierzadko przylega do elementów podwozia oraz pod-
zespołów, a także zewnętrznego umycia karoserii i szyb do których 
często przylegają liście. Tego typu obszary także mogą stanowić 
początek erozji metalowych poszyć. Podobny kazus dotyczy zbior-

nika paliwa. Okazuje się bowiem, że część zbiorników stosowanych 
w poszczególnych modelach aut, to tak zwane zbiorniki obligato-
ryjne. Ten wariant jest szczególnie podatny na proces skraplania 
wody ścianek bocznych oraz konstrukcji górnej. Zanieczyszczona 
woda pod wpływem wysokiej temperatury zewnętrznej zmienia się 
w osad, który miesza się z paliwem. W konsekwencji zanieczysz-
czone paliwo trafia do przewodów paliwowych, filtra, pompy oraz 
wtryskiwaczy, co w najlepszym przypadku przyczyni się do trud-
ności z uruchomieniem samochodu, a w najgorszym przypadku – 
kosztownych uszkodzeń mechanicznych.

ryzykO uszkOdzeń mechanicznych

Jednym z najbardziej narażonych obszarów w przypadku długo-
trwałego postoju jest układ hamulcowy. Co prawda wystarczy 48 
godzin postoju, aby na tarczach zaczął się pojawiać charaktery-
styczny rudawy nalot, jednak ta wartość dodana nie jest niebez-
pieczna dla auta. Znacznie groźniejsza jest rdza pojawiająca się 
na prowadnicach i tłoczkach. Jej nagromadzenie może przyczynić 
się do uszkodzenia łożysk oraz elementów ciernych kół. Właśnie 
dlatego jedynym skutecznym przeciwdziałaniem jest nasmarowa-
nie tych podzespołów odpowiednimi substancjami. Warto także 
pamiętać o nie zaciąganiu hamulca ręcznego, gdyż po kilkunastu 
dniach postoju może się najzwyczajniej w świecie zapiec. Aby tego 
uniknąć postawmy na proste metody, takie jak drewniane klocki 
pod kołami i pozostawienie auta na biegu. 

Wróciliście ze swojego wymarzonego urlopu? Chcecie wybrać się 
w podróż autem za którym tęskniliście? Nic nie stoi na przeszkodzie, 
choć warto pamiętać, że pierwsze kilometry po długim cyklu postojo-
wym powinny być spokojne. Samochód podobnie jak człowiek – musi 
mieć czas, aby przywyknąć do zapomnianych chwil. 

P



 76    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

Letni sezon można poczuć także w salonie samochodowym. Toyota 
Walder nawiązała współpracę z gdańską spółką Escape Vans i roz-
poczęła nowy projekt dedykowany Toyocie Proace Verso. Dotyczy 
on zabudowy wnętrza, czyniący z tego uniwersalnego pojazdu 
swoisty dom na kółkach – czyli kampera.

Zabudowa Escape Vans  
na bazie Toyoty Proace  
W toyota Walder

TEKsT: Toyota Walder
zDJĘCia: Toyota Walder
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abudowa zaprezentowana w salonie w Chwaszczy-
nie to tak zwany Escape Box. Jest to moduł, który 
włożyć można do bagażnika swojego vana i wzbo-
gacić go tym samym o kuchnię oraz sypialnie.

Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest to, że zabudowa nie 
ingeruje w seryjne funkcje samochodu – przekonuje Michał Bal-
cerzak, Doradca ds. Sprzedaży Samochodów Użytkowych Toyota 
Walder. Po zakończeniu sezonu letniego box można w kilka minut 
wymontować z samochodu przywracając jego pełne zdolności 
transportowe.

Co może obejmować zabudowa proponowana przez Escape 
Vans?
Kuchnię z kuchenką gazową, lodówką, blatem i kilkoma schowka-
mi, sypialnię z łóżkiem 190 x 140 cm, a także natrysk z zimną wodą 
o pojemności 23 litrów – informuje Przemysław Chruszcz, współ-
właściciel Escape Vans. Nasze zabudowy dostępne są w dwóch 
rozmiarach, co sprawia, że pasują one do wielu różnych modeli 
vanów będących oferowanych na rynku. Klient może także zde-
cydować się na wybór różnych rodzajów drewnianego wykończe-
nia – są to dąb, jesion oraz orzech. Ponadto istnieje szereg opcji 
dodatkowych. Od mat zasłaniających szyby, dla zapewnienia pry-
watności, po dodatkowe miejsca noclegowe w namiocie monto-
wanym na dachu, albo markizę rozwijaną przy samochodzie. 

Jakie są zalety tego typu zabudowy?
Przede wszystkim chodzi o funkcjonalność samochodu. Przykła-
dowa Toyota Proace Verso z tego typu zabudową wciąż pozostaje 
użytecznym samochodem osobowym – dotyczy to zarówno mobil-
ności jak i ekonomiczności.
Kamper tego typu szybko może wyjechać z pola kempingowego 
na wycieczkę po okolicy, łatwiej jest nim zaparkować niż trady-
cyjnym, zabudowywanym dużym busem, a na autostradzie stawia 
mniejsze opory aerodynamiczne, zużywając mniej paliwa.
Zabudowa Escape Vans nie ingeruje w konstrukcję samochodu, 
pozwala więc zachować fabryczne warunki gwarancyjne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

Michał Balcerzak
Specjalista ds. Sprzedaży samochodów Dostawczych
Tel. 786 100 626
e-mail: michal.balcerzak@toyotawalder.pl
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Gadżetomania

1 . wirtualNe zmysły

twórcy Feelreel postanowili poszerzyć 
paletę doznań, które czekają na nas 
w wirtualnej przestrzeni i zaprezento-
wali kompatybilną z większością gogli 
Vr nasadkę, która uruchamia zmysł 
węchu. na użytkowników pragnących 
przenosić się do wirtualnego wymiaru 
czeka 250 zapachów dobranych pod 
określone gry oraz filmy. zastosowa-
nie specjalnego systemu sprawia, 
że korzystając z urządzenia możemy 
odczuwać powiewy wiatru, wodną 
mgiełkę, ciepło, a nawet wibracje. 
tego rodzaju Vr-owa rewolucja będzie 
nas kosztować około 800 złotych.

2. wiNylowe 
praGNieNia

londyński projektant – yuri suzuki 
stworzył domową nagrywarkę płyt 
winylowych – easy record maker. nie-
wielkich gabarytów adapter umożliwia 
nagrywanie wybranych utworów na 
płytę gramofonową. proces zapisu jest 
banalny – wystarczy podłączyć smart-
fon, komputer, odtwarzać lub inne 
– wybrane źródło dźwięku, następnie 
umieścić rysik na nośniku i ustawić 
odpowiednią liczbę obrotów. Wersja 
prototypowa urządzenia pozwala na 
niespełna 4-minutowe nagranie na 
jednej stronie. aktualnie trwają prace 
nad elementem tnącym, który umożliwi 
dokonanie zapisu o tradycyjnej długo-
ści płyt winylowych.

3. estetyka ruchu 
oBrotoweGo

czas kwarantanny sprzyja wypoczyn-
kowi. co zrobić, aby był on komfor-
towy? ciekawym rozwiązaniem jest 
najnowsza propozycja marki gravity 
blanket, która oferuje kołdrę obciąże-
niową. 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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