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esień w pełni. Wyjąt-
kowy czas również. 
Spokój i konstruk-
tywna rozmowa po-
trzebne od zaraz. 

Nie zawsze jest to możliwe. 
U nas można znaleźć rozmowy 
i ciekawe materiały dotyczące 
w tym wydaniu głównie dzia-
łań pomorskich samorządów. 
O biznesie piszemy zawsze. 
Pierwszy wywiad, do którego 
serdecznie zapraszam przed-
stawia wiceprezesa ogólno-
polskiego start- up’u Progres. 
Cezary Maciołek mówi o tym 
jak firma Progres kształtuje 
rynek pracy w Polsce.  
Puck, Chojnice, Wejherowo, 
Żukowo i wiele innych samo-
rządów pokazuje co dla nich 
najważniejsze, na co stawiają 
i dlaczego nie zwalniają w dzia-
łaniach samorządowych.
W tematyce gospodarczej 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera nowe inwe-
stycje. Oczywiście jak zawsze jest dawka nowości z rynku nieru-
chomościowego i ciekawe felietony. Numer zamykają materiały 
motoryzacyjne i nowości z rynku technologicznego.
Zapraszam serdecznie. 

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Cezary Maciołek, Wiceprezes Zarządu Grupy Progres, Manager 
Roku 2019 w konkursie Outsourcing Stars o tym jak lokalny 
start-up stal się ogólnopolską firmą kształtującą rynek pracy. 

1 500 partnerów 
biznesowych 

nie mogło się mylić

TEKST: Express Biznesu
ZDJĘCIA: Sylwester Ciszek
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W tym roku Grupa Progres obchodzi swoje 18 – lecie. Jak zmieniła 
się Wasza firma przez ten czas?

Bardzo. Zaczynaliśmy działalność w Pruszczu Gdańskim pod koniec 
2002 r. od leasingu pracowniczego, rekrutując niewykfalifikowa-
nych pracowników na terenie woj. pomorskiego. Z czasem pozyski-
waliśmy klientów w innych regionach otwierając kolejne oddzia-
ły. Dziś prowadzimy 22 oddziały w całej Polsce oraz 3 oddziały na 
Ukrainie. Ważnym krokiem w rozwoju stała się dla nas specjalizacja, 
czyli stworzenie osobnych linii dla poszczególnych obszarów bizne-
sowych tj. rekrutacje tymczasowe, stałe, szkolenia, doradztwo w za-
kresie HR oraz outsourcing procesów biznesowych. W 2014 r. stwo-
rzyliśmy spółkę holdingową Grupa Progres w skład, której wchodzi 
aktualnie 5 wyspecjalizowanych podmiotów dedykowanych do po-
szczególnych grup klientów i usług. Rozbudowana sieć kontaktów 
i partnerstw biznesowych pozwala nam obsługiwać klientów na 
terenie całej Europy i rekrutować pracowników na 4 kontynentach. 
Zaufało nam ponad 1500 firm, a dzięki naszej pracy zatrudnienie 
znalazło ponad 250 tys. osób. 

Co było najtrudniejsze w osiągnięciu Waszej pozycji?

Na początku 2000 r. nie było ustawy ani żadnych regulacji prawnych 
dotyczących pracy tymczasowej. Co więcej, nie było świadomości 
na czym ta forma zatrudnienia polega. Jej specyfikę rozumiały tylko 
duże sieciowe korporacje, które w początkowej fazie rozwoju były 
naszymi klientami. 

Wiele pracy włożyliśmy w edukację i w zmianę świadomości przed-
siębiorców, co jak się później okazało, przyniosło wymierne efekty. 
Z czasem współpraca z agencjami takimi jak nasza stała się bardzo 
popularna. Rosło zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, 
a wraz z nim liczba pytań o kolejne usługi, które oferowaliśmy w za-
kresie rekrutacji stałych, doradztwa biznesowego i szkoleń oraz opty-
malizacji procesów i kosztów zatrudnienia. Wraz z rozwojem naszej 
firmy przenieśliśmy się do centrum biznesowego w Gdańsku, bo to 
miasto dynamiczne i nowoczesne, ale rozwijające się w sposób zrów-
noważony. To idealne miejsce dla ludzi ambitnych i nie poddających 
się, więc dokładnie takich jak my. 
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W jaki sposób wspieracie polskich przed-
siębiorców? 

Wspieramy przedsiębiorców w aż 14 ob-
szarach, za które odpowiadają zespoły pra-
cujących u nas ekspertów – w całej Polsce 
jest ich ponad 200. Nasze Centrum Usług 
Wspólnych zdejmuje z naszych klientów 
ciężar procedur i formalności wynikający 
z zatrudniania pracowników. Rekrutacja to 
dopiero początek drogi, na której pojawia 
się także wiele innych działań np. związa-
nych z legalizacją zatrudnienia obcokra-
jowców, podpisaniem właściwej umowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
przeprowadzeniem badań i szkoleń, ubez-
pieczeniem pracownika, zapewnieniem 
zakwaterowania, benefitów czy wynagro-
dzeń wypłacanych na czas. Zapewniamy to 
wszystko naszym partnerom biznesowym, 
podchodząc kompleksowo do świadczo-
nych usług. W relacji biznesowej stawiamy 
na indywidualne podejście i doradztwo do-
stosowane do potrzeb Klienta. Charaktery-
zuje nas elastyczność, skuteczność i part-
nerstwo. W 2018 r. otrzymaliśmy tytuł Firmy 
Przyjaznej Klientowi, to cenne wyróżnienie 
potwierdza nasze podejście do biznesu.

Mimo pandemii Wasza firma odnosiła też 
sporo sukcesów?

Oprócz sukcesów biznesowych były jeszcze 
inne. Zajęliśmy I miejsce w konkursie Out-
sourcing Stars w kat. Leasing Pracowniczy, 
jako najszybciej rozwijająca się organizacja 
Sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. 
Otrzymaliśmy nagrodę specjalną Pomorski 
Pracodawca Roku 2019 za zabezpieczanie 
potrzeb pracodawców na rynku pracy. Jedna 
z naszych spółek - Progres HR International 
została laureatem nagrody „Gazele Biznesu” 
zajmując I miejsce w woj. pomorskim oraz II 
miejsce w rankingu ogólnopolskim. 

Jako znawcy branży jesteśmy zapraszani 
do współpracy w grupach eksperckich, 
wpływających na zmiany prawodawcze 
w naszym kraju. W ten sposób realnie wy-
pływamy na usprawnianie przepisów regu-
lujących rynek pracy przyszłości.

Jakie rozwiązania w przyszłości będą cieszy-
ły się popularnością wśród pracodawców?

Przyszłością są rozwiązania elastyczne, 
szyte na miarę i dostosowane do obecnej sy-
tuacji rynkowej np. praca tymczasowa. Już 
teraz widzimy rosnące zainteresowanie tą 
formą zatrudnienia, zarówno wśród praco-
dawców, jak i pracowników. Popularna sta-
nie się praca projektowa dająca możliwość 
stałego rozwoju i poszukiwania nowych wy-
zwań, a normą będą zespoły wielonarodo-
wościowe. My już je tworzymy - zatrudniamy 
ponad 40 narodowości. Rozwój outsourcin-
gu usług HR jest przyszłością. Klientom bę-
dzie potrzebny partner – ekspert i doradca 
z podejściem holistycznym, czyli taki jak my 
– ściągający z głowy osób zarządzających 
cały szereg odpowiedzialności za proces 
zatrudniania pracownika. Prognozowana 
automatyzacja pracy wymaga inwestycji, 
a te lubią przewidywalność, o którą trudno 
w nadchodzących dynamicznych czasach. 
W dalszym ciągu to człowiek będzie najważ-
niejszym ogniwem struktury organizacyjnej, 
a kluczowym elementem rozwoju każdej or-
ganizacji będzie pozyskanie odpowiedniego 
pracownika i dostosowanie jego kompeten-
cji do powierzonych mu zadań. 





wiatowi eksperci, najnowsze trendy technologiczne, wyzwania bizne-
su w czasach pandemii, prezentacje startupów. Taka różnorodność 
tematów i aż 7 scen dedykowanych software developerom czekała na 

uczestników Infoshare. Tegoroczna konferencja w formacie online, transmi-
towana była na cały świat z Gdańska.

SentiOne zostało finalistą 
w konkursie EIT Digital Chal-

lenge organizowanym przez 
Europejski Instytut Innowacji 

i Technologii z ramienia Unii 
Europejskiej. Konkurs skupia 

się na sturtupach, które oferują 
produkty wykorzystujące za-

awansowane technologie wspierające transformację 
cyfrową. Tylko dwie spółki z Polski zakwalifikowały 

się do ścisłego finału i w listopadzie będą walczyć 
o wygraną łącznej wysokości 350 tys. euro oraz 

wsparcie akceleratora EIT Digital w celu ekspansji 
spółki na rynki zachodnie.

GDAńskI stArtup 
w 20 nAJlepsZyCh 

w europIe
Lotos i wła-
dze Rzeszowa 
podpisały list 
intencyjny doty-
czący współpra-
cy przy rozwoju 
infrastruktury 
wodorowej na 
terenie miasta. 
Jednocze-
śnie koncern 

finalizuje porozumienie z firmą Autosan, która ma 
testować wodór na swoich autobusach. 

Autobusy nA woDór

Biznes

Infoshare

Ś
online
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TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Omida Group

10 lat budowania 
bezpieczneJ marki

 

tym roku organizacja 
obchodzi jubileusz 
10-lecia. Ich historia 

to pasmo sukcesów oraz obraz tego, jak 
w krótkim czasie można osiągnąć bardzo 
wysoką wydajność i zbudować w trudnej 
branży bezpieczną markę, sprzyjającą za-
równo klientom, jak i pracownikom.

Omida S.A. została założona przez 2 
wspólników - Marka Rostkowskiego oraz 
Bartłomieja Glinkę. Obydwaj jako zało-
życiele od początku realizowali strate-

gię dynamicznego rozwoju. Wiedząc, jak 
ważnym elementem każdej organizacji są 
ludzie, postanowili umożliwić najbardziej 
zaangażowanym osobom w firmie rozwój 
biznesu poprzez stworzenie podmiotów 

wyspecjalizowanych w konkretnych ob-
szarach branży.

Obecnie w portfelu marek Omida Group 
znajdują się: Omida Logistics, Omida Sea 
& Air, Virtus Logistics, Omida Nordic, BPO 
Champions. 

Siedziba Omida S.A. mieści się w Gdań-
sku, a konkretnie w centrum biznesowym 
Olivia Business Centre. To wyjątkowe 
miejsce od 5 lat jest charakterystycznym 
i bardzo lubianym przez pracowników fir-
my biurem centralnym. To właśnie tutaj 
zapadają kluczowe decyzje i rodzą się 
nowe produkty dedykowane dla różnych 
sektorów transportu.

Omida Group od 10 lat 
prężnie działa w branży 

TSL oferując swoim 
klientom transport drogowy, 
morski i lotniczy. To jeden 

z liderów na rynku firm 
transportowych w Polsce 
o czym świadczą liczne 
nagrody i wyróżnienia 

w rankingach branżowych.

W
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Z okazji jubileuszu nasza redakcja przeprowadziła krótki wywiad 
z zarządem firmy Omida S.A.: Prezesem Markiem Rostkowskim 
i Prezesem Bartłomiejem Glinką.

Zacznijmy od krótkiego podsumowania minionych 10 lat. Jak pano-
wie oceniacie ten czas?

M. R. - Jesteśmy w miejscu, w którym chcieliśmy być. Wyznaczyli-
śmy sobie bardzo ambitny plan bycia jedną z czołowych polskich 
firmy z branży TSL. Kolejne lata i wspólna determinacja doprowa-
dziły nas do tego momentu, w którym razem możemy powiedzieć, 
że osiągnęliśmy wyznaczony cel. Bieżący rok był dla nas bardzo 
wymagający, ale dzięki naszym rozbudowanym strukturom czuje-
my się stabilnie i dokładnie tak samo mogą czuć się zarówno nasi 
pracownicy, jak i klienci.

B. G. - Od jakiegoś czasu koncentrujemy się na wdrożeniu innowa-
cyjnych rozwiązań IT, to one będą w kolejnych latach decydowały 
o wzroście poziomu rentowności w naszej branży. Stawiamy rów-
nież na dobrą komunikację wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz. Jeśli 
ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o marce Omida to wystarczy, 
że zajrzy na nasze kanały w mediach społecznościowych lub na 
platformę Youtube. Szczególnie polecam obejrzeć film przygoto-
wany z okazji 10-lecia, ukazujący nasze początki.

Rzeczywiście robi wrażenie. A dlaczego na siedzibę firmy wybraliście 
właśnie Olivia Business Centre?

M. R. - W takim miejscu każdy chce się rozwijać i móc wyznaczać 
sobie kolejne cele. Rozwój tego miejsca motywuje nas do ciągłe-
go wybiegania w przyszłość, realizując tym samym strategię roz-
woju naszej firmy. 

B. G. - Myślę, że każda centralna siedziba dużych firmy w pe-
wien sposób determinuje atmosferę całej organizacji. Nasza jest 
w miejscu, gdzie chcemy się rozwijać i być postrzegani jako silny 
ogólnopolski brand.

Bieżący rok jest wyjątkowy. Ale dzięki firmom takim, jak Omida, 
polskie przedsiębiorstwa mogą zapewnić ciągłość i terminowość do-
staw dla klientów z całej Polski i Europy.

B. G. - Transport jest kluczowym elementem wymiany towarów mię-
dzy krajami. Zdajemy sobie sprawę jakie to ważne dla zachowania 
równowagi w gospodarce, dlatego bardzo intensywnie pracujemy 
nad rozbudową naszych struktur.

M. R. - Stale prowadzimy rekrutacje doświadczonych spedytorów 
i otwieramy kolejne oddziały, odpowiadając tym samym na zapo-
trzebowania rynkowe. Obecnie Omida Logistics posiada 17 biur 
operacyjno-handlowych w całej Polsce. To dowód na to, że dzięki 
dobrze skonstruowanej strategii można realizować swoje cele. Jed-
nym z nich jest umożliwianie ambitnym osobom, chcącym osiągać 
sukcesy w branży TSL, szybszy rozwój. To właśnie w ten sposób 
tworzyliśmy przez ostatnie lata wszystkie nasze biura. 

B. G. - Warto dodać, że we wrześniu otworzyliśmy biuro w Pradze 
oraz w Budapeszcie. To kolejne punkty na mapie oddziałów Omida 
Group, oferujące nasze usługi klientom międzynarodowym. 

Czy ten rok był trudniejszy, niż inne?

M. R. - Początek roku był dla nas wyzwaniem, tak jak większość firm 
podchodziliśmy z dużą ostrożnością do inwestycji. Dzięki doświad-
czonej kadrze oraz strategii dywersyfikacji klientów z różnych branż 
wyszliśmy obronną ręką z lockdownu. W tym miejscu należą się po-
dziękowania dla naszych pracowników, którzy każdego dnia swoją 
pracą udowadniali, że dewiza „Together We Are Strong” jest naszą 
wspólną siłą do czynienia rzeczy niemożliwych.

B. G. - W naszej firmie najważniejsi są ludzie. Wiele osób pracowało na-
prawdę ciężko na wspólny sukces. Ten rok był poważnym sprawdzia-
nem dla naszych struktur, liderów i całego zespołu. Dziękujemy Wam.

Jakie plany ma Omida Group na kolejne lata?

B. G. - Lista celów, które mamy do zrealizowania, to wzrost rentow-
ności i dalsze budowanie rozpoznawalności naszej marki. Dlatego 
też naszym celem będą kolejne inwestycje w nowoczesne specjali-
zacje z sektora branży TSL oraz rozbudowa struktur. Omida Group 
to ludzie, a my stawiamy na ludzi, którzy tak jak my chcą się roz-
wijać i zdobyć więcej. Podjęliśmy również decyzję o agresywnym 
wejściu w sektor logistyki e-commerce oraz intra-europejskich 
przewozów intermodalnych już od początku 2021 roku.

Co oznacza dla Was słowo sukces?

M. R. - Zadowolenie naszych klientów, rozwój naszych pracowników 
i rozpoznawalność marki Omida. 

B. G. -  Łącząc to z udanym życiem rodzinnym zachowujemy idealny 
balans.
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COVID-19 to dzisiaj chyba jedne z najtrudniejszych realiów, z ja-
kimi przyszło nam się zmierzyć. Położenie, w którym znalazło się 
wielu przedsiębiorców jest nie do pozazdroszczenia. Zachwiane 
łańcuchy dostaw, niepewność zamówień, spadek sprzedaży, coraz 
powszechniejsze zatory płacowe to w obecnej sytuacji największe 
zmartwienia firm. Te okoliczności coraz częściej zmuszają przed-
siębiorców do podejmowania radykalnych kroków i wdrażania no-
wych, dotychczas niestosowanych rozwiązań. Ponowne narzucenie 
obostrzeń i ograniczeń przez rząd oraz zapowiedzi, że drugi lock-
down jest bardzo prawdopodobny, stanowić będzie poważny pro-
blem kadrowy.  Przedsiębiorcy staną przed dylematem - za wszelką 
cenę utrzymywać pracownika czy też go zwolni?
Jak zorganizować pracę i działanie firmy w okresie pandemii? Jak 
zabezpieczyć zasoby kadrowe, gdy firma musi produkować a wirus 
zdziesiątkował załogę?  Brak planu awaryjnego w najgorszym sce-
nariuszu może doprowadzić do upadłości firmy.
Warto mieć na uwadze, że utrzymująca się pandemia COVID-19 
może ponownie doprowadzić do całkowitego zamknięcia szkół 
podstawowych, przedszkoli oraz żłobków, a co za tym idzie - przej-
ścia na nauczanie zdalne. Zamknięcie dzieci w domach spowoduje, 
że zdecydowana większość rodziców będzie zmuszona korzystać 
z przysługującej im opieki nad dziećmi. Już dzisiaj warto zrobić 
w firmie analizę, ilu pracowników w tej sytuacji będzie zmuszonych 

do pozostania w domu. Patrząc na obecną rzeczywistość z pewno-
ścią będzie to dłuższa absencja. 
Jak wspomniałem rzeczywistość jest trudna, chyba nie ma ideal-
nych rozwiązań. 
Jednym ze sposobów na „załatanie dziur kadrowych” może być 
skorzystanie z usług naszej firmy – Agencji Pracy Tymczasowej AB 
UNI-SERVIS. Możliwość zatrudniania na umowy krótkoterminowe 
i w zasadzie bez ograniczeń, pozwala na elastyczne dysponowanie 
personelem według potrzeb. 
Nasza firma zajmie się wszystkim -  od rekrutacji po zatrudnienie 
i wynajęcie pracownika, który będzie świadczył pracę tak długo jak 
będzie to konieczne. 
Oczywiście trzeba uczciwie powiedzieć, że obecnie w agencjach pra-
cy trudno mówić o bazie kandydatów do pracy. Mimo, że bezrobocie 
wzrosło to chętnych do pracy nadal brakuje. Z naszych obserwacji 
wynika, że znaczna część zwolnionych uciekła w szarą strefę.  
Obecnie nadal trzeba poszukiwać pracowników lub pozyskiwać ich 
z rynku wschodniego lub z poza Europy (ale to już chyba temat na 
kolejną rozmowę). To jednak wymaga czasu i dlatego tak ważne 
jest planowanie i  analizowanie zagrożeń, o których mówiłem wcze-
śniej. Trafna analiza i odpowiednio wczesna reakcja np. zlecenie/
zamówienie pracownika na zastępstwo lub w ogóle pracowników 
zewnętrznych (nie wchodzących w strukturę kadrową firmy) po-
zwoli nam pozyskać ich w odpowiednim czasie. I nawet gdy nastąpi 
załamanie produkcji i trzeba rozstać się z pracownikami tymczaso-
wymi, firm nie dotyczą przepisy np. o zwolnieniu grupowym. 
Na czas pandemii (ale nie tylko) jest to rozwiązanie wygodne, po-
zwalające elastycznie zarządzać zasobami kadrowymi. 
Osobiście zachęcam do kontaktu z naszą Agencją. Masz problem, 
pytanie? Zadzwoń, napisz – postaramy się pomóc.  Do każdej spra-
wy podchodzimy indywidualnie i najlepiej jak potrafimy. 
16 lat doświadczenia w branży – wiemy jak to robić. 

ab Uni-serVis - cd.

O  sytuacji na rynku pracy w Polsce 
w kontekście COVID-19, konieczno-
ści podejmowania radykalnych decyzji 
i wdrażania nowych rozwiązań - z Miro-
sławem Stosik, właścicielem agencji pracy 
AB UNI-SERVIS, rozmawia Rafał Korbut 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: Rafał Laskowski
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27 maja 1990 rok odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej 
w pełni wolne wybory. Były to wybory do odrodzonego samorządu 

terytorialnego. Minęło 30 lat. Wiele lokalnych społeczności przez ten 
czas wykorzystało zaistniałe możliwości i doprowadziło do zmia-

ny oblicza kraju oraz jego rozwoju na wielu płaszczyznach.

samoRZĄdy
3 DekaDy

woJewÓdZtwo / Powiat/ gmina 

Decentralizacja władzy publicznej była 
jednym z fundamentalnych założeń, któ-
re legły u podstaw III Rzeczypospolitej. 
Założenie to ucieleśnione w 1990 roku 
w odrodzeniu gmin jako samodzielnych 
podmiotów prawa publicznego, znalazło 
swoje ustrojowe umocowanie w Konsty-
tucji z 1997 roku, a następnie utworzeniu 
powiatów i województw w 1999 roku. 

Zasada pomocnicZości Główną 
ideą samorZądu 

W Polsce istnieje trójstopniowy podział 
terytorialny państwa i trzy szczeble samo-
rządu: gminny, powiatowy i wojewódzki. Za-
dania samorządów wykonywane są zgod-
nie z zasadą pomocniczości. Oznacza to, że 
zadania, które mogą być realizowane przez 
samorządy, nie powinny być realizowane 
przez administrację rządową. Dzięki temu 

samorządy są jak najbliżej mieszkańców, 
wykonując swoje zadania ściśle według 
najpilniejszych potrzeb społeczeństwa. 

wojewódZtwo  
siła reGionu 

Województwo to jednostka samorządu 
terytorialnego pierwszego stopnia. Wy-
stępuje w niej tzw. dualizm władzy, czyli 
współistnienie na jednym szczeblu admi-
nistracji rządowej i samorządowej. 

Samorząd województwa wykonuje te za-
dania, których z powodu wielkości nie są 
w stanie wykonać mniejsze jednostki sa-
morządowe – gminy i powiaty. Głównym 
zadaniem samorządu województwa jest 
określenie strategii i prowadzenie polityki 
rozwoju regionu. 
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Główne zadania samorządu województwa: 
4 podnoszenie poziomu konkurencyj- ■

ności i innowacyjności gospodarki regionu
zarządzanie wydatkowaniem fun- ■

duszy unijnych 
prowadzenie placówek ochrony  ■

zdrowia, np. szpitali 
utrzymywanie dróg o znaczeniu  ■

regionalnym oraz regionalnego trans-
portu publicznego prowadzenie regio-
nalnych instytucji kultury, np. bibliotek 
wojewódzkich oraz regionalnych te-
atrów i muzeów 

prowadzenie szkół policealnych  ■
i ośrodków doskonalenia nauczycieli 

powiat 
w stronę lokalności 

Powiat to jednostka samorządu terytorialne-
go drugiego stopnia – zaraz po województwie. 
To na ogół obszar obejmujący co najmniej 5 
gmin oraz około 50 tysięcy mieszkańców. 

Samorząd powiatowy wykonuje zadania 
o charakterze ponadgminnym, wspiera-
jąc gminę w wykonywaniu tych zadań, 
których gmina z powodu swojej wielkości 
nie jest w stanie wykonać samodzielnie. 
W ten sposób gmina i powiat realizują 
łącznie całokształt zadań publicznych 
o charakterze lokalnym. 

Główne zadania samorządu powiatowego: 
zapewnienie opieki dzieciom po- ■

zbawionym opieki rodzicielskiej
prowadzenie szkół ponadgimna- ■

zjalnych i specjalnych 
prowadzenie powiatowych urzę- ■

dów pracy 
utrzymywanie dróg o charakterze  ■

powiatowym 
prowadzenie powiatowych placó- ■

wek ochrony zdrowia
zapobieganie epidemiom i choro- ■

bom zakaźnym 
nadzorowanie dobrego stanu  ■

technicznego budynków 
ochrona przeciwpożarowa i prze- ■

ciwpowodziowa 

Gmina najbliżej 
społecZności lokalnej

Gmina jest jednostką samorządu teryto-
rialnego trzeciego stopnia i ma największy 
wpływ na życie codzienne mieszkańców. 

Samorząd gminny odpowiada za realizację 
podstawowych zadań o znaczeniu lokalnym. 

Główne zadania samorządu gminnego: 
utrzymywanie terenów rekreacyj- ■

nych i zieleni gminnej
remonty i budowa nowych insta- ■

lacji energetycznych i wodno-kanali-
zacyjnych 

utrzymanie czystości i porządku  ■
zapewnienie bezpieczeństwa  ■

w sytuacjach kryzysowych 
prowadzenie szkół podstawowych,  ■

gimnazjalnych, przedszkoli i żłobków 
pobudzanie aktywności obywa- ■

telskiej i współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

promowanie zdrowego stylu życia  ■
i profilaktyka chorób 

pomoc osobom potrzebującym  ■
wsparcia 

utrzymywanie gminnych dróg,  ■
ulic, mostów, placów 

organizacja ruchu drogowego i lo- ■
kalnego transportu zbiorowego 

budowa oraz utrzymanie mieszkań  ■
komunalnych 

prowadzenie bibliotek gminnych  ■
i lokalnych instytucji kultury, renowa-
cje zabytków 
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– W 2011 r. na mocy zapisu testamentowego 
do wejherowskiego muzeum trafiła bogata 
spuścizna profesora Gerarda Labudy. Liczą-
ca ponad 26 tys. woluminów biblioteka oraz 
bogate archiwum, a także liczne pamiątki, 

m.in. medale i odznaczenia przekazane przez 
profesora, stały się podstawą działań do 
utworzenia Książnicy prof. Gerarda Labudy 
– wyjaśnia Starosta Wejherowski Gabriela 
Lisius.

Od momentu pozyskania zbiorów prof. La-
budy rozważane były kolejne możliwości 
lokalizacji budynku.
- W 2015 r. Powiat Wejherowski podjął sta-
rania o adaptację budynków przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie na bibliotekę, która po-
zwoliłaby na umieszczenie zasobów profe-
sora w jednym miejscu oraz dała możliwość 
poznania dorobku naukowca i historii Ka-
szub szerszemu gronu odbiorców. Wynikiem 
tych starań było otrzymanie od Miasta Wej-
herowa budynków usytuowanych przy ulicy 
Zamkowej w Wejherowie – mówi Wicestaro-
sta Jacek Thiel.
Na bazie tych dwóch budynków pochodzą-
cych z II połowy XIX w., które były pozostało-
ściami oficynowej zabudowy towarzyszącej 
Pałacowi Przebendowskich i Keyserling-
ków, a także współtworzyły zabytkowe za-
łożenia pałacowo-parkowe w Wejherowie, 
powstał projekt autorstwa arch. Wojciecha 
Pomierskiego, polegający na dobudowaniu 
nowego budynku stanowiącego jedną ca-
łość wraz z adaptowanymi budynkami przy 
ul. Zamkowej w Wejherowie.

TEKST: Powiat wejherowski
ZDJĘCIe: Powiat wejherowski

Przy ulicy Zamkowej w Wejherowie uroczyście otwar-
to Książnicę prof. Gerarda Labudy. Obiekt powstał dla 
upamiętnienia postaci wybitnego Kaszuby, historyka 
i mediewisty, który zostawił po sobie bogatą spuściznę. 
Łączny koszt inwestycji, która powstała przy wsparciu 
środków zewnętrznych, wyniósł blisko 6 mln zł.

nowoczesnoŚć 
i traDycJa.

otwaRcie KsiĄżnicy 
PRof. geRaRda labudy
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W lipcu 2016 r. projekt pn. „Utworzenie Książ-
nicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego 
zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza 
poprzez adaptację budynków Zespołu Pała-
cowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ru-
chu turystycznego regionu”, dofinansowany 
został z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na lata 
2014–2020 w kwocie blisko 1,4 mln zł.

Na początku 2017 r. samorząd otrzymał 
dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w wysokości 520 tys. zł, 
na roboty związane z utworzeniem Książni-
cy prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.
Prace budowlane rozpoczęły się w połowie 
2017 r. i zakończyły w 2019 r. Następnie pro-
wadzone były roboty wykończeniowe, aran-
żacja wnętrz i przygotowanie wystaw. 
Dnia 1 października uroczyście otwarto 
Książnicę prof. Gerarda Labudy. 
– Książnica prof. Gerarda Labudy to nowa 
przestrzeń naukowo-edukacyjna w Wejhero-
wie. Upamiętnia postać honorowego obywa-
tela Powiatu Wejherowskiego prof. Gerarda 
Labudy, wiedzę o nim oraz o dziedzictwie 
Kaszubów – mówiła podczas uroczystości 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 
Podczas wydarzenia starosta podzięko-
wała ministrowi kultury, marszałkowi wo-

jewództwa oraz prezydentowi Wejherowa 
za wsparcie i pomoc finansową przy reali-
zacji projektu.
Książnica przyczyni się do wzrostu atrak-
cyjności turystycznej Pomorza. Będzie cen-
trum upowszechniania wiedzy i informacji 
na temat kultury, tradycji i historii Kaszub 
i Pomorza. Placówka, pełniąc funkcję kul-
turotwórczą organizować będzie wyda-
rzenia kulturalne i spotkania propagujące 
lokalną kulturę, w tym wystawy, konkursy, 
warsztaty oraz szkolenia. 
– Prof. Gerard Labuda mieszkając w Poznaniu 
zawsze podkreślał „Ja nie jestem Kaszubą 

z Poznania, ja jestem Kaszubą w Poznaniu”. 
Niech zbiory przekazane przez profesora 
Gerarda Labudę będą wrotami do pozna-
nia Kaszub – powiedział podczas otwarcia 
Książnicy Wicestarosta Jacek Thiel.
Warto dodać, że Książnica powstała dzięki 
zaangażowaniu Starosty Wejherowskiego 
Gabrieli Lisius oraz zespołu: Wicestarosty 
Jacka Thiela, Dyrektora MPiMKP Tomasza 
Fopke, starszego kustosza Działu Rękopi-
sów i Starodruków w MPiMKP Janiny Ku-
rowskiej i Naczelnika Wydziału Rozwoju 
i Programów Europejskich w Starostwie 
Powiatowym Arkadiusza Szczygła.
Całkowite koszty inwestycyjne projektu za-
mknęły się kwotą 5.703.000 zł. 

Źródła finansowania przedsięwzięcia 
kształtują się następująco:
1) Wkład Powiatu Wejherowskiego 
3.490.000 zł,
2) Dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020 1.352.000 zł,
3) Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego - 520.000 zł,
4) Wkład własny Gminy Miasta Wejherowo, 
która była partnerem projektu - 341.000 zł.
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Inwestycje drogowe i oświatowe, konty-
nuacja programu rewitalizacji, realizacja 
kolejnych projektów w ramach Budżetu 
Obywatelskiego – tak inwestycyjnie wygląda 
2020 rok w Wejherowie pomimo uderzenia 
koronawirusa i ogłoszenia pandemii. Wło-
darze Wejherowa, mimo trudności i bardzo 
ograniczonych środków finansowych, starają 
się, aby miasto się rozwijało, aby powstawały 
nowe inwestycje, a mieszkańcy mogli korzy-
stać z kolejnych atrakcyjnych miejsc. 

weJherowo. inwestycJe 
Pomimo tRudności

Dobiega końca budowa tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie

Budowa nowej drogi łączącej ulice Strzelecką z Sucharskiego

Park Cedron – zielona oaza w centrum miasta

Rewitalizacja Parku Kaszubskiego

Wiaty rowerowe  i miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 21    

krZysZtof hIlDebrAnDt
prezydent Wejherowa 

Jest ciężko, ale walczymy!
- Rok 2020 jest niezwykle trudny i wszystko wskazuje na to, że czeka nas bardzo ciężki okres. Nie ma wątpliwości co do tego, że pan-
demia ma i będzie miała duży wpływ na budżety samorządów m.in. szybko spadły wpływy z podatków, które są jednym z podstawo-
wych źródeł budżetów miast i gmin. Wielkim problemem jest nadal niedofinansowanie oświaty z budżetu państwa i brak rekom-
pensaty skutków zmian w ustawie o podatku PIT. Jednak pomimo tej trudnej sytuacji, robimy wszystko, aby mieszkańcy odczuli to 
w jak najmniejszym stopniu. W tym roku zakończyliśmy m.in. budowę sali gimnastycznej przy wejherowskiej „piątce”, a także budowę 
dwóch ważnych parkingów: przy wejherowskim szpitalu i przy dworcu kolejowym w ramach budowy Metropolitalnego Węzła Inte-

gracyjnego Kwiatowa. Dobiega końca budowa tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Oddaliśmy do użytku mieszkańcom Park Cedron – zieloną oazę w centrum 
miasta, a w Parku Kaszubskim rozpoczęły się prace rewitalizacyjne. Prowadzone są w dalszym ciągu prace związane z rewitalizacją podwórek i remontami budynków 
w Śródmieściu Wejherowa. Na początku roku został uruchomiony cmentarz komunalny, który jest wciąż rozbudowywany. Rozpoczęły się duże inwestycje drogowe – bu-
dowa nowej drogi łączącej ulice Strzelecką z Sucharskiego, której celem jest usprawnienie ruchu w całej południowo-zachodniej części miasta, budowa ul. Necla i Gryfa 
Pomorskiego oraz przebudowa ul. Kopernika. Wykonujemy też inwestycje osiedlowe – zakończyliśmy m.in. utwardzanie ul. Pogodnej i Południowej, zaś na ul. Karnow-
skiego powstaje oświetlenie dla pieszych i sygnalizacja świetlna. Realizujemy projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego – powstały wiaty rowerowe  i miasteczko 
ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 8, trwa budowa wiat przy SP nr 9 oraz budowa boiska na Os. Sucharskiego. W ramach Budżetu Obywatelskiego strażacy 
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie otrzymali sprzęt ratowniczy. Jak widać, oprócz dużych ogólnomiejskich inwestycji, są też zadania skierowane do 
poszczególnych dzielnic, o które wnioskują mieszkańcy i radni. Dziękuję zdecydowanej większości radnych za współpracę w tym trudnym okresie i zrozumienie powagi 
sytuacji. Krótko podsumowując: jest ciężko, ale walczymy!

Rewitalizacja podwórek i remonty budynków w Śródmieściu Wejherowa

Parking przy wejherowskim szpitalu

Przebudowa ul. Kopernika

Budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego
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Gmina Wejherowo ma na 
swoim koncie wiele dokona-
nych inwestycji w minionych 
latach. Gmina rozwija się 
prężnie dzięki działaniom 
samorządów, podmiotów 
gospodarczych, stowarzy-
szeń a także działań których 
podstawą są inicjatywy wła-
sne mieszkańców gmin. 

TEKST: Gmina Wejherowo
ZDJĘCIA: Gmina Wejherowo

ozbudowa infrastruktury 
technicznej usprawnia 
warunki życia i funkcjo-
nowania istniejących 
podmiotów oraz umoż-
liwia podjęcie nowych 

działań. Obecnie gmina prowadzi złożoną 
inwestycję jaką jest budowa dróg gminnych: 
Klimka na odcinku 442 m, Równej na od-
cinku 147 m, Handlowej na odcinku 688 m 
w Gościcinie. Inwestycja obejmuje wykona-
nie nowej konstrukcji jezdni, jednostronnego 

chodnika oraz budowę kanalizacji deszczo-
wej. Umowa o dofinansowanie została pod-
pisana 7 maja 2020 r. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 3,6 mln zł. Z czego dofi-
nansowanie w kwocie 1,8 mln zł pochodzi ze 
środków Państwowego Funduszu Celowego 
z Funduszu Dróg Samorządowych a kwota 
1,8 mln zł to wkład własny Gminy Wejhe-
rowo. Celem projektu jest poprawa bezpie-
czeństwa uczestników ruchu, podniesienie 
parametrów technicznych dróg gminnych, 
jak również zwiększenie dostępności tere-

nów inwestycyjnych zlokalizowanych w są-
siedztwie realizowanego zadania drogowe-
go. Przypomnijmy, że pierwszy etap budowy 
wyżej wymienionych ulic Klimka i Równej 
został zrealizowany do końca lipca 2019 r. 
- wartość pierwszego etapu robót wyniosła 
prawie 2,9 mln złotych. Podobnie jak w II 
etapie wykonano jezdnię asfaltową, chodnik 
oraz kanalizację deszczową.

Drugim zakończonym w minionych tygo-
dniach zadaniem jest „Modernizacja dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych na tere-
nie Gminy Wejherowo- ul. Kaszubskiej i ul. 
Starowiejskiej w Gowinie” Środki finan-
sowe pochodzą z budżetu Województwa 
Pomorskiego i są przeznaczone na zadania 
związane z wyłączeniem z produkcji grun-
tów rolnych dla jednostek samorządu tery-
torialnego. Umowa o udzielenie dotacji na 
modernizację dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych została zawarta w lipcu 2020 

inwestycJe Drogowe 
gminy weJheRowo

R
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r. wartość inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargo-
wym to kwota ponad 270 tys. zł, kwota dofinansowania z budżetu 
Województwa Pomorskiego to prawie 92 tys. zł a wkład własny Gmi-
ny Wejherowo opiewa na kwotę blisko 179 tys. zł. Inwestycja obejmo-
wała przebudowę ulicy Kaszubskiej i Starowiejskiej w Gowinie. Ulice 
posiadały nawierzchnię gruntową. Po modernizacji drogi zostały 
utwardzone płytami IOMB na łącznym odcinku 585 m.

Gmina Wejherowo zmodernizowała ze środków własnych ul. Świer-
kową w Bolszewie. W 2019 roku wykonany został pierwszy etap 
obejmujący kanalizację deszczową. W kwietniu tego roku wykonaw-
ca zrealizował roboty drogowe na odcinku długości 95 m. Ulica po-
siada jezdnię o szerokości 5 m i dwustronne chodniki, nawierzchnie 
zostały wykonane z kostek betonowych. Wartość umowy wynosiła 
ponad 193 tys. zł. Obecnie Gmina Wejherowo jest na etapie rozstrzy-
gania postępowania przetargowego na przebudowę kolejnego etapu 
ul. Świerkowej na długości 97 m.

W dniu 20.10.2020 dokonano odbioru utwardzenia płytami IOMB ul. 
Antoniego Abrahama w Nowym Dworze Wejherowskim, na długości 
100 m i szer. 4,5m. Wartość zadania wynosi prawie 36 tys. zł. Za-
warto również umowę na utwardzenie kolejnego odcinka tej ulicy na 
długości 95 m i szer. 4,5. Wartość umowy to ponad 45 tys. zł . Tego 
samego dnia dokonano również odbioru i utwardzenia płytami IOMB 
ul. Źródlanej w Zbychowie, na długości 100 m i szer. 5m. Wartość za-
dania wynosi blisko 40 tys. zł. Obecnie w trakcie utwardzania płyta-
mi IOMB są ulice: Równa w Gowinie, Jeżynowa, Cyprysowa, Cedrowa 
w Łężycach, Świerkowa w Bieszkowicach, Bukowa w Warszkowie, 
Głogowa w Orlu, Poprzeczna, Nadrzeczna w Gościcinie, Konwaliowa, 
Poprzeczna, Jarzębinowa, Kręta w Bolszewie, Karnowskiego w Gó-
rze oraz Szeroka w Kniewie. 

 Gmina Wejherowo stara się o pozyskanie kolejnych środków zajmu-
jąc się działaniem o nazwie „ Budowa ciągu dróg gminnych: Polnej 
i Ogrodowej w Bolszewie”. Środki finansowe pochodzić będą z Fun-
duszu Dróg Samorządowych (edycja 2020). Gmina Wejherowo jest 
przed podpisaniem umowy na dofinansowanie. Szacowana wartość 
zadania wynosi około 2.9 mln zł, z czego kwota 1.4 mln zł to kwota 
która będzie pochodziła z dofinansowania a wkład własny Gminy 
Wejherowo wyniesie blisko 1.5 mln zł. Inwestycja będzie polega-
ła na budowie kolejnego odcinka ulicy Polnej i ul. Ogrodowej wraz 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej, uzupełnieniem oświetlenia 
ulicznego oraz usunięciem kolizji z istniejącymi sieciami. Realizacja 
dotyczy ulicy Polnej na odcinku długości 452 m i ulicy Ogrodowej 
na odcinku 240 m. Pracy jest sporo, bo oprócz budowy nawierzchni 

musimy również uporać się z oświetleniem, wykonaniem wpustów 
deszczowych, przebudową istniejącego wodociągu, wykonaniem 
remontu przejazdu kolejowego, budową chodnika i innymi dodat-
kowymi pracami. Dotychczas ulica Polna została przebudowana na 
odcinku 1025 m, zaś ulica Nowa na długości 214 m. Ciąg ulicy Polnej 
wraz z ulicami Nową, Ogrodową i Słoneczną będzie stanowił ważny 
układ komunikacyjny tej części Bolszewa. Wyżej wymienione prace 
są już zrealizowane lub stanowią część planu inwestycji na rok 2021. 
Jak możemy przypuszczać – to nie koniec prac budowy infrastruktury 
w naszej gminie. Radni oraz urząd mają na uwadze potrzeby miesz-
kańców. Sukcesywne planowanie pozwoli nam zachować ciągłość 
prac mających na celu poprawę naszego wspólnego bytu.
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Odpowiedź jest właściwie tylko jedna: fo-
towoltaika. To system paneli słonecznych, 
zaspakajający w dużym stopniu zapotrzebo-
wanie firmy na energię elektryczną. Nie mu-
simy się też martwić, co zrobić z ewentualną 
nadwyżką wyprodukowanego prądu - odbie-
rze ją zakład energetyczny bez dodatkowych 
kosztów i po atrakcyjnych cenach.

System fotowoltaiczny jest szczególnie 
opłacalny dla podmiotów o zwiększonym zu-
życiu prądu. Opłatę za instalację można od-
liczyć w formie pełnego Vat-u 23%, a także 
wliczyć ją  w koszta firmy, obniżając podatek 
dochodowy. Rachunki za prąd można w ten 
sposób obniżyć nawet o 80%.

Tak więc fotowoltaika przynosi same korzy-
ści - zaoszczędzone środki mogą być prze-
znaczone na inwestycje czy reklamę, w ten 
sposób przyczynić się do rozwoju firmy. Nie 
trzeba też wykładać całej kwoty za insta-
lację od razu, można skorzystać z oferty 
leasingu podczas finansowania instalacji 
fotowoltaicznej z ratami na 5 lat oraz odli-
czeniem comiesięcznym VAT-u i kosztów. 

Przedsiębiorco, wybierz zatem taką formę 
finansowania przedsięwzięcia, na którą Cię 
stać w danej chwili - każda w ostatecznym 
rachunku przyniesie wymierne korzyści dla 
każdej firmy. Praktyka pokazuje, że standar-

dowa instalacja dla firmy 10 kW kosztująca 
35 tys. zł netto zwraca się maksymalnie do 5 
lat. Później pracuje już na czysty zysk.

Nie jesteś jeszcze zdecydowany, masz wąt-
pliwości? Zgłoś się do firmy Starbud, która 
wykona bezpłatny audyt i sprawdzi efek-
tywność ekonomiczną oraz dobierze do-
godny sposób finansowania. Pokieruje też 
procesem przyłączenia instalacji do sieci 
elektroenergetycznej Energa Operator.

A zatem – w krótkim czasie możesz cieszyć 
się czystym zyskiem, pozyskując ekologicz-
ną energię. To działa, przekonaj się sam!

Energia elektryczna wciąż 
drożeje. A przecież właśnie ceny 
energii elektrycznej są jednym 
z najważniejszych czynników, 
wpływających na koszty 
produkcji i usług. Ich obniżka 
powoduje nie tylko większe zyski, 
ale też większą konkurencyjność 
na rynku. Jak to zrobić?

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Starbud

przeDsiębiorco!
uchroń się przed podwyżkami! 
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TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Starbud
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TEKST: Gmina Puck
ZDJĘCIA: Gmina Puck

PRoJeKt ,,waterpUck”

nstytut Oceanologii Polskiej 
Akademii Nauk wraz z partne-
rami: Politechniką Gdańską, 

Instytutem Technologiczno-Przyrodniczym 
w Falentach, Instytutem Morskim w Gdań-
sku stworzyli projekt pn. ,, Modelowanie 
wpływu gospodarstw rolnych i struktur 
użytkowania terenu zlewni na przykładzie 
Gminy Puck na jakość wód lądowych i mor-
skich zlokalizowanych w strefie przybrzeż-
nej Morza Bałtyckiego – Zintegrowany Ser-
wis informacyjo- predykcyjny WaterPUCK” 
(2017 – 2020) w ramach, którego opracowa-
no i zbudowano Zintegrowany Serwis infor-
macyjno-predykcyjny dla Gminy Puck, jako 
system komputerowy udostępniający usłu-
gę ,,WaterPUCK”, która w sposób czytelny 
i praktyczny umożliwia ocenę wpływu go-
spodarstw rolnych i struktury użytkowania 
terenu na wody powierzchniowe i gruntowe 
na obszarze Gminy Puck, a w konsekwencji 
na jakość wód Zatoki Puckiej. Projekt finan-
sowany jest przez NCBiR w ramach Progra-
mów Strategicznych – BIOSTRATEG III.

Partnerem w projekcie jest także gmina 
Puck, na rejonie której przeprowadzono 
badania. W projekcie wzięło udział 31 rol-
ników z gminy. 
Serwis WaterPUCK to doskonałe narzę-
dzie, wykorzystywane lokalnie (Gmina 
Puck), natomiast ma potencjał zastoso-
wania narodowego i międzynarodowego, 
zarówno jeżeli chodzi o gotowy serwis, 
jak i poszczególne cząstkowe etapy jego 
stworzenia takie jak sposób monitoringu 
środowiska, integracja poszczególnych 
jego części (kalkulatory dla rolników: 
CalcGosPuck i CalcNPuck, służące do ob-
liczania nadwyżki/deficytu i wydajności 
wykorzystania składników nawozowych 
w gospodarstwie rolnym oraz szacowania 
wymywania azotu z poszczególnych pól 
w gospodarstwie rolnym w Gminie Puck, 
modele numeryczne rozprzestrzeniania się 
substancji w wodach powierzchniowych 
SWAT_Puck i podziemnych GroundPuck, 
a także morskich EcoPuckBay). Budowa 
serwisu oparta jest o badania in situ, dane 

środowiskowe (chemiczne, fizykochemicz-
ne i hydrologiczne) oraz modelowanie nu-
meryczne. Serwis WaterPUCK to zintegro-
wany system składający się z połączonych 
ze sobą komputerowych modeli, działają-
cy w sposób ciągły poprzez zasilanie go 
danymi meteorologicznymi.
Na konferencji podsumowującej projekt, 
która odbyła się dnia 11 września 2020 r. 
w Domu Kultury w Żelistrzewie, przedsta-
wiono wyniki przeprowadzonych badań.
Na podstawie przeprowadzonej przez 
Gminę Puck ankietyzacji wśród rolników, 
określono stan gospodarki składnikami 
nawozowymi i środkami ochrony roślin 
w gospodarstwach rolnych uczestniczą-
cych w projekcie. Wysunięto wniosek, 
że ogólny poziom oddziaływania gospo-
darstw z gminy Puck na środowisko można 
uznać za względnie (w porównaniu z wyni-
kami innych badań) akceptowalny.

Zanieczyszczenie wody 
jest jednym z największych 
zagrożeń i problemów 
świata. Z tego powodu 
dostarczanie innowacyjnych 
rozwiązań dla właściwego 
zarządzania środowiskiem 
jest niezbędne zarówno 
dla zrównoważonego, 
oszczędnego i racjonalnego 
zużycia wody pitnej, 
jak i ochrony zasobów 
wodnych zarówno lądowych 
i śródlądowych.

I
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Przedstawiono także średnie stężenia 
związków biogennych w wodach anali-
zowanych cieków na terenie gminy Puck: 
Kanału Łyskiego, Redy, Kanału Mrzezino, 
Gizdepki, Potoku Błądzikowskiego, Płutni-
cy oraz Dopływu z Darżlubia. Na podstawie 
przeprowadzonych badań stwierdzono, iż 
wody te odpowiadają w większości części 
I lub II klasie czystości według Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Że-
glugi Śródlądowejz 11 października 2019r. 
Przedstawiono ocenę stanu zanieczysz-
czenia wód substancjami biogennymi i pe-
stycydami w rowach melioracyjnych oraz 
próbkach gleb w gminie Puck. Na tle uzy-
skanych wyników badań jakości wody moż-
na uznać, że ogólny poziom oddziaływania 
gospodarstw z gminy Puck na środowisko, 
w tym na jakość wód Zatoki Puckiej jest sto-
sunkowo niewielki. Zaznaczyć jednak nale-
ży, że wśród poddanej badaniom populacji, 
występowały gospodarstwa, których napór 
na środowisko określony za pomocą badań 
ankietowych i przyjętych wskaźników presji 
miał ponadstandardowo duży wymiar.
Przeprowadzone w ramach projektu bada-
nia terenowe i laboratoryjne wód podziem-
nych na obszarze gminy Puck wykazały 
lokalne zróżnicowanie ich składu chemicz-
nego wynikające z działalności człowie-
ka. Zróżnicowanie to przejawia się przede 
wszystkim w wyższych niż naturalne stę-
żeniach związków azotu, siarczanów, chlor-
ków, sodu i potasu, a także podwyższonym 
przewodnictwie PEW. Pestycydy wykryto 
tylko w dwóch punktach, jednak ponow-
ne badanie nie potwierdziło ich obecności 
w wodach podziemnych. Zanieczyszczenie 
wód podziemnych dotyczy przede wszyst-
kim płytkich wód i ma charakter lokalny. 
Większość badanych parametrów w gór-
nym poziomie wodonośnym (Q1) odpowia-
da I, II lub III klasie jakości (wody bardzo 
dobrej, dobrej i zadawalającej jakości), co 
według klasyfikacji stanu chemicznego 
charakteryzuje dobry stan chemiczny.
Badania przeprowadzone na wodach grun-
towych wykazały, iż stężenie substancji 
biogenicznych w pobranych próbkach 
w strefie brzegowej Gminy Puck nie wyka-
zały znaczącej zmienności przestrzennej 
w przypadku stężenia jonów amonowych 
i azotanów, jednak stężenia fosforanów 

różniły się istotnie statystycznie między po-
szczególnymi miejscami badań. Wyniki te 
sugerują, iż na terenie Gminy Puck stężenia 
azotanów, jonów amonowych nie wykazują 
statystycznie istotnych różnic, jeżeli cho-
dzi o ich zawartość w wodach gruntowych 
w porównaniu do innych miejsc zlokalizo-
wanych w rejonie zatoki. Jest to ciekawe, 
ponieważ na terenie Gminy Puck istotny 
sektor gospodarki stanowi rolnictwo, nato-
miast na terenie Półwyspu Helskiego prze-
waża turystyka, a terenów rolniczych brak. 
Niemniej jednak najistotniejsze zmiany stę-
żeń obserwowano sezonowo.
Na terenie zlewni Zatoki Puckiej możemy 
zaobserwować stopniowe zwiększanie an-
tropopresji. Nie tylko postępująca urbani-
zacja, ale również intensyfikacja rolnictwa 
i zmiany zagospodarowania zlewni mogą 
skutkować wzrostem zanieczyszczeń tra-
fiających do wód przybrzeżnych Zatoki 
Puckiej. Większość biogenów w spływie po-
wierzchniowym jest pochodzenia rolnicze-
go. Warto dążyć do optymalizacji praktyk 
rolniczych, szczególnie nawożenia i dawko-
wania środków ochrony roślin, w celu mini-
malizacji spływu zanieczyszczeń do rowów 
melioracyjnych i cieków odprowadzających 
z terenów rolniczych nadmiarową wodę. 
Dyrektywa azotanowa wprowadza ogra-

niczenia związane z maksymalnymi apli-
kowanymi dawkami nawozów, dodatkowo 
wprowadza obowiązek wyliczania masy 
czystego nawozu trafiającego na pola. 
Niemal całe terytorium Polski (98% po-
wierzchni) znajduje się w zlewni Morza 
Bałtyckiego. Oznacza to, że zanieczysz-
czenia powstające w zlewniach po pew-
nym czasie docierają do Bałtyku.
Przeprowadzone w ramach projektu bada-
nia, posłużyły do opracowania i weryfikacji 
modelu rozprzestrzeniania się zanieczysz-
czeń w wodach powierzchniowych, który 
uwzględnia sposób użytkowania terenu 
oraz rodzaj stosowanych upraw. System 
informacyjno-predykcyjny WaterPUCK to 
unikatowe narzędzie, które daje szerokie 
możliwości oceny wpływu metod rolniczych 
na stężenia biogenów i pestycydów w wo-
dach powierzchniowych oraz ładunki tych 
związków odprowadzane do Zatoki Puc-
kiej. Stworzony w ramach projektu model 
pozwala na weryfikację systemu i metod 
nawożenia, zaprojektowanie działań zapo-
biegawczych oraz zwiększenie świadomo-
ści społeczeństwa.

Szczegółowe informacje na stronach: 
http://gmina.puck.pl/ oraz https://water-
puck.pl/pl/produkty.html
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Włodarze Powiatu Puckiego w swojej dzia-
łalności na przestrzeni ostatnich 6 miesię-
cy musieli się głównie skupić na minima-
lizowaniu zdrowotnych, ekonomicznych 
i społecznych skutków związanych z roz-
przestrzenianiem się w naszym kraju wiru-
sa SARS-CoV-2. Działania te musiały być 
prowadzone ze szczególną rozwagą, biorąc 
pod uwagę turystyczny charakter regionu: 
„w pierwszej kolejności musieliśmy dosto-
sować szpital do nowych wymogów, dlatego 
poczyniliśmy w nim szereg inwestycji.  Dru-
gi ważny aspekt to sezon turystyczny, który 
stał pod dużym znakiem zapytania. Jako po-
wiat nie mogliśmy wesprzeć przedsiębior-
ców umorzeniami podatków, tak jak czynią 
to gminy, ale poprzez Powiatowy Urząd 
Pracy rozdysponowaliśmy kwotę około 40 
milionów złotych, które trafiły bezpośrednio 
do podmiotów, które ucierpiały w związku 
z pandemią. Pomoc spłynęła szczególnie 
na firmy z branży turystycznej, czyli tej 
strategicznej z punktu widzenia interesów 
powiatu, ale i najbardziej poszkodowanej. 
Dystrybucja tych środków przebiegała 
bardzo sprawnie i sądzę, że stanowiły one 
wymierną pomoc w tej trudnej dla wszyst-
kich sytuacji”. – przekonuje Starosta Pucki,  
Jarosław Białk.        

Sytuacja związana z pandemią wpłynęła 
również na planowane i realizowane inwe-

stycje. Część z nich udało się ukończyć, ko-
lejne są już na finalnym etapie lub znajdują 
się w fazie projektowej. Charakter prioryte-
towy zawsze mają inwestycje drogowe. Jed-
ną z nich jest remont drogi powiatowej nr 
15153G, czyli połączenia Błądzikowa z Rzu-
cewem. Koszt całkowity zamknął się w kwo-
cie ponad 2 mln złotych. Inwestycja otrzy-
mała wsparcie z Funduszu Dróg Lokalnych 
w kwocie ponad 1 mln złotych. Połowę wkła-
du własnego dołożyła Gmina Puck. W pla-
nach jest kontynuacja tej modernizacji – aż 

do Osłonina. Dzięki wsparciu Wojewody 
Pomorskiego udało się poprawić jakość na-
wierzchni na krótkim, ale niezwykle wyeks-
ploatowanym odcinku Parszkowo-Starzyno. 
Kwota rządowego dofinansowania wyniosła 
437 326 zł. Przeprowadzono również kilka 
mniejszych robót, mających na celu suk-
cesywną poprawę stanu dróg w Powiecie 
Puckim. Inwestycje obejmują także inne 
obszary życia społecznego, m.in. tak new-
ralgiczne, jak edukacja. Dzięki programowi 
o nazwie: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Do-

Ostatnie 6 miesięcy było dla Powiatu Puckiego naznaczone 
walką ze skutkami, jakie na wielu płaszczyznach jego 
funkcjonowania wywoływał Covid-19. Nie zatrzymał on 
jednak inwestycji, życia kulturalnego, czy turystyki, która, 
choć się zmieniła, to dalej stanowi główne źródło rozwoju dla 
tego wyjątkowego na skalę światową regionu.

Powiat PucKi: 
wyzwania i Działania 

w dobie Pandemii

TEKST: Oskar Struk
ZDJĘCIe: Starostwo Puck
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bra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół za-
wodowych powiatu puckiego” zostało wyremontowanych 10 pracow-
ni praktycznej nauki zawodu w Powiatowym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Oprócz remontu wyposażono 
je również w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt, dając temu miejscu 
nowe życie, a uczniom szansę na udział w praktycznym przygotowa-
niu do wykonywania zawodów technicznych. Nabyte doświadczenie 
jest o tyle cenniejsze, iż na podobnym sprzęcie będą pracować, gdy 
wejdą już na rynek pracy. W ramach inwestycji w edukację dzięki 
rządowemu wsparciu możliwy był również zakup sprzętu komputero-
wego o wartości 80 tys. zł. Był on dokonany z myślą o wprowadzeniu 
nauki zdalnej. Beneficjentami programu zostały trzy placówki oświa-
towe z terenu powiatu puckiego. 

Andrzej Siek z firmy Ds Development oraz Jacek Droszcz ze Studia 
Architektonicznego Kwadrat, wpisując się w działania spod szyldu 
społecznej odpowiedzialności biznesu, postanowili charytatywnie 
wykonać projekt architektoniczny nowej siedziby Placówki Opiekuń-
czo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Kłaninie. Placówka bę-
dzie domem dla 14 najbardziej potrzebujących dzieci. Taka postawa 
przyczynia się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dzie-
ci będą mogły wychowywać się w warunkach, których do tej pory 
nie zaznały, czyli zbliżonych do tych, jakie miałyby w prawdziwym 
domu. Kolejną wartościową inicjatywą o charakterze innowacyjnym 
jest opracowanie i przejęcie dokumentu pod nazwą „Strategia roz-
woju elektromobilności do roku 2035 dla Powiatu Puckiego”. Celem 
niniejszego projektu jest wprowadzenie rozwiązań systemowych, 
mających na celu poprawę jakości powietrza oraz redukcję hałasu 
generowanego przez pojazdy napędzane przy użyciu konwencjo-
nalnych źródeł energii. Jednym z podstawowych założeń strategii 
jest stworzenie warunków technicznych do wprowadzenia rozwią-
zań z zakresu elektromobilności, chociażby poprzez budowę stacji 
ładowania pojazdów. Te i wiele innych planowanych przedsięwzięć 
ma poprawić jakość życia mieszkańców Powiatu Puckiego na wielu 
płaszczyznach codziennego funkcjonowania. 

Pandemia z oczywistych względów wypłynęła również na bieżącą 
działalność urzędu, który początkowo był zamknięty, później wzno-
wiono przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu terminu wi-
zyty. Przywrócenie jego niemal normalnego funkcjonowania dato-
wane jest na 3 sierpnia br. „Musieliśmy zachować szczególne środki 
ostrożności,  jeśli chodzi o higienę. Część z naszych pracowników 
przeszła na zdalny tryb pracy. Była to konieczność, wynikająca z za-
mknięcia szkół, musieli oni zapewnić opiekę swoim dzieciom w trak-
cie tzw. zamrożenia gospodarki” – relacjonuje pracę urzędu w czasie 
pandemii Starosta, Jarosław Białk.   Równie istotna była potrzeba 
przedefiniowania sposobu utrzymania relacji z powiatami partner-
skimi. Wzajemne odwiedziny i bezpośredni udział we wspólnych 
projektach zostały zastąpione przez organizację wideokonferencji. 
Tego typu spotkania odbyły się m.in. z udziałem Powiatu Gliwickie-
go. Głównym tematem było oczywiście przeciwdziałanie rozprze-
strzenianiu się SARS-CoV-2. Ta wymiana poglądów była bardzo 
cenna, gdyż na Górnym Śląsku nasi partnerzy mieli momentami do 
czynienia z największym przyrostem dziennych zakażeń. Warto było 
również skorzystać z doświadczenia naszych niemieckich partnerów, 
gdzie pandemia rozwijała się znacznie szybciej. Dziś możemy czer-
pać z tych trudnych doświadczeń, które jeszcze bardziej uwidoczniły 
konieczność wielopłaszczyznowej współpracy. Rok 2021 zaplanowa-
liśmy mianować Rokiem Partnerstwa Samorządowego w Powiecie 
Puckim, nie tylko ze względu na przypadające jubileusze współpra-
cy partnerskiej, ale także ze względu na bieżące wydarzenia, wbrew 
pozorom umacniające praktyczną współpracę samorządów. 

Pandemia wiązała się również z koniecznością zmiany podejścia do 
wydarzeń kulturalnych i obsługi ruchu turystycznego. Sposób funk-
cjonowania musiały przedefiniować także organizacje pozarządowe 
działające na terenie Powiatu Puckiego: „konieczna była  zmiana  
podejścia organizacji pozarządowych, którym proponowaliśmy alter-
natywne formy organizacji imprez. Tradycyjne spotkania zostały za-
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stąpione, chociażby  przez tworzenie filmi-
ków promocyjnych czy warsztatów online. 
Przyznane środki na działalność organizacji 
pozarządowych pozostają do ich dyspo-
zycji do końca roku. Wciąż liczymy, że gdy 
sytuacja związana z  pandemią trochę się 
uspokoi, stowarzyszenia będą mogły dzia-
łać równie prężnie i wielopłaszczyznowo jak 
dotychczas.” – mówi z nadzieją Karol Miller, 
Naczelnik Wydziału Aktywności Społecznej 
Starostwa  Powiatowego w Pucku. Wiele 
wydarzeń zostało odwołanych, a „duże im-
prezy” musiały ustąpić miejsca bardziej ka-
meralnym, organizowanym z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. Część z nich przeniosła 
się   do świata wirtualnego. „Musieliśmy zre-
zygnować z zaplanowanych wcześniej więk-
szych imprez na rzecz mniejszych inicjatyw, 
które i tak  były organizowane zgodnie z wy-
tycznymi Głównego Inspektora Sanitarne-
go. Tegoroczny sezon był inny niż zwykle, 
ale myślę, że biorąc pod uwagę okoliczności,  
udało nam się przygotować atrakcyjny ka-
lendarz imprez na terenie Powiatu Puckie-
go” – mówi  Marta Balicka, prezes Stowarzy-
szenia Turystycznego „Kaszuby Północne” 
Lokalna Organizacja Turystyczna. Sporą po-
pularnością cieszyła się strona Powiat Pucki 
w Obiektywie, która pokazywała piękno Zie-
mi Puckiej. Duża aktywność użytkowników 
skutkowała nawet zorganizowaniem wysta-
wy dla turystów. Odbyło się kilka flagowych 
wydarzeń, m.in. XI Gala Bursztynowej Kogi, 
która była wyrazem uznania dla organizacji 
pozarządowych czy konkurs „Piękna wieś 
Pomorska”, mający na celu promowanie idei 
związanych ze wsią oraz poprawę krajobra-

zu. Ponadto większy nacisk położyliśmy na 
organizację wydarzeń plenerowych. Powiat 
Pucki objął patronatem takie imprezy jak: 
Motocyklowy Rajd Piaśnicki, zawody kite-
surfingowe, maratony, turnieje siatkówki 
plażowej. Wspomniana zmiana w podejściu 
turystów wiązała się, chociażby z rezygna-
cją z pobytów długoterminowych na rzecz 
krótszych wypadów. Biorąc pod uwagę licz-
bę gości, którzy w okresie letnim zdecydo-
wali się odwiedzić Powiat Pucki, nie odnoto-
wano wzmożonego przyrostu zachorowań, 
a wszelkie pojedyncze ogniska szybko uda-
ło się opanować. Pozytywny wpływ na tę 
sytuację miała   również zmiana w sposobie  
doboru miejsc noclegowych: „turyści w tro-
sce o bezpieczeństwo wybierali mniejsze 
obiekty, szczególnie takie, w których mogli 

się odizolować od reszty gości. Myślę, że  za-
chowywali się bardzo odpowiedzialnie w tej 
trudnej dla nas wszystkich sytuacji” - dodaje 
Marta Balicka.     

Reasumując, działania Starostwa Powia-
towego w Pucku na przestrzeni ostatnich 
6 miesięcy skoncentrowana była na ogra-
niczaniu zdrowotnych, ekonomicznych 
i społecznych skutków rozprzestrzeniania 
się wirusa w regionie. Nie obyło się to jed-
nak  kosztem inwestycji i ciągłego rozwoju. 
Pomimo postępu, przed Powiatem Puckim 
nadal  stoi mnóstwo wyzwań, nie tylko 
tych związanych z pandemią: „W pierw-
szej kolejności czeka nas wyzwanie zwią-
zane z dalszą  modernizacją szpitala, tak 
by mógł sprostać wymogom związanym 
z nieprzewidywalną sytuacją w kontekście 
rozprzestrzeniania się wirusa. Mowa tu, 
chociażby o modernizacji sali operacyjnej. 
Tematem wymagającym ciągłej uwagi są 
również  drogi. Przy współpracy z gminami 
udaje nam się pozyskiwać środki zewnę-
trze, dzięki którym sukcesywnie poprawia-
my sytuację komunikacyjną w powiecie. 
Trzeci cel  na najbliższą przyszłość to dal-
sze inwestycje w edukację. Odbudowujemy 
szkolnictwo zawodowe oraz kładziemy na-
cisk na kształtowanie kompetencji mięk-
kich. Chcemy w ten sposób sprawić, aby 
młodzi ludzie wiązali swoje plany życiowe 
z naszym regionem, gdyż to od nich w dłużej 
perspektywie zależeć będzie kierunek jego 
dalszego rozwoju” – kończy Jarosław Białk.
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Zupełnie nowy, bardzo nowoczesny 
i wszechstronnie wyposażony samochód 
ratowniczo – gaśniczy zasilił Ochotniczą 
Straż Pożarną w Kosakowie. Już wkrótce 
nasi druhowie do wszystkich akcji wyjeż-
dżać będą strażackim Mercedesem, który 
poziom bezpieczeństwa prowadzonych 
działań podnosi na najwyższy stopień. 
Pojazd, którego wartość wyniosła 850 ty-
sięcy złotych, został zakupiony ze środków 
budżetu gminy Kosakowo, środków wła-
snych OSP oraz dotacji KSRG i WFOŚiGW.
– To bardzo dobra wiadomość dla druhów 
strażaków ochotników, ale przede wszyst-
kim dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy 
Kosakowo. – Nasze bezpieczeństwo leży 
w rękach dobrze wyszkolonych ratow-
ników, którym niezbędny jest najlepszy 
sprzęt pomagający prowadzić skuteczne 
działania. Nowy samochód ratowniczo – 
gaśniczy, który już przyjechał do Kosako-
wa, spełnia z pewnością najostrzejsze wy-
magania w zakresie jakości i wyposażenia, 
cieszę się, że dzięki współpracy kosakow-
skiego samorządu, OSP w Kosakowie oraz 
wsparciu Krajowego Systemu Ratowniczo 
– Gaśniczego oraz WFOŚiGW, w ręce stra-

żaków ochotników przekazujemy sprzęt 
najwyższej klasy.
– Samochód jest bardzo wszechstron-
nie wyposażony, umożliwia prowadzenie 
działań ratowniczo – gaśniczych o różnym 
stopniu trudności – zauważa Michał Kulig, 
Komendant OSP w Kosakowie. –Wsiadając 
do nowego pojazdu, jesteśmy gotowi nieść 
pomoc poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, katastrofach budowla-
nych, gasić pożary pomieszczeń oraz łąk 
czy lasów, a to wszystko niezależnie od 
pory dnia i roku, a także terenu, w którym 
przyjdzie nam działać.
Pojazd wyposażony jest w narzędzia hy-
drauliczne, pompy wody, drabiny i sprzęt do 
pokonywania przeszkód (drzwi, okna, itp.) 
oraz bogato wyposażoną torbę medyczną. 
Na jego wyposażeniu oczywiście znajdują 
się liczne linie wodne, agregat, na dachu 

zainstalowane jest działko wodne oraz 
wysięgnik z mocnym oświetleniem. We-
wnętrzny zbiornik mieści aż 4,3 tony wody 
do gaszenia pożarów, a wyciągarka hydrau-
liczna udźwignie aż 18 ton obciążenia. Sam 
pojazd został także wyposażony w tzw. 
system zraszania – w przypadku pracy w te-
renie objętym ogniem, wokół auta można 
wytworzyć wodną kurtynę, chroniącą bez-
pieczeństwo samych ratowników.
Koszt zakupu pojazdu wyniósł 850 tysię-
cy złotych. Został sfinansowany z udzia-
łem środków: Gmina Kosakowo – 290.000 
złotych, WFOŚiGW – 260.000 złotych, 
KSRG – 200.000 złotych, OSP Kosakowo – 
100.000 złotych.
Druhom strażakom ochotnikom życzymy 
samych udanych akcji.
Jeszcze w tym roku powinna rozpocząć się 
budowa nowej strażnicy dla kosakowskiej 
OSP. W przetargu na budowę tego obiek-
tu wpłynęło łącznie 8 ofert a najniższa 
cena to 1.950.486,18 zł. Nowa siedziba 
druhów strażaków ochotników w Kosa-
kowie wydatnie przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa w całej gminie. Projekt 
przewiduje 3 garaże dla wozów bojowych, 
magazyn na sprzęt, zaplecze socjalne oraz 
miejsce do szkoleń z zakresu działań ra-
towniczo – gaśniczych.

Nowy wóz OSP 

Nowy samochód ratowniczo 
– gaśniczy dla gminnej Ochotni-
czej Straży Pożarnej zaparkował 
w Kosakowie. 

zaparkował w KosakowieTEKST: UG Kosakowo
ZDJĘCIA: UG Kosakowo
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Linia nr 667, której trasa wiedzie przez Pogórze, Kosakowo, Mrzezi-
no, Smolno i Żelistrzewo do Pucka będzie kursować codziennie z wy-
łączeniem świąt. Rozkład jazdy ułatwi dojazdy do szkoły i pracy oraz 
do jednostek powiatowych, w godzinach ich urzędowania.
– Przywracamy połączenie komunikacyjne z Puckiem, ta wiado-
mość z pewnością ucieszy wielu mieszkańców – informuje Marcin 
Kopitzki, Zastępca Wójta Gminy Kosakowo. – Linia 667 z Pogórza 
do Pucka została zawieszona z powodu niskiej frekwencji pasaże-
rów. W tym czasie kosakowski samorząd zabiegał o przywrócenie 
jedynego autobusu łączącego naszą gminę z Puckiem, co było od-
powiedzią na postulaty osób dojeżdżających do pracy czy szkoły 
oraz załatwiających sprawy urzędowe w Pucku. Deklarowaliśmy 
gotowość współpracy przy finansowaniu połączenia. Nasze sta-
rania, jak widać, osiągnęły pozytywny skutek.
Linia nr 667 kursować będzie codziennie z wyłączeniem świąt. W dni 
powszednie będzie wykonywać po 7 kursów do i z Pucka, w dni wol-
ne od nauki kursów będzie pięć (poranne i wieczorne połączenia nie 
będą realizowane). 

- Zachęcamy do korzystania z komunikacji zbiorowej w drodze do 
Pucka – dodaje Marcin Kopitzki. - Autobus linii 667 całą trasę z Po-
górza pokonuje w niespełna trzy kwadranse. Przypominamy, aby 
podczas podróży stosować zasady bezpieczeństwa i obostrzenia 
sanitarne określane przez Ministra Zdrowia w związku o pande-
mią koronawirusa.

Autobus połączył 
gminę z miastem

ulica kminkowa w Kosakowie 
z nową nawierzchnią

Od minionego poniedziałku powrócił na trasę 
autobus łączący gminę Kosakowo z Puckiem. Ułatwi 
mieszkańcom dojazdy do szkoły, pracy i urzędów.

Zakończyła się budowa pierwszego etapu ulicy Kminkowej w Ko-
sakowie. 
Na odcinku 200 metrów droga zyskała nową nawierzchnię, a w ra-
mach inwestycji wybudowany został także chodnik oraz kanalizacja 
deszczowa. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 700 tyś zł. 
W przyszłym roku plan przewiduje wykonanie ul. Słonecznikowej od 
ul. Dzikiej Róży do ul. Kminkowej. 
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gmina ŻUkowo. 
tRwa intensywna 
RoZbudowa baZy 

oświatoweJ

raz z początkiem września 
w Niestępowie otwarto 
rozbudowaną część szko-

ły podstawowej. Inwestycja przełożyła się 
na 3 nowe sale lekcyjne, salę gimnastycz-
ną do ćwiczeń korekcyjnych wyposażoną 

w maty, część sanitarna oraz magazyn 
sportowy. W ten sposób Szkoła Podsta-
wowa w Niestępowie powiększyła się o ok. 
455 m. kw. powierzchni użytkowej. Zadanie 
kosztowało ok. 2,7 mln zł. Pieniądze w cało-
ści pochodziły z budżetu Gminy Żukowo.

Rok 2020 obfituje 
w gminie Żukowo 
w inwestycje 
oświatowe. Gmina 
reaguje na ogromny 
przyrost mieszkańców 
powiększając bazę 
oświatową i poprawiając 
komfort nauki w swoich 
placówkach.

W

Jeszcze większe zmiany czekają uczniów 
i grono pedagogiczne w Tuchomiu. Tu „od 
zera” budowana jest nowa szkoła. Inwesty-
cja jest już na finiszu. Placówka będzie miała 
3 kondygnacje i będzie szkołą podstawową 
wraz z wyodrębnionym odziałem przedszkol-
nym z własną szatnią i sanitariatami. Oprócz 
sal lekcyjnych powstanie tu świetlica, sala 
komputerowa, salka do ćwiczeń ruchowych, 
gabinet pielęgniarki, logopedy, psychologa. 
Koszt zadania to aż 5,7 mln złotych. 

Na tym jednak nie koniec. W Pępowie jeszcze 
w tym roku zakończą się pracę nad nowym 
boiskiem przy szkole, a wkrótce rozbudowa-
na będzie również sama szkoła. W planach 
jest również modernizacja boiska przyszkol-
nego w Skrzeszewie - przetarg na to zadanie 
odbędzie się w tym roku. W Borkowie z kolei 
powstanie oddział przedszkolny – zakoń-
czony został etap projektowy, trwa oczeki-
wanie na pozwolenie na budowę, a umowa 
z wykonawcą prac budowlanych powinna 
zostać podpisana jeszcze w 2020 roku. 
Z kolei placówka w Glinczu zagospodaruje 
część poddasza na potrzeby uczniów. W Ba-
ninie trwa przygotowanie starej szkoły do 
modernizacji i rozbudowy.

– Inwestycja w bazę oświatową to inwestycja 
w przyszłość. Staramy się wraz z Radą Miej-
ską w Żukowie tak kierować budżetem, by 
nasi najmłodsi mieszkańcy mieli jak najlep-
sze warunki do nauki i odnajdywania w sobie 
talentów, również sportowych – mówi Woj-
ciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo.

Skąd aż tak dynamiczna rozbudowa bazy 
oświatowej? Latem liczba zameldowanych 
osób w gminie Żukowo przekroczyła 40 tys. 
a jeszcze w 2015r. było ich o 8 tys. mniej. 

Tempo przyrostu jest więc ogromne. Stąd 
ta sfera działania samorządu będzie waż-
nym wydatkiem w gminnym budżecie.

Nowa Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

Szkoła w Pępowie będzie rozbudowana Nowa sala lekcyjna w szkole w Niestępowie

Rozbudowana szkoła w Niestępowie
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– Inwestycja w bazę oświatową to inwestycja 
w przyszłość. Staramy się wraz z Radą Miej-
ską w Żukowie tak kierować budżetem, by 
nasi najmłodsi mieszkańcy mieli jak najlep-
sze warunki do nauki i odnajdywania w sobie 
talentów, również sportowych – mówi Woj-
ciech Kankowski Burmistrz Gminy Żukowo.

Skąd aż tak dynamiczna rozbudowa bazy 
oświatowej? Latem liczba zameldowanych 
osób w gminie Żukowo przekroczyła 40 tys. 
a jeszcze w 2015r. było ich o 8 tys. mniej. 

Tempo przyrostu jest więc ogromne. Stąd 
ta sfera działania samorządu będzie waż-
nym wydatkiem w gminnym budżecie.

Nowa Szkoła Podstawowa w Tuchomiu

Szkoła w Pępowie będzie rozbudowana Nowa sala lekcyjna w szkole w Niestępowie

Rozbudowana szkoła w Niestępowie
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Co roku gala finałowa konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” 
organizowana była w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Tym 
razem z powodu pandemii konieczna była zmiana tej tradycji i to 
nie laureaci przyjechali do Marszałka, a Marszałek – do zwycięzców! 
A ci nie kryli radości, bo dzięki temu mogli gościć Mieczysława 
Struka w swoim rodzinnym Borzechowie. Przypomnijmy, iż to 
właśnie Borzechowo zdobyło nagrodę główna w kategorii „wieś” 
w tym prestiżowym konkursie.
Mieszkańcy podjęli Marszałka oraz przybyłych gości w świetlicy 
wiejskiej, z której są bardzo dumni, bo jest jednym z najpiękniejszych 
i najnowocześniejszych obiektów w całym regionie! Uroczystość odbyła 
się w wysokim reżimie sanitarnym, w bardzo małym gronie. Nie zabrakło 
w nim gospodarzy sołectwa i gminy oraz przyjaciół Borzechowa. 
Spotkanie poprowadzili sołys Renata Klimowicz oraz gospodarz gminy 
– wójt gminy Artur Herold, na ręce którego Marszałek M.Struk wręczył 
pamiątkowy dyplom z gratulacjami. Na ręce Pani Sołtys przekazał 
zaś nagrodę główną - symboliczny czek na 30 tysięcy zł! Jak jednak 
podkreślił, to nie nagroda ma znaczenie, ale radość i satysfakcja, iż 
Borzechowo jest najpiękniejszą wśród wszystkich pomorskich wsi. 
To wielki powód do dumy tym bardziej, iż jak zaznaczył M.Struk, 
Borzechowo może poszczycić się nie tylko pięknymi budynkami czy 
krajobrazami, ale także wielką aktywnością Mieszkańców, którzy 
pięknie, przez pokolenia budują swoją tożsamość i miłość do tego 

miejsca. - Warto tę aktywność zauważyć i nagrodzić, byście byli 
przykładem dla innych społeczności – mówił Marszałek. Podkreślił 
także dobrą kooperację mieszkańców z samorządem, czego dowodem 
są chociażby liczne, tak potrzebne inwestycje.
Potem przyszedł czas na podziękowania. Józef Sarnowski wręczył 
Renacie Klimowicz puchar i dyplom od Związku Gmin Pomorskich. Z kolei 
wójt Artur Herold skierował pod adresem mieszkańców Borzechowa 
gratulacje i słowa wdzięczności za ogromne zaangażowanie w życie 
swojej miejscowości. - Szczególne słowa uznania chciałbym skierować 
do Pani Sołtys, która jest zawsze radosna i uśmiechnięta, a jej energia 
promieniuje na całe Borzechowo – mówił wójt, podkreślając także 
wielką aktywność Mieszkańców, Rady Sołeckiej, koła seniorów, 
Pań Gospodyń, leśników, Klubu Sportowego „Sławek Borzechowo” 
i miejscowego stowarzyszenia oraz radnego J.Czubek. 
Nie zabrakło niespodzianek! Jedna z nich spotkała wójta, któremu – 
w imieniu mieszkańców Borzechowa – podziękowali wspólnie sołtys 
oraz radny Janusz Czubek podkreślając wzorcową, dobrą i życzliwą 
współpracę z samorządem. A efekty tego - widać gołym okiem!
Na koniec uroczystości odsłonięto pamiątkową tablicę przed 
budynkiem świetlicy i nawet wietrzna, pochmurna pogoda nie zepsuła 
tego dnia nikomu w Borzechowie humoru. Wszak to historyczny 
sukces i zwyczajnie wielka, wielka radość! Zapraszamy zatem do 
Borzechowa, gdzie czeka piękna przyroda, czyste jeziora, wspaniała 
kultura, nowoczesne ośrodki wypoczynkowe i przytulne pensjonaty, 
a przede wszystkim – gościnni i zawsze uśmiechnięci Mieszkańcy!

Marszałek odwiedził zwycięzców!

W środę 14 października Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego Mieczysław Struk wręczył 
Mieszkańcom Borzechowa tytuł „Najpiękniejsza 
Wieś Pomorska 2020”.

TEKST: Gmina Zblewo
ZDJĘCIA: Gmina Zblewo
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Mimo pandemii ten rok pod względem 
inwestycji jest dla Gminy Zblewo praw-
dziwie rekordowy. Trwa realizacja kilku 
dużych inwestycji, na które mieszkańcy 
czekali wiele lat. Dzięki zdobytemu do-
finansowaniu, w Zblewie powstaje nowe 
przedszkole. Prace postępują zgodnie 
z planem, a ich efekty widać każdego dnia! 
Wykonane zostały już niwelacyjne prace 
ziemne, nasypy oraz częściowa wymiana 
gruntu pod budynkiem przedszkola. Obec-
nie wykonywane  są fundamenty. 
Również na oczyszczalni w Zblewie trwa 
kompleksowa modernizacja. Inwestycja 
realizowana jest w ramach projektu „Mo-
dernizacja i rozbudowa systemu wodno-
ściekowego w aglomeracji Zblewo” - dzia-
łanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach” Programu Operacyjne-

go Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
Obecnie wartość całego projektu to 16 
276 829,14 zł, z czego wysokość unijnego 
dofinansowania wynosi 8 128 322,43  zł.
Dobre wieści także z miejscowego sta-
dionu, gdzie od kilku miesięcy trwa budo-
wa praktycznie nowego, nowoczesnego 
obiektu. Gmina Zblewo słynie ze sportowej 
pasji, mieszkańcy nie kryją więc radości. 
Prace są na ostatniej prostej – a ich sym-
bolem jest nowa murawa, która po długich 
miesiącach skomplikowanych prac ziem-
nych niedawno zakiełkowała i zaczyna się 

zazieleniać! Jest już gotowa także nowa 
bieżnia typu sandwich. 
Zakończyła się już także budowa nowej uli-
cy ks.Kreffta w Zblewie, która z pewnością 
będzie jedną z najpiękniejszych i najnowo-
cześniejszych ulic w Zblewie, z energoosz-
czędnym oświetleniem. Dodajmy, iż nowa 
ulica znajduje się w sąsiedztwie przyszłe-
go przedszkola, można więc śmiało po-
wiedzieć, iż ta część Zblewa przechodzi 
prawdziwą rewitalizację. Z całą pewnością 
nowo powstająca tu przestrzeń publiczna 
będzie bardzo atrakcyjna i nowoczesna.
A to nie koniec inwestycji. Jak mówi Artur 
Herold, Gmina nie osiada na laurach i już 
zabiera się za kolejne zadania inwesty-
cyjne. Tym razem w najbliższych planach 
samorządu jest długa lista inwestycji 
drogowych, na które Gmina pozyskała 
dofinansowanie w ramach tarczy antykry-
zysowej dla samorządów. Gmina Zblewo 
jest już po przetargach i podpisała kilka 
pierwszych umów na utwardzenie dróg 
gminnych. Kolejne – niebawem.

Budowa przedszkola, komplek-
sowa modernizacja oczyszczalni 
i stadionu, budowa nowej ulicy 
ks.Kreffta w Zblewie i moderni-
zacja gminnych dróg… To kluczo-
we inwestycje, które są właśnie 
realizowane w gminie Zblewo. 

strategiczne inwestycje 
w gminie Zblewo

TEKST: Gmina Zblewo
ZDJĘCIA: Gmina Zblewo
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Spotkania odbywają się w ramach pro-
jektu „Cyfrowa Mew@”, który ma na celu 
aktywizację osób powyżej 65 roku życia 
w obszarze umiejętności poruszania się 
w rzeczywistości nasyconej urządzeniami 
elektronicznymi. Efektem realizacji pro-
jektu ma być włączenie seniorów w budo-
wę społeczeństwa informacyjnego w Pol-
sce, rozwój funkcjonalnych kompetencji 
cyfrowych i umiejętności korzystania z IT 
w codziennym życiu. Zajęcia odbywają się 
2 razy w tygodniu, każda sesja trwa 4 go-
dziny. Do udziału w programie zgłosiło się 
20 osób z których utworzono dwie równe 
ilościowo grupy. 
Jedna z kursantek korzysta już na co dzień 
z telefonu dotykowego, ale jak sama przy-
znaje : „Nie znam jego wszystkich możli-
wości i dlatego zdecydowałam się na ten 
kurs.” , inna zaś opowiada o przebiegu 
kursu: „Na poprzednich zajęciach uczyli-
śmy się posługiwać myszką”, zapytana czy 

będzie kontynuować zajęcia mówi: „Tak, 
oczywiście, jestem ciekawa czego się tutaj 
nauczę bo chcę kupić laptopa i sama sobie 
z nim poradzić.”
Projekt skierowany jest do seniorów wy-
łącznie z tych gmin, które wcześniej za-
deklarowały wolę wsparcia swych miesz-
kańców. Szkolenia umożliwiają każdemu 
uczestnikowi nabycie bardzo praktycznych 
umiejętności:
- obsługi Internetu, komputera, telefonu, 
tabletu i innych urządzeń IT;
- podniesienie kompetencji pomocnych 
w życiu codziennym Seniora (komunikacja 
online, e-usługi, w tym zakupy i bankowość 
online, usługi medyczne, e-administracja 
i wiele innych).
Kursanci skorzystają z 90 godzin zajęć 
w szkoleniu rozszerzonym, otrzymają cer-
tyfikat potwierdzający nabyte umiejętno-
ści oraz tablet na własność.

Czarnowodzcy seniorzy od połowy 
października korzystają z nie-
odpłatnej możliwości zdobycia 
i pogłębienia wiedzy z zakresu 
obsługi komputerów, tabletów 
i smartfonów.

TEKST: Czarna Woda
ZDJĘCIA: Czarna Woda

Seniorzy opanowują 
cyfrową rzeczywistość
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Pierwotnie znajdował się tu hotel pracowniczy ze stołówką, biblio-
teką oraz salą spotkań towarzystwa sportowego, należący do będą-
cego wówczas w apogeum swego rozwoju Zakładu Płyt Pilśniowych. 
Po utworzeniu w roku 1993 r. nowej jednostki samorządu teryto-
rialnego z siedzibą w Czarnej Wodzie, zrodziła się idea, aby obiekt 
ten, o malejącym dla przedsiębiorstwa znaczeniu po transformacji 
ustrojowej roku 1989, przekazać nowo powstałej gminie jako sie-
dzibę. Pomysł wprowadzono w życie. Trzy lata po ustanowieniu jed-
nostki samorządu znaczna część obiektu została zagospodarowana 
na potrzeby administracji, pozostała część dalej spełniała funkcje 
gastronomiczne i socjalne. Zmiany substancji budynku przez niemal 
40 lat miały charakter kosmetyczny. W roku 2020 podjęto prace 
remontowe mające na celu poprawienie zarówno jego funkcjonal-
ności, ale także termoizolacyjności, co przy dużej kubaturze obiek-
tu przyczyni się do zmniejszenia kosztów jego utrzymania. Roboty 
prowadziły dwie firmy wyłonione w przetargach, jedna w kierunku 
modernizacji elewacji i dachu, druga przebudowy pomieszczeń po 
stołówce-restauracji i sali konferencyjnej.

 W skład robót wchodziły m.in.:
- wykonanie remontu dachu budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej 
Wodzie poprzez wymianę pokrycia dachu oraz docieplenie wełną 
i styropapą
- obróbki blacharskie (rynny, opierzenie)
- ocieplenie ścian budynku styropianem oraz wełną zgodnie z opra-
cowanym audytem energetycznym
- wymiana drzwi i okien
- wykonanie schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepeł-
nosprawnych z płyt marmurowych i kostki betonowej,
- zmiana układu części pomieszczeń w budynku polegająca na wy-
dzieleniu z pomieszczenia kuchni stołówki pomieszczeń zaplecza 
przeznaczonego pod działalność gastronomiczną
-  dostosowanie wyjść ewakuacyjnych do wymogów p.poż
- wymiana instalacji c.o. w budynku na nową
- wymiana instalacji: wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyj-
nej oraz elektrycznej w budynku na nowe
- montaż stolarki p.poż. na parterze wydzielającej oddzielną strefę 
pożarową oraz demontaż łatwopalnych wykładzin ścian i sufitów.
Zgodnie ze sporządzonym audytem energetycznym termomoder-
nizacji urzędu roczne zapotrzebowanie na energię cieplną powinno 
zmniejszyć się o 59,60%. Na przedsięwzięcie termomodernizacji 
budynku urzędu gmina Czarna Woda uzyskała premię termomo-
dernizacyjną z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 
w wysokości 105.560 zł.

TEKST: Czarna Woda
ZDJĘCIA: Czarna Woda

Budynek, w którym obecnie mieści się Urząd Miejski 
w Czarnej Wodzie, powstał na początku lat 80. XX w. 

Modernizacja budynku 
UrzęDU mieJskiego
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Ponad stuletni budynek dworca został 
w 2013 r. przejęty od kolei przez siera-
kowicki samorząd, aby docelowo zostać 
przekształcony w nowoczesny węzeł 
transportowy zanim reaktywowana zosta-
nie linia kolejowa 229 na odcinku Kartuzy 
– Sierakowice – Lębork.  

Projekt „Budowa węzła integracyjnego 
Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” 

polega na remoncie budynku dworca kolejo-
wego wraz z budową ok. 11 km ścieżek rowe-
rowych, stanowiących drogi dojazdowe do 
węzła integracyjnego. W ramach inwestycji 
wybudowano także budynek do obsługi sys-
temu roweru metropolitalnego, przystanek 
autobusowy z wiatą i parking dla około 80 
samochodów osobowych, który służy za-
równo mieszkańcom jak i przejezdnym. 

Budynek dworca nie mógł zostać rozbudo-
wany, gdyż nie wyraził na to zgody konser-
wator zabytków. Z zewnątrz obiekt został 

odnowiony, natomiast wewnątrz całkowi-
cie przebudowany, z zachowaniem orygi-
nalnych elementów, m.in., drewnianych 
belek konstrukcji dachu na poddaszu czy 
ceglanych nadproży. Obiekt przystosowa-
no dla osób niepełnosprawnych dobudo-
wując windę do północno-zachodniej ścia-
ny budynku. Jest to też pierwszy w gminie 
Sierakowice budynek użyteczności pu-
blicznej ogrzewany gazem ziemnym zasi-
lanym z wybudowanej w 2019 r. sieci ga-
zowej. Dworzec jest objęty monitoringiem 
i dozorem firmy ochroniarskiej.  

dwoRZec 
w sieRaKowicach 

nowocZesnym węzłem 
integracyJnym

W październiku ubiegłego 
roku zakończyły się prace 
modernizacyjne i budowla-
ne na dworcu PKP w Sie-
rakowicach i w jego najbliż-
szym otoczeniu. Inwestycja 
została zrealizowana przez 
Gminę Sierakowice w ra-
mach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego 
Sierakowice wraz z trasami 
dojazdowymi”.

TEKST: Gmina Sierakowice
ZDJĘCIA: Gmina Sierakowice

Na parterze zostanie zlokalizowany 
punkt obsługi pasażerów oraz poczekal-
nia. Piętro i poddasze zostaną przezna-
czone na usługi społeczne – m.in. infor-
mację turystyczną, a w przyszłości także 
nowoczesną bibliotekę multimedialną 
przeznaczoną dla młodzieży szkolnej 
i studentów. Obecnie funkcjonuje tu 
punkt bezpłatnych porad prawnych.

W sąsiedztwie dworca zaplanowano 
także budowę punktu małej gastronomii 
oraz hostelu w stylu retro. Pomieszczenia 
noclegowe zostaną zlokalizowane w sta-
rych wagonach ustawionych na bocznicy 
kolejowej. 

Projekt „Budowa węzła integracyjnego 
Sierakowice wraz z trasami dojazdowy-
mi” jest współfinansowany ze środków 
funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Całkowita wartość projektu to 
8.701.403,96 zł; kwota dofinansowania 
stanowi ponad 80 procent. Realizacja 
inwestycji jest pierwszym etapem rewi-
talizacji linii kolejowej 229 relacji Kartuzy 

– Sierakowice – Lębork. Przypomnijmy, że 
kolej dotarła do Sierakowic w 1905 roku, 
kiedy przedłużono do Lęborka linię kolejo-
wą łączącą Pruszcz Gdański z Kartuzami. 
Ruch pociągów pasażerskich został osta-
tecznie wstrzymany w czerwcu 2000 r. 

Obecnie trwają starania nad przywróce-
niem transportu kolejowego na nieczynnej 
trasie. W styczniu 2019 r. samorząd woje-
wództwa pomorskiego podpisał z PKP PLK 
SA umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej odcinka Kartuzy – Sierakowi-
ce, a w kwietniu br. rozpoczęła się wycinka 
drzew i krzewów na odcinku Kartuzy – Sie-
rakowice w celu przeprowadzenia prac 
geodezyjnych i geotechnicznych. 
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Ponad stuletni budynek dworca został 
w 2013 r. przejęty od kolei przez siera-
kowicki samorząd, aby docelowo zostać 
przekształcony w nowoczesny węzeł 
transportowy zanim reaktywowana zosta-
nie linia kolejowa 229 na odcinku Kartuzy 
– Sierakowice – Lębork.  

Projekt „Budowa węzła integracyjnego 
Sierakowice wraz z trasami dojazdowymi” 

polega na remoncie budynku dworca kolejo-
wego wraz z budową ok. 11 km ścieżek rowe-
rowych, stanowiących drogi dojazdowe do 
węzła integracyjnego. W ramach inwestycji 
wybudowano także budynek do obsługi sys-
temu roweru metropolitalnego, przystanek 
autobusowy z wiatą i parking dla około 80 
samochodów osobowych, który służy za-
równo mieszkańcom jak i przejezdnym. 

Budynek dworca nie mógł zostać rozbudo-
wany, gdyż nie wyraził na to zgody konser-
wator zabytków. Z zewnątrz obiekt został 

odnowiony, natomiast wewnątrz całkowi-
cie przebudowany, z zachowaniem orygi-
nalnych elementów, m.in., drewnianych 
belek konstrukcji dachu na poddaszu czy 
ceglanych nadproży. Obiekt przystosowa-
no dla osób niepełnosprawnych dobudo-
wując windę do północno-zachodniej ścia-
ny budynku. Jest to też pierwszy w gminie 
Sierakowice budynek użyteczności pu-
blicznej ogrzewany gazem ziemnym zasi-
lanym z wybudowanej w 2019 r. sieci ga-
zowej. Dworzec jest objęty monitoringiem 
i dozorem firmy ochroniarskiej.  

dwoRZec 
w sieRaKowicach 

nowocZesnym węzłem 
integracyJnym

W październiku ubiegłego 
roku zakończyły się prace 
modernizacyjne i budowla-
ne na dworcu PKP w Sie-
rakowicach i w jego najbliż-
szym otoczeniu. Inwestycja 
została zrealizowana przez 
Gminę Sierakowice w ra-
mach projektu „Budowa 
węzła integracyjnego 
Sierakowice wraz z trasami 
dojazdowymi”.

TEKST: Gmina Sierakowice
ZDJĘCIA: Gmina Sierakowice

Na parterze zostanie zlokalizowany 
punkt obsługi pasażerów oraz poczekal-
nia. Piętro i poddasze zostaną przezna-
czone na usługi społeczne – m.in. infor-
mację turystyczną, a w przyszłości także 
nowoczesną bibliotekę multimedialną 
przeznaczoną dla młodzieży szkolnej 
i studentów. Obecnie funkcjonuje tu 
punkt bezpłatnych porad prawnych.

W sąsiedztwie dworca zaplanowano 
także budowę punktu małej gastronomii 
oraz hostelu w stylu retro. Pomieszczenia 
noclegowe zostaną zlokalizowane w sta-
rych wagonach ustawionych na bocznicy 
kolejowej. 

Projekt „Budowa węzła integracyjnego 
Sierakowice wraz z trasami dojazdowy-
mi” jest współfinansowany ze środków 
funduszy Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Całkowita wartość projektu to 
8.701.403,96 zł; kwota dofinansowania 
stanowi ponad 80 procent. Realizacja 
inwestycji jest pierwszym etapem rewi-
talizacji linii kolejowej 229 relacji Kartuzy 

– Sierakowice – Lębork. Przypomnijmy, że 
kolej dotarła do Sierakowic w 1905 roku, 
kiedy przedłużono do Lęborka linię kolejo-
wą łączącą Pruszcz Gdański z Kartuzami. 
Ruch pociągów pasażerskich został osta-
tecznie wstrzymany w czerwcu 2000 r. 

Obecnie trwają starania nad przywróce-
niem transportu kolejowego na nieczynnej 
trasie. W styczniu 2019 r. samorząd woje-
wództwa pomorskiego podpisał z PKP PLK 
SA umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej odcinka Kartuzy – Sierakowi-
ce, a w kwietniu br. rozpoczęła się wycinka 
drzew i krzewów na odcinku Kartuzy – Sie-
rakowice w celu przeprowadzenia prac 
geodezyjnych i geotechnicznych. 
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aby 
miesZKańcom 

Żyło się 
lepieJ

Bogusława Engelbrecht, Wójt Gminy Linia: „Jako 
włodarza Gminy Linia cieszy mnie każda inwestycja 

poprawiająca jakość życia mieszkańców”.

TEKST: UG Linia
ZDJĘCIA: UG Linia

W bardzo trudnym okresie dla samorządów  
na terenie Gminy Linia w mijających trzech 
kwartałach 2020 roku  wykonano  kilka  
inwestycji poprawiających warunki bezpie-
czeństwa użytkowników ruchu drogowego. 

ZAlICZyć do nICh nAlEży: 

1. Przebudowę drogi gminnej nr 150020G 
relacji Miłoszewo – Karpaty. Na zadnie uda-
ło się pozyskać wsparcie w ramach opera-
cji typu : „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „ Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwe-
stycji w energię odnawialną i w oszczędza-
nie energii”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Utwardzono 970 mb. drogi asfaltem i wy-
konano stosowne odwodnienie. 
2. Wykonanie utwardzenia drogi płytami 
yomb - ul. Górnej w miejscowości niepo-

czołowice na odcinku 255m. Może to nie-
wielka inwestycja, ale przez mieszkańców 
oczekiwana.
3. Przebudowę drogi gminnej relacji Linia – 
Kobylasz prowadzącej do gruntów rolnych. 
W ramach tej inwestycji wykonano 614 
m nawierzchni asfaltowej. Na to zadanie 
Gmina Linia otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 137 790 z budżetu Wojewódz-
twa Pomorskiego w ramach dotacji na 
modernizacje dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. Całkowity koszt inwestycji to 
kwota 471 022 zł 
4. Przebudowę drogi gminną Lewin-
ko – Pobłocie – Dąbrówka – koszt zada-
nia 522.713,72 zł dofinansowaną kwotą 
261.356 z Funduszu dróg Samorządowych 
z nawierzchnią asfaltową. 
5. Remont odcinka drogi relacji Lewinko 
– Lewino za kwotę 434 507,39 zł z czego 
217 253, 00 zł stanowi kwota dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych 
z nową nawierzchnią asfaltową.
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W tym miejscu pragnę nadmienić jeszcze 
o inwestycjach realizowanych we współ-
pracy z Powiatem Wejherowskim. W tym 
roku zależało nam by poprawić bezpie-
czeństwo przede wszystkim pieszych, 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo 
innych użytkowników dróg. Mam tu na my-
śli takie inwestycje jak: wykonanie przejść 
dla pieszych z azylem wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą w miejscowościach Po-
błocie, Strzepcz i Smażyno.

Oprócz inwestycji drogowych pozyskujemy 
i realizujemy zadania dotyczące wsparcia. 
Osób począwszy od najmłodszych po naj-
starszych. Mam tu na myśli kilka projek-
tów takich jak:
1. Tworzenie dziennego domu Pomocy pn. „ 
życzliwa dłoń” realizowanego na podstawie 
projektu partnerskiego z Kartuskim Cen-
trum Caritas Kartuzy i Gminą Przodkowo. 
Odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim: 
seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami 
i chorobami przewlekłymi, dzieci i mło-
dzież, opiekunowie osób potrzebujących 
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 
kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną 
pieczę zastępcza, usamodzielnieni wycho-
wankowie pieczy zastępczej. Przewidywa-
na wartość projektu 1 814 543,18 zł z czego 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego ok. 1 542 361 zł.

2. Publiczny Internet dla każdego – pro-
gram jest wsparciem na rzecz bezpłatnego 
dostępu do Internetu w wewnętrznych lub 
zewnętrznych przestrzeniach publicznych. 
3. „Poprawienie sytuacji osób w wieku 
aktywności zawodowej na rynku pracy” 
to projekt szkoleniowy w zakresie języka 
angielskiego i niemieckiego, umiejętności 
komputerowych i zawodowych. Szkolenia 
zakończone są egzaminem i wydaniem 
certyfikatu.
4. „Zaraz wracam – projekt wspierający po-
wrót do pracy po przerwie związanej z uro-
dzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3 dla 
mieszkańców Gminy linia” Celem tego 
zadania jest ukierunkowanie na umożliwie-
nie zwiększenia zatrudnienia osób opieku-
jących się dziećmi do lat 3 , realizowane 
w postaci rozwiązań ułatwiających tym 
osobom wejście lub powrót na rynek pra-
cy oraz zwiększających szanse utrzymania 
pracy. W tym celu Gmina Linia utworzy 18 
miejsc opieki w Gminnym Żłobku. 

Dużą radością dla mnie i mieszkańców są in-
westycje w Odnawialne Źródła Energi. Jako 
chyba jedna z pierwszych gmin w 2015 roku 
realizowaliśmy projekt wyposażenia w in-
stalacje fotowoltaiczne posesji mieszkań-
ców i budynków użyteczności publicznej.

Realizujemy we współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska działania 
na rzecz wymiany źródeł ciepła.

Każda inwestycja, która pozwala zmniej-
szać zapotrzebowanie na energię również 
cieplną to dla nas chluba, bo w ten spo-
sób dbamy o nasze naturalne środowisko, 
a w przypadku pięknej Gminy Linia to 
ogromny walor. W związku z tym faktem 
przeprowadziliśmy duże inwestycje termo-
modernizacyjne w budynkach użyteczno-
ści publicznej m.in. w Zespole Szkół w Lini, 
w Gminnej Bibliotece , w budynku urzędu 
Gminy Linia czy w budynku socjalnym na 
stadionie w Lini. Obecnie przygotowujemy 
się do termomodernizacji Szkoły Podsta-
wowej w Strzepczu z dofinansowaniem 
z Funduszy Norweskich.

Oczywiście mamy jeszcze dużo planów 
dlatego złożyliśmy dużo wniosków dofi-
nansowanych z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych i Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a także do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Czekamy na rozstrzygnięcia konkursów .
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równoważony rozwój przy-
czynił się do podniesienia 
standardu życia w gminie, 
czego dowodem jest ro-
snąca liczba mieszkańców, 

a szczególnie przedsiębiorców, którzy co-
raz chętniej inwestują na naszym terenie.

ceDry wielkie - tu 
biJe seRce żuław

Gmina Cedry Wielkie to wyjątkowe miejsce na mapie 
Pomorza i kraju. To serce Żuław, którego główną aortą jest 
trasa szybkiego ruchu S7. To właśnie dzięki niej staliśmy 
się gminą dynamicznie rozwijającą w wielu obszarach życia 
publicznego. Realizujemy inwestycje infrastrukturalne, 
poprawiające komfort życia mieszkańców i ulokowanych 
tu przedsiębiorstw. Dbamy o jak najlepszą ofertę 
edukacyjna, kulturalną i rekreacyjno-sportową. Od pokoleń 
przychodzi nam żyć w sąsiedztwie królowej polskich rzek 
Wisły, dlatego też istotne jest dbanie o bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe mieszkańców.

TEKST: Cedry Wielkie
ZDJĘCIe: Cedry Wielkie

Z
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Na wzrost liczby inwestycji mają wpływ 
nie tylko korzystne położenie ale i facho-
we planowanie rozwoju oraz stabilność 
w zarządzaniu gminą. Gmina posiada plany 
zagospodarowania przestrzennego dla ca-
łego swojego obszaru.

Tereny inwestycyjne są atrakcyjnie poło-
żone w bliskości ważnych ciągów komu-
nikacyjnych i metropolii Trójmiasta. Przez 
teren gminy przebiega droga ekspresowa 
S-7 z węzłem komunikacyjnym w Koszwa-
łach oraz Cedrach Małych. Budowa drogi 
ekspresowej S-7 na odcinku KOSZWAŁY – 
ELBLĄG to jedno z bardziej strategicznych 

przedsięwzięć dla województwa pomor-
skiego, które w znaczącym stopniu wpły-
wa na rozwój naszej gminy.  Dla przyszłych 
przedsiębiorców przygotowano kilkaset 
hektarów w tzw. „korytarzu transporto-
wym” w miejscowościach: Kiezmark, Cedry 
Małe, Miłocin oraz Koszwały. Przygoto-
wana jest też 50 ha działka przeznaczona 
na centrum logistyczne. Na terenie naszej 
gminy z powodzeniem działała już stocznia 
jachtowa oraz ocynkownia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, 
samorządowcy obniżyli do minimum staw-
ki podatku od środków transportowych. 

Takie działania zostały bardzo szybko 
dostrzeżone. Cedry Wielkie już kilka lat 
temu zostały uhonorowane prestiżowym 
wyróżnieniem „Gmina Przyjazna Trans-
portowi Drogowemu”.

Niezwykle ważna dla rozwoju naszej gmi-
ny jest droga ekspresowa S7, która jest 
jedną z głównych dróg w naszym kraju, 
a gmina Cedry Wielkie swego rodzaju 
bramą wjazdową do Trójmiasta, gdzie ulo-
kowane są porty morskie i lotniczy oraz 
węzeł kolejowy.
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Ile lat jest Pan w samorządzie?

Decyzją mieszkańców Gminy Nowy Staw 
w 2018 roku rozpocząłem swoją piątą ka-
dencję na stanowisku burmistrza. W 2002 
roku po raz pierwszy podjąłem decyzję 
o kandydowaniu. Niewiele wiedziałem wte-
dy o pracy w samorządzie. Prowadziłem 
z sukcesem własną, dobrze rozwijającą się 
firmę. Podjąłem wyzwanie i udało się. Je-
stem pierwszym, i jak do tej pory jedynym, 
burmistrzem Nowego Stawu wybranym 
w bezpośrednich wyborach. To właśnie 
wtedy, osiemnaście lat temu rozpoczęła 
się moja zawodowa przygoda z samorzą-
dem terytorialnym, która trwa do dziś.
Nie jest łatwo cieszyć się poparciem miesz-

kańców, gdy kieruje się gminą przez tak 
długi czas. Decyzję podjętą przez naszych 
mieszkańców przy urnie wyborczej traktuję 
nie tylko jako dowód zaufania nowostawian 
do pracy, jaką wykonuję na rzecz naszej 
Małej Ojczyzny, ale i wyzwanie, któremu 
staram się sprostać każdego dnia.
Z roku na rok coraz lepiej czuję się pełniąc 
funkcję burmistrza. Z pewnością pomagają 
w tym doświadczenia moich poprzednich 
kadencji, ale również partnerskie relacje 
i zaufanie do radnych oraz pracowników. To 
chyba najlepsza droga do sukcesów w pra-
cy dla dobra naszych mieszkańców.

Jakie inwestycje w ostatnich miesiącach 
(a może i latach ) były najważniejsze dla 

rozwoju gminy i mieszkańców?

Nie sposób wymienić wszystkich zadań 
inwestycyjnych, zakupów i inicjatyw re-
alizowanych na rzecz mieszkańców. Było 
ich wiele na każdej płaszczyźnie życia 
społecznego, o czym można się przekonać 
rozglądając się wokół siebie. 
Trudno wymienić wszystko, co udało się 
zrealizować dla mieszkańców i rozwoju 
naszej gminy przez ostatnie lata. To długa 
lista inwestycji w infrastrukturę technicz-
ną, gospodarczą, społeczną, kulturalną, 
czy sportową w mieście i na obszarze wiej-
skim naszej gminy. Każda na swój sposób 
potrzebna i ważna. Dlatego skupię się na 
najważniejszych.

przyszłoŚć
twoRZy się dZiś

Z Jerzym Szałachem, 
burmistrzem Nowego 
Stawu, o osiągnięciach 
ostatnich lat, zmianach jakie 
zaszły w mieście i gminie 
oraz planach rozwojowych 
rozmawia Rafał Korbut.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UM Nowy Staw
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Infrastruktura techniczna
około 90% wyremontowanych, zmo-•	

dernizowanych dróg
około 70% wyremontowanych chodni-•	

ków, parkingów
budowa i modernizacja sieci wodocią-•	

gowo – kanalizacyjnej
budowa nowej drogi objazdowej za-•	

bytkowego centrum miasta

Infrastruktura sportowa i turystyczna
budowa przystani kajakowej z zaple-•	

czem sanitarnym na rzece Świętej
kilkanaście km nowych ścieżek rowe-•	

rowych i infrastruktura rowerowa 
modernizacja stadionu miejskiego•	
remont budynku Ośrodka Sportu i Re-•	

kreacji
budowa boisk wielofunkcyjnych, •	

Infrastruktura społeczna
remont budynku Nowostawskiego •	

Centrum Kultury
stworzenie Galerii Żuławskiej•	
budowa i remonty świetlic wiejskich•	
budowa placów zabaw, siłowni plene-•	

rowych, miejsc odpoczynku mieszkańców
termomodernizacja budynku urzędu •	

miejskiego
budowa nowoczesnego ośrodka zdrowia•	
stworzenie klubu malucha – miejsca •	

opieki nad dziećmi do lat 3
remont budynku pod Centrum Wspar-•	

cia Rodziny
budowa targowiska miejskiego•	

Bezpieczeństwo
stworzenie Zespołu Służb Ratowniczych•	
budowa dwóch remiz OSP•	
zakup sprzętu ratowniczego•	
system automatycznego powiadamia-•	

nia mieszkańców

Zabytki i przestrzeń publiczna
rewaloryzacja zabytkowej przestrzeni •	

publicznej w obrębie historycznego ukła-
du urbanistycznego miasta

remont i prace konserwatorskie w ko-•	
ściele poewangelickim zwanym „Ołówkiem”

remonty i prace konserwatorskie za-•	
bytkowych kościołów na terenie gminy

Mieszkańcy i turyści mogą korzystać 
z ogromnej liczby imprez kulturalnych, któ-
re przyciągają tysiące widzów. Nowy Staw 
stał się rozpoznawalny w całym wojewódz-
twie, a nawet poza nim dzięki organizacji 
m.in. cyklicznego festiwalu Żuławy w Ryt-
mie Disco i innym koncertom z udziałem 
gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jest też 
ważnym miejscem dla miłośników motory-
zacji. Od lat odbywają się tu zloty samo-
chodów z grupy VAG, Truck Show Pomorze 
i Żuławski Zlot Motocyklowy. Samorząd 
wspiera również czwartoligową drużynę 
piłkarską Grom Nowy Staw.

Które ze zrealizowanych zadań uważa 
Pan za największy sukces?

Niezmiernie ważne jest strategiczne plano-
wanie rozwoju miasta i gminy. Dlatego każ-
dą inwestycję, przedsięwzięcie, aktywność 
społeczną planuję w myśl zasady: Przy-
szłość tworzy się dziś. Mam ogromną sa-
tysfakcję, że tworzę przyszłość z naszymi 
mieszkańcami już 18 lat. Patrząc z perspek-
tywy czasu jak bardzo zmienił się Nowy 
Staw, jak zmieniły się nasze sołectwa, 
każdy sukces cieszy - i te wielomilionowe 
inwestycje infrastrukturalne i setki drob-
nych przedsięwzięć, wszystko, co wspólną 

pracą, często niemałym wysiłkiem finanso-
wym, udało się osiągnąć dla rozwoju naszej 
lokalnej wspólnoty samorządowej. Wierzę, 
że Gmina Nowy Staw ma duży potencjał 
i dlatego stawiam sobie, jako włodarzowi, 
wielkie cele. Trzeba mieć wielkie cele, by 
nie poddać się przygnębieniu z powodu ma-
łych niepowodzeń. Przekonałem się o tym 
wielokrotnie, że są możliwe do osiągnięcia.
Za swój osobisty sukces uważam ścią-
gnięcie do gminy dużego inwestora z ob-
szaru OZE (park elektrowni wiatrowych) 
zapewniającego znaczące dochody po-
datkowe a także reorganizację gminnego 
systemu oświaty, którą przeprowadziliśmy 
kilka lat temu. Szczególnie bliskie są mi 
również trzy inwestycje. Pierwszą z nich 
jest rewaloryzacja zabytkowego centrum 
naszego miasteczka i remont „Ołówka”, 
czyli zrujnowanego, dawnego kościoła 
ewangelickiego a dziś tętniącego życiem 
symbolu Nowego Stawu, gdzie skupia się 
życie kulturalne mieszkańców. 
Drugą jest inwestycja poprawiająca bez-
pieczeństwo oraz warunki ochrony zdro-
wia naszych mieszkańców, czyli oddanie 
do użytku Zespołu Służb Ratowniczych. 
Trzecią natomiast jest zbudowanie drogi 
objazdowej, która kieruje ruch samochodo-
wy poza zabytkowy rynek Nowego Stawu. 
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Dzięki tej inwestycji osiągnęliśmy za jednym razem dwa cele: od-
ciążyliśmy zabytkowe centrum od ruchu samochodowego, a jedno-
cześnie skomunikowaliśmy pocukrownicze, tereny przemysłowe, 
na których tworzymy duży ( ponad 13 ha) teren inwestycyjny. Mam 
nadzieje, że już wkrótce będą powstawały tam kolejne firmy dające 
zatrudnienie naszym mieszkańcom.
Wszystkie powyższe inwestycje zrealizowaliśmy przy współudziale 
środków unijnych pozyskanych przez urząd.

Czy Nowy Staw chętnie sięga po środki zewnętrzne? Ile pieniędzy 
i na jakie dziedziny ( inwestycje drogowe, ochrona środowiska, 
ochrona zdrowia itp. ) udało się pozyskać ?

Osobiście dumny jestem ze skuteczności naszego samorządu w po-
zyskiwaniu środków zewnętrznych (dotacji z funduszy unijnych, 
z budżetu państwa i innych źródeł), bez których nie byłoby możliwe 
zrealizowanie tak wielu ważnych dla gminy inwestycji i przedsię-
wzięć społecznych. Właściwie wszystkie wymienione przeze mnie 
zadania i inwestycje zostały zrealizowane z mniejszym lub większym 
udziałem środków zewnętrznych. Korzystaliśmy z wielu dostępnych 
źródeł unijnych pieniędzy aplikując w konkursach ogłaszanych w ra-
mach różnych programów unijnych, zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i regionalnym. Fundusze na realizację największych inwestycji 
w mieście pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomorskiego. Wsparcie finansowe dla inwestycji 
w naszych sołectwach uzyskaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich a także programu Leader. Poza tym korzystaliśmy właści-
wie z wszystkich dostępnych rządowych i wojewódzkich programów 
wsparcia. Tak z grubsza licząc, udział środków finansowych pozy-
skanych w ramach bezzwrotnej pomocy z funduszy unijnych i budże-
tu państwa osiągnął poziom ok. 35 mln złotych. A trzeba podkreślić, 
że to niewiele mniej, niż wynosi roczny budżet gminy.

Jakie są plany rozwojowe Nowego Stawu na najbliższą i tę nieco 
dalszą przyszłość?

Planów jest bardzo dużo. Począwszy od dokończenia rozpoczętych 
projektów np. wartego ponad 10 mln zł projektu rewitalizacyjnego 
obejmującego kilka dużych zadań infrastrukturalnych m.in. zago-
spodarowanie terenu dwóch osiedli mieszkaniowych. 
W ramach tzw. zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego wyko-
naliśmy już remont i adaptację budynku przy ul. Słowackiego na 
potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, które rozpoczęło swoją dzia-
łalność od pąździernika br. 
Aplikujemy o środki zewnętrzne potrzebne na termomodernizację. 
remonty i rozbudowę budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
a także na dalszy rozwój infrastruktury rowerowej i dokończenie 
budowy sieci ścieżek rowerowych. Ważnym celem na najbliższe lata 
jest promocja gospodarcza gminy i rozwijanie naszej oferty inwesty-
cyjnej, tak by zainteresować potencjalnych inwestorów, na których 
czeka dobrze przygotowany, duży, uzbrojony i dobrze skomunikowa-
ny teren po byłej cukrowni. Długo można tak wymieniać… 
Moim priorytetem na najbliższą przyszłość jest skoncentrowanie wy-
siłków na działaniach społecznych, w tym objęcie wsparciem rodzin, 
seniorów i niepełnosprawnych. Przygotowujemy się do otwarcia w No-
wym Stawie kolejnych, poza funkcjonującym już Centrum Wsparcia 
Rodziny, placówek np. środowiskowego domu samopomocy.
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Obecnie, na terenie powiatu tczewskiego, 
warunki te spełniają już placówki w Nar-
kowach oraz przy ul. Wyspiańskiego 2A 
w Tczewie. Tę ostatnią, Powiat Tczewski 
zakupił w 2019 roku, jednakże do speł-
nienia ustawowych wymogów, Zarząd Po-
wiatu Tczewskiego musiał zakupić jeszcze 
jeden budynek.

- Nasza Placówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza mieszcząca się w budynku przy ulicy 
Wojska Polskiego 6 w Tczewie posiada 
zgodę na funkcjonowanie do dnia 1 stycz-
nia 2021 roku - tłumaczy dyrektor Centrum 
Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Tczewie, Elżbieta Pro-
tasiuk. - Do tego czasu musieliśmy prze-
prowadzić 28 wychowanków do dwóch 
domów po 14 osób w każdym. 

We wrześniu, na potrzeby Domu Dziecka 
została zakupiona nieruchomość w Tcze-
wie przy ul. Wojciecha Kossaka 16. Jest to 
wolnostojący budynek mieszkalny dwu-
kondygnacyjny, podpiwniczony z podda-
szem użytkowym o powierzchni użytko-
wej 302,28 m2. Zakup domu to wydatek 
ok. 685 tys. zł. Środki pochodzą z Fundu-
szu Inwestycji Samorządowych. Placówka 
będzie łączyć zadania socjalizacyjne z in-
terwencyjnymi

- Chcemy czternaścioro wychowanków 
jeszcze jesienią przenieść do zakupionego 
domu. Obiekt wymaga naprawdę niewiel-
kich prac odświeżeniowych. Jestem prze-
konany, że już niedługo będziemy mogli 
rozpocząć przeprowadzkę - mówi starosta 
tczewski, Mirosław Augustyn. - 

od 2012 r. trwa w Polsce reforma 
opieki zastępczej. Jednym z jej 
podstawowych założeń jest zli-
kwidowanie dużych domów dziec-
ka i zastąpienie ich mniejszymi 
placówkami liczącymi sobie do 14 
wychowanków. od wprowadzenia 
tych zmian, samorząd Powiatu 
Tczewskiego nieustannie dążył do 
uzyskania wymaganych standar-
dów dla placówek opiekuńczo-
wychowawczych. dzięki wspól-
nym staraniom udało się sprostać 
temu wyzwaniu. 

Domy Dziecka 
już po transformacji

TEKST: Powiat tczewski
ZDJĘCIA: Powiat tczewski
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Powiat Tczewski otrzymał ze środków Pań-
stwowego Funduszu Celowego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 2 582 
725 zł dofinansowania (50% wartości ca-
łego zadania) na realizację inwestycji pn. 
Remont dziesięciu odcinków dróg powiato-
wych polegający na położeniu dywaników 
asfaltowych typu „Slurry Seal”. Całość 
opiewa na kwotę 5 165 450 zł. Inwestycję 
wsparły również samorządy gminne. 

- Będziemy realizować aż 10 inwestycji. 
W bieżącej kadencji wychodzimy z zało-
żenia, że w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych chcemy zrealizować konkretne 
zadania w czterech gminach wchodzących 

w skład naszego Powiatu. Pragnę zazna-
czyć, że dofinansowanie udało się uzyskać 
w dużej mierze dzięki wsparciu samorzą-
dów gminnych, które współfinansują na-
sze zadanie. - komentuje Mirosław Augu-
styn - Starosta Tczewski . - Dziękuję Radom 
tych gmin za podjęcie stosownych uchwał 
pozwalających nam na zabezpieczenie 
środków finansowych na wkład własny.
Remonty odcinków dróg będą realizo-
wane na terenie Gminy Wiejskiej Tczew 
(Krzywe Koło – Koźliny – Tczew, Sobowidz 
– Rukosin, Godziszewo – Damaszka, Da-
maszka – Boroszewo),  
Gminy Subkowy (Radostowo – Subkowy 
PKP, Gorzędziej – Rybaki – Gręblin, Subko-

wy – Mała Słońca), Gminy Pelplin (Klonów-
ka – Rajkowy – Rudno, Rywałd – Klonówka – 
Pelplin, Gorzędziej – Rybaki – Gręblin) oraz 
Gminy Morzeszczyn (Barłożno – Kierwałd). 
Szczegółowy harmonogram prac jest do-
stępny na stronie internetowej www.po-
wiat.tczew.pl oraz w mediach społeczno-
ściowych Powiatu Tczewskiego. 

Drogi są remontowane technologią „Slur-
ry Seal”. Polega ona na wypełnianiu nie-
równości, kolein oraz wykonaniu cienkiej 
nakładki (do około 2 cm.) na powierzchni 
remontowanej drogi przy pomocy pół-
płynnej mieszanki mineralno- emulsyjnej 
wytworzonej w specjalistycznym kombaj-
nie. Dzięki tej technologii nawierzchnia 
pozostanie solidna, przydatna do użytku 
i bezpieczna. Istotne jest też to, że okres 
wyłączenia drogi z użytkowania, niezbęd-
ny do załatania dziur lub regeneracji na-
wierzchni, jest redukowany do minimum. 
Podczas prowadzenia robót ruch będzie 
odbywał się wahadłowo. 

Rozpoczęła się bardzo ważna 
dla mieszkańców Powiatu 
Tczewskiego inwestycja pn. 
„Przebudowa dziesięciu odcinków 
dróg powiatowych polegająca 
na położeniu dywaników 
asfaltowych typu Slurry Seal”. 
Łącznie prawie 40 km dróg 
powiatowych zostanie oddanych 
do remontu.

Powiat Tczewski 
rozpoczął prawdziwy 
maraton drogowy TEKST: Powiat tczewski

ZDJĘCIA: Powiat tczewski
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Sprzęt i materiały zostały przekazane wy-
branym rodzinom. Do podmiotów pieczy 
zastępczej trafiło 66 komputerów przeno-
śnych typu laptop, 1 urządzenie audiowizu-
alne - z przeznaczeniem do wyrównywania 
braków szkolnych, podnoszenia kompe-
tencji, organizacji czasu wolnego w czasie 
nauczania zdalnego.
- Poza tym 1170 sztuk maseczek jedno-
razowych, 5250 rękawiczek ochronnych 
oraz 79 litrów płynów dezynfekcyjnych 
w ramach wsparcia dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w środki ochrony in-
dywidualnej - do 23 podmiotów pieczy 
zastępczej. - wylicza Starosta Tczewski, 
Mirosław Augustyn. - Łącznie, wsparcie 
uzyskały 66 podmioty pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tczewie poszukuje kandydatów do peł-
nienia funkcji rodziny zastępczej nieza-
wodowej i zawodowej zamieszkujących na 
terenie Powiatu Tczewskiego.

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowa-
na w przypadku niemożności zapewnienia 
dziecku opieki i wychowania przez rodziców 
biologicznych. Jest to przejściowa – okre-
sowa forma opieki nad dzieckiem. - tłuma-
czy dyrektor Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Tczewie, Katarzyna Wróbel. 
- W rodzinach zastępczych umieszcza się 
dzieci, których rodzice zostali trwale lub 
czasowo pozbawieni praw rodzicielskich 
lub gdy władza ta została im ograniczona. 
Podjęcie decyzji i starań o ustanowienie ro-
dziny zastępczej wymaga wielkiego serca, 
a jeszcze większej odwagi i odpowiedzial-
ności. Dziecko umieszczane w rodzinie za-
stępczej jest po szczególnych przejściach, 
jest dzieckiem skrzywdzonym. Zostaje 
wyrwane ze swego środowiska, później 
trafia do placówki, tracąc dotychczasowe 
życie, czuje się odtrącone i pozostawione 
na pastwę losu. Rodzinna opieka zastęp-
cza jest jedna z zasadniczych form opieki 
nad dziećmi, które jej nie maja ze strony 
rodziców i jest usługa na rzecz dzieci i ich 
rodziców biologicznych. Rodzina zastęp-
cza daje dzieciom i rodzicom szanse, aby 
zaleczyć rany, odrodzić się i rozwinąć. 
Miejsce, w którym dzieci poczułyby, ze są 
w ich pobliżu osoby, które otaczają je miło-
ścią i troska tak bardzo potrzebna do tego 
ich właściwego rozwoju.
Projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej w okresie pan-
demii COVID-19” realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Ponad 212 tys. zł na pomoc w nauce 
dla dzieci pozostających w pieczy 

zastępczej
Powiat Tczewski otrzymał 212 275 zł dofinansowania na realiza-
cję projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 
w okresie pandemii COVID-19”. Dofinansowanie pozwoliło na zakup 
wyposażenia na realizowanie przez wychowanków pieczy zastęp-
czej zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony 
indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią.

TEKST: Powiat tczewski
ZDJĘCIA: Powiat tczewski
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park północny i rZeka noGat – 
Zielone prZestrZenie miejskie 

Park Północny, rzeka Nogat oraz jej oto-
czenie stanowią niezwykle atrakcyjny 
i cenny obszar. Na przestrzeni lat, w prze-
strzeni parku, wykonano trasy spacero-
we z miejscami rekreacji i wypoczynku, 
ścieżką dydaktyczną, na bazie której 

prowadzone są lekcje przyrody w terenie 
oraz Szlakiem Legend Krzyżackich. Uzu-
pełnieniem infrastruktury parkowej jest 
wybudowana przystań żeglarska, liczą-
ca obecnie 48 miejsc cumowniczych. Na 
bazie powstałej infrastruktury na rzece 
Nogat, 29 sierpnia br. odbył się IV Wiel-
ki Spływ Kajakowy zorganizowany przez 
Samorząd Województwa Pomorskiego, 

Miasto Malbork, Gminę Malbork oraz 
Gminę Stare Pole. W najbardziej repre-
zentacyjnej części miasta, znajdującej się 
w bezpośredniej bliskości malborskiego 
zamku, znajdzie miejsce punkt widokowy 
z tematycznym placem zabaw. Zagospo-
darowanie przestrzeni uzupełniają przy-
stań pasażerska oraz przystań kajakowa. 

Malbork z powodzeniem  planuje i wdraża działania skierowane na podwyższenie 
jakości życia w mieście i udostępnianie nowych przestrzeni publicznych mieszkańcom 

i turystom. Podejmowane działania są możliwe między innymi dzięki sprawnemu 
wykorzystaniu zewnętrznych środków finansowych, w szczególności Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego a także Programu Współpracy 

Transgranicznej Polska-Rosja, jak i pozostałych unijnych środków finansowych.

malbork- stawiamy 
na RoZwÓJ!

Foto UM Malbork wrzesień 2019 | Od lewej: Roman Milanowski - Naczelnik Wydziału Inżynierii Miasta Aleksandra Iglińska Magdalena Żołędziewska - 
Pełnomocnik ds. zamówień publicznych Waldemar Kurpias Monika Sasin - Naczelnik Wydziału Projektów Rozwojowych Małgorzata Majchrzak Anita 
Kluczyk-Cetnarowska Sylwia Mróz Marta Borowiec Edmund Orłowski
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nadawanie nowych funkcji 
cennym historycZnie Zabytkom 

Realizując program „Polska-Rosja”, ruszyła 
przebudowa i modernizacja bulwarów nad 
Nogatem. Zabytkami Malborka można by 
obdarować kilka innych miast. Praktycznie 
na każdej ulicy mamy zabytki małe i duże, 
w nich drzemie potencjał miasta. Jednym 
z nich jest Szkoła Łacińska - nowoczesne 
centrum edukacyjne ze skomputeryzowaną 

biblioteką, naukowo-technicznym centrum 
edukacji, obserwatorium astronomicznym, 
małym planetarium, edukacyjnym ośrod-
kiem rzemiosła dawnego oraz salą konfe-
rencyjną. Zabytek jest usytuowany w ciągu 
miejskich murów obronnych od strony za-
chodniej, które sukcesywnie odrestauro-
wywano. Na bazie zachodnich i wschodnich 
murów obronnych powstało Zewnętrzne 
Muzeum Fortyfikacji. Połączenie zwie-
dzania malborskiego zamku oraz wspo-
mnianej atrakcji stanowi istotną wartość 
dla przybywających i umożliwia przeżycie 
wielogodzinnej, barwnej podróży w czasie 
do wieków średnich. W roku 2018 Miasto 
Malbork otrzymało nagrodę Marszałka 
Województwa Pomorskiego w kategorii „In-
nowacje w turystyce” za unikatowy produkt 
na mapie turystycznej Polski uzupełniający 
ofertę Muzeum Zamkowego w Malborku. 
Największym wyzwaniem, jakie obecnie 
stoi przed miastem, jest odrestaurowanie 
budynku średniowiecznego Ratusza, który 
znajduje się na trasie Zewnętrznego Mu-
zeum Fortyfikacji. 

śródmieście malborka – serce 
obsZaru rewitaliZacji 

W ramach zintegrowanego projektu re-
witalizacyjnego w 2019 r. powstały dwie 
placówki dla dzieci, młodzieży oraz rodzin 
z obszaru rewitalizacji. W pierwszym eta-
pie wykonano adaptację zabytkowego bu-

dynku, który stał się placówką wsparcia 
dziennego w formule opiekuńczej i specja-
listycznej z poradnią dla rodziców, a także 
odnowiono wieżę ciśnień, również z prze-
znaczeniem na realizację zadań placówki 
wsparcia dziennego, tym razem w formule 
pracy podwórkowej z punktem dla stre-
etworkerów i partyworekrów. Placówki pro-
wadzone są przez ZHP Chorągiew Gdańsk 

Park w Malborku ścieżka edukacyjna

IV Wielki Spływ Kajakowy 

Zewnętrzne muzeum fortyfikacji 

Wieża ciśnień po remoncie 
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oraz Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 
we współpracy z MOPS w Malborku. 
Renowacja i nadanie w jej wyniku nowych 
funkcji wieży ciśnień zostały dostrzeżone 
i otrzymały prestiżowe wyróżnienie Mini-
stra Kultury w konkursie Zabytek Zadbany 
2020 w kategorii Zabytki Techniki, zdoby-
wając I miejsce. 
Inspirującym wyzwaniem jest zagospoda-
rowanie, wspólnie z mieszkańcami obsza-
ru parkowego, miejskich skwerów oraz od-
restaurowanie 50 zabytkowych kamienic 
i zabudowań mieszkalnych na obszarze 
rewitalizacji. 
Rewitalizowane obszary łączy ścieżka hi-
storyczna jako forma ciekawej wycieczki 
po mieście pełnym historii, wydłużając 
jednocześnie spacer oferowany w ramach 
Zewnętrznego Muzeum Fortyfikacji. 
Działania prowadzone w ramach zintegro-
wanego projektu rewitalizacyjnego w roku 
2020 zostały wyróżnione i uhonorowane 
statuetkami Pomorskich Sztormów. 

dZiałania inwestycyjne 
oddZiałujące na obsZar 

funkcjonalny 

Malbork realizuje szereg projektów dedy-
kowanych rozwojowi Miejskiemu Obszaro-
wi Funkcjonowania Malbork-Sztum. Są to 
inwestycje z różnych obszarów działalności 
samorządu, w szczególności zmierzające 
do modernizacji energetycznej 39 obiek-

tów użyteczności publicznej, w tym obiek-
tów zabytkowych, wymiany oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne, budowy 
kolektora deszczowego z systemem pod-
czyszczającym i retencjonującym wody 
opadowe, budowy nowej i przebudowy in-
frastruktury liniowej transportu rowerowe-
go na potrzeby dojazdu do węzłów integra-
cyjnych, w tym: systemy parkingowe typu 
„parkuj i jedź”, „parkuj rower i jedź”. 
Malbork z udziałem wsparcia ze środków 
krajowych i unijnych wyremontował sze-
reg ważnych węzłów komunikacyjnych 
w skali MOF ulic oraz otoczenie zabytko-
wego dworca PKP. 

 malbork - miasto prZyjaZne 
prZedsiębiorcom. 

Malbork to nie tylko miasto turystyczne, 
które odwiedza około miliona turystów rocz-
nie, lecz także miasto, w którym funkcjonuje 
ponad 4 tysiące podmiotów gospodarczych. 
Zwiększająca się ilość nowych inwestycji jest 
rezultatem realizacji strategii gospodarczej 
miasta. Od 2015 roku zachęty inwestycyj-
ne w postaci uchwał zwolnień z podatku od 
nieruchomości do 5 lat dla nowych inwesty-
cji, i tworzenia nowych miejsc pracy, a także 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ra-
mach pomocy regionalnej przyczyniły się do 
większego zainteresowania inwestycjami 
w Malborku. Dodatkowym argumentem jest 
możliwość otrzymania zwolnienia strefo-
wego, dotyczącego podatku dochodowego. 
Oddanie do użytku drugiej nitki mostu, po-
prawiającej skomunikowanie miasta z Au-
tostradą A1 oraz DK 55 - to dodatkowy atut 
miasta. Przygotowywana modernizacja DK 
22 w kierunku Elbląga, doskonale wpisze 
się w usprawnienie przepustowości w ob-
rębie miasta. Podniesienie poziomu obsługi 
inwestora na etapie inwestycyjnym oraz po-
inwestycyjnym to wsparcie w codziennych 
kontaktach z inwestorami, instytucjami 
wspierającymi inwestycje na terenie woje-
wództwa pomorskiego oraz kraju. Tytuły Mia-
sto Przyjazne Firmom 2017 oraz wyróżnienie 
w konkursie Pomorskiej Nagrody „Gryfa 
Gospodarczego 2019” potwierdza zaangażo-
wanie w proces zmiany wizerunku Malborka 
jako miasta rozwoju gospodarczego i przyja-
znemu przedsiębiorcom. 

Od lewej: Marek Charzewski Burmistrz Miasta Malborka, Józef Sarnowski członek Zarządu Województwa Pomorskiego  

Strefa Przemysłowa w Malborku  
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choJnice
nie ZwalniaJĄ!

Pakiet inwestycji 
realizowanych na terenie 
miasta Chojnice.

Chojnickie „deszczówki” zapewnią 70% 
retencji wód opadowych i roztopowych 
w całym województwie Pomorskim. 

Poprawa gospodarki wodami opadowymi 
i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-
Człuchów to projekt partnerski realizowa-

ny na obszarze Gminy Miejskiej Chojnice 
i Gminy Miejskiej Człuchów, należących do 
dwubiegunowego Chojnicko-Człuchow-
skiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalne-
go, w formie partnerstwa, w którym Gmina 
Miejska Chojnice pełni funkcję lidera. 

Realizacja przedmiotowego projektu wy-
pełni w 70% współczynnik retencji wód 
opadowych na terenie województwa Po-
morskiego. Ten niebagatelny współczyn-
nik procentowy, świadczy zarówno o roz-
ległości działań  podjętych przez miasto 
Chojnice w tym zakresie, jak i pozostawie-
nia innych gmin daleko w tyle w realizacji  
podobnych zadań.

Szacowana obecnie wartość zakresu re-
alizowanego przez Gminę Miejską Chojni-
ce to około 81,5 mln zł, gdzie pierwotna 
kwota wnioskowana wynosiła około 62 
mln zł, a po przetargach wzrosła o oko-

ło 18,5 mln zł.  Mówiąc najogólniej, cały 
projekt polega na budowie systemu kana-
lizacji wód deszczowych i roztopowych, 
w skład w którego wchodzą m.in. kolek-
tory deszczowe, 12 separatorów,  system 
przepustów, zastawek i śluz oraz 4 zbior-
niki retencyjne, o łącznej  pojemności 90 
tysięcy metrów sześc. Największy z nich, 
którego budowa właśnie się rozpoczęła 
tzw. Zbiornik Sobierajczyka  będzie wsta-
nie pomieścić 60 tysięcy metrów sześc. 

Nie jest to łatwy projekt pod względem in-
frastrukturalnym. Wiele części chojnickich 
„deszczówek” przebiega pod głównymi 
arteriami drogowymi w mieście. Głębokie 
wykopy, często nawet do 6 metrów, insta-
lacja nowych kolektorów wymusiła na nas 
zamknięcie wielu ulic i bardzo często do 
paraliżu komunikacyjnego miasta.  Dodat-
kowo po zakończeniu prac odtwarzaliśmy 
nawierzchnię dróg do stanu pierwotnego.  
Bardzo często prace dotyczyły nawet pod-
budowy tych dróg, bo wykonane 30-40 lat 
nie spełniały obecnych norm.  Zakończe-
nie całej inwestycji przewidziane jest na 
30 czerwca 2020 roku. 

Węzeł transporotowy – integrujący szansą 
na nowe połączenia z stolicą województwa. 

Jest to wielomilionowy projekt realizowany 
w partnerstwie z PKP PLK oraz Powiatem 
Chojnickim. Szacowna wartość całego 



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 57    

przedsięwzięcia to 63 mln zł i już teraz wie-
my, że ta kwota na pewno zostanie prze-
kroczona. Działanie przewiduje utworzenie 
węzła transportowego w Chojnicach, za-
kup niskopodłogowego proekologicznego 
taboru autobusowego, rozwój systemu 
ścieżek rowerowych. Celem przedsięwzię-
cia jest zintegrowanie elementów infra-
struktury transportu zbiorowego, a także 
poprawa sprawności ich funkcjonowania. 
Realizacja projektu przyczyni się do popra-
wy dostępności użytkowników do węzłowej 
infrastruktury transportu zbiorowego i ro-
werowego oraz wpłynie na jakość i zakres 
oferowanych usług. W efekcie przy wyko-
rzystaniu istniejącej infrastruktury dwor-
cowej powstanie kompleks odpowiadający 
obecnym potrzebom podróżnych, przysta-
jący do dzisiejszych realiów, potrzeb i tren-
dów w rozwoju transportu publicznego.  

O ile pierwsza cześć dotycząca taboru au-
tobusowego oraz budowy systemu ścieżek 
rowerowych zakończała pomyślnie o tyle 

trwają prace przy dworcu kolejowym. Wy-
spowość naszego dworca wymusiła koniecz-
ność przeniesienia dworca autobusowego. 
Skomunikowanie nowego dworca autobuso-
wego i kolejowego wymuszają wydłużenie 
przejścia podziemnego o  kilka metrów. Te 
zadanie realizuje PKP PLK za bagatela 17 
mln złotych!  Trwają prace projektowe od-
nośnie przebudowy i modernizacji dworca 
kolejowego, którego właścicielem jest Mia-
sto Chojnice. Całość projektu spina Woje-
wódzki Konserwator Zabytków, więc wydaję 
się koszt tej części inwestycji przetargu nie 
zamknie się  nawet 20 mln złotych. Do tego 
dochodzi budowa nowych parkingów przy 
obu dworcach. Końcowy termin realizacji 
przewidziany jest na koniec 2022 roku. 

Inne inwestycje – kończymy budowę tar-
gowiska przy ul. Młodzieżowej (wartość 
ok. 6 mln złotych) oraz za moment roz-

poczynamy przebudowę zabytkowej fosy 
miejskiej (wartość ok. 3 mln złotych). 
Czynnie inwestujemy środki z Funduszu 
Dróg Samorządowych (inwestycje: kilka-
naście milionów) oraz aplikujemy o wie-
lomilionowe środki z kolejnych tzw. tarcz 
antykryzysowych  dla samorządu. 
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Jednocześnie prowadzone jest także pogłębione badanie, które po-
zwoli lepiej określić kierunki i zakres dalszego wsparcia pomorskich 
firm w zakresie ochrony oraz przemian miejsc pracy, z uwzględnie-
niem możliwości utrzymania pracy zdalnej w wielu sektorach. Jego 
wyniki będą dostępne na początku przyszłego roku. 

swoboda GospodarcZa w warunkach restrykcji 
wyZwaniem na najbliżsZy cZas

– Bardzo istotne w okresie pandemii jest takie zmodyfikowanie insty-
tucjonalne gospodarki, aby przedsiębiorcy mieli jak najwięcej swo-
body, bez ograniczeń ze strony sfery publicznej – mówi dr Grzegorz 
Pawłowski, wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. –  Jednocześnie ważne jest wypracowanie reguł sa-
nitarnych, które zredukują do minimum negatywne oddziaływanie 
pandemii na całe społeczeństwo. To obywatele stanowią bowiem 
podstawę krajowego popytu oraz podaży dóbr i usług. 

Zbigniew Canowiecki, prezydent organizacji Pracodawcy Pomo-
rza, podkreśla, że choć utrzymanie stabilnej gospodarki jest coraz 
trudniejsze, to dalsze starania są konieczne.

– W moim przekonaniu nałożone ograniczenia sanitarne, w zależ-
ności od branży, wpływają na możliwość funkcjonowania przed-
siębiorstw. Niektóre firmy są całkowicie sparaliżowane, jak na 
przykład z branży turystycznej, eventowej, rozrywkowej czy spor-
towo- rekreacyjnej, poprzez próbujące sobie radzić zakłady gastro-
nomiczne, do w miarę normalnie funkcjonujących przedsiębiorstw 
produkcyjnych – mówi. – Wszystkie instytucje, władze samorządo-
we i sami przedsiębiorcy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać 
gospodarkę „na powierzchni”, ale jest coraz trudniej. Obawiam się, 
że pogarszająca się sytuacja pandemiczna może spowodować, że 
firmy które skorzystały z pomocy finansowej podczas pierwszej fali 
pandemii nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. 
Dlatego też władze państwowe i samorządowe wszystkich szcze-
bli powinny nadal  monitorować sytuację i udzielać maksymalnego 
wsparcia, aby bronić nasze firmy przed upadłością lub likwidacją. 
Zapaść gospodarcza, kryzys lub głęboka recesja to czarny scena-
riusz, do którego realizacji wspólnie nie powinniśmy dopuścić.

Więcej informacji na temat ochrony miejsc pracy i wsparcia 
znajdziesz na stronie www.wup.gdansk.pl. o sytuacji na po-
morskim rynku pracy czytaj na Portalu Pomorskiego obserwa-
torium Rynku Pracy www.porp.pl.

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa 
szybko pokazał, że pomorskie firmy będą 
potrzebowały szerokiego wsparcia. Już 
na początku okazało się, że środki, które 
urzędy pracy otrzymują z Funduszu Pracy 
na swoje ustawowe działania, nie wystar-
czą na pokrycie pomocy antykryzysowej. 
Dlatego Marszałek Województwa Pomor-
skiego, za pośrednictwem Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy, od początku kwietnia 
występuje o dodatkowe środki na wspar-
cie pomorskich firm do Ministra właści-
wego ds. pracy. Do tej pory do regionu 
trafiło blisko 1,3 mld zł. 

ponad pół miliarda Złotych 
fundusZu Gwarantowanych 
świadcZeń pracownicZych 

trafiło do pomorskich firm 

Pracodawcy oraz przedsiębiorcy od samego 
początku mogą również liczyć na wsparcie 
w ramach FGŚP, czyli na dofinansowanie 
wynagrodzeń. Ta forma pomocy realizo-
wana jest przez działający w strukturach 
Samorządu Województwa Pomorskiego 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - kwota 
wsparcia finansowego wyniosła ponad 530 
mln zł. Początkowo udzielanie tego wsparcia 
miało być możliwe do końca września, ale 

ostatnia nowelizacja specustawy covidowej 
wydłużyła ten termin. O dofinansowanie 
można będzie się ubiegać najpóźniej w cią-
gu 30 dni od dnia odwołania stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii. 

analiZa sytuacji na rynku pracy 
to klucZ do dalsZych dZiałań

WUP w Gdańsku na bieżąco przygląda się 
również obecnej sytuacji na rynku pracy, 
analizując wpływ koronawirusa na działal-
ność pomorskich firm. Na przełomie czerw-
ca i lipca przeprowadził wśród przedsię-
biorców sondaż na ten temat. 

– Jego wyniki wskazały, że dla blisko dwóch 
trzecich badanych przedsiębiorstw nega-
tywne skutki pandemii były poważne i bar-
dzo poważne. Można to uznać za niepokojące. 
Co więcej, respondenci uznali, że kondycja 
ich przedsiębiorstw w kolejnych miesią-
cach może się pogorszyć – mówi Katarzyna 
Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy 
WUP w Gdańsku. – W badaniu znalazły się 
też firmy, które z optymizmem patrzą w przy-
szłość i spodziewają się polepszenia sytuacji 
w swoim biznesie, zwłaszcza te, które prowa-
dziły internetową działalność. Stanowią one 
jednak niewielki odsetek. 

Choć kierunki pomocy dla firm dotkniętych kryzysem związanym z koronawirusem projektuje rząd, 
to za realizację i efekty wsparcia odpowiadają samorządy. Aby skutki pandemii były jak najmniej 
dotkliwe dla pomorskiej gospodarki i nie zahamowały jej rozwoju, Samorząd Województwa 
Pomorskiego od początku wspiera pracodawców, przedsiębiorców oraz ich pracowników. 

TEKST: WUP
ZDJĘCIA: WUP

pomorski samorząD 
chRoni gosPodaRKę PRZed 

sKutKami KoRonawiRusa
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Jednocześnie prowadzone jest także pogłębione badanie, które po-
zwoli lepiej określić kierunki i zakres dalszego wsparcia pomorskich 
firm w zakresie ochrony oraz przemian miejsc pracy, z uwzględnie-
niem możliwości utrzymania pracy zdalnej w wielu sektorach. Jego 
wyniki będą dostępne na początku przyszłego roku. 

swoboda GospodarcZa w warunkach restrykcji 
wyZwaniem na najbliżsZy cZas

– Bardzo istotne w okresie pandemii jest takie zmodyfikowanie insty-
tucjonalne gospodarki, aby przedsiębiorcy mieli jak najwięcej swo-
body, bez ograniczeń ze strony sfery publicznej – mówi dr Grzegorz 
Pawłowski, wykładowca Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego. –  Jednocześnie ważne jest wypracowanie reguł sa-
nitarnych, które zredukują do minimum negatywne oddziaływanie 
pandemii na całe społeczeństwo. To obywatele stanowią bowiem 
podstawę krajowego popytu oraz podaży dóbr i usług. 

Zbigniew Canowiecki, prezydent organizacji Pracodawcy Pomo-
rza, podkreśla, że choć utrzymanie stabilnej gospodarki jest coraz 
trudniejsze, to dalsze starania są konieczne.

– W moim przekonaniu nałożone ograniczenia sanitarne, w zależ-
ności od branży, wpływają na możliwość funkcjonowania przed-
siębiorstw. Niektóre firmy są całkowicie sparaliżowane, jak na 
przykład z branży turystycznej, eventowej, rozrywkowej czy spor-
towo- rekreacyjnej, poprzez próbujące sobie radzić zakłady gastro-
nomiczne, do w miarę normalnie funkcjonujących przedsiębiorstw 
produkcyjnych – mówi. – Wszystkie instytucje, władze samorządo-
we i sami przedsiębiorcy dokładają wszelkich starań, aby utrzymać 
gospodarkę „na powierzchni”, ale jest coraz trudniej. Obawiam się, 
że pogarszająca się sytuacja pandemiczna może spowodować, że 
firmy które skorzystały z pomocy finansowej podczas pierwszej fali 
pandemii nie będą w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. 
Dlatego też władze państwowe i samorządowe wszystkich szcze-
bli powinny nadal  monitorować sytuację i udzielać maksymalnego 
wsparcia, aby bronić nasze firmy przed upadłością lub likwidacją. 
Zapaść gospodarcza, kryzys lub głęboka recesja to czarny scena-
riusz, do którego realizacji wspólnie nie powinniśmy dopuścić.

Więcej informacji na temat ochrony miejsc pracy i wsparcia 
znajdziesz na stronie www.wup.gdansk.pl. o sytuacji na po-
morskim rynku pracy czytaj na Portalu Pomorskiego obserwa-
torium Rynku Pracy www.porp.pl.

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa 
szybko pokazał, że pomorskie firmy będą 
potrzebowały szerokiego wsparcia. Już 
na początku okazało się, że środki, które 
urzędy pracy otrzymują z Funduszu Pracy 
na swoje ustawowe działania, nie wystar-
czą na pokrycie pomocy antykryzysowej. 
Dlatego Marszałek Województwa Pomor-
skiego, za pośrednictwem Wojewódzkie-
go Urzędu Pracy, od początku kwietnia 
występuje o dodatkowe środki na wspar-
cie pomorskich firm do Ministra właści-
wego ds. pracy. Do tej pory do regionu 
trafiło blisko 1,3 mld zł. 

ponad pół miliarda Złotych 
fundusZu Gwarantowanych 
świadcZeń pracownicZych 

trafiło do pomorskich firm 

Pracodawcy oraz przedsiębiorcy od samego 
początku mogą również liczyć na wsparcie 
w ramach FGŚP, czyli na dofinansowanie 
wynagrodzeń. Ta forma pomocy realizo-
wana jest przez działający w strukturach 
Samorządu Województwa Pomorskiego 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - kwota 
wsparcia finansowego wyniosła ponad 530 
mln zł. Początkowo udzielanie tego wsparcia 
miało być możliwe do końca września, ale 

ostatnia nowelizacja specustawy covidowej 
wydłużyła ten termin. O dofinansowanie 
można będzie się ubiegać najpóźniej w cią-
gu 30 dni od dnia odwołania stanu zagroże-
nia epidemicznego lub stanu epidemii. 

analiZa sytuacji na rynku pracy 
to klucZ do dalsZych dZiałań

WUP w Gdańsku na bieżąco przygląda się 
również obecnej sytuacji na rynku pracy, 
analizując wpływ koronawirusa na działal-
ność pomorskich firm. Na przełomie czerw-
ca i lipca przeprowadził wśród przedsię-
biorców sondaż na ten temat. 

– Jego wyniki wskazały, że dla blisko dwóch 
trzecich badanych przedsiębiorstw nega-
tywne skutki pandemii były poważne i bar-
dzo poważne. Można to uznać za niepokojące. 
Co więcej, respondenci uznali, że kondycja 
ich przedsiębiorstw w kolejnych miesią-
cach może się pogorszyć – mówi Katarzyna 
Żmudzińska, wicedyrektor ds. rynku pracy 
WUP w Gdańsku. – W badaniu znalazły się 
też firmy, które z optymizmem patrzą w przy-
szłość i spodziewają się polepszenia sytuacji 
w swoim biznesie, zwłaszcza te, które prowa-
dziły internetową działalność. Stanowią one 
jednak niewielki odsetek. 

Choć kierunki pomocy dla firm dotkniętych kryzysem związanym z koronawirusem projektuje rząd, 
to za realizację i efekty wsparcia odpowiadają samorządy. Aby skutki pandemii były jak najmniej 
dotkliwe dla pomorskiej gospodarki i nie zahamowały jej rozwoju, Samorząd Województwa 
Pomorskiego od początku wspiera pracodawców, przedsiębiorców oraz ich pracowników. 

TEKST: WUP
ZDJĘCIA: WUP

pomorski samorząD 
chRoni gosPodaRKę PRZed 

sKutKami KoRonawiRusa
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W październiku w Ode-
ssie między Zarządem 

Morskiego Portu Gdańsk 
S.A., a Administracją 

Morskich Portów Ukrainy 
został podpisany list 
intencyjny dotyczący 

wzajemnej współpracy 
z portami ukraiński-
mi. Dokument został 

podpisywany przy okazji 
oficjalnej wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy na Ukra-
inie. Prezydenci Ukrainy i Polski otworzyli w Odessie 
ukraińsko-polskie forum transportowo-logistyczne.

Podstawowa działalność Energi, jednej z czte-
rech największych zintegrowanych pionowo 
grup energetycznych w Polsce, obejmuje dys-

trybucję, wytwarzanie oraz 
obrót energią elektryczną 
i cieplną. To obszar, biorąc 
pod uwagę specyfikę 
polskiego sektora energii, 
będący głównym źródłem 
krajowej emisji gazów cie-
plarnianych. Jednak Ener-
dze udało się ją znacząco 
zredukować. Ostatnie trzy 
lata są pod tym względem 
spektakularne. 

ajważniejsze trendy w polskim i międzynarodowym gazownictwie oraz 
czynniki, które w przyszłości kształtować będą sytuację na rynkach 
gazu, zdominowały 23. konferencję GAZTERM – prestiżowe miejsce 

spotkań i dyskusji przedstawicieli branży energetycznej z Polski i ze świata. Pod-
czas konferencji odbył się również Szczyt Gazowy Trójmorza.

ZIElONA ENERgIA port GDAńsk współprACuJe 
Z portAMI nA ukrAInIe

G
ospodarka

n

Międzynarodowe 
gazownictwo
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TEKST: GUP
ZDJĘCIA: GUP, Grzegorz Mehring, Łukasz Iwaszkiewicz

taRcZa ZadZiałała, 
Z uRZędu PRacy Do firm 

popłynęła pomoc 
waRta miliony Złotych

pidemia COVID-19, która w Pol-
sce pojawiła się już w marcu br., 
bardzo szybko zmusiła wielu 
przedsiębiorców do poważne-

go zrewidowania biznesowych planów. Nie-
stety wielu z nich musiało całkowicie zmie-
nić sposób swojego funkcjonowania, inni 
zawiesić lub nawet zamknąć prowadzoną 
działalność. Aby ograniczyć negatywny 
wpływ koronawirusa na gospodarkę, pod 
nazwą Tarcza Antykryzysowa, uchwalony 
został pakiet przepisów, których celem było 

udzielenie firmom niezbędnego wsparcia 
finansowego. Ich ważnym elementem były 
urzędy pracy, które zająć się miały wypła-
tą pożyczek oraz różnego rodzaju dofinan-

sowań na pokrycie kosztów prowadzenia 
działalności czy opłatę wynagrodzeń dla 
zatrudnionych pracowników.

Wystarczyły kilka miesięcy, aby Gdański Urząd Pracy, 
w ramach wsparcia oferowanego przez Tarczę Antykryzysową, 
wypłacił lokalnym firmom rekordowe 0,3 miliarda złotych. 
Pozwoliło to nie tylko przetrwać wielu przedsiębiorcom trudny 
okres pandemii ale i uratować tysiące miejsc pracy. 

E
Sztab Kryzysowy Pomorskich Przedsiębiorców wyróżnił Gdański Urząd Pracy za wsparcie udzielone lokalnym przedsiębiorcom podczas pandemii
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Zainteresowanie tego typu pomocą od sa-
mego początku było bardzo duże. Tylko 
o bezzwrotną pożyczkę w wysokości 5 000 zł 
do GUP zaaplikowało między 1 kwietnia a 30 
czerwca aż 41 tys. mikroprzedsiębiorców, 
a wypłacone im z tego tytułu wsparcie osią-
gnęło poziom 184 milionów złotych. W tym 
samym okresie urząd pracy przyjął również 
5 000 wniosków o dofinansowanie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz pozytywnie rozpatrzył 2 000 wniosków 
o dofinansowanie kosztów do wynagrodzeń 
dla blisko 13 tys. pracowników. W przypad-
ku obu tych dofinansowań wartość pomocy 
przekroczyła 50 milionów złotych.

Łączna kwota wparcia może zatem ro-
bić ogromne wrażenie. W ciągu zaledwie 
jednego kwartału, pracownicy GUP prze-
transferowali bowiem do firm działających 
w Gdańsku i powiecie gdańskim blisko 
ćwierć miliarda złotych. W kolejnych mie-
siącach wartość wsparcia szybko rosła 
zatrzymując się pod koniec września na re-
kordowych 300 milionach złotych.

Ta wydana w pół roku kwota stanowi jed-
nocześnie równowartość kwoty wydanej 
przez GUP na aktywizację zawodową w cią-
gu ostatnich 12 lat.

Powyższe liczby mogą jednak imponować 
także z innych względów. Bardzo dobry wy-
nik udało się osiągnąć w czasie obowiązywa-
nia rygorystycznych przepisów sanitarnych, 
szybko zmieniających się paragrafów Tarczy 
Antykryzysowej, a także podczas przepro-
wadzki do nowej siedziby przy ul. Lastadia. 

Bilans wszystkich działań urzędu pracy 
szczególnie dobrze wygląda na tle całego 
kraju. W najtrudniejszym, początkowym 
okresie epidemii, GUP mógł bowiem po-
chwalić się najwyższą skutecznością zarów-
no w zakresie wypłaconej kwoty wsparcia 
w ramach Tarczy Antykryzysowej, jak i tem-
pem rozpatrywania wniosków o pomoc spo-
śród wszystkich urzędów pracy działających 
w największych miastach w Polsce.

- Myślę, że pomimo bardzo wielu różnych, 
często niesprzyjających okoliczności udało 

się nam osiągnąć doskonałe rezultaty - prze-
konuje Roland Budnik, dyrektor Gdańskie-
go Urzędu Pracy - I choć liczby oczywiście 
bardzo nas cieszą, bo pokazują, że jako 
urząd, instytucja publiczna, sprostaliśmy 
wyzwaniu, to jednak szczególnie miłe są dla 
nas słowa uznania wypowiadane przez sa-
mych przedsiębiorców oraz podziękowania, 
jakie choćby niedawno odebraliśmy od orga-
nizacji skupiających pracodawców - dodaje.

Mimo szczególnej opieki, jaką urząd pracy 
objął pracodawców, GUP nie zapomniał 
o bezrobotnych. Spodziewając się wzrostu 
liczby osób poszukujących nowego praco-
dawcy, przeorganizowany został system 
rejestracji, tak aby jak najwięcej klientów 
obsłużyć w trybie online, a także wprowa-
dzono szereg nowoczesnych rozwiązań 
chroniących gdańszczan osobiście odwie-
dzających siedzibę urzędu pracy. Wśród 
nich znalazł się system bezdotykowego 
mierzenia temperatury, który również 
automatycznie wykrywa osoby niezakry-
wające twarzy maseczką, bezkontaktowa 
wrzutnia na dokumenty, automatyczne 
stacje z płynem dezynfekującym czy pla-
stikowe, przeźroczyste osłony montowane 
we wszystkich pomieszczeniach, w któ-
rych odbywa się bezpośrednia obsługa 
bezrobotnych. Co więcej, kadra GUP ak-

tywnie poszukiwała ofert zatrudnienia, 
a także kontynuowała rozpoczęty na po-
czątku roku proces przyznawania dotacji 
na założenie firmy. Powyższe działania 
w połączeniu ze sprawnie udzielaną po-
mocą finansową dla lokalnych pracodaw-
ców sprawiły, że sytuacja na rynku pracy 
w Gdańsku, wciąż pozostaje dobra, a stopa 
bezrobocia utrzymuje się w dalszym ciągu 
na bardzo niskim poziomie 3,2%.

Od kwietnia do końca czerwca pracownicy Gdańskiego Urzędu Pracy zarejestrowali blisko 49 tys. wniosków o wsparcie 
w ramach Tarczy Antykryzysowej

GUP dba o bezpieczeństwo wszystkich swoich klientów. 
Większość spraw można załatwić przez Internet, 
a osoby odwiedzające siedzibę urzędu pracy osobiście 
mają do dyspozycji stację dezynfekujące oraz system 
bezdotykowego mierzenia temperatury
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Rozmowa z Przemysławem 
Sztanderą, Prezesem Zarzą-
du Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

TEKST: Pomorska Strefa Ekonomiczna
ZDJĘCIA: Pomorska Strefa Ekonomiczna

Panie Prezesie żyjemy obecnie w niepewnych czasach, jak pandemia 
wpłynęła na realizację planów inwestycyjnych przedsiębiorców? 

Nie zaprzeczam, że pandemia wpłynęła na ilość wydanych decyzji 
o wsparciu, ale w większości przypadków inwestycje zostały jedy-
nie przesunięte w czasie. Dowodem na to, że przedsiębiorstwa nie 
zwolniły jest 25 nowych projektów wspieranych przez naszą Spół-
kę od początku roku, których deklarowane nakłady inwestycyjne 
przekroczył 493 mln zł. Co ważne, inwestują nie tylko duże przed-
siębiorstwa, ponieważ aż 14 z tych decyzji wydaliśmy dla MŚP. 

Podczas pandemii widzimy wręcz coraz większe zainteresowanie 
wparciem. Firmy mają świadomość, że dzięki realizacją nowych 
inwestycji, mogą wygrać z kryzysem, oddać inwestycję do użyt-
ku w momencie, gdy gospodarka znowu zacznie rosnąć i stać się 
liderem na rynku. Polska Strefa Inwestycji zapewnia im wiele ko-
rzyści począwszy od ulgi podatkowej po doradztwo inwestycyj-
ne i pomoc w pozyskaniu terenów inwestycyjnych czy partnerów 
biznesowych. Jednak pamiętajmy, że Strefa jest ważna nie tylko 

z punktu widzenia firm, ale także regionów, bo oprócz przyznawa-
nia ulgi podatkowej, wspierane są innowacyjne projekty a przede 
wszystkim tworzone są stabilne, dobrze płatne miejsca pracy, co 
w obecnych czasach jest nad wyraz istotne. 

Czyli wsparcie otrzymują nie tylko duże przedsiębiorstwa?

Absolutnie tak. Staramy się obalać ten mit i patrząc na wydane 
dotychczas decyzje o wsparciu przynosi to efekt. Polska Strefa In-
westycji udziela wsparcia firmom z sektora przemysłu oraz nowo-
czesnych usług, niezależnie od ich wielkości oraz lokalizacji. Nasza 
Strefa współpracuje nie tylko z dużymi podmiotami, ale także ma-
łymi, lokalnymi firmami, które chcą się rozwijać. Należy podkreślić, 
że dla sektora MŚP mamy preferencyjne warunki w postaci wyż-
szej procentowej kwoty ulgi podatkowej oraz niższej minimalnej 
wartości inwestycji. Dodatkowo posiadanie statusu MŚP stanowi 
już spełnienie jednego z kryteriów jakościowych, które firma musi 
zrealizować, aby uzyskać wsparcie. 

Wspomniał Pan o roli Strefy w rozwoju regionów, jak to wygląda 
w praktyce?

Staramy się wykorzystywać lokalny potencjał. Często rodzime 
firmy mają naprawdę innowacyjne pomysły i dzięki wsparciu PSI 
stają się poważnym graczem na rynku. Organizujemy spotkania 
w gminach – w obecnym czasie webinary, podczas których poka-
zujemy przedsiębiorcom, w jaki sposób dołączyć do Polskiej Strefy 
Inwestycji i jakie niesie ona za sobą korzyści. 

Ważnym obszarem naszej działalności jest także rozwój terenów 
inwestycyjnych w regionie. Rozwijamy między innymi infrastruktu-
rę drogową, dzięki której tereny stają się bardziej atrakcyjne dla 
inwestorów.  Doskonałym przykładem jest powstała w tym roku 

PomoRsKa sPecJalna stRefa 

eKonomicZna wspiera nowe 
inwestycJe

ulica Polskiej Strefy Inwestycji w Gru-
dziądzu. Droga skomunikowała tereny 
inwestycyjne o powierzchni ponad 27 ha, 
tym samym otwierając nowe możliwości 
dla przedsiębiorców oraz zwiększając po-
tencjał całego miasta i regionu. Niecałe 
cztery miesiące po oddaniu inwestycji do 
użytku wręczyliśmy decyzję o wsparciu fir-
mie Termo Organika, która na tym terenie 
wybuduje zakład produkcyjny wyposażony 
w nowoczesny park maszynowy. 

Czy pandemia nie zatrzymała realizacji 
planów Gdańskiego Parku Naukowo – Tech-
nologicznego zarządzającego przez Strefę?

Gdański Park Naukowo-Technologiczny 
swoją działalność opiera między innymi 
na łączeniu nauki z biznesem, stymulowa-
niu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz 
wspieraniu start-upów. W związku z tym, 
realizuje obecnie wyjątkowy projekt – Spa-
cemaker, miejsce tworzone dla startupów, 
innowacyjnych przedsiębiorstw i wynalaz-
ców, którzy będą mogli realizować swoje 
nieszablonowe pomysły. W nowopowstałej 
przestrzeni znajdziemy warsztaty: elek-
troniczny, odróbki drewna i metali oraz 
warsztat druku 3D. Dostępne będą także 
boxy, w których innowatorzy będą mogli 
prowadzić część swoich indywidualnych 
prac nad prototypami. Warto dodać, że 
udostępniona przestrzeń należeć będzie 
do szerszej inicjatywy Inkubatora Tech-
nologicznego, gdzie poza środowiskiem 
do prototypowania zapewnimy wsparcie 
mentorów, szkolenia oraz newtworking. 

To nie jedyna inicjatywa Strefy mająca na 
celu współpracę nauki i biznesu. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
podejmuje wiele takich działań. Przede 
wszystkim pomagamy przedsiębiorcom 
w znalezieniu dobrze wykwalifikowanej 
kadry. Dbamy o to, aby system edukacji był 
dostosowany do potrzeb rynku pracy, co 
jest kluczowe przy realizowaniu inwestycji. 
Prowadzimy między innymi Centrum Pro-
gramowania Robotów Przemysłowych na 
Wyspie Ostrów. To ośrodek umożliwiający 
w sposób innowacyjny podnoszenie kom-

petencji związanych z automatyką oraz 
robotyką uczniów i dorosłych. Uczestnicy 
kursu mają możliwość nauki na robotach 
przemysłowych m.in. firmy FANUC, wyko-
rzystywanym do cięcia laserem tworzyw 
sztucznych i metali. Z kolei drugi dostęp-
ny robot, marki ABB do zadań typu pick 
and place to nieduże urządzenie do ukła-
dania i przenoszenia różnych elementów, 
w zależności od zainstalowanego na nim 
chwytaka. Co istotne, osoby przeszkolone 

na warsztatach będą potrafiły obsługiwać 
także inne roboty używane w przemyśle, 
ponieważ znaczna część zasad, reguł i na-
rzędzi potrzebnych do obsługi maszyn jest 
wspólna dla różnych typów urządzeń. 

Panie Prezesie, czy wkrótce możemy spo-
dziewać się kolejnych decyzji o wsparciu? 

Oczywiście, mimo pandemii nie zwalniamy 
tempa. Docieramy do coraz  większej ilości 
inwestorów, którzy chcą realizować swoje 
plany. Obecnie procedujemy kolejne wnioski 
i już niedługo będziemy mogli pochwali się 
efektami. Stale organizujemy webinary dla 
przedsiębiorców, aby mieli świadomość, że 
mogą skorzystać ze wsparcia Polskiej Stre-
fy Inwestycji. Koncentrujemy się także na 
wsparciu inwestorów w tym trudnym czasie. 
Nasz zespół wsparcia kryzysowego oferuje 
możliwość bezpłatnych, kompleksowych 
konsultacji finansowych oraz prawno – po-
datkowych, a także udziela informacje o do-
stępnych instrumentach wsparcia. Wierzy-
my, że wspólnymi siłami jesteśmy będziemy 
w stanie zażegnać ten kryzys a nasza go-
spodarka wróci na odpowiedni tor. 
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finansowe
rozwiązania
 na miaRę PotRZeb

Gwarancje faktorinGowe:

Nowatorskim rozwiązaniem dla przedsię-
biorców ze wszystkich branż, wprowadzo-
nym przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
wspólnie z faktorami - bankami i firmami 
udzielającymi faktoringu, jest oferta gwa-
rancji faktoringowych.

BGK zabezpiecza do 80 proc. wartości limi-
tu faktoringowego. Wszystkie formalności 
realizowane są w jednym miejscu, tj. u fak-
tora. Z programu gwarancji faktoringowych 
przedsiębiorcy mogą korzystać do końca 
2020 r.

Gwarancje de minimis:

Gwarancja de minimis to zabezpieczenie 
kredytu. Wprowadzone zmiany to zwięk-
szenie maksymalnego zabezpieczenia 
z 60 do 80 proc. kwoty kredytu oraz wy-
dłużenie okresu kredytu obrotowego z 27 
na 39 miesięcy. BGK nie pobiera prowi-
zji za pierwszy rok (wcześniej 0,5 proc.).  

Gwarancja biZnesmax

Nowe warunki gwarancji Biznesmax uła-
twiają dostęp do kredytów obrotowych. 
Z gwarancji mogą teraz korzystać przed-
siębiorcy, którzy zrealizowali inwestycję 
z efektem ekologicznym, np. OZE lub go-
spodarki obiegu zamkniętego.

fundusZ Gwarancji 
płynnościowych

Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) 
to rozwiązanie dla dużych i średnich firm. 
Z FGP BGK udziela gwarancji spłaty kre-
dytów przeznaczonych na zapewnienie 
płynności. To zabezpieczenie obejmuje do 
80 proc. kwoty kredytu. Udzielane maksy-
malnie na 27 miesięcy może objąć kredyt 
w wysokości nawet 250 mln zł. 

fundusZ dopłat do 
oprocentowania

Duże firmy wszystkich branż i podmioty 
prowadzące działalność w sektorze pro-
dukcji podstawowej produktów rolnych 
mogą skorzystać z dopłat do oprocentowa-
nia kredytów bankowych. Wsparcie z FDO 

Pandemia COVID-19 zmieniła rzeczywistość na świecie. 
Polscy pracodawcy stanęli przed bezprecedensowymi 
wyzwaniami. Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował 
pakiet pomocowy z rozwiązaniami dla firm każdej wielkości.

bank 
Gospodarstwa 
krajowego to 
państwowy bank 
rozwoju – jedyna taka 
instytucja w Polsce. Bank 
aktywnie wspiera rozwój 
społeczno-gospodarczy 
kraju. Realizując strategiczne 
projekty rozwojowe, finansuje 
m.in. największe inwestycje 
infrastrukturalne, zwiększa 
dostęp Polaków do mieszkań 
oraz pobudza przedsiębiorczość 
polskich firm w kraju i za granicą. 
Jest inwestorem w funduszach, 
których aktywami zarządza 
Polski Fundusz Rozwoju. 
Pracownicy banku mają wysokie 
kompetencje w realizacji 
projektów służących rozwojowi 
kraju. Dbając o zrównoważony 
rozwój kraju, bank jest obecny 
w każdym regionie Polski. W 2018 
r. rozpoczął ekspansję, otwierając 
przedstawicielstwa zagraniczne, 
które dziś działają już w Brukseli, 
Frankfurcie i Londynie. BGK 
ma unikalne doświadczenie 
w finansowaniu, inwestowaniu, 
udzielaniu poręczeń i gwarancji 
oraz dystrybucji funduszy 
unijnych. Odgrywa znaczącą rolę 
w realizacji Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, która 
jest kluczowym dokumentem 
w polityce gospodarczej Polski. 
Podstawą działalności BGK 
jest odpowiedzialny, etyczny 
i zrównoważony biznes, dlatego 
bank podejmuje szereg inicjatyw 
promujących przedsiębiorczość, 
innowacje, ekologię i uczciwe 
traktowanie pracowników, 
partnerów i klientów.
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pozwala obniżyć koszt kredytu obrotowego. 
Przedsiębiorca spłaca tylko część odsetek 
należnych bankowi kredytującemu, resztę 
pokrywa dopłata z budżetu państwa.

Kredytów z dopłatami będą udzielały do 
końca 2020 roku banki komercyjne i spół-
dzielcze, które już podpisały umowę z BGK. 

wsparcie Z wykorZystaniem 
fundusZy europejskich i środków 

krajowych 

BGK wspólnie z MFiPR wprowadził ułatwie-
nia w spłacie pożyczek unijnych z Regional-
nych Programów Operacyjnych (RPO). Są to 
m.in.  wakacje kredytowe, obniżone oprocen-
towanie i wydłużony okres spłaty pożyczki. 
Dodatkowo uruchomione zostały pożyczki 
płynnościowe z RPO, z których firmy mogą 
opłacić bieżące zobowiązania. Wnioski o po-
życzkę płynnościową  można  składać w in-
stytucjach finansujących współpracujących 
z BGK: https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-
pozyczek-unijnych/pomorskie/

kredyt na innowacje 
technoloGicZne

Korzystne zmiany wprowadzono w Kre-
dycie na innowacje technologiczne. Są to 
m.in. brak limitu wysokości premii i moż-
liwość wprowadzenia innowacji na skalę 
przedsiębiorstwa, a nie – jak dotąd – na ska-
lę krajową. Na stronie http://www.bgk.pl/
innowacje-technologiczne przedsiębiorca 
może sprawdzić czy jego bank współpracu-
je z BGK i pobrać potrzebną dokumentację.

pierwsZy biZnes – wsparcie 
w starcie 

W programie wybrani przez BGK pośred-
nicy finansowi udzielają nisko oprocen-
towanych pożyczek (0,03% w skali roku) 
na podjęcie działalności gospodarczej czy 
utworzenia miejsca pracy dla osoby bezro-
botnej. Szczegóły znajdują się na stronie: 
wsparciewstarcie.bgk.pl.

wsparcie dla podmiotów ekonomii 
społecZnej (pes)

Wśród rozwiązań BGK są także ułatwienia 
w spłacie pożyczki dla Podmiotów Ekono-
mii Społecznej.  Szczegóły na stronie:
www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna 

Rozwiązania  dostępne są we współpracu-
jących z BGK instytucjach finansujących,  
bankach komercyjnych i spółdzielczych. 
Są to prawie wszystkie banki działające 
w Polsce.  Aby skorzystać z programów 
pomocowych, przedsiębiorcy powinni udać 
się zatem do swojego banku. Informacje, 
kiedy, gdzie i o jakie wsparcie przygotowa-
nie przez BGK mogą wnioskować firmy, do-
stępne są na stronie internetowej:
www.bgk.pl/pakietpomocy. 

bGk region pomorski
ul. Grunwaldzka 411
80-309 Gdańsk
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21 września ośrodek Siena opublikował 
informację o stosunkach handlowych mię-
dzy „Orlen Lietuva”, a naddniestrzańską 
firmą „Sheriff.” Przy okazji dziennikarze 
przedstawili pewien schemat korupcyj-
no – przemytniczy jaki rzekomo miałaby 
stosować firma z tego separatystycznego 
regionu. Przemyt w Naddniestrzu funkcjo-
nuje (wedle wielu komentatorów) od wielu 
lat z powodu „dziury” na granicy ukraińsko-
mołdawskiej, którą kontrolują separaty-
ści z Naddniestrza. Dlatego Naddniestrze 
importuje więcej towarów niż było to po-
trzebne na rynek wewnętrzny. Nadwyżki 
zaś miały być przekazywane nielegalnie do 
krajów sąsiednich. To właśnie ze względu 
na duży przemyt, powodujący małe wpływy 
podatkowe,  Mołdawia pozostaje jednym 
z najbiedniejszych krajów Europy.

Z dokumentów, zbadanych przez między-
narodowe centrum FinCEN Files wynika, że   
Orlen Lietuva współpracował z Sheriff LLC. 
Według ekspertów ta korporacja, założona 
przez dwóch byłych pracowników sowiec-
kich służb, faktycznie kontroluje życie poli-
tyczne i gospodarcze w Naddniestrzu. Spół-
kę „Shariff” podejrzewa się o gigantyczny 
przemyt do Mołdawii i innych krajów. Wśród 
przemycanych towarów miało być również 
paliwo. Podobno przez długi czas przewo-
żone było do Naddniestrza, bez kontroli ze 
strony odpowiedzialnych departamentów 
Mołdawii, bez podatków, a potem miało być 
przewożone, również nielegalnie do Mołda-
wii. „Orlen Lietuva” nie zaprzecza faktowi 
handlu z „Sheriffem”. 
„Orlen Lietuva” ujawnił dziennikarzom „Sie-
ny”, że w latach 2011-2019. wyeksportował 
do Mołdawii 164 500 ton benzyny i oleju 
napędowego, co stanowi prawie 99% ofi-
cjalnego litewskiego eksportu, wskazane-
go w bazie ONZ UN Comtrade. Ale władze  
Mołdawii wskazuje, że import z Litwy był 
znacznie mniejszy. Różnica w kategoriach 
pieniężnych wynosi 94 miliony dolarów. 

Poproszeni o skomentowanie tej różnicy 
przedstawiciele Orlen Lietuva odpowie-
dzieli: „Niestety nie możemy wypowiedzieć 
się na temat statystyk Mołdawii”.
Eksport paliw z Litwy do Mołdawii zmniej-
szył się w 2017 r., Kiedy Ukraina i Mołdawia 
zaczęły wprowadzać surowe kontrole gra-
niczne w Naddniestrzu. Sam „Orlen Lietu-
va” twierdzi, że eksport do Mołdawii spadł 
z powodu zwiększonego popytu na paliwa 
w Polsce. Na pytanie, jaka część eksportu do 
Mołdawii przechodziła przez Naddniestrze, 
firma odpowiedziała: „Całe paliwo przezna-
czone dla klientów zarejestrowanych w Moł-
dawii zostało sprzedane na granicy białoru-
sko-ukraińskiej”. Firma wskazała również, że 
za opłacenie podatków odpowiada kupują-
cy, a nie sprzedawca, ponieważ sprzedawca 
przekazuje towar na granicy.
Na pytanie reporterów, kiedy „Orlen Lie-
tuva” rozpoczął handel z firmą „Sheriff”, 
jaką część oficjalnego eksportu stanowił 
eksport do Mołdawii i czy oceniano reputa-
cję klienta, firma nie odpowiedziała. „Orlen 
Lietuva nie komentuje transakcji handlo-
wych” - podała spółka. 

TEKST: Krzysztof Szczepanik
ZDJĘCIe: freepik.com

litwa - paliwowa afera 
Z „oRlenem” w tle?!

Orlen Lietuva, największa firma na Litwie, został wskazany 
przez ośrodek dziennikarstwa śledczego „Siena” jako uczest-
nik rzekomych machinacji przy handlu paliwami z firmami 
z separatystycznego regionu Mołdawii – Naddniestrza. Wła-
dze firmy litewskiej (ze 100% polskim akcjonariatem) twierdzą 
jednak, że nic o aferze nie wiedzą. Menedżerowie z Orlen 
Lietuva odmówili jednak podania do publicznej wiadomości 
ilości paliwa sprzedanego w Naddniestrzu. 



Wyspa Spichrzów 
TOP 10 

na świecie

Zmieniło się w naszym 
codziennym życiu wie-
le. Epidemia wymusiła 

zmiany w codzienności 
i w sposobie komunika-

cji. Dotyczy to również 
rynku nieruchomości. 
Sprzedajemy i kupu-
jemy online, zarówno 

sprzedający i kupujący 
otrzymują coraz więcej narzędzi ułatwiających 

przeprowadzanie transakcji właśnie zdalnie. Nowe 
sposoby komunikacji zwłaszcza z klientem zostaną 

już z nami na dobre.

Jak podaje portal Gdansk.pl, Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na projekt za-
gospodarowania zapomnianego terenu u zbiegu 
ulic Wyzwolenia i Władysława IV. Plac nadwodny 
ma zamienić się w wizytówkę dzielnicy Nowy Port. 

Wstępne koncepcje, jak 
mogłoby wyglądać to 
miejsce, przedstawione 
zostały już w ubiegłym 
roku. Dokumentacja 
powstanie w ciągu 12 
miesięcy od daty podpi-
sania umowy. Otwarcie 
ofert zaplanowano na 
połowę listopada. 

nIeruChoMośCI
ONlINE

rojekt urbanistyczny Wyspa Spichrzów został nagrodzony MIPIM Award 2020 jako 
Najlepszy Projekt Miejski. Jury przyznając nagrodę podkreśliło wyróżniające cechy 
projektu Granary Island, takie jak: promowanie integracji społecznej jako wkład 
w rozwój gospodarczy. Uznano Gdańsk za “miasto jutra”, gdzie na nowo w centrum 

uwagi są ludzie. Wyspa Spichrzów w Gdańsku - projekt RKW Architektur +, Kwadrat Studio 
Architektoniczne (Etap 1), Mąka Sojka Architekci (2 etap).

nowy plAC 
DlA MIesZkAńCów
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ożywienie na RynKu 
kreDytów 

mieszkaniowych

Po wyhamowaniu na rynku kredytów mieszkaniowych spowodowanym covidowym 
lockdownem w trzecim kwartale 2020 roku obserwujemy zdecydowane ożywienie. Popyt 

na kredyty hipoteczne rośnie systematycznie od kilku miesięcy, a banki łagodzą zaostrzoną 
z powodu pandemii politykę kredytową. Na wzmożony ruch na rynku nieruchomości 

wpływają również niskie stopy procentowe, które z jednej strony zniwelowały atrakcyjność 
lokat bankowych, a z drugiej wpłynęły na obniżenie kosztów kredytów.

TEKST: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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perspektywy potencjalnych kredytobiorców naj-
ważniejszą wiadomością jest to, że banki wycofują 
się praktycznie ze wszystkich obostrzeń wprowa-
dzonych z powodu pandemii. Ponownie akcepto-
wany jest 20-procentowy, a w niektórych bankach 

nawet 10-procentowy wkład własny. Podczas badania zdol-
ności kredytowej klientów do dochodów liczone są znowu te 
osiągane z działalności gospodarczej, umów o dzieło czy zle-
ceń, a także umowy o pracę na czas określony. 
Popytu na kredyty mieszkaniowe nie hamują też podwyższone 
marże – ich wzrost zniwelowany został przez obniżkę stóp pro-
centowych. W ostatecznym rozrachunku koszty związane z kre-
dytem pozostają na akceptowanym przez klientów poziomie.

poMoże Dobry pośreDnIk kreDytowy

Najlepszym sposobem  zweryfikowania swojej zdolności 
kredytowej i poznania ofert wielu banków jest skorzystanie 
z usług profesjonalnego pośrednika kredytu hipotecznego, 
który na bieżąco weryfikuje oferty banków oraz ich politykę 
udzielania kredytów. Taki pośrednik działa na przykład w biu-
rach sprzedaży Euro Stylu.
– Podczas jednego spotkania jesteśmy w stanie ustalić, czy 
i w jakiej kwocie możliwe jest uzyskanie kredytu oraz który bank 
go udzieli naszemu klientowi. Jeżeli w danym momencie sytuacja 
finansowa nie pozwala uzyskać kredytu, zaproponujemy odpo-
wiednie działania i przeprowadzimy klienta przez skomplikowa-
ny proces. Natomiast, gdy klient ma perspektywę uzyskania kre-
dytu, podejmujemy rozmowę o zakupie wybranego przez klienta 
mieszkania i ustalamy indywidualny harmonogram płatności 
dostosowanej do potencjalnej zdolności kredytowej – mówi Mo-
nika Konopka, Kierownik ds. Kredytów Hipotecznych w Dom 
Development Kredyty, spółki należącej wraz z Euro Stylem do 
grupy kapitałowej Dom Development S. A.

Warto wiedzieć, że banki przy umowie o pracę weryfikują do-
chody z ostatnich 3 lub 6 miesięcy – zatem jeżeli nasz dochód 
został obniżony przez pracodawcę w trakcie lockdownu, warto 
zaczekać z ubieganiem się o kredyt do momentu, aż uzyskamy 
pełny dochód. To zapewni nam wyższy średni dochód z okresu 
analizowanego przez banki. W przypadku działalności gospo-
darczej bank weryfikuje zdolność kredytową na podstawie zło-
żonego PIT za miniony rok podatkowy oraz bieżących dochodów. 
Podstawą oceny mogą być np. książka przychodów i rozchodów 
lub ryczałt ewidencjonowany. Jeżeli w czasie lockdownu nie uzy-
skiwaliśmy przychodów, ale obecnie sytuacja uległa poprawie, 
to mamy szansę na uzyskanie kredytu. Pośrednik zaproponuje 
odpowiednie narzędzia, by uwiarygodnić zdolność kredytową.
– W przypadku skorzystania z oferty Euro Stylu wszystkie for-
malności związane z uzyskaniem kredytu odbywają się równo-
legle z procesem zakupu mieszkania. To w znaczącym stopniu 
minimalizuje zaangażowanie klienta w cały proces. Ponadto 
jako lider rynku mieszkaniowego w Polsce możemy zapropo-
nować klientom specjalne warunki kredytowe, uwzględniające 
niższą niż standardowa marżę oraz prowizję. O naszej skutecz-
ności świadczą liczby. W 2019 roku pośredniczyliśmy w urucho-
mieniu ponad 1100 kredytów, a w tym roku – do końca września 
– blisko 1200 – dodaje Monika Konopka. 

rośnIe popyt – sZAnsA nA proMoCJe

Według najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) 
we wrześniu 2020 r. o kredyt mieszkaniowy wnioskowało łącz-
nie 37,7 tys. klientów, w porównaniu do 35,8 tys. rok wcześniej 
– jest to wzrost o 5,3 proc. W porównaniu do sierpnia 2020 r. 
liczba wnioskujących wzrosła o 15,4 proc., zaś w stosunku do 
minimum z kwietnia 2020 r. wzrosła aż o 35,5 proc. Średnia 
kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego we wrześniu 
br. wyniosła 291,83 tys. zł i była o 4,9 proc. wyższa niż we wrze-
śniu 2019 r. Dane te potwierdzają zapoczątkowaną w czerwcu, 
lipcu i sierpniu odbudowę popytu na rynku kredytów mieszka-
niowych. Otwarta pozostaje kwestia wzrostu akcji kredytowej, 
która uzależniona jest od polityki, którą wobec kredytobiorców 
zastosują kredytodawcy. W opinii ekspertów ostatnie miesiące 
roku mogą sprzyjać łagodniejszemu podejściu banków do klien-
tów, a nawet wprowadzaniu atrakcyjnych promocji – niektóre 
banki będą bowiem chciały przed końcem roku podbić wyniki 
sprzedażowe, nadwyrężone podczas miesięcy lockdownu.

Z



miliona złotych za 
spowodowanie nie-
dotlenienia mózgu 
nastolatka przy ru-

tynowym wycinaniu wyrostka w Szpitalu Dziecięcym 
w Poznaniu. Milion za spóźnione cesarskie cięcia 
w Puławach. 10 lat walki i ponad 300 tysięcy złotych 
za śmierć przy porodzie w Akademickim Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu. Lekarz, dwie pielęgniarki 
i dyrektor szpitala z zakazem wykonywania zawodu 
a Pomorskie Centrum Traumatologii z comiesięczną 
11-to tysięczną rentą po nieudanej operacji powięk-
szenia  piersi i w konsekwencji śpiączką pacjentki 
ze Szwecji. 350 tysięcy złotych kary dla Podhalań-
skiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu 
za nieprzepisowe zwolnienie dwóch ginekologów. 
To tylko najgłośniejsze przykłady coraz wyższych 
kar dla placówek medycznych za błędy lekarskie, 
łamanie procedur, braki w dokumentacji, a nawet 
nieodpowiednią rozmowę z pacjentem. Szpitale bro-
nią się jak mogą. Czasem metodą ignorancji uda się 
spławić pacjenta – jak w Kościerzynie – gdzie kilka 
miesięcy temu idąca o kulach na rehabilitację pa-
cjentka po operacji biodra i z tzw. opadającą stopą 
na wejściu potknęła się o niepodklejoną wykładzinę 
i złamała nogę w kolanie. Szpital udał, że to nie jego 
problem. Policja nie zabezpieczyła monitoringu. 
A połamana pani Halina do dzisiaj prywatnie opłaca 
swoją rehabilitację.

Teraz nadszedł czas koronawirusa, więc szpitale 
odwołały część operacji i zabiegów,  a pacjent może 
wreszcie leczyć się sam. Z doktorem google albo 
tele-poradą w rezerwie. Ale rodziny ofiar i chorych 
na Covid 19 też organizują się i wytaczają prawnicze 
działa - choćby przeciwko Szpitalowi Zakaźnemu 
w Gdańsku. Jak skończą się takie batalie nie wia-
domo, bo postępowania są długie i żmudne. Biegli 
-lekarze też niechętnie oceniają kolegów po fachu. 
Zwłaszcza, że ci pracują po kilkadziesiąt godzin 

w stresie i chaosie. Rafał Biernacki – ekspert rynku 
ubezpieczeniowego, wiceprezes Medrisk Sp. z o.o. 
uważa, że medyczny rynek odszkodowawczy coraz 
bardziej się jednak cywilizuje. Szpitale dbają o od-
powiednie zapisy w dokumentacji, bo wiedzą co jest 
dla sądu najważniejsze. Mają opracowane procedury 
w sytuacji wpadek wizerunkowych np. gdy wściekły 
pacjent żali się znajomym na forach społecznościo-
wych. Zatrudniają coraz lepszych prawników. Indywi-
dualnie ubezpieczają się lekarze. Personel szkolony 
jest w umiejętnościach miękkich, czyli kontaktach 
z pacjentem. Zakłady Ubezpieczeniowe też coraz 
częściej starają się o ugodę. Rafał Biernacki dostrze-
ga jednak kolejne słabe punkty. To cyberprzestęp-
czość. Utrata danych osobowych wg. unijnych prze-
pisów może skończyć się w skrajnym przypadku karą 
w wysokości 2 milionów euro. Wirus w systemie może 
sparaliżować pracę oddziałów. Takie przypadki już 
były – opowiada mi Adam Kujawiak z ProCyberRisk. 
W rosyjskim Tiumenie hakerzy za pomocą wirusa 
Purgen unieruchomili system i urządzenia podczas 
operacji mózgu. Tylko doświadczenie lekarz urato-
wało życie 13-to latce.  Kilkanaście miesięcy temu 
ransomware  Wannacry zainfekował  urządzenia me-
dyczne i pozostawił setki szpitali ze sparaliżowany-
mi systemami komputerowymi. Lekarze pozbawieni 
zostali m.in. dostępu do monitorów rytmu serca, czy 
lamp medycznych.  Eksperci doradzają tworzenie 
kopii zapasowych plików i rezerwowej dokumentacji 
offline na urządzeniach zewnętrznych. U nas na ra-
zie o takich problemach nie mówi się głośno, co nie 
oznacza, że nie istnieją. Ale kogo stać na jakieś po-
nadstandardowe ubezpieczenia, gdy coraz trudniej 
wiązać się koniec z końcem. A do tego doszła pande-
mia o niespotykanym dotąd wymiarze. Koronawirus 
staje się górą lodową w starciu z Titanicem. Finan-
sowa głębia już je wciąga i kto wie czy wkrótce sami 
dyrektorzy nie będą prosić by przejęło ich państwo 
– co jeszcze niedawno ostro krytykowali. No chyba że 
ubezpieczyli się od utraty zysków i koronawirusa?!
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W Sopocie poja-
wiły się dekora-

cyjne dynie. 
Na rabatach moż-

na też zobaczyć 
niedawno posa-
dzone chryzan-
temy i ozdobną 

kapustę. 
To część jesien-

nej dekoracji 
miasta. Dynie są ozdobami, choć wybrany gatunek jest 

jadalny. Miasto udekorowane zostało toną dyń. Jesień 
nie musi być smutna i ponura.

Wybrali najlep-
szych. Poznaj wyniki 
konkursu fotogra-
ficznego „Pomorskie 
w kadrze”
Rozstrzygnięty został 
konkurs fotogra-
ficzny „Pomorskie 
w kadrze”, organizo-
wany przez Pomor-

skie Biuro Planowania 
Regionalnego w ramach Międzynarodowego 
Dnia Krajobrazu. Za najlepsze zdjęcie komisja 
konkursowa uznała pracę zatytułowaną 
„Cisza” autorstwa Anny Melzackiej.

sopot w DynIACh

a nami dziesięć miesięcy III edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej. 
Laureatką w kategorii Literacka Książka Roku 2019 została Izabe-
la Morska za książkę „Znikanie”, wydaną przez Wydawnicto ZNAK. 

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk przedstawił lau-
reatów Pomorskiej Nagrody Literackiej za 2019 rok w trzech kategoriach 
oraz laureata Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2019.

POmORSKIE W KADRZE

Lifestyle
z

Wiatr od 
morza - 

„Znikanie”



toMAsZ poDsIADły

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

Ja Pana Już gdzieś widziałem….

akiś czas temu wybrałem się na 
premierę „Werthera” Jules’a Masse-
neta do Opery Narodowej z Piotrem 
Beczałą w roli tytułowej. Wyjazd 
miał być samochodowy, ale tego 

dnia „wyjątkowo” obwodnica była zablokowana 
po wypadku i korek rozlał się na całe trójmiasto, 
wsiadłem więc w naszą narodową dumę, która 
w zaledwie 3:17 dojeżdża do Warszawy, przygry-
wając co jakiś czas Chopina. 

Przed spektaklem w foyer opery, wraz z grupą 
przyjaciół, spotkałem dobrego znajomego. Ra-
dośnie się z nim przywitałem, choć owszem, nie 
mogłem skojarzyć, skąd się znamy, ale wiedzia-
łem, że znamy i to dobrze. Relacja to bliska, bo 
kojarzę, iż jest bywalcem mojego mieszkania… 
przepraszam – apartamentu, gdyż w Polsce de-
weloperzy mieszkań już nie sprzedają. 

Znajomy/nieznajomy miał wyraz twarzy co naj-
mniej zaskoczony i czym dłużej próbowałem go 
zagadywać, tym coraz bardziej uświadamiałem 
sobie, że on mnie zwyczajnie nie zna. 

Nagle poczułem, że najchętniej zapadłbym się 
pod ziemię…. 

W toku z rozmowy wyszło, że mój kolega, który 
faktycznie pierwszy raz widział mnie na oczy, jest 
prezenterem telewizyjnym i faktycznie, niejedno-
krotnie towarzyszył mi przy kolacji czy śniadaniu, 
ale między nami był ekran mojego telewizora. 
Myślę, że twarz miałem koloru obranego buraka. 
Na szczęście przyjaciółka, z którą byłem, obró-
ciła wszystko w żart, przypominając kilka innych 
zabawnych anegdot na ten temat.

A przecież nie raz słyszałem opowiadania kole-
gów aktorów, iż są utożsamiani z rolami, które 
grają. Że widz niejednokrotnie nie odróżnia fikcji 
od rzeczywistości. Pół biedy, kiedy aktorzy wcie-

lają się w zabawne czy neutralne postaci. Gorzej, 
gdy grają tzw. szwarc charaktery. Koleżanka 
opowiadała, że została zwyzywana na ulicy, gdyż 
przechodzień potraktował ją jako postać seria-
lową. Aktorzy grający lekarzy, w popularnych 
serialach, proszeni są o postawienie diagnozy, 
a załoga niejednej karetki pogotowia słyszała 
prośby, aby zawieźć pacjenta do „Szpitala w Le-
śnej Górze”. A tu proszę, sam padłem ofiarą tego 
złudzenia. 

Chyba czas zacząć częściej podróżować pociąga-
mi i komunikacją miejską, obcując z innymi ludź-
mi, bo izolacja ostatnich miesięcy coraz gorzej na 
mnie działa.

A spektakl „Werther” znakomity. Piotr Beczała, 
nasza chluba narodowa, doskonały! Jeśli mieli-
byście Państwo okazję, warto wybrać się do War-
szawy na to przedstawienie… jeśli w ogóle będzie 
można grać…

J
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Czternaście tytułów powalczy o Złote 
i Srebrne Lwy w Konkursie Głównym. Pod-
czas festiwalu wybrane zostaną także 
najlepsze produkcje krótkometrażowe i mi-
krobudżetowe. Wielkie święto kina w Gdyni 

odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 
i choć będzie to bardzo wyjątkowa edycja 
z pewnością zachowany zostanie wysoki 
poziom wszystkich prezentowanych filmów.

festwial polskich 
filmów fabularnych
Znamy już filmy, które rywalizować będą podczas 
45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. 
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Super Prezenty są obecne na polskim 
rynku od 2012 roku i od tego czasu inten-
sywnie się rozwijają. Do tej pory karty po-
darunkowe oraz vouchery były dostępne 
online, w wybranych sieciach handlowych, 
na tzw. wyspach w centrach handlowych 
w całej Polsce oraz dwóch sklepach sta-

cjonarnych w Warszawie. Dzisiaj Super 
Prezenty zapraszają klientów do firmowe-
go sklepu stacjonarnego również w Trój-

mieście. Wyjątkowa koncepcja przestrzeni 
udowadnia, że już samo wybieranie pre-
zentu może być inspirującym przeżyciem. 

Umowa została podpisana, Ergo 
Hestia pozostaje sponsorem ty-
tularnym hali od momentu jej po-
wstania. Współpraca spółki Hala 
Gdańsk-Sopot, która zarządza 
Ergo Areną, z firmą Ergo Hestia 
trwa już 10 lat, czyli od powstania 
obiektu. Teraz umowa dotycząca 
sponsoringu potrwa kolejne pięć 
lat - do 2025 r.

W komunikacie biura prasowego 
Ergo Areny czytamy:
Ergo Hestia nie tylko przedłużyła 
umowę partnerską, ale zapropono-
wała także dodatkowe rozwiązania 
sponsoringowe, między innymi 
takie jak rozbudowa stref rowe-
rowych ze stacjami naprawczymi, 
czy stref parkowania dla aut elek-
trycznych oraz strefy wi-fi. Inicja-
tywy te wpisują się w realizowaną 
przez Ergo Hestię strategię pro-
ekologiczną, która zakłada wspie-
ranie działań na rzecz ochrony śro-
dowiska zarówno wewnątrz firmy 
i w jej otoczeniu.

Kolejne 5 lat razem.
Ergo Hestia i Ergo Arena

Sponsorem tytularnym Ergo 
Areny pozostaje Ergo Hestia.

super prezenty w trójmieście

Pierwszy sklep Super 
Prezenty w Trójmieście już 
jest w gdańskiej Galerii 
Bałtyckiej.
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Pierwsze takie, inno-
wacyjne rozwiązanie, 
w którym można na-
ładować samochód 
elektryczny. W Porcie 
Gdynia wystarczy za-
parkować obok słupa 
oświetleniowego, by 
doładować akumula-
tory w samochodzie. To pilotażowy pomysł, w którym 
wykorzystana zostaje infrastruktura na potrzeby 
zmotoryzowanych 

Ford Explorer to największy samochód seg-
mentu SUV oferowany obecnie w gamie For-
da na rynku europejskim. Model ten został 
przywrócony do sprzedaży na Starym Konty-
nencie po 20 latach nieobecności. Explorer 

zastępuje model 
Edge, która pro-
dukcja zakończyła 
się. FordStore 
Euro-Car w Gdyni 
zaprasza na jazdy 
testowe.

łADuJ Z lAtArnI

ani amerykańskich samochodów mogli nacieszyć oko podczas zlotu tych 
kultowych maszyn, które zaparkowały przy restauracji Mystery w Gdańsku. 
Można było zobaczyć piękne Mustangi Pontiac’a Firebirda, Dodge’a, Forda 

LTD, Camaro ZL1, Forda i wielkiego GMC oraz rasowego Cadillaca.

nAJwIĘksZy suV forDA

M
otoryzacja

f

Amerykańskie 
samochody 

w Oliwie
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Podczas przeglądu technicznego pojazdu po sezonie letnim, poza 
standardową wymianą ogumienia oraz kontrolą poziomu płynów 
chłodniczych i hamulcowych, zwróćmy szczególną uwagę na stan 
szyb samochodowych i wycieraczek.
W okresie, w którym noc dominuje nad dniem, a opady atmosferycz-
ne znacznie utrudniają widoczność, podstawą bezpiecznej jazdy są 
prawidłowo działające wycieraczki. Koszt ich wymiany nie jest wiel-
ki, a komfort i bezpieczeństwo, które podwyższa zamontowanie no-
wych, jest nieocenione zwłaszcza podczas długich podróży. Pierw-
szą oznaką, że pióra uległy zużyciu, jest zamglona powierzchnia 
szyby po wykonaniu cyklu pracy wycieraczek. Jeśli takie zjawisko 
zaobserwowaliśmy również w naszym samochodzie, zweryfikujmy, 
czy pióra wycieraczek nie są rozwarstwione lub popękane. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy 
w pierwsze mroźne dni, warto już teraz pomy-
śleć o  przygotowaniu samochodu na nadejście 
znacznie chłodniejszej pory roku. 

Przed zimą
zadbaj o szyby
i wycieraczki
TEKST: Zdzisława Mochnacz
ZDJĘCIA: Automobilklub
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Pamiętajmy, że zużyte pióra wycieraczek nie zbierają z szyb wody 
i brudu. Pozostawione na powierzchni smugi ograniczają widocz-
ność i niepotrzebnie absorbują uwagę kierowcy. 
Zanim nadejdą pierwsze mrozy, obowiązkowo wymieńmy płyn do 
spryskiwaczy. W przeciwieństwie do letniego, zimowy charakteryzu-
je się dużą zawartością alkoholu, dzięki czemu nie zamarza w chłod-
niejsze dni, a dodatkowo rozpuszcza zalegający na szybie lód. Jeśli 
zachowamy w zbiorniczku letni płyn i zechcemy użyć spryskiwacza 
na mrozie, możemy spowodować uszkodzenie pompy spryskiwacza 
czy przewodów doprowadzających płyn do dysz spryskiwaczy. 
Aby dodatkowo zwiększyć widoczność szyb podczas pierwszych 
ulewnych deszczy oraz opadów śniegu, jeszcze przed rozpoczęciem 
na dobre sezonu zimowego warto zadbać o dokładne wyczyszcze-
nie i odtłuszczenie szyb. 

Przed nadejściem zimy często zaopatrujemy się w nowe akcesoria do 
samochodu – miotełki, odmrażacze oraz skrobaczki do szyb. Szcze-
gólnie te ostatnie cieszą się dużą popularnością wśród kierowców, 
gdyż stanowią najszybszą metodę oczyszczenia szyby z lodu i śnie-
gu. Ale uwaga - intensywne skrobanie lodu z szyby może porysować 
szkło, zwłaszcza, jeśli wraz z lodem zamarzł brud i piach. By zmniej-
szyć ryzyko naruszenia powierzchni szyby, używajmy skrobaczek 
z twardego tworzywa. W miękką linię ostrza skrobaczki wbijają się 
ziarna piasku znajdujące się w zamarzniętym lodzie. 
Zatroszczmy się o przygotowanie naszego samochodu do trudnych 
warunków pogodowych jeszcze przed nadejściem zimy. Zwiększymy 
tym samym bezpieczeństwo swoje i najbliższych. 



głoŚnik blUetooth 
w stylU retro

Klipsch Heritage Groove jest zbudowany na podstawie 
konstrukcji z prawdziwego drewna – waży nieco mniej niż 
kilogram. Boki urządzenia pokryte są retro materiałem. 
Mamy do dyspozycji dwie wersje kolorystyczne: czarną 
i orzechową – każda z nich posiada swoje wykończenie 
tkaninowe. Głośnik z dumą prezentuje umieszczoną na 
froncie metalową plakietkę z logo Klipsch, wywodzące 
się z lat pięćdziesiątych. Wbudowana bateria pozwala 
używać tego modelu przez około 8 godzin – naładujemy 
go przez port USB. 

Gadżetomania

1

iphone 12 pro

To nie postęp. To przełom. Prędkość 5G. Czip A14 Bio-
nic. Nowy dizajn. Warstwa Ceramic Shield. Skaner LiDAR. 
Profesjonalny system aparatów do robienia zdjęć w sła-
bym świetle – jeszcze lepszy w iPhonie 12 Pro Max.

2

XboX 
series X 

Konsola XBOX 
Series X zapew-
nia sensacyjną 
animację do 
120 klatek 
na sekundę 
z atrakcyjny-
mi wizualnie 
efektami  HDR. Dzięki temu postacie są 
ostrzejsze, światy jaśniejsze, a niewidoczne 
dotąd szczegóły wyłaniają się z mroku dzięki 
realistycznej rozdzielczości 4K. Gry stwo-
rzone za pomocą zestawu deweloperskiego 
konsoli Xbox Series X|S charakteryzują 
znacznie skrócone czasy ładowania i osza-
łamiająca grafika z mega szybką animacją.

3






