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naliza bizneso-
wa, rozwiązywa-
nie problemów, 
stawianie no-

wych celów i realizowanie ich 
oraz poszukiwanie pracowni-
ków – to kwestie, które stoją 
przed każdym przedsiębiorcą. 

Sytuacja gospodarcza w na-
szym kraju od kilku miesięcy 
jest trudna z powodu wciąż 
panującej pandemii koro-
nawirusa. Dla wielu firm to 
czas, w którym z pewnym 
niepokojem patrzą w przy-
szłość, a niektóre wręcz wal-
czą o przetrwanie. To czas, 
w którym tak ważne i po-
trzebne jest chłodne spojrze-
nie, spokój, rzeczowa analiza 
i spojrzenie na problemy z dy-
stansu. Wówczas może się bo-
wiem okazać, że znalezienie 

rozwiązania wcale nie jest trudne. O tym, dlaczego taka analiza 
jest konieczna, jak rozwiązywać kryzysowe sytuacje w firmie, 
jak stworzyć realny plan działania i konsekwentnie dążyć do 
wyznaczonych celów, można przeczytać w wywiadach, które 
publikujemy w tym wydaniu Expressu Biznesu.
Warto zapoznać się także z ostatnimi działaniami pomorskich 
samorządów oraz spojrzeć na obecną sytuację na lokalnym ryn-
ku pracy. Jak zawsze piszemy też o biznesie, analizujemy dyna-
miczne zmiany na rynku nieruchomości a także poruszamy istot-
ne dla całego regionu kwestie gospodarcze. 
W bieżącym numerze można ponadto znaleźć tematy związane 
z motoryzację oraz nowinki z rynku technologicznego.
Zapraszam serdecznie do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Nasza wiedza to sukces 
twojej firmy

acznijmy może od doradz-
twa biznesowego. To, że 
jest potrzebne, jest sprawą 
dość oczywistą. Ale dla-

czego to tak ważny aspekt przy prowadzeniu 
biznesu i czy firmy z tego korzystają?

- Każda z firm boryka się na co dzień z roz-
maitymi problemami. A istota problemu 
jest jednocześnie kluczem do jego rozwią-
zania. Z kolei aby określić tę istotę proble-
mu często jest potrzebne inne spojrzenie, 

z zewnątrz. Do przemierzania nowych dróg 
w biznesie potrzebna jest analiza funkcjo-
nowania marki, diagnoza ewentualnych błę-
dów, wyeliminowanie przeszkód za pomocą 
strategii oraz tworzenie wartościowych 
raportów. I tu właśnie pojawia się doradz-
two biznesowe, którego ideą jest osiąganie 
nowych celów w toku ewolucji. Konsulting 
jest ofertą dopasowaną do konkretnych po-
trzeb klientów; jest usługą, z której korzy-
stają największe korporacje na świecie, ale 
także małe i średnie przedsiębiorstwa. 

ZZ Pawłem Królem, pre-
zesem firmy Volutica, 

rozmawiamy m.in. o tym, 
jak ważne dla firm jest 

doradztwo biznesowe oraz 
analizowania problemów 

i rozwiązywanie kryzysów, 
rozmawia Rafał Korbut.
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I tym właśnie zajmuje się prowadzona przez 
Pana firma Volutica? Stawianiem kresu 
kryzysom, analizą, przygotowywaniem 
planów działania i pomagania w wypraco-
waniu przez firmy realnych efektów?

- Dokładnie tak. Firma Volultica na co dzień 
pomaga firmom rozwijać się w sposób 
świadomy. Oferujemy budowanie strategii 
biznesowej, porady w zakresie zarządza-
nia i działania w sytuacji kryzysowej, ana-
lizę strategii PR, komunikacji wewnętrznej 
firmy, a także ocenę i analizę finansową. 
Ponadto proponujemy raporty finansowe, 
poparte szczegółowym komentarzem. 
W pracy posługujemy się bogatym zaple-
czem kontaktów i własnym doświadcze-
niem. Do tej pory skutecznie wspieraliśmy 
firmy z wielu gałęzi przemysłu.

Jak te działania wyglądają w praktyce?

- W naszej branży nie ma utartego schema-
tu postępowania. Wszystko zaczyna się od 
spotkania, podczas którego omawiamy sy-
tuację firmy i wyciągamy wnioski. To czas 
na chłodną kalkulację. W kolejnym kroku, na 
podstawie zgromadzonych danych proponu-
jemy sposób działania i przedstawiamy mini 
i makro strategię. Dostarczamy informacje 
w sposób transparentny, pomagamy w ne-
gocjacjach i planowaniu zmian w firmie oraz 
przedstawiamy sposoby na rozwiązanie pro-
blemów. Regularne spotkania pozwalają nie 
tylko na odpowiednią analizę problemów, 
ale i reagowanie na zagrożenia z wyprze-
dzeniem. Na końcu przedstawiamy efekty 
i dyskutujemy nad sytuacją firmy. Dajemy 
podmuch, który rozwija skrzydła.

Do kogo jest skierowana oferta firmy Volutica?

- Działamy z myślą o małych i średnich fir-
mach. Kierujemy swoją ofertę do ambitnych 
przedsiębiorców, którzy chcieliby wejść na 
nowy poziom w biznesie lub nie mają czasu 
na analizę własnej działalności. Pomagamy 
także inwestorom, którzy chcą mądrze ulo-
kować swój kapitał, lub założyć działalność 
gospodarczą na terytorium Polski Dosko-
nałym przykładem są przedsiębiorcy którzy 
rozwinęli swój biznes w oparciu o własne 
umiejętności i stanowią trzon organizacji, 
często działając jako multidyscyplinarni 
menagerowie tzn. są jednocześnie dyrekto-

rami projektów wykonawcami, zarządzają 
finansami i budują wizję firmy. Kiedy ilość 
zadań zaczyna być nie do opanowania lub 
kosztuje ich zbyt dużo błędów, pojawiamy 
się my. Pomagamy płynnie przejść na wyż-
szy poziom w krzywej Greinera, w efekcie 
czego otrzymujemy ustrukturyzowaną 
i dojrzała organizację.

Można zatem w skrócie powiedzieć, że jest 
to firma, która pomaga innym rozwiązy-
wać problemy, które wydają się nie do 
rozwiązania...

- Jesteśmy firmą, która ma plan. Naszą 
misją jest przede wszystkim znajdowanie 
rozwiązań tam, gdzie inni widzą problemy. 
Zajmujemy się podawaniem lekarstwa na 
rzadkie przypadłości biznesu i wyjście 
poza przetarte szlaki myślenia. Likwidu-
jemy złe nawyki, zanim staną się normą. 
Cechuje nas rzetelność i dokładność, któ-
ra jest poparta realnymi działaniami i wy-
nikami. Projekty odpowiadają założeniom 
i są zaplanowane z troską o detale, które 
świadczą o końcowym powodzeniu.

Wielu managerów podkreśla, że sprawne 
działanie każdej firmy jest uzależnione 
od kadry zarządzającej i pracowników, 
czyli po prostu od ludzi. Czy Pan także 
jest tego zdania?

- Oczywiście. Zdobyte doświadczenie 
w różnych firmach pozwala mi na precyzyj-
ne określanie celów. Do naszych najwięk-
szych osiągnięć mogę zaliczyć; budowę 
strategii zarządzania kryzysowego oraz 
jej nadzór co pozwoliło wyprowadzić firmę 

z blisko 25- milionowego długu (czyli ban-
kructwa). Innym przykładem jest reforma 
organizacyjna która zmieniła nawyki z lat 
70-tych i wprowadziła firmę w XXI wiek 
osiągając przy tym wskaźnik ROS na po-
ziomie 22%. Firmy, które pomagałem za-
kładać, radzą sobie doskonale np. firma 
transportowa która w 2016 roku dyspo-
nowała kapitałem 100 tys. PLN i miała 1 
auto dostawcze obecnie zwiększyła flotę 
7 -krotnie, zachowując dynamikę wzro-
stu 120 % rok do roku. Godna uwagi jest 
również ocena wiarygodności kontrahen-
ta, w jednej z firm udało nam się podnieś 
w ciągu 3 lat wskaźnik Altmana z poziomu 
1,18 (zagrożenie bankructwem) do pozio-
mu 8,2 (ponadprzeciętna dla tej branży). 

Co jest zatem potrzebne, aby odnieść suk-
ces? Szersza wizja, pomysł, strategia?

- Prowadzenie biznesu przypomina partię 
szachów. Tylko dobra strategia pozwala 
odnieść sukces w dłuższej perspektywie 
czasu. O sukcesie nie decyduje jeden ruch, 
ale cała seria udanych posunięć. Dlatego 
my, bazując na doświadczeniu i wiedzy, 
pomagamy spojrzeć na interesy anali-
tycznie i odnieść sukces na każdym polu. 
Podstawą naszych działań jest zaufanie 
i lojalność względem klienta.

Wspomniał Pan o szachach. Na szachowni-
cy znajdują się różne figury, które mają róż-
ne zadania i różne możliwości. Czy w bizne-
sie jest tak samo?

- Aby to dobrze zrozumieć:
poznajmy nasze figury!
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Pionek - Budowa Strategii.

Zacznijmy od zapoznania. Jeśli inicjatywa zmiany przywiodła Cię do nas, znaczy 
to, że chcesz się rozwijać i poruszać naprzód. Pierwszy ruch to czas, aby prze-
analizować dotychczasowe dokonania i poddać je ocenie. Naszym zadaniem 
jest zebrać informacje i na ich podstawie zaproponować mikro lub makro stra-
tegię. Projekt strategii jest dopasowany do charakteru i działalności firmy.

Laufer - doStarczenie informacji

Czas na grę. Jeśli manager lub właściciel firmy nie ma doświadczenia w anali-
zie finansowej, wszystko tłumaczymy krok po kroku. Tym razem chodzi o kla-
rowne przedstawienie faktów i chwilę prawdy. Każdy gracz musi być świado-
my swoich słabości. Bazując na danych, proponujemy kolejne ruch. Co istotne, 
dajemy firmie wsparcie przy negocjacjach i planowaniu ewentualnych zmian, 
w tym także personalnych.

Wieża - Diagnoza błęDóW

Kluczowym elementem zmiany jest świadomość. W związku z tym stawia-
my na szczerą rozmowę . Zawieść może nie tylko zarządzanie finansami, ale 
również komunikacja na różnych szczeblach lub relacje biznesowe, czy też 
wizerunek społeczny. Pomożemy Ci określić, który ruch w partii można wy-
konać lepiej. Roszada pozwala chronić Króla, naszym celem jest przygoto-
wanie planu w którym zarząd jest zawsze pod naszą opieką.

Skoczek - anaLiza Pr i komunikacja

Wydźwięk społeczny kampanii reklamowej ma wielki wpływ na postrzeganie 
firmy. Często może on szkodzić interesom, a ocena działań speców od PR 
wcale nie jest proste. Podobnie jak komunikacja, od której w firmie zależy 
bardzo wiele. Zmiany mogą uchronić zarząd przed problemami. Stosujemy 
bufory komunikacyjne i wszelkie metody poprawy relacji między pracowni-
kami na wszystkich szczeblach.

Hetman - raPorty z komentarzem

W dokonywaniu ostatecznych ruchów potrzebna jest wiedza i precyzja. Tylko 
ona pozwala na kolejne plany i rozwój swojego interesu. Jednym z elementów 
doradztwa biznesowego, które oferujemy, jest dostarczenie szczegółowych 
raportów opatrzonym obszernym komentarzem. Warto na nie postawić, po-
nieważ w przeciwieństwie do diagramów sprzedażowych, analizy własnych 
ruchów nie są łatwe w interpretacji i wyciągania wartościowych wniosków.

Król - rozWiązanie problemóW

Dobry strateg musi być także elastyczny. Z tego względu zalecamy prze-
prowadzenie całej serii spotkań, które zmierzają do podjęcia kroków. Zaletą 
korzystania z wielu konsultacji jest reagowanie na aktualną sytuację firmy. 
Dobre praktyki z dziedziny doradztwa biznesowego to także realny plan dzia-
łania, który można natychmiast wprowadzić w życie.

A zatem: rozpocznijmy grę! To dobry moment na zmiany?

- Coraz większy pęd sprawia, że wielu managerów i właścicie-
li nie ma czasu na dokładną analizę działań firmy. Jeśli więc 
chciałbyś rozpocząć inwestycję, ale nie masz pewności, czy to 
dobry pomysł; jeśli Twoje metody nie przynoszą efektów i nie 
wiesz, co jest tego przyczyną – zgłoś się do nas. Niekiedy mały 
detal może zadecydować o losach biznesu. Warto więc prze-
ważyć szalę na swoją stronę. Skorzystaj z konsultacji i postaw 
na strategię dopasowaną do Twoich potrzeb. Za nami już wiele 
udanych projektów z różnych branż, przed nami perspektywa 
rozwoju nowych firm. Dodam jeszcze, że dbamy o dane klienta 
i dyskrecję, która jest nieodzownym elementem etyki pracy. Je-
śli nasza oferta Cię zainteresowała, czekamy na kontakt!
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Paweł Król,
manager wielu branż

Założyciel i właściciel firmy Volutica. W swojej karierze zawodowej kierował 
firmami i spółkami, działającymi w wielu dziedzinach gospodarki. Efektywnie 
działa w pozyskiwaniu środków na realizację projektów społecznych między 
innymi dla szkół, wolontariuszy, organizacji społecznych i klubów sporto-
wych. Dziś aktywnie pomaga osiągnąć zawodowy sukces wielu partnerom 
handlowym. Jako inżynier i manager stawia na nieszablonowe metody i do-
kładną analizę działań. Jego motto to: „Nie możemy rozwiązywać problemów, 
używając takiego samego schematu myślowego, jakim posługiwaliśmy się 
w trakcie ich pojawienia się” (A. Einstein).

 Na chwilę zostawmy doradztwo biznesowe i Voluticę – warto bo-
wiem wspomnieć o obecnym projekcie Oekotec. Proszę przybliżyć, co 
to jest za projekt i jaka jest jego idea. 

– Obecnie zajmujemy się wprowadzeniem na rynek biodegradowal-
nych środków czystości. Środowisko wymaga opieki, lecz nie jeste-
śmy wstanie w krótkim czasie zmienić naszych nawyków. Dlatego 
świadome firmy przezbrajają swoje produkcję lub wprowadzają 
elementy, ograniczające eksploatowanie zasobów naturalnych. 
Produkty Oekotec pozwalają na ograniczanie zużycia najważniej-
szego surowca, czyli wody. Tworzymy linie produktów dedykowa-
nych między innymi dla przemysłu spożywczego, czy motoryzacyj-
nego. Perłą w naszej koronie jest produkt dedykowany dla fanów 
jednośladów. MTB, Enduro, Motocross - to dyscypliny, w których 
coraz częściej odnajdują się Polacy. Przygotowaliśmy dla nich spe-
cjalny pakiet środków czyszczących i konserwacyjnych. Ludzie, 
którzy cenią sobie naturę, z pewnością docenią te wysokiej jakości 
produkty środowiskowe. Dodam jeszcze, że to nie jedyna forma, 
jaką wspieramy środowisko. 3% z każdej zarobionej złotówki prze-
kazujemy na pomoc afrykańskim słoniom.

Kończąc tę rozmowę poproszę o podzielenie się planami na najbliż-
szą (a może i tę nieco dalszą?) przyszłość. Jaki kierunek rozwojowy 
uważa Pan za przyszłościowy, w jakim kierunku chce Pan dalej 
rozwijać firmę? 

- Pandemia spowodowana wirusem Sars-CoV-2 wyeksponowała 
niektóre z naszych obszarów życia, czego efektem był bardzo 
dynamiczny rozwój spółek z branży higieny osobistej, obsługi 
pracy zdalnej czy logistyki. Projekty związane z rozwojem sieci 
bezprzewodowych stają się wiodącymi tematami wielu spotkań 
biznesowych. Każdy kryzys napędza automatyzację. To właśnie 
te firmy będą wiodły prym w nadchodzących latach. Nie możemy 
też zapomnieć o branży medycznej którą czeka wielka reforma od 
etapu edukacji personelu przez obsługę pacjenta aż po zagospo-
darowanie odpadów. Nadchodzą trudne ale zarazem ciekawe cza-
sy, więc tym bardziej należy przyjrzeć się swojej działalności i wy-
znaczyć nowe realne cele. Volutica z pewnością będzie wspierać 
te obszary. W nadchodzących miesiącach planujemy pozyskiwać 
przedsiębiorców zagranicznych chętnych do inwestowania na 
terytorium pomorza. Już w pierwszym kwartale 2020 roku zaob-
serwowaliśmy wzmożony ruch zapytań o możliwości prowadzenia 
firmy w Gdańsku, Poznaniu czy Krakowie. Inwestorzy zagraniczni 
widzą w Polsce wielkie możliwości, co potwierdza zasadność bu-
dowania organizacji wspierających.





tym, jak zaistnieć w Internecie, przyciągnąć klientów i poradzić sobie w trud-
nych czasach na specjalnym webinarze opowiedział Daniel Kędzierski, 
przedsiębiorca i twórca strategii marketingowych dla takich firm, jak T-Mobile 

czy McDonald’s. Spotkanie online zorganizowano w specjalnej grupie wsparcia dla 
przedsiębiorców Pomoc dla firm! Pomorskie (w serwisie Facebook). Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się, jak przygotować dobrą wizytówkę, profesjonalny fanpage, 
zarabiać w Internecie, jak przyciągnąć klientów i zatrzymać ich w czasach pandemii. 

Pożyczka Płynnościowa na 
wsparcie MŚP dotkniętych 

skutkami epidemii COVID-19. 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
Sp. z o.o. prowadzi nabór wnio-
sków na Pożyczkę Płynnościo-
wą, przeznaczoną na wsparcie 

mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw dotkniętych 
skutkami epidemii COVID-19. Maksymalna kwota 
pożyczki to 150 tys. pln, oprocentowanie 0%, brak 

prowizji. Z pożyczki można pokrywać wydatki zwią-
zane z utrzymaniem bieżącej działalności przedsię-

biorstwa i zapewnieniem płynności finansowej. 

PożyczKi dla 
Przedsiębiorców

Zjazd firm rodzinnych po 
raz pierwszy zorganizowa-
ny został on-line. 13. edycja 
Ogólnopolskiego Zjazdu 
Firm Rodzinnych odbyła się 
pomimo trudnej sytuacji 
związanej z epidemią 
koronawirusa, zachowu-
jąc wieloletnią tradycję 
stowarzyszenia Inicjatywa 
Firm Rodzinnych. Wyjąt-

kowa sytuacja wymagała adekwatnej modyfikacji 
formuły wydarzenia, dlatego U-RODZINY 2020 po 
raz pierwszy w historii odbyły się on-line. 

ZjAZD fIRm 
rodzinnych on-line

Biznes

Zdobyć
klientów

O
w czasie 
pandemii
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Mieczysław struK
Marszałek Województwa Pomorskiego

Epidemia COVID-19 pojawiła się dość niespodziewanie. Równie niespodziewaną sytuacją dla wielu przedsiębiorstw był lock-
down wprowadzony wiosną tego roku, a następnie kolejne obostrzenia dotyczące aktywności społecznej i gospodarczej. 
Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom ograniczeń, z jakimi musieli się zmierzyć przedsiębiorcy, już w marcu Zarząd 
Województwa Pomorskiego podjął decyzję o przeznaczeniu środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz 
przekierunkowaniu środków unijnych z programu regionalnego na walkę z koronawirusem. W ramach wprowadzonego 
instrumentu wsparcia dla firm są preferencyjne pożyczki płynnościowe, które wspomóc mają utrzymanie miejsc pracy oraz 
ciągłości działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostało 80 mln zł. 

Preferencyjne pożyczki 
ze śrOdków Publicznych

- Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną 
wnioski można składać za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, bez konieczności wi-
zyty w Funduszu. Pożyczki Płynnościowe 
udzielane są do końca 2020 r. lub do wyczer-
pania środków. Notujemy duże zaintereso-
wanie przedsiębiorców tymi pożyczkami, 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest instytucją, do której 
przedsiębiorcy mogą bezpośrednio składać wnioski o udzie-
lenie Pożyczki Płynnościowej. Na ten cel Fundusz przezna-
czy kwotę prawie 64 mln zł, w tym 30 mln zł pochodzi ze 
środków Województwa Pomorskiego oraz prawie 34 mln zł 
ze środków unijnych z RPO WP 2014-2020. 

fo
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aneta GrzębsKa
Prezes Zarządu Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego

Łącznie w ramach Pożyczki Płynnościowej, 
ze środków Województwa Pomorskiego oraz 
środków unijnych, wsparliśmy już 517 przed-
siębiorców na kwotę ponad 43 mln zł. Kolej-
ne wnioski o udzielenie pożyczki, na kwotę 
ponad 8 mln zł znajdują się w procedowaniu. 
Każdego dnia podpisujemy nowe umowy.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o., 
80-116 Gdańsk, ul. szara 32-33

tel. 58 302 20 05
e-mail: biuro@pfp.gda.pl

www.pfp.gda.pl 

zatem ich dostępność może się niebawem 
znacząco obniżyć. Dlatego zachęcamy do 
złożenia wniosku w najbliższym czasie, tym 
bardziej, że sytuacja związana z epidemią 
jest bardzo dynamiczna i wiele branż boryka 
się z coraz większymi problemami. Wszyst-
kich niezbędnych informacji udzielą nasi do-
radcy – mówi Aneta Grzębska Prezes Zarzą-
du Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. 

Pożyczka Płynnościowa to zatem dwa 
osobne instrumenty wsparcia, jednak 
warunki i zasady ich udzielania są podob-
ne. O Pożyczkę Płynnościową starać się 
mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy 
prowadzący działalność na terenie woje-

wództwa pomorskiego (w przypadku po-
życzki z RPO WP 2014-2020 Fundusz nie 
udziela wsparcia dla podmiotów z siedzi-
bą w Gdyni oraz Sopocie). 
Maksymalna kwota pożyczki to 150 tys. zł, 
z okresem finansowania do 60 miesięcy. 
Przedsiębiorcy, w zależności od instrumen-
tu, mogą wnioskować odpowiednio o 12 
miesięczną karencję lub wakacje kredyto-
we w spłacie pożyczki. Pożyczki oprocento-
wane są preferencyjnie. Przy zastosowaniu 
pomocy publicznej w formie pomocy de mi-
nimis oprocentowanie wynosi 0%. Szcze-
góły dotyczące Pożyczki Płynnościowej 
znajdują się na stronie Funduszu.
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Lockdown polskiej gospodarki spowodował, że wielu pracodaw-
ców myśli o redukcji zatrudnienia lub już redukuje zatrudnienie 
w swoich firmach, co skutkuje wzrastającym bezrobociem. Obec-
na - trudna i niepewna - sytuacja gospodarcza przełożyła się na 
zmiany sposobu zarządzania personelem oraz organizacją pracy. 
Przedsiębiorcy obawiają się lub nie mogą pozwolić sobie na dłu-
gookresowe zatrudnianie pracowników. Coraz częściej pracodaw-
cy poszukują pracowników na krótszy okres, aby móc w sposób 
elastyczny dostosować wielkość zatrudnienia do aktualnych po-
trzeb firmy. W sukurs tym oczekiwaniom przychodzi AB Uni-Se-
rvis Agencja Pracy Tymczasowej.
Według najnowszych raportów dotyczących sytuacji na polskim 
rynku pracy, coraz więcej pracodawców zgłasza również trudno-
ści ze znalezieniem pracowników o pożądanych umiejętnościach. 
Problem ten dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorstw, zatrudnia-
jących co najmniej 250 pracowników… Zmagają się z tym również 
małe i średnie przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji z pomocą przy-
chodzi nasza agencja, za pośrednictwem której można skutecznie 
pozyskać pracowników spełniających oczekiwania pracodawcy. 

W obecnej sytuacji problem stanowi również zatrudnianie cudzo-
ziemców, chociażby z uwagi na konieczność odbycia 10-dniowej 
kwarantanny oraz zapewnienia im na ten czas zakwaterowania. 
Jest to dodatkowy koszt i spore utrudnienie dla przedsiębiorców, 
chcących pozyskać takiego pracownika. Firmy jednak decydują 
się na pozyskiwanie pracowników „zewnętrznych” ze względu na 
to, o czym wspomniałem wcześniej. W tym przypadku można rów-
nież skorzystać z usług naszej agencji – poza dopełnieniem wszel-
kich formalności związanych z legalizacją zatrudnienia cudzo-
ziemca, pomożemy również w znalezieniu odpowiedniej kwatery.
Miejmy nadzieję, że w jak najszybszym czasie nasza gospodarka 
zacznie się odradzać, a sytuacja w kraju ustabilizuje się i firmy 
ponownie będą zwiększać zatrudnienie. 
Optymistycznie przewiduję, że nowy rok uwolni nas od obostrzeń 
i liczę na ponowne zwiększenie zatrudnienia i wzrost liczby wol-
nych etatów. 
Zniesienie obostrzeń spowoduje również ponowny napływ cudzo-
ziemców do Polski w celu podjęcia pracy w naszym kraju.
Jesteśmy gotowi na nadchodzące zmiany. Zachęcamy więc do za-
poznania się z naszą ofertą oraz nawiązaniem współpracy.

Skuteczne Szukanie 
PrAcOwników

Wcześniej wspominaliśmy o obostrze-
niach związanych z zamykaniem szkół 
i przedszkoli. Niestety całkowite zamknię-
cie szkół stało się faktem, który zmusił 
wielu rodziców do pozostania w domu, co 
dla wielu firm stało się poważnym proble-
mem. Z czym jeszcze przyjdzie nam się 
zmierzyć? O przewidywaniach na naj-
bliższy czas rozmawiamy z Mirosławem 
Stosik, właścicielem agencji pracy AB 
UNI-SERVIS.

teKst: Rafał Korbut
zdJęcie: Rafał Laskowski
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teKst: Cezary Maciołek, Wiceprezes Zarządu Grupy Progres 
zdJęcia: Sylwester Ciszek

POmOrskie PArtnerstwO 
w czAsAch cOvid-19 

receptą na SukceS

ytuacja kryzysowa zwią-
zana z pandemią nie omi-
nęła firm z Pomorza, które 
w tych trudnych czasach 
dostrzegły sporo proble-

mów do tej pory dla nich niezauważalnych. 
Ujawniła też wiele potencjałów i szans na 
rozwój. Zamrożenie gospodarki doprowa-
dziło do zapaści niezliczonych sektorów 
biznesu tj. motoryzacyjny, HoReCa, tury-
styczny czy szkoleniowo-konferencyjny. Są 
jednak branże, których gracze w naszym 
województwie przekuwali COVID-19 w suk-
ces, a w jego osiągnięciu wspierali ich spe-
cjaliści z branży HR.

W 2020 r. firmy z całego kraju, również z województwa 
pomorskiego, wsiadły do rollercoastera, którego sterujący 
ciągle się zmieniali. Na początku roku drogę przedsiębiorców 
wyznaczał wzrost płacy minimalnej o 15,6 proc. w stosunku 
do 2019 r. Później, wyższe koszty utrzymania pracownika 
i spowolnienie gospodarcze. Obecnie za sterami siedzi Covid-
19, który kieruje rynkiem pracy i pracodawcami testując ich 
wytrzymałość oraz odporność na skutki pandemii. Nie każda 
z pomorskich firm dotrwa do końca tej podróży. Dokonają 
tego przedsiębiorcy z branż odpornych na koronawirusowe 
wstrząsy, którym w ostrych zakrętach i nagłych spadkach 
pomagają solidni HR-partnerzy z naszego regionu. 

S
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loKalne Partnerstwo recePtą na coVid-19

Pomorze nie byłoby tym samym regionem bez branży rafineryjnej 
czy przemysłu stoczniowego. Jednak nie są to jedyne sektory, które 
mają mocną pozycję w regionie. Wśród nich znajdują się również te, 
które w czasach epidemii rozwijały się i nadal będą to robić, mimo 
niepewnej sytuacji rynkowej np. branża chemii gospodarczej, bu-
downictwo, e-commerce, e-grocery, sektor ICT czy branża KEP. Za 
rozwojem firm z tego sektora stoją wyspecjalizowane kadry, których 
rekrutacja, zatrudnienie i utrzymanie to niezwykle złożony proces 
coraz częściej zlecany firmom takim jak nasza. W tym roku zauważy-
liśmy znaczący wzrost zainteresowania lokalnych przedsiębiorców 
szerokim wachlarzem usług związanych z zatrudnianiem pracowni-
ków tymczasowych, a także unikalnych specjalistów, optymalizacją 
procesów, usługami szkoleniowymi czy consultingiem. Bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszyła się i nadal cieszy się praca tymcza-
sowa wykorzystywana jako elastyczna forma zatrudnienia. Firmy 
z naszego regionu dzięki niej mogły zaspokajać swoje potrzeby i re-
agować na zmieniającą się sytuację rynkową, tym samym znacznie 
ograniczając ryzyko upadku prowadzonej przez siebie działalności.

PoMorsKie biznesy antycoVidowe 

Pod koniec września 2020 r. w województwie pomorskim istniało 
318,5 tys. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (GUS) 
i dających zatrudnienie oraz szansę na zarobek mieszkańcom na-
szego regionu. W 2019 r. tylko w Gdańsku zarejestrowanych było aż 
12 562 podmiotów z sektorów handel hurtowy oraz detaliczny i na-
prawa pojazdów samochodowych, a także 5 104 z obszaru informacji 
i komunikacji. W tej grupie znajdowały się zarówno firmy działające 
w sektorze e-commerce, jak i e-grocery. W okresie pandemii, w ca-
łym kraju, również w województwie pomorskim, na brak zajęcia nie 
narzekały branże związane z produkcją przemysłową i ich pracowni-
cy. W najsilniejszym stopniu produkcja przemysłowa wzrosła w dzia-
le wyroby farmaceutyczne, o 39,7 proc. rok do roku i w kategoriach 
„artykuły spożywcze” (7,1 proc.), „papier i wyroby z papieru” (9,9 
proc.) oraz „chemikalia i wyroby chemiczne” (6,9 proc.). 

W stolicy naszego województwa w 2019 r. istniało 4 940 podmiotów 
świadczących usługi z zakresu transportu i gospodarki magazy-
nowej, wśród nich pracodawcy z branży KEP. Wiele międzynarodo-
wych firm z tego prężnie rozwijającego się sektora posiada swoje 
oddziały również w woj. pomorskim, gdzie zatrudniają setki osób. Co 
więcej, całkowita powierzchnia magazynowa w Trójmieście wynosi 
ok. 731 800 m kw. i planowanych jest jeszcze 885 800 m kw., a to 
oznacza kolejne miejsca pracy w sektorze TSL.  

usłuGi PierwszeJ Potrzeby

Każda z wyżej wymienionych gałęzi gospodarki to miejsca pracy 
i związane z ich obsadzeniem działania. Z naszych obserwacji i do-
świadczeń wynika, że lokalni pracodawcy w dobie pandemii coraz 
częściej szukali optymalnych rozwiązań dostosowanych do ich po-
trzeb, ale też niezwykle elastycznych, pozwalających na ich szybką 
modyfikację wraz z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością. 

Dzięki opcji pracy tymczasowej utrzymywali ciągłość procesów bez 
konieczności zaciągania długoterminowych zobowiązań oraz mieli 
pełną kontrolę nad ponoszonymi kosztami, z których w każdej chwili 
mogli zrezygnować. Niejednokrotnie wspieraliśmy przedsiębiorców 
z regionu nie tylko w kwestiach rekrutacji, ale również w podpisywa-
niu właściwej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, prze-
prowadzeniu badań i szkoleń, ubezpieczeniu pracownika, zapew-
nieniu zakwaterowania, benefitów czy wynagrodzeń wypłacanych 
na czas. Zajmowaliśmy się także legalizacją pracy obcokrajowców, 
a chętnych do ich zatrudniania nie brakuje. W województwie pomor-
skim we wrześniu 2020 r. liczba oświadczeń o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi wynosiła 14 170, w październiku była szacowana na 
13 079 (Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku). 

Organizacje, które zdecydowały się na współpracę z Grupą Progres, 
bardzo szybko przekonały się o pozytywnych efektach outsourcingu. 
Wśród kluczowych zalet takiej współpracy znajduje się m.in.  optyma-
lizacja kosztów pracy, w tym ograniczenie nakładów na szkolenia, re-
krutację, selekcję oraz dobór pracowników, lepsze dostosowanie stanu 
i struktury zatrudnienia do potrzeb organizacji, łatwość w rozwiązy-
waniu problemu zwolnień pracowników, pełniejsze wykorzystanie po-
tencjału zatrudnionych, możliwość wykonywania sporadycznych, nie-
typowych prac, ograniczenie rozmiaru świadczeń pracowniczych oraz 
duża oszczędność środków finansowych i nakładów ponoszonych na 
tworzenie stanowisk pracy. Te efekty są możliwe, gdy współpracuje 
się z firmą oferującą elastyczne i nowoczesne usługi dla biznesu ma-
jące charakter zaawansowany oraz oparte na wiedzy i doświadczeniu 
ekspertów pracujących w agencji takiej, jak nasza.
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Idea jest prosta: wiele osób ma w domach sprawny sprzęt 
komputerowy, którego nie używa, ponieważ kupili nowszy. Te 
komputery czy tablety mogą posłużyć dzieciom z potrzebujących 
rodzin. Co zrobić? Wystarczy skontaktować się z naszą redakcją 
i przynieść do nas zbędny sprzęt, a my przekażemy go dalej 
organizatorce akcji lub bezpośrednio rodzinie dziecka, które 
potrzebuje takiego sprzętu do nauki. Na chwilę obecna mamy 
informacje o co najmniej kilkudziesięciu rodzinach z naszego 
województwa, których dzieci nie biorą udziału w zdalnych lekcjach 
właśnie z powodu braku sprzętu niezbędnego do nauki.
Akcję zbierania i przekazywania laptopów zainicjowała 
Anna Czarnowska z Gdańska. Wykorzystując swoje kontakty 
w środowisku biznesowym oraz organizując różne akcje 
charytatywne postanowiła pomóc dzieciom, które z powodu braku 
sprzętu zwyczajnie przestały uczestniczyć w lekcjach. 

- Zaczęłam dostawać informacje od rodzin (początkowo od kilku, 
które są moimi podopiecznymi) o problemach z nauczaniem 
zdalnym – wyjaśnia Anna Czarnowska. - Ponieważ wraz ze znajomymi 
i przyjaciółmi organizowałam już wiewle akcji pomocowych, 
postanowiłam pomóc. Powiem szczerze, że gdy rozpoczęłam 
zbiórkę laptopów i tabletów to okazało się, że skala problemu jest 
zaskakująco duża. W tej chwili wiem o co najmniej kilkudziesięciu 
rodzinach z naszego województwa. Szczególnie w przypadku rodzin 
wielodzietnych: jest kilkoro dzieci, a jeden komputer. I wówczas 
jedno dziecko się uczy, a pozostałe są wykluczone edukacyjnie! 
Co można oddać? Sprzęt komputerowy, przede wszystkim chodzi 
o laptopy oraz tablety, ponieważ w wielu rodzinach występuje 
problem z miejscem i ustawienie trzech czy czterech komputerów 
stacjonarnych byłoby dla nich niemożliwe. 
Sprzęt zostanie sprawdzony przez informatyków, w razie potrzeby 
zostanie na nich zainstalowany od nowa system i wszelkie 
niezbędne do nauki aplikacje. 
Na razie kilka laptopów udało się zebrać i od razu, po 
przygotowaniu, przekazać do dzieci, które już z nich korzystają. Ale 
zapotrzebowanie jest wciąż bardzo duże. Do pomocy przyłączyły 
się również samorządy - m.in. marszałek województwa pomorskiego 
zapowiedział dostarczenie 200 sztuk sprzętu do edukacji.
- Nadal zbieramy, nadal czekamy na darczyńców – apeluje 
inicjatorka akcji. - Wciąż docierają do nas informacje o kolejnych 
zapotrzebowaniach. 
Jeśli masz zatem niepotrzebnego laptopa – przekaż go do naszej 
redakcji w Wejherowie lub do Morskiej Szkoły Podstawowej im. 
Aleksandra Doby w Gdańsku. 

Możesz pomóc! 
Zbieramy laptopy do nauki dla dzieci!

Szkoły wciąż pozostają zamknięte i trwa na-
uczanie zdalne. Problem w tym, że w naszym 
województwie wciąż są rodziny, których nie stać 
na zapewnienie swoim dzieciom sprzętu kompu-
terowego do nauki. Trwa akcja zbierania lap-
topów i tabletów, w którą włączyła się również 
nasza redakcja.

teKst: Rafał Korbut
zdJęcie: freepik.com

Gdzie można oddać laptop lub tablet?

weJherowo
ul. Gniewowska 7, Wejherowo,
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00
kontakt mailowy: r.korbut@expressy.pl,
kontakt telefoniczny: 606 112 745

GdaŃsK
ul. Rogalińskiej 17, portiernia szkoły, Gdańsk,
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00
kontakt mailowy: k.gajewski@morskaszkola.pl
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teKst: WUP w Gdańsku
zdJęcia: WUP w Gdańsku

POmOrskie
 wsPierA PrAcOdAwców 

razem tworzymy 
rynek pracy

 ramach podejmowa-
nych inicjatyw i świad-
czonych usług WUP 
w Gdańsku pomaga 

pracodawcom w rekrutacji pracowników 
z krajów europejskich, inspiruje do roz-
woju, zapewnia bieżące informacje i dane 
statystyczne o pomorskim rynku pracy. 

euroPejSki rynek Pracy 
i jego możliWości

Pracodawcy mogą szukać pracowników 
w innym kraju Europy nie wychodząc 
z domu. Pomaga im w tym EURES, czyli eu-

Współpraca pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia 
a pracodawcami to jedna z ważniejszych relacji na rynku 
pracy. Tym, którzy oferują zatrudnienie pomaga się rozwijać, 
a urzędom daje możliwość tworzenia efektywnych form 
pomocy. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający 
w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego oferuje 
pomorskim firmom bezpłatne wsparcie na wielu płaszczyznach, 
a tym samym pomaga wzmacniać ich potencjał.

ropejska sieć współpracy służb zatrudnie-
nia, która bezpłatnie wspiera oferujących 
zatrudnienie przed procesem rekrutacji, 
w jego trakcie oraz po nim. Oferuje liczne 
usługi online oraz pomoc doradców sieci 
EURES z WUP w Gdańsku. 

W
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poraDnictWo zaWoDoWe, Które pomaga oKreślić 
potencjał firmy 

Nie tylko poszukujący pracy, ale także ci, którzy ją oferują mogą ko-
rzystać z bezpłatnych usług doradców zawodowych WUP w Gdań-
sku. Dzięki nim pracodawcy mają okazję poznać mocne strony, ta-
lenty pracowników oraz zdefiniować obszary wymagające rozwoju. 
Co daje taka wiedza? Pozwala jeszcze lepiej zarządzać zespołem, 
a w efekcie wzmacnia konkurencyjność firmy. 

DofinansoWanie Do szKoleń poDnoszących 
KWalifiKacje pracoWniKóW

Inwestycja w rozwój kwalifikacji pracowników to tak naprawdę in-
westycja w firmę, jej sprawniejsze funkcjonowanie oraz poszerzanie 
zakresu działania. Szansę na rozwijanie kompetencji pracowników 
daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Pracodawca może sam wnio-
skować o dofinansowanie szkoleń potrzebnych swojej kadrze w tym 
m.in. kursów i studiów podyplomowych. Jak to zrobić? Wskazówek 
i informacji udzielają pracownicy w WUP w Gdańsku. 

młoDzi na rynKu pracy – przyszłość pomorsKich firm 

Realizowane na Pomorzu projekty finansowane z Funduszy Europej-
skich wspierają rozwój zawodowy młodych mieszkańców regionu. 
Dzięki temu do pomorskich firm trafia przygotowana kadra, wypo-
sażona w kompetencje potrzebne na rynku pracy. WUP w Gdańsku, 
razem z partnerami rynku pracy, uczestniczy w tym procesie.

wiedza, inSPiracja, PartnerStwo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku prowadzi portal Pomorskie-
go Obserwatorium Rynku Pracy porp.pl. Dostępne są tam dane 
i wskaźniki, które pozwolą pracodawcom w podejmowaniu waż-
nych dla ich firm decyzji. To portal, gdzie znajdują się najświeższe 
informacje o trendach na pomorskim rynku pracy. Źródło inspiracji 
do rozwoju i aktualnej wiedzy.

Więcej informacji na temat działań oraz inicjatyw podejmowanych 
przez WUP w Gdańsku, wzmacniających funkcjonowanie oraz po-
tencjał pomorskich firm znajdziesz na stronach
wup.gdansk.pl/pracodawca oraz porp.pl.

Od kwietnia pOmagamy pOmOrskim pracOdawcOm chrOnić miejsca pracy

Pomorscy pracodawcy i przedsiębiorcy, których firmy dotknęła pandemia koronawirusa mogą ubiegać się 
o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pomoc w ochronie miejsc pracy świadczą powiatowe urzędy 
pracy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Zajmuje się on przekazywaniem środków na dopłaty do 
wynagrodzeń pracowników w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

- Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało 4 tys. pracodawców, 128 tys. pracowników, a kwota wsparcia 
finansowego na tę chwilę wynosi 559 mln zł [stan na dzień 27 listopada – red.]. Pracodawcy cały czas 
mogą wnioskować do WUP o dofinasowanie – mówi Izabela Jezierska, p.o. dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. – Okres pandemii pokazał urzędy pracy w nowej roli, stanęły one przed 
zadaniami związanymi z wdrażaniem pomocy antykryzysowej. Przestały być postrzegane jedynie poprzez 
pryzmat przeciwdziałania bezrobociu, ale zaczęły być doceniane za sprawne udzielanie efektywnej 
pomocy pracodawcom, aby mogli utrzymać miejsca pracy w swoich firmach.

Przekazywanie środków na dopłaty do wynagrodzeń pracowników jest usługą realizowaną  przez WUP 
w Gdańsku w czasie kryzysu wywołanego pandemią. Pomoc skierowana jest do określonej przepisami 
grupy pracodawców. 

Sprawdź czy kwalifikujesz się do skorzystania z pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej
wup.gdansk.pl/pakietantykryzysowy
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Szereg działań, mających 
na celu stworzenie inwesto-
rom dogodnych warunków 
do zakładania firm i pro-
wadzenia biznesu, Rumia 
konsekwentnie realizuje od 
dłuższego czasu. Kluczową 
rolę w koordynacji całego 
procesu pełni spółka Rumia 
Invest Park. 

teKst: Rafał Korbut
zdJęcia: UM Rumia

ały, wielomilionowy 
projekt, składa się z kil-
ku elementów. Jednym 
z nich jest budowa hali 

magazynowo-produkcyjnej. Kolejnym - wy-
budowanie infrastruktury komunikacyj-
nej czyli drogi wewnętrznej, która będzie 
przedłużeniem ulicy Nowej Kazimierskiej 
do tych działek, które w tej chwili nie są 
skomunikowane. 

pieniąDze płyną Do rumi

Przypomnijmy: ponad pięć miesięcy temu 
marszałek województwa pomorskiego 

Mieczysław Struk, wicemarszałek Wiesław 
Byczkowski oraz prezes Rumia Invest Park 
Agnieszka Rodak podpisali umowę, dzięki 
której spółka otrzymała prawie 6,5 mln zł 
na kompleksowe przygotowanie terenów 
inwestycyjnych. Wszystko po to, by przycią-
gnąć do Rumi kolejnych inwestorów.

Konkurs na dofinansowanie został prze-
prowadzony pod szyldem Invest in Pome-
rania, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020, a jego celem jest 
wsparcie podmiotów o największym po-
tencjale inwestycyjnym. 

Zaproponowany przez spółkę Rumia Invest 
Park projekt uzbrojenia terenów położo-
nych w północnej części miasta uzyskał 
najlepszą ocenę i znalazł się na pierwszym 
miejscu w rankingu. W ramach tego ogrom-
nego projektu ma powstać m.in. hala ma-
gazynowo-produkcyjna, plac manewrowo-
postojowy, droga wewnętrzna, oświetlenie 
oraz infrastruktura doprowadzająca media. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 
ponad 22 mln zł, z czego prawie 6,5 mln 
zł (35%) stanowi zdobyte w konkursie 
dofinansowanie. Planowana inwestycja 
ma się zakończyć najpóźniej 30 czerwca 
2022 roku.

cel: oDbloKoWać tereny 
inweStycyjne

Spółka Rumia Invest Park, będąca w stu 
procentach własnością gminy, powstała 
w 2017 r aby zapewnić miastu ciągły i sta-

rumiA
otwarta 

Na iNwestorów

C
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bilny rozwój. Dzięki działalności spółki do 
kasy miasta mają wpływać kolejne podatki 
z nowych inwestycji, a docelowo pozyskane 
w ten sposób pieniądze będą w przyszłości 
wykorzystywane z myślą o mieszkańcach. 
Plan ten powoli staje się rzeczywistością. 
W czerwcu 2019 roku rozpoczęła się bu-
dowa odcinka ulicy Kazimierskiej, który 
na wysokości ogrodów działkowych został 
włączony w ulicę Żołnierzy I Dywizji Wojska 
Polskiego. Dlaczego budowa tej ulicy byłą 
tak istotna? Ponieważ umożliwia dojazd do 
terenów, które miasto przeznaczyło pod 
działalność przemysłowo-usługową. Do tej 
pory tereny te nie były atrakcyjne dla inwe-
storów właśnie z powodu braku odpowied-
niej infrastruktury, który uniemożliwiał 
umiejscowienie tam siedzib firm i prowa-
dzenie biznesu. Teraz to się zmieniło. 

nowa kazimierSka otwarta!

Przełomowy moment nastąpił w środę 
23 września. To właśnie tego dnia moż-
na było już oficjalnie powiedzieć: Rumia 

otworzyła się na inwestorów. Oficjalnie 
oddano bowiem do użytku ulicę Nową Ka-
zimierską. To świeżo wybudowany układ 
drogowy, który skomunikował tereny in-
westycyjne (zlokalizowane przy ulicy Ka-
zimierskiej oraz Żołnierzy I Dywizji Wojska 
Polskiego – łącznie 26 hektarów) z drogą 
wojewódzką numer 100. Przedsięwzięcie 
spowodowało, że obszar ten stał się już 
bazą dla kilku firm, a kolejne przymierza-
ją się do budowy swoich siedzib.

Budowa ulicy Nowej Kazimierskiej koszto-
wała ponad 15 milionów złotych. Przedsię-
wzięcie już okazało się „strzałem w dzie-
siątkę”. Część terenów została sprzedana, 
a kolejne firmy podpisały umowy przed-
wstępne. W przyszłości powstaną tam 
nowe miejsca pracy dla mieszkańców 
Rumi i okolic. Inwestycja jest więc niezwy-
kle istotna nie tylko z perspektywy miasta, 
ale i całego regionu.

Przygotowanie i sprzedaż atrakcyjnych 
gruntów to niejedyny pomysł spółki na 

najbliższe lata. W przyszłości Rumia Invest 
Park będzie pozyskiwać kolejne tereny, 
jak również świadczyć opiekę poinwesty-
cyjną firmom, które zagoszczą w Rumi. 
W dalszym ciągu będą także realizowane 
zadania doradcze i wspierające przedsię-
biorców w ich rozwoju.

aGnieszKa rodaK
prezes spółki Rumia Invest Park: 

- Budowa ulicy Kazimierskiej była kluczowa dla rozwoju terenów przemysłowych, ponieważ bez infrastruktury drogowej łączącej 
tereny przemysłowe z drogą wojewódzką, bez uzbrojenia ich w media nie mieliśmy co liczyć na to, że jakikolwiek inwestor zlokali-
zuje tu swoją działalność. Początkowo nie wszyscy wierzyli, że damy radę, ale udało się! Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają nowe 
miejsca pracy, a gmina konkretne przychody w postaci nowych podatków od nieruchomości. Zabudowa magazynowa czy produk-
cyjna to coś, co przynosi gminom największe dochody – a to jest właśnie cel działalności naszej spółki. Cały czas działamy i witamy 
kolejnych inwestorów w naszym mieście. Muszę podkreślić bardzo dobrą współpracę z gminami ościennymi, z gdyńskim portem 
i wieloma innymi podmiotami. Bez pracy zespołowej tego wszystkiego by nie było. Dziękuję za odwagę burmistrzowi, radnym miej-
skim i powiatowym, ponieważ to była bardzo odważna decyzja, żeby nam zaufać, przekazać pieniądze i zainwestować w tę drogę.

Mieczysław struK
marszałek województwa 
pomorskiego: 

- Odblokowanie tych 23 hektarów gruntów 
i dedykowanie dla rozwoju przedsiębior-
czości, dla przyciągnięcia inwestorów, jest 
oczywiście kapitalnym rozwiązaniem. To 
nigdy nie jest łatwe, aby władze jednej gmi-
ny mogły zaproponować taki projekt, który 
będzie wiązać interesy trzech różnych gmin. 
A jednak burmistrzowi Pasiecznemu to się 
udało. Gratuluję mu, będziemy sekundować 
temu przedsięwzięciu, a nasza instytucja 
- jaką jest Agencja Rozwoju Pomorza – oraz 
inicjatywa Invest in Pomerania – która ma 
przyciągać inwestorów – zrobi wszystko, 
żeby pomóc zagospodarować te obszary.
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teKst: Tomasz Limon
zdJęcie: Pracodawcy Pomorza

ednym z członków założycieli 
Federacji był Gdański Związek 
Pracodawców, który w 2010 roku 

zmienił nazwę na Pracodawcy Pomorza. 
Ideą powołania Federacji, było wspólne 
działanie organizacji pomorskich praco-
dawców, które od początku lat 90-tych XX 
wieku funkcjonują w oparciu o różne usta-
wowe uregulowania powodujące podziały 
w środowisku gospodarczym. Niestety 
Federacja Pracodawców Polski Północnej 
zakończyła swój żywot nim na dobre roz-
poczęła działalność. Próby jej reaktywacji 
w późniejszych latach również się nie po-
wiodły. Jednak moment znalezienia tego 
dokumentu zbiega się w czasie z dużymi 
zmianami w myśleniu o wspólnym działa-
niu. Podejmowane obecnie inicjatywy dają 
nadzieję na powrót do koncepcji federali-
zacji organizacji pracodawców, przynaj-
mniej na szczeblu regionalnym. 

Kiedy w obliczu pandemii koronawirusa, 
w marcu bieżącego roku, powstał Sztab Kry-
zysowy Pomorskich Przedsiębiorców, kilka 
organizacji zrzeszających przedsiębiorców 

z naszego regionu podjęło się wspólnego 
działania w obronie interesów pomorskich 
firm. Pierwszy krok w celu powołania Szta-
bu zrobiła Pomorska Izba Rzemieślnicza 

czy marzenia
się sPełniAją?

Kilka dni temu odwiedził mnie Jan Klapkowski - niezwykle 
zasłużony dla pomorskiego środowiska gospodarczego 
były dyrektor Pracodawców Pomorza, który porządkując 
swoje dokumenty odnalazł rejestrację sądową Federacji 
Pracodawców Polski Północnej z 1999 roku. 

J
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Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zresztą 
nie było to dużym zaskoczeniem, gdyż już 
od kilku lat prezesi organizacji gospodar-
czych spotykali się przy tzw. „okrągłym sto-
le” w pięknej siedzibie Izby w sercu Gdań-
ska. Zawsze rozmawialiśmy o ważnych, 
a zarazem trudnych tematach gospodar-
czych z którymi przedsiębiorcy muszą się 
zmagać. Wśród związków pracodawców, 
izb gospodarczych i stowarzyszeń, które 
na zaproszenie Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej, zaczęły wspólnie działać należy 
wymienić: Pracodawców Pomorza, Regio-
nalną Izbę Gospodarczą Pomorza, Pomor-
ski Związek Pracodawców Lewiatan, Lożę 
Gdańską Business Centre Club, Kaszubski 
Związek Pracodawców, Starogardzki Klub 
Biznesu, Gdański Klub Biznesu, Regionalną 
Izbę Przedsiębiorców Norda, Wojewódzkie 
Zrzeszenie Handlu i Usług, Izbę Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowe-
go oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Spo-
łecznej „Dobra robota”. Myślę, że nikt nie 
przypuszczał, że powołany ad hoc Sztab 
Kryzysowy zorganizuje ponad 40 posie-
dzeń, w których do tej pory wzięło udział 
ponad 70 zaproszonych Gości. Podczas 
spotkań prowadziliśmy rozmowy z pomor-
skimi samorządowcami, parlamentarzy-
stami, przedstawicielami takich instytucji 
jak: Ministerstwo Rozwoju, Biuro Rzecznika 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polski 
Fundusz Rozwoju, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy, Po-
wiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzka Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna i wiele innych. 
Od początku pandemii nasze organizacje, 
które na co dzień rywalizują ze sobą swoją 
aktywnością, spotykając się na posiedze-
niach Sztabu mówią wspólnym, jednym 
głosem. Połączył nas kryzys epidemiczny 
i gospodarczy oraz szerzące się problemy 
ekonomiczne wielu dotkniętych pandemią 
branż. Nasze postulaty i stanowiska w du-
żej mierze przedstawiają problemy z któ-
rymi nasze środowisko mierzy się każdego 
dnia. Próbujemy je nie tylko diagnozować, 
ale również staramy się wypracowywać 
rozwiązania służące poprawie kondycji 

wszystkich poszkodowanych firm w tych 
trudnych czasach. W ostatnich miesiącach 
opracowaliśmy kilkanaście apeli do władz 
samorządowych i centralnych z Premierem 
i Prezydentem RP włącznie. Zdajemy sobie 
sprawę, że apele te nie zawsze przełożą się 
na w pełni satysfakcjonujące nas ustawo-
dawstwo wspierające gospodarkę. Najważ-
niejsza jest jednak konsekwencja, deter-
minacja i wspólne działanie dla dobra nie 
tylko pomorskich, ale wszystkich polskich 
przedsiębiorców.

 We wrześniu br., w gdańskim Dworze Artusa 
odbyło się podsumowanie dotychczasowej 
pracy Sztabu, podczas którego dziękowa-
liśmy różnym instytucjom i poszczególnym 
osobom za inicjatywę i pomoc poszkodowa-
nym firmom w okresie pandemii. Podczas 
tej uroczystości mówiliśmy też o kolejnym 
naszym wspólnym wyzwaniu jakim będzie 
przewidywany, kolejny wzrost zachorować 
na covid-19 w okresie jesienno-zimowym 
oraz potencjalny lockdown wielu sektorów 
gospodarki. W podobnym terminie kiedy 
miało miejsce podsumowanie aktywności 
Sztabu, Pracodawcy Pomorza wspólnie 
z Samorządem województwa zorganizowali 

debatę „Koronawirus oczami ekspertów” 
oraz wspólnie z przedstawicielami wielu 
zaproszonych instytucji wystosowali Apel 
do Społeczeństwa wskazując dekalog 
zasad, których przestrzeganie gwaranto-
wało zwiększenie bezpieczeństwa pracy 
i działalności firm. Wkrótce okazało się, że 
to co było zapowiadane przez epidemiolo-
gów spełniło się z nawiązką, pogrążając 
wielu przedsiębiorców w kryzysie jeszcze 
większym niż ten z pierwszej fali epidemii. 
To pokazuje, jak bardzo przedstawiciele 
biznesu potrafią przewidywać i nie lekce-
ważyć żadnych sygnałów zagrażających 
funkcjonowaniu swoich przedsiębiorstw. 
W listopadzie br. Sztab Kryzysowy, który 
przez wiele miesięcy pracował w struktu-
rze niesformalizowanej, ukonstytuował się 
poprzez podpisanie porozumienia zmienia-
jąc jednocześnie nazwę na Sztab Pomor-
skich Przedsiębiorców. Założyliśmy, że nie 
możemy działać tylko pod presją epidemii 
i kryzysu. Chcielibyśmy jednym głosem 
wspierać wiele inicjatyw oraz opiniować 
ważne dla naszego regionu dokumenty 
typu Strategia Województwa Pomorskiego. 
Przed nami ciężka praca, z którą musimy się 
zmierzyć w imię obrony interesów przed-
siębiorców oraz realizacji ambitnej wizji 
rozwoju gospodarczego Pomorza i naszego 
kraju. Można tylko żałować, że ta solidar-
ność pomorskiego środowiska gospodar-
czego jest pewnym ewenementem na skalę 
ogólnokrajową. Nie powstał bowiem inny 
regionalny tego typu organ koordynacyjny 
w tym tak trudnym dla polskich przedsię-
biorców okresie. Po raz kolejny rodzi się 
w Gdańsku coś nowego, innowacyjnego, 
podkreślającego potrzebę budowania 
wspólnoty i działania obywatelskiego na 
rzecz dobra wspólnego. 

Kto wie, czy marzenie sprzed 20 lat związa-
ne z powołaniem Federacji Pracodawców 
Polski Północnej, spełni się w przyszłości 
łącząc podzielone pomorskie środowisko 
gospodarcze. Sztab Pomorskich Przedsię-
biorców, jego aktywność i efekty działal-
ności budzą taką nadzieję.
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Miasto Słupsk 
zostało docenione 

przez Ministerstwo 
Klimatu i Środo-

wiska. W ramach 
prowadzonych 

badań pn. „Miasto 
z klimatem – Lider 

w kategorii” w tego-
rocznej edycji miasto 

zostało wyróżnione 
wśród miast poniżej 100 tys. mieszkańców w kategorii 

„jakość”. Ocena dokonana została na podstawie danych 
pozyskanych z Inspekcji Ochrony Środowiska. Biorąc 

pod uwagę wskaźniki za 2018 i 2019 miasto Słupsk 
odnotowało postęp ogółem o 50,04%.

Wsparcie usług 
społecznych na 
Pomorzu. Pomocą 
objętych zostanie 
ponad 900 osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym oraz 

członkowie ich rodzin. Przede wszystkim będą to senio-
rzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz opiekunowie 
osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjo-
nowaniu. Marszałek Mieczysław Struk podpisał kolejne 
umowy, na mocy których pomorskie samorządy i orga-
nizacje pozarządowe otrzymają wsparcie z Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

naJlePsze Powietrze 
Jest w słuPsKu

a co pomorski samorząd w 2021 r. wyda 1,1 mld zł? Podczas XXVI sesji 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, która odbyła się 30 listopada 2020 
r., było pierwsze czytanie projektu budżetu województwa na rok 2021. 

Najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na transport, ochronę zdrowia i poli-
tykę społeczną oraz kulturę. Dokument został opracowany zgodnie z Wieloletnią 
Prognozą Finansową i założeniami makroekonomicznymi w oparciu o tempo wzro-
stu  gospodarczego (PKB) i wskaźnik inflacji.

Prawie 12,7 Mln zł 
uniJneJ dotacJi

Sam
orząd
n

Budżet
Pomorza

na 2021 rok
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Elektryczny autobus 
na ulicach miasta
Dwa tygodnie trwały testy elektrycznego autobusu - 
Mercedesa eCitaro. To pierwszy taki autobus, który 
wyjechał na ulice powiatu wejherowskiego. 

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo rozpoczyna nowy etap prze-
mian, a komunikacja zbiorowa ma być jeszcze bardziej ekologiczna. 
Elektryczny autobus jest cichy, dynamiczny, a przede wszystkim nie 
emituje spalin. Z charakterystycznego, białego pojazdu mogli sko-
rzystać mieszkańcy Wejherowa, Bolszewa, Góry, Gościcina, Gowina, 
Kębłowa i Kochanowa.
W autobusie testowym, tak jak w każdym w sieci Wejherowskiej Ko-
munikacji Miejskiej, można było zakupić bilet u kierowcy z drukarki, 
a także skorzystać z bezpiecznej i wygodnej w obsłudze Karty Elek-
tronicznej, w tym również Portmonetki Elektronicznej.
Mercedes eCitaro jest autobusem o standardowej długości (12 me-
trów) i na swój pokład może zabrać 82 pasażerów (w tym 29 na miej-
scach siedzących). O odpowiedni komfort podróży dbają liczne sys-
temy bezpieczeństwa ASR, EBS, asystent hamowania BAS, układ 
rekuperacji, a także innowacyjny system sterowania ogrzewaniem, 
który składa się z czujników obciążenia osi rejestrujących dane 

o liczbie pasażerów. Umożliwia to automatyczne ustawienie tempe-
ratury wnętrza według rzeczywistej liczby pasażerów Autobus wy-
posażony jest w baterie litowo-jonowe zabudowane na dachu oraz 
z tyłu pojazdu. Zasięg elektrycznego autobusu wyprodukowanego 
przez firmę Mercedes na jednym ładowaniu w zajezdni autobusowej 
wynosi ok. 150 kilometrów.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich w pierwszych dniach listopa-
da br. ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ra-
mach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na rok 2021. Ostateczny termin składania 
wniosków upłynął 24 listopada. Dla województwa pomorskiego na 
rok 2021 przyznano kwotę 42 280 365,56 zł. 
Zarząd Powiatu Kartuskiego może uzyskać ze środków Funduszu 
dopłatę, która wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra prze-
wozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania 
tej  jest dodatkowe uruchomienie z dniem 1 stycznia 2021 roku na-

stępujących linii komunikacyjnych prowadzonych przez 3 przewoź-
ników autobusowych działających na terenie Powiatu Kartuskiego:
Firma „GRYF”: 1. Szopa – Mirachowo – Kartuzy – Szopa, 2. Kartuzy – 
Garcz – Zawoty - Kartuzy, 3. Kartuzy – Stężyca – Kartuzy; 
Firma „ALBATROS”: 1. Żukowo – Kobysewo – Przodkowo – Pępowo – 
Żukowo, 2. Sulmin – Żukowo – Widlino – Kartuzy;
Firma „PKS GDYNIA”: 1. Kartuzy – Przodkowo – Czeczwo – Tokary.
Powiat Kartuski we wniosku zabiega o kwotę 1 350 231,42 zł, przy 
wsparciu z budżetu Powiatu Kartuskiego w wysokości 135 023,14 zł, 
co daje łączny szacowany deficyt na powyższych liniach komunika-
cyjnych w wysokości 1 485 254,56 zł.
Starosta Kartuski Bogdan Łapa wraz z Zarządem Powiatu Kartuskiego 
podejmując taką decyzję kierowali się przede wszystkim obecnie pa-
nującą pandemią, która negatywnie wpływa na uwarunkowania ekono-
miczne przewoźników, jak i wnioskami poszczególnych mieszkańców.

Będą nowe linie
Powiat Kartuski wnioskuje o środki finansowe 
z Funduszu Przewozów Autobusowych.
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teKst: Rafał Korbut
zdJęcia: UG Kosakowo

Na wniosek wójta gminy Kosakowo Marcina Majek, radni podjęli pod 
koniec października uchwałę w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Wszystkie stawki pozo-
staną na dotychczasowym poziomie. Zamrożenie podwyżek podatku 
od nieruchomości w przyszłym roku jest przykładem odpowiedzial-
ności gminy Kosakowo w okresie pandemii koronawirusa, która co-
raz bardziej zagraża nie tylko zdrowiu i życiu, ale również budżetom 
domowym mieszkańców i przedsiębiorców.
– Z rosnącym niepokojem obserwuję rozwój pandemii koronawirusa 
w Polsce – mówi Marcin Majek, Wójt Gminy Kosakowo. – Skutki wzra-
stającej liczby zachorowań są odczuwalne już nie tylko z punktu wi-
dzenia zdrowia i życia. Ekonomiczne konsekwencje wprowadzanych 
obostrzeń, które mają na celu powstrzymanie rozwoju pandemii, co-
raz dotkliwiej burzą budżety domowe mieszkańców oraz przedsię-
biorców. Moja decyzja o zamrożeniu stawek podatku od nieruchomo-

ści w 2021 roku, którą jednogłośnie poparli Radni Gminy Kosakowo, 
jest formą wsparcia gospodarstw domowych i firm w niepewnym 
czasie, w którym karty rozdaje COVID-19. Chciałbym, aby nikt z nas 
nie znalazł się w krytycznej sytuacji ekonomicznej. W przyszłym 
roku będę poszukiwał kolejnych form pomocy dla poszkodowanych 
rozwijającą się pandemią oraz namawiał nasz samorząd do podej-
mowania szerokich działań na rzecz powstrzymywania negatyw-
nych skutków COVID-19 w gminie Kosakowo.

Bez podwyżek 
podatku

Nie będzie podwyżki stawek podatku od 
nieruchomości w 2021 roku.

Mieszkańcy Gminy Sierakowice chętnie 
korzystają z dofinansowań na likwidacje 
tzw. „kopciuchów” i docieplenie budyn-
ków mieszkalnych. W poprzednim i bie-
żącym roku mieszkańcy gm. Sierakowice 
złożyli 384 wnioski o dofinansowanie 
z Programu „Czyste Powietrze”, co stano-
wiło 4% wszystkich złożonych wniosków 
w województwie.
Podpisano już łącznie 340 umów o dofinan-

sowanie o  łącznej kwocie  dotacji ponad 7,5 
mln zł! Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska do końca września 2020 wypłacił 
mieszkańcom Gminy Sierakowice  2,772  
mln zł  dla osób które już rozliczyły swoje 
wnioski i zlikwidowało „kopciuchy”.
Mieszkańców wspierają pracownicy Refe-
ratu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy 
Sierakowice. 
Do najczęściej wybieranych źródeł ciepła 
należały kotły na ekogroszek z certyfika-
tem Ecodesign oraz kotły na biomasę (pel-
let). Coraz większą popularność zyskuje 

ogrzewanie gazowe, z którego od niedawna 
może korzystać część posesji w gminie.
Bardzo ważne jest by przy wymianie źródła 
ciepła pomyśleć o dociepleniu całego bu-
dynku. Dlatego część mieszkańców naszej 
gminy zamierza przeprowadzić termomoder-
nizację swoich domów przy dofinansowaniu 
z „Czystego Powietrza”. Podwyższoną do-
tację będzie mogło uzyskać gospodarstwo 
domowe wieloosobowe przy dochodach 
miesięcznych do 1400 zł netto na osobę, 
a w przypadku gospodarstwa jednoosobo-
wego – do 1960 zł netto na osobę.

Wykorzystali ponad 
7,5 mln zł dotacji
Mieszkańcy Gminy Sierakowice chętnie korzystają z programu Czyste 
Powietrze. Kwota przyznanych dotacji przekroczyła już 7,5 mln zł. 
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- Potrzeba budowy węzła przesiadkowego 
w mieście, gdzie krzyżują się dwie linie ko-
lejowe oraz ważna droga krajowa, była dla 
nas oczywista od lat – mówi Krzysztof Krze-
miński, Burmistrz Miasta Redy. -  Pierwsze 
plany i koncepcje sięgają roku 2014. W roku 
2017, dzięki współpracy Obszaru Metropo-
litalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, którego 
Reda od początku jest członkiem, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
finansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go 2014-2020, inwestycja uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej. 
Prawie 8 mln dotacji pozwoliło zrealizować 

projekt w optymalnym zakresie. W tej chwi-
li na terenie węzła może zaparkować ponad 
200 samochodów osobowych i prawie 140 

rowerów; zbudowano cztery zatoki autobu-
sowe i miejsca dla taksówek, przewidziano 
też miejsce krótkiego postoju kiss&ride. 

Węzeł integracyjny to nie tylko parking. 
We współpracy z PEWIK Gdynia wymie-
niono odcinek starego kolektora ścieko-
wego (WRR), gruntownie przebudowano 
też układ drogowy w okolicach dworca. 
Prawie rok użytkowania redzkiego węzła 
integracyjnego już potwierdził, że była 
to niezwykle potrzebna inwestycja. Z sa-
tysfakcją należy również podkreślić, że 
wizerunek Redy w tym rejonie zdecydo-
wanie się poprawił. 

Reda weszła w rok 2020 
mocnym akcentem. 
Zakończono bardzo ważną 
inwestycję – duży węzeł 
przesiadkowy przy dworcu 
PKP. I chociaż walka 
z koronawirusem znacząco 
wpłynęła na życie codzienne, 
nie zatrzymała inwestycji 
i innych, zaplanowanych na 
ten rok działań samorządu. 

teKst: Rafał Korbut
zdJęcia: UM Reda

reda. PoMiMo PaNdeMii 
nie ObniŻAmy poprzeczki.
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Przede wSzyStkim drogi

Pod koniec roku 2019 Reda pozyskała po-
nad 2,5 mln zł dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Te pieniądze 
przeznaczono w całości na realizację III 
etapu ul. Polnej oraz ul. Karłowicza, aby 
połączyć ten ważny ciąg komunikacyjny 
z ul. 12 Marca.  

- Działania te  prowadziliśmy od roku 2018, 
realizując I i II etap Polnej. Całkowita wartość 
robót przekroczyła 12 mln zł. – mówi Krzysz-
tof Krzemiński. - W ramach trzeciego, naj-
dłuższego odcinka inwestycji dokończyliśmy 
cały projekt.  Po południowej stronie ulicy 
powstał chodnik, a na całej długości ścież-
ka rowerowa. W trosce o bezpieczeństwo  
wszystkich uczestników ruchu drogowego, 
wykonano pięć skrzyżowań wyniesionych, 
stanowiących elementy uspokojenia ruchu. 
Oświetlenie jezdni i osobne - chodników oraz  
ścieżki rowerowej, zostało wykonane z za-
stosowaniem energooszczędnych, bardzo 
wydajnych opraw LED. Stare Betlejem, je-
den z najstarszych zakątów  miasta, zyskało 
nowe, uśmiechnięte oblicze.  

Kolejną, kluczową dla Redy inwestycją dro-
gową w roku 2020 jest przebudowa ulicy 
Obwodowej.  

- Modernizację tej drogi powiatowej  konse-
kwentnie  prowadzimy, wspólnie ze Staro-
stwem  Wejherowskim, już od 2014 r. Bieżący 
rok to realizowana w trzech etapach grun-
towna przebudowa jezdni – mówi Krzysztof 
Krzemiński. - Na pierwsze dwa etapy środki 
pochodziły m.in. z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, a na realizację trzeciego - ze 
środków rezerwy subwencji ogólnej z Mini-
sterstwa Infrastruktury. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu samorządów Redy i  Powiatu 
oraz pozyskanym środkom, w roku 2020  zo-
stanie zmodernizowana cała Obwodowa od 
ul. Kazimierskiej do DK 6 - ul. Gdańskiej.

- Jak widać, wiele projektów drogowych re-
alizujemy we współpracy – mówi Krzysztof 
Krzemiński. – Kolejnym tego przykładem 
jest gruntowna przebudowa skrzyżowania 
drogi krajowej- ul. Gdańskiej - z ulicą Łąko-
wą, prowadzona wspólnie przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Gminę Miasto Reda. Celem inwestycji jest 
przede wszystkim poprawa bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego na drodze gminnej, 
czyli ulicy Łąkowej. Gmina buduje lewo-
skręt z ulicy Gdańskiej w ulicę Łąkową 
oraz wyposażone w sygnalizację świetlną 
przejście dla pieszych przez ulicę Gdań-
ską.  Sygnalizacja ta umożliwi wyjeżdżają-
cym z ulicy Łąkowej bezpieczne włączenie 
się do ruchu w kierunku Gdyni. 

Dzięki budowie nowego połączenia ul. 
Długiej z ul. Pucką, czyli ulicy Handlowej, 
inwestycji z udziałem inwestora prywat-
nego, mieszkańcy Redy zyskali bezpiecz-
ne i funkcjonalne skrzyżowanie z  sygna-
lizacją świetlną. Powstał wygodny dojazd  
do Rekowa Dolnego oraz nowopowstają-
cego obiektu handlowego. W ramach tej 
inwestycji, z budżetu Redy realizowane 
są - bardzo oczekiwany przez mieszkań-
ców wydzielony pas prawoskrętu z ul. 12 
Marca w ul. Pucką – oraz modernizacja 
końcowego odcinka ul. Długiej. 
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rozbuDoWa miejsKich placóWeK 
ośWiatoWych

Równolegle do rozbudowy infrastruktury 
drogowej, redzki samorząd prowadzi suk-
cesywnie przebudowę bazy oświatowej. 
Jest to działanie wymuszone wprowadzo-
ną w Polsce przed trzema laty tzw. reformą 
oświaty oraz  potrzebami  stale rosnącej 
liczby mieszkańców. Po rozbudowie dwóch 
szkół podstawowych, „dwójki” i „szóstki”, 
na rozbudowę czeka jeszcze jedna – naj-
mniejsza - Szkoła Podstawowa nr 5. Miasto 
jest na etapie wyłonienia wykonawcy ro-
bót budowlanych. 

Zwiększono również liczbę miejsc w pu-
blicznych przedszkolach. 

- W czasie wakacji część budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 została zaadaptowana 
na pomieszczenia przedszkolne – mówi 
Krzysztof Krzemiński. – Tym samym, w roku 
szkolnym 2020/2021 szkoła została prze-
kształcona w Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny nr 1 w Redzie. Do przedszkola prowadzi 
osobne wejście z pochylnią dla wózków, 
a pomieszczenia i łazienki  dostosowano  
do potrzeb osób niepełnosprawnych. W no-
wym przedszkolu może się uczyć 130 dzieci 
w 6 grupach.

z myślą o seniorach

Z rządowego Programu Wieloletniego „Se-
nior+” Edycja 2019 Reda otrzymała dotację 
na utworzenie i wyposażenie dziennego 
Klubu Seniora, uruchomionego na wiosnę.  
Lokalizacja klubu na terenie Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji pomaga w orga-
nizacji zajęć ruchowych i prozdrowotnych, 
a bezpośrednie sąsiedztwo Fabryki Kultury 
ułatwia dostęp do oferty kulturalnej. Dzięki 
dofinansowaniu ze środków PFRON połowy 
kosztów budowy windy i pochylni dla osób 

niepełnosprawnych, w budynku MOSiR po-
prawiono standardy dostępności. Projekt 
obejmował także przebudowę schodów ze-
wnętrznych. To znacząco rozszerza ofertę 
sportowo – rekreacyjną i rehabilitacyjną dla 
osób z ograniczeniami ruchowymi.

Kultura głóWnie online

Redzka Fabryka Kultury jest w trakcie rów-
nież bardzo oczekiwanej i ciężko wypraco-
wanej rozbudowy. Po wymuszonej pande-
mią przerwie w organizacji imprez, powróci 
z dużo lepszym zapleczem i bogatszą ofer-
tą. Póki co, większość zajęć przeniosła się 
do sieci i do mediów społecznościowych 
redzkiej Biblioteki i Fabryki Kultury. 

„reDa …z perspeKtyWą 2030”

- W roku 2020 kończy się obowiązująca 
strategia rozwoju gminy – mówi Krzysztof 
Krzemiński. – Przez cały rok pracujemy 
nad nowym dokumentem, w perspektywie 
długofalowej, bo na kolejne 10 lat. Opraco-
wując wizję rozwoju Redy, tak, jak w latach 
poprzednich skoncentrowaliśmy się wo-
kół trzech obszarów: środowiskowo-prze-
strzennego, gospodarczego i społecznego. 
Projekt nowej strategii został już poddany 
konsultacjom społecznym i najprawdopo-
dobniej jeszcze w tym roku zostanie przed-
łożony Radzie Miejskiej.
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teKst: Rafał Korbut
zdJęcia: UG Stężyca

inweStycyjne 
POdsumOwAnie rOku 
w gminie Stężyca

SaLa SPortowa w kLukowej Hucie

Trwa budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Klukowej Hucie. 
Będzie to sala z niewielką widownią oraz 
zapleczem socjalnym w postaci szat-
ni, umywalni, toalet ogólnodostępnych, 
pokoju trenera z własnym węzłem sani-
tarnym oraz pomieszczenia zajęć tera-
peutycznych. Obiekt na poziomie parteru 
został w pełni przystosowany do korzy-
stania przez osoby niepełnosprawne. 
Szatnie, umywalnie oraz toalety ogólno-

dostępne dostosowano do potrzeb osób 
poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Hala projektowana jako dodatkowe 
pomieszczenie szkoły może pełnić funk-
cje sportowe, kulturalne lub oświatowe. 

W sali sportowej mieści się pełnowymia-
rowe boisko do gry w piłkę ręczną, koszy-
kówkę oraz piłkę siatkową. Dodatkowo ist-
nieje możliwość podzielenia sali na dwie 
części, z których każda mieści małe boisko 
do koszykówki. Termin realizacji inwestycji 
przewidziany jest na lata 2021 -2022.

SaLa SPortowa w kamienicy 
SzLacHeckiej

Drugą inwestycją jest trwająca przebudo-
wa wraz z rozbudową budynku Szkoły Pod-
stawowej o salę gimnastyczną w Kamieni-
cy Szlacheckiej. Zakres zadania obejmuje 
przebudowę i rozbudowę budynku szkoły 
podstawowej o salę gimnastyczną z zaple-
czem socjalnym wraz z rozbiórką istnieją-
cego łącznika oraz budową zbiornika na 
wody opadowe. Budynek szkoły zostanie 
połączony z projektowanym obiektem.

Gmina Stężyca – jedna 
z pomorskich gmin, 
w powiecie kartuskim – 
wciąż dynamicznie rozwija 
się. W tym roku zrealizowano 
oraz rozpoczęto realizację 
szeregu istotnych dla 
mieszkańców zadań 
z rozmaitych dziedzin, takich 
jak infrastruktura drogowa, 
oświata, sport oraz kultura 
i rozrywka. 
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Zaprojektowano salę gimnastyczną z wi-
downią oraz zapleczem socjalnym w po-
staci szatni, umywalni, toalet ogólnodo-
stępnych oraz pokoju trenera z własnym 
węzłem sanitarnym. Sala jest połączona 
z budynkiem szkoły, aby zapewnić uczniom 
bezpośrednie, zamknięte przejście z bu-
dynku szkoły na zajęcia gimnastyczne. 
W obiekcie zaprojektowano kompleks po-
mieszczeń magazynowo – technicznych. 
W obiekcie znajdą się pomieszczenia dla 
potrzeb lokalnego Koła Gospodyń Wiej-
skich.Sala może również pełnić rolę sali 
gimnastycznej, sceny teatralnej, sali wy-
kładowej bądź sali zabaw dla uczniów. We 
wszystkich tych przypadkach zapewnione 
jest zaplecze socjalne oraz spełnione wy-
mogi przepisów pożarowych i sanitarno 
- epidemiologicznych. Przewidywany ter-
min realizacja zadania rok 2021-2022.

rozbuDoWa zKiW W stężycy

W sierpniu 2020 roku została podpisana 
umowa z wykonawcą na realizację inwe-
stycji pn. „Budowa nowego skrzydła szko-
ły Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Stężycy”. Zakres zadania obejmuje bu-
dowę nowego skrzydła szkoły, połączenie 
go z istniejącym budynkiem, częściową 
zmianę zagospodarowania terenu oraz 
odnowienie – malowanie  elewacji istnie-
jącego budynku szkoły.  

Projektowany budynek przewidziano dla 
około 300 uczniów. W obiekcie mieści się 
10 sal lekcyjnych, każda przeznaczona dla 
około 30 uczniów. Zaprojektowano strefę 
sportowo-rehabilitacyjną z salą fitness, 
gabinetem do fizjoterapii oraz sanita-
riatami, strefę gabinetów obsługi wraz 
z administracją oraz zespół szatni dla 
uczniów.  Oddanie do użytku przewidziane 
jest w drugiej połowie 2021 roku.

centrum sportoWe WięKsze 
i noWocześniejsze

Gmina zrealizowała inwestycję - rozbudo-
wę infrastruktury sportowej Nadraduń-
skiego Centrum Rekreacyjno-Sportowe-
go w Stężycy. Do użytku oddano cztery 
piłkarskie boiska trawiaste, w tym jedno 
pełnowymiarowe i trzy mniejsze trenin-
gowe. Można na nich grać w piłkę nożną. 
Obiekty stanowić będą bazę dla uczniów 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zakres 
prac polegał na wytyczeniu obiektów, wy-
konaniu nawierzchni z trawy naturalnej 
z rolki, z nawadnianiem automatycznym, 
wraz zagospodarowaniem terenu , ogro-
dzeniem i piłkochwytami, utwardzeniem 
terenu i infrastrukturą towarzyszącą.

Cały kompleks Nadraduńskiego Centrum Tu-
rystyczno-Rekreacyjnego liczy siedem boisk.

Komunalizacja Dróg

Gmina Stężyca na bieżąco prowadzi dzia-
łania mające na celu prowadzenie pro-
cesu komunalizacji dróg (przechodzenie 
działek drogowych, których właścicielem 
jest Skarb Państwa na własności Gminy 
Stężyca); przejęcia dróg publicznych po-
wstałych w wyniku podziału nieruchomo-
ści (zgodnie z art. 98 ust. ustawy o gospo-
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darce nieruchomościami działki wydzielone pod drogi publiczne 
z mocy prawa przechodzą na własność gminy z dniem, w którym 
niniejsza decyzja stanie się ostateczna).

noWe ośWietlenie W gminie

W okresie wakacyjnym w wyniku przeprowadzonych negocjacji 
z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. zawarto porozumienie dotyczące 
podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Stężyca.

W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa istniejącej in-
frastruktury o dodatkowych 107 punktów oświetleniowych. Zada-
nie wykonywane będzie sukcesywnie, natomiast termin realizacji 
całej inwestycji to I połowa 2021 roku.

noWa naWierzchnia to bezpieczeństWo

Gmina Stężyca w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego zrealizowała roboty związane z wykonaniem nowych 
nawierzchni bitumicznych na odcinku dróg Stare Czaple w kie-
runku Gołubia. Wykonano pierwszy odcinek zaplanowanej inwe-
stycji, w znaczący sposób wpłynie to na podniesienie standardów 
technicznych dróg gminnych  Prace zakończyły się, droga jest 
oddana do użytku. 

Drogi Do gruntóW rolnych

Zmodernizowano ponadto drogę dojazdową do gruntów rolnych 
Gołubie – Stara Sikorska Huta. W ramach zadania wykonano 600 
mb nowej nawierzchni. Przedmiotowe zadanie dofinansowane 
jest w 50% ze środków budżetu Województwa Pomorskiego zwią-

zanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Prace remontowe zakończyły się, in-
westycja została oddana do użytku. 

noWa KłaDKa W Kamienicy szlachecKiej

W Kamienicy Szlacheckiej na ul. Spacerowej nad istniejącym 
rowem melioracyjnym powstała nowa, drewniana kładka dla pie-
szych. Kładka jest długości 12,5 m i szerokości 2 m. Realizacja po-
wyższego zadania w znaczący sposób poprawiła bezpieczeństwo 
pieszych uczestników ruchu drogowego.

WyremontoWana ul. szymbarsKich zaKłaDniKóW 

Ulica Szymbarskich Zakładników w Szymbarku jest już po re-
moncie i z nową organizacją ruchu. Wykonana została nowa na-
wierzchnię bitumiczna na całej długości drogi od skrzyżowania 
z ulicą Długą do skrzyżowania z drogą krajową nr 20. W ramach 
przebudowy drogi wykonane zostało również: oznakowanie pio-
nowe i poziome (znaki, krawędź drogi, krawędzie i oś, skrzyżowa-
nia i przejścia dla pieszych), wprowadzone zostało ograniczenie 
prędkości do 50 km/h na odcinku leśnym, w dwóch lokalizacja zo-
stały zamontowane progi zwalniające wyspowe oraz ostrzeżenia 
o zwierzynie na odcinku 1,1 km. Przebudowa i zmiana organizacji 
ruchu miała na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Park kuLturowy i BiBLioteka

Pod koniec lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą na 
realizację zadania pn. „Budowa Parku Kulturowego - Biblioteki 
w Stężycy”. Nowy budynek biblioteki gminnej ma mieć około 1000 
m2. Będzie ona utrzymana w tej samej obecnej stylistyce, wpaso-
wując się niejako w klimat sąsiedniego kościoła. Zmodernizowa-
ny obiekt dostosowany do istniejącej stylizacji będzie perełką ar-
chitektoniczną centrum Stężycy. Aranżacją zajmuje się Akademia 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wewnątrz budynku znajdować się 
będzie tradycyjna biblioteka, czytelnia multimedialna, salka ze 
sceną – w planach ma ona pomieścić 90 osób i dawać możliwość 
wyświetlania filmów 3D i 5D. Z pewnością jednym z najciekaw-
szych miejsc będzie oszklony dziedziniec.
Zakończenie budowy planowane jest jesienią 2021 roku.
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nfrastruktura rowerowa, 
wybudowana w ramach Wej-
herowskiego Budżetu Oby-
watelskiego, funkcjonuje już 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 
2 (SP nr 8), Szkole Podstawowej nr 6 i nr 
9, a przy Szkole Podstawowej nr 11 rozpo-
częła się budowa. 
- Budując tego typu obiekty przy szkołach, 

mamy nadzieję, że będą one skuteczną 
zachętą do większej aktywności dzieci 
i młodzieży, które dojeżdżają na lekcje  ro-
werami – mówi Beata Rutkiewicz. – Teraz 

będą przygotowane miejsca, gdzie możemy 
bezpiecznie zostawić swój pojazd. 
Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 
oddano do użytku wiaty na 72 rowery. W ra-

teKst: Rafał Korbut
zdJęcia: UM Wejherowo

Przy wejherowskich szkołach podstawowych powstają wiaty 
rowerowe, które znacznie poprawiają komfort korzystania 
dzieci i młodzieży z rowerów. Inwestycje są nie tylko skutecz-
ną zachętą do większej aktywności dzieci i młodzieży, ale 
służą do nauki przepisów ruchu drogowego. Wszystkie obiek-
ty powstają z inicjatywy mieszkańców przy wsparciu władz 
miasta w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

infrAstrukturA 
rOwerOwA przy 

wejherowSkich Szkołach

I



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 39    

mach inwestycji powstała też mała archi-
tektura, którą tworzą ławki i zieleń.  
Przy wejherowskiej „jedenastce” rozpoczęła 
się budowa wiaty na kilkadziesiąt rowerów 
i miasteczka ruchu drogowego w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. 
Na terenie miasteczka ruchu drogowego 
będą też nasadzenia zieleni, mała architek-
tura miejska, a także tablica z regulaminem 
określającym zasady funkcjonowania mia-
steczka ruchu drogowego. Planowane za-
kończenie inwestycji to grudzień br. 

Przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejhero-
wie wiaty rowerowe i miasteczko ruchu dro-
gowego  funkcjonują od kwietnia br. Obiekt 
powstał obok wejścia do budynku szkolne-
go, a w czterech wiatach znalazły się miej-
sca w stojakach na 56. rowerów. Ważną 
rolę edukacyjną pełnić będzie miasteczko 
ruchu drogowego z oznakowaniem drogo-
wym, na którego terenie znajdą się m.in. 
gry podwórkowe z lustrem i kompasem. 

Wiaty rowerowe znajduja się już od kilku lat 
przy Szkole Podstawowej nr 6. 
- Miasteczka ruchu drogowego, to kolej-
ne, atrakcyjne obiekty sportowe, które 
powstają przy wejherowskich szkołach 
– mówi Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Gratuluję wnio-
skodawcom i wszystkim, którzy oddali 
swój głos na te projekty przyczyniając się 
do ich powstania. 
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teKst: UG Zblewo zdJęcia: UG Zblewo

GMiNa zBLewo 
kOlejny klubik 

dziecięcy z „mAluchA+”
„Staramy się zbudować dobrze zorganizowany, jak najpełniejszy system opieki 
przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat 3…” – mówi wójt gminy Zblewo 

Artur Herold. I świetnie się to udaje, bo Gmina Zblewo zdobyła właśnie kolejne 
dofinansowanie z rządowego programu „Maluch+” – tym razem na klub 

dziecięcy w nowo powstającym przedszkolu w Zblewie. 

Od 2019 r. w gminie Zblewo z wielkim powodzeniem działa już Klub Dziecięcy w Pinczynie
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onkurs „Maluch+” to pro-
gram Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej skiero-
wany do gmin na utworze-

nie nowych miejsc opieki. W tegorocznym 
rozdaniu konkursu do Zblewa trafi 810 
tysięcy zł. To wielka radość i sukces tym 
bardziej, że Zblewo jest jedyną gminą z wo-
jewództwa pomorskiego, której w tym roku 
udało się uzyskać dofinansowanie z mo-
dułu 1b! A wyjaśnijmy, iż moduł 1b progra-
mu „Maluch+” dotyczy tych samorządów, 
w których istnieje już system opieki nad 
dziećmi do lat 3. Przypomnijmy, iż od 2019 
roku Gmina Zblewo z wielkim powodzeniem 
prowadzi gminny klub dziecięcy w przed-
szkolu „Zielona Łąka” w Pinczynie. Klub nie 
tylko zbudowano z programu „Maluch+”, ale 

również z tego programu pozyskano część 
środków na jego bieżące utrzymanie. Jest 
on także współfinansowany ze środków 
unijnych Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020  oraz z budżetu gminy.
- „Nasze działania w celu zapewnienia 
optymalnej opieki najmłodszym dzieciom 
w gminie Zblewo są konsekwentne i kom-
pleksowe. Staramy się zbudować dobrze 
zorganizowany, jak najpełniejszy system 
opieki przedszkolnej oraz opieki nad dzieć-
mi do lat 3 na długie lata. Pamiętam radość, 
gdy w 2018 r.  pozyskaliśmy dofinansowanie 
z „Malucha+” na klubik w Pinczynie. Było to 
historyczne wydarzenie, bo po raz pierw-
szy w historii samorząd naszej gminy objął 
opieką dzieci do lat 3. Wcześniej działały 

u nas jedynie żłobki prywatne. Teraz się-
gamy do programu już po raz drugi. I znowu 
z sukcesem! Bardzo nas to cieszy, bo jeste-
śmy zdeterminowani, aby zapewnić naszym 
maluchom jak najlepszą opiekę. Zblewski 
klubik powstanie w nowym przedszkolu. 
Znajdzie w nim miejsce 27 dzieci do lat 3. 
Już podpisaliśmy umowę z firmą CGL z Gdy-
ni na aranżację przedszkola i klubu dziecię-
cego, które – mogę zapewnić – będą nie tylko 
nowoczesne i bezpieczne, ale także piękne 
i przyjazne dzieciom…” – mówi wójt Artur He-
rold. Jak podkreśla, gmina Zblewo od wielu 
lat ma dodatni przyrost naturalny i z roku na 
rok przybywa tu mieszkańców. Powstanie 
nowego klubu dziecięcego znacznie popra-
wi jakość życia młodych rodziców, umożli-
wiając im powrót na rynek pracy. 

K

Wójt Gminy Zblewo - Artur Herold
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- Jako burmistrz, każdego dnia z pełnym 
zaangażowaniem pracuję na rzecz miesz-
kańców gminy Gniew, robiąc wszystko 
co w mojej mocy, aby żyło nam się lepiej. 
Początek mojej pracy był pełen wyzwań. 
Zastałem gminę z 45-procentowym za-
dłużeniem, co nie napawało optymizmem, 

ale dzięki wytężonej pracy, zaangażowaniu 
i oszczędnościom, które w pierwszym roku 
stały się naszym priorytetem, udało nam 
się opanować sytuację. Postawiliśmy sobie 
również za cel pozyskiwanie zewnętrznych 
funduszy na realizację inwestycji, które 
ciężko byłoby nam zrealizować z budże-

tu gminy – mówi Burmistrz Miasta i Gminy 
Gniew, Maciej Czarnecki.
Dzięki zewnętrznym środkom z różnych 
programów rządowych i unijnych w gminie 
Gniew trwa zintensyfikowany rozwój inwe-
stycyjny, zarówno w samym mieście, jak 
i na terenach wiejskich.

Proces rewitalizacyJny

Miasto Gniew od lat przechodzi proces 
rewitalizacji. Wieloletni projekt zakłada 
gruntowną przebudowę ulic, którą w dużej 
mierze mamy już za sobą, ale oprócz zmian 
infrastrukturalnych, gmina Gniew, rewi-
talizuje się również społecznie. Powstało 
już Centrum Wsparcia Rodzin, w ramach 
którego świadczone są m.in. wsparcie 
w zakresie porad prawnych i psycholo-
gicznych oraz warsztaty pedagogiczne, te-
rapeutyczne i tematyczne. Działa również 
placówka wsparcia dziennego dla dzieci 
i młodzieży, w ramach której odbywają 
się zajęcia rozwojowe dla uczestników/
uczestniczek, w tym warsztaty i akcje te-
matyczne. – Rewitalizujemy się nie tylko 
wizualnie, poprzez remonty ulic i obiektów, 
ale również „od środka”, angażując lokalną 
społeczność do działania – mówi włodarz 
gminy. - Gniew jest ważnym ośrodkiem 
turystycznym, a dzięki wszelkim inwesty-
cjom prowadzonym w mieście mamy na-

teKst: Paulina Raińska
zdJęcia: Urząd Miasta i Gminy Gniew,

StudioA/Marcin Lipiński

Gmina Gniew to ważna na mapie Pomorza jednostka 
administracyjna, zarówno ze względu na jej atrakcyjność 
turystyczną, ale i potencjał, który drzemie w tym miejscu. 
Od wielu lat gmina przechodzi zintensyfikowany rozwój 
inwestycyjny, możliwy dzięki pozyskiwanym funduszom 
zewnętrznym. Obecni włodarze tylko w 2020 roku pozy-
skali ponad 11 milionów złotych na zadania gminy.

GMiNa GNiew 
Stawiamy na POzyskiwAnie 

zewnętrznych funduszy
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dzieję, oprócz oczywiście poprawy jakości 
życia mieszkańców, na zwiększenie ruchu 
turystycznego. Chcemy ożywić zrewita-
lizowaną starówkę, poprzez organizację 
różnych projektów i imprez, atrakcyjnych 
zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrz-
nych interesariuszy tej oferty – tłumaczy 
dalej  włodarz.
Działania rewitalizacyjne prowadzone od 
wielu lat w mieście Gniew napawają wielka 
dumą i pozwalają na optymistyczne spoj-
rzenie na gospodarczy i turystyczny rozwój 
miejsca. Dzięki wielomilionowym dotacjom 
niewielkie miasto w województwie pomor-
skim stało się ważnym na turystycznej i go-
spodarczej mapie Pomorza miejscem, mo-
gącym dziś z dumą konkurować z innymi, 
prestiżowymi ośrodkami miejskimi.
Ważnym partnerem dla gminy Gniew 
w rozwoju lokalnej turystyki, tworzeniu 
oferty kulturalnej i zachowywaniu dzie-
dzictwa kulturowego jest spółka Zamek 
Gniew, zarządzająca kompleksem Wzgórza 
Zamkowego. Jako dwie odrębne w rzeczy-
wistości jednostki, działamy wspólnie na 
rzecz realizacji jednego celu – zwiększenia 
ruchu turystycznego w Gniewie i promocji 
miejsca. Dzięki partnerskiemu dialogowi, 
Gniew staje się ważnym i rozpoznawalnym 
miastem, w Polsce i za granicą.

inwestycJe

Obok dużych inwestycji miejskich: rozbu-
dowy szkoły podstawowej czy tworzeniu 
Dziennego Domu Seniora, Gmina Gniew 
prowadzi także zintensyfikowane działania 
mające na celu rozwój terenów wiejskich. 
Jest to wynik projektów realizowanych na 
rzecz rozwoju infrastruktury wodociągowej, 
kanalizacyjnej oraz inwestycji, służących 
poprawie jakości  życia i bezpieczeństwa 
na wsi. Wśród nich są inwestycje budowy 
wodociągów, remontów świetlic wiejskich 
czy modernizacji dróg. Na wiele tym podob-
nych zadań ogłoszono już przetargi.

wieloMilionowe dotacJe

Środki zewnętrzne są jedyną szansą na zre-
alizowanie zaplanowanych i potrzebnych 
zadań w gminie. Zabiegamy o dofinanso-
wanie z różnych programów unijnych, rzą-
dowych, wojewódzkich. Tylko  w roku 2020 
pozyskaliśmy ponad 11 mln. zł,  m.in. prawie 
2 miliony złotych na budowę wodociągu 
Rakowiec, Małe Wyręby, Wielkie Wyręby, 
niemalże 2,5 miliona złotych na przebudowę 
dróg osiedla Leśnego w Tymawie i blisko 2 
miliony złotych na przebudowę ulicy Kapi-
nosa w Gniewie ponad 250 000 złotych na 
działania kulturalne – remont świetlicy wiej-
skiej w Gogolewie, wyposażenie Gminnego 
Ośrodka Kultury czy zakup nowości czytel-
niczych do bibliotek, ponad 400 000 złotych 
na działania z zakresu pomocy społecznej 
– stworzenie Dziennego Domu Seniora czy 
zakup nowego samochodu dla Środowisko-
wego Domu Samopomocy. Ponadto Gniew 
od kilku lat przechodzi kompleksowy pro-
ces rewitalizacji. W ostatnich dwóch latach 
na modernizację obiektów gminnych oraz 
działania społeczne pozyskaliśmy prawie 4 
miliony złotych.

Urząd Miasta i Gminy Gniew
plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew
tel. 58 530 79 19
sekretariat@gniew.pl
       /GminaGniew
       /gmina_gniew
www.gniew.pl
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W symbolicznych uroczystościach uczest-
niczyli: Justyna Słowińska – przewodniczą-
ca Rady Gminy Cedry Wielkie, wójt Janusz 
Goliński oraz ks. dziekan Janusz Mathea.
– Kiedy 2 lata temu odsłanialiśmy pomnik 
„100-lecia odzyskania Niepodległości”, 
nikt z nas nie przypuszczał, że w tym roku 
inaczej będziemy musieli obchodzić nasze 
narodowe święto. Chcemy, aby tak ważne 
dla naszego kraju uroczystości odbywały 
się właśnie w tym miejscu, aby była to na-
sza lokalna tradycja. Zapraszam miesz-
kańców, aby w tym wyjątkowym okresie 
indywidualnie uczcili 102. rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości – za-
chęca wójt Janusz Goliński.

Ważne jest, że w naszej gminie mamy 
miejsce, gdzie możemy upamiętniać waż-
ne uroczystości, miejsce, które służyć bę-
dzie następnym pokoleniom.
– W tym szczególnym czasie modlimy się 
za nasz kraj i jego mieszkańców, ale także 
za tych, którzy mieszkają poza jego gra-
nicami. Naszą modlitwą chcemy upamięt-
nić także tych, którzy nie wahali się oddać 
życia za ojczyznę – dodaje ks. dziekan.
11 listopada to najważniejsza data dla 
każdego Polaka.

– Te skromne obchody to też nasz sza-
cunek do historii. Po 123 latach niewoli 
Polacy odzyskali swój dom, orła białego 
i biało-czerwoną flagę. Cieszmy się taki-
mi dniami jak ten – mimo że są obchodzo-
ne inaczej niż dotychczas – kiedy możemy 
pokazać miłość do swojej ojczyzny – pod-
kreśla Justyna Słowińska.

Pokażmy swoją miłość 
do ojczyzny
Wszyscy Polacy doskonale wie-
dzą, jak ważna dla naszego na-
rodu jest data 11 listopada. Dla 
upamiętnienia 102. rocznicy od-
zyskania Niepodległości wła-
dze gminy Cedry Wielkie złożyły 
kwiaty pod pomnikiem. Na pa-
miątkę tego wydarzenia zasadzo-
no także dąb niepodległości.
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Nabór ofert na budowę Obwodnicy Metropolitalnej 
Trójmiasta zakończony. Na tę inwestycję wpłynęło 22 
oferty od firm i konsorcjów zainteresowanych realiza-

cją dwóch zadań w ra-
mach budowy Obwodnicy 

Metropolitalnej Trójmia-
sta. W najbliższym czasie 

będą one analizowane 
w celu wyłonienia najko-
rzystniejszych ofert. Ob-
wodnica Metropolitalna 
Trójmiasta będzie miała 

39 km i będzie realizowa-
na w dwóch etapach.

Do Portu Gdynia z Pri-
morska zawitał niedawno 
największy zbiornikowiec, 
jaki w tym roku będzie roz-
ładowywany w tutejszym 
porcie. Chodzi o statek 
„TORM LOIUSE” pływają-
cy pod duńską banderą, 
którego nośność wynosi 
blisko 50.000 DWT. Jed-
nostka mierzy 183 metry 

długości przy szerokości 32,5 metra, a aktualne 
zanurzenie w trakcie przybycia do Portu Gdynia 
wynosiło 11,4 m. Tankowiec dostarczył 37 tys. 
ton oleju napędowego. 

olska może stać się liderem morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku 
w zakresie wytwarzania, produkcji i montażu farm wiatrowych. Po-
trzebne są jednak odpowiednie przepisy. O możliwościach rozwoju 

ekologicznej energii podczas specjalnego spotkania rozmawiali m.in. wice-
marszałek Leszek Bonna, przedstawiciel ministerstwa klimatu Ireneusz Zyska 
i członkowie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na 
Bałtyku. W wydarzeniu online udział wzięło 150 osób, w tym m.in. przedstawi-
ciele świata nauki, biznesu i administracji publicznej.

reKordowy 
PrzeładuneK oleJu

22 chętnych 
na budowę obwodnicy

G
ospodarka

P

Szansa na 
rozwój i zieloną

rewolucję
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orozumienie podpisali: Kata-
rzyna Gruszecka Spychała, 
wiceprezydent ds. gospo-
darki, Adam Meller, prezes 
Zarządu Morskiego Portu 

Gdynia SA, Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni oraz Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia SA. 

Ustalenie przebiegu stało się możliwe po de-
klaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, 
a podpisanie porozumienia w tej kwestii jest 
kamieniem milowym w realizacji inwestycji 
przez Ministerstwo Infrastruktury.

Inwestycja pozwoli zapewnić niezbędną al-
ternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych 
z i do terminali portowych dla stale obcią-

żonej i wymagającej remontów Estakady 
Kwiatkowskiego.

- To nie tylko połączenie Europa-Polska-
Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój 
terenów znajdujących się w bezpośrednio 
sąsiadującym z nią obszarze – dodaje Ka-
tarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezy-

dent Gdyni ds. gospodarki. - Zapewni także 
dostęp do projektowanej Doliny Logistycz-
nej objętej już granicami administracyj-
nymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 
260 ha oraz lokalizowanego na jej obsza-
rze Parkingu Centralnego i innych usług 
związanych z działalnością Portu Gdynia. 
Dodatkowo zwiększy separację portowe-

Budowa połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych 
wchodzi w decydującą fazę. Niedawno podpisane zostało 
porozumienie co do przebiegu drogi Czerwonej jako elementu 
ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej 
granicy państwa.

teKst: Mat. pras.
zdJęcia: Portgdynia.pl

drOgA czerwOnA 
Na ostatNiej Prostej

P
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go ruchu drogowego od ruchu miejskiego, 
tym samym przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
usprawni funkcjonowanie pojazdów komu-
nikacji zbiorowej.

Droga Czerwona zapewni bezpośrednie 
połączenie Portu Gdynia z siecią dróg 
krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. 
Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi 
od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Mor-
skiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić 
remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. 
Inwestycja poprawi dostępność portu od 
strony lądu, a tym samym zwiększy jego 
możliwości przeładunkowe.

- W podpisanym porozumieniu o współpra-
cy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia 
i Władze Miasta zobowiązały się do ścisłej 
współpracy przy realizacji istotnych projek-
tów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest 
niezwykle istotną inwestycją drogową i jed-
ną z największych inwestycji w historii Portu 
Gdynia, wytycza nowe perspektywy o zna-
czeniu gospodarczym dla kraju, stymulując 
rozwój również Gdyni – mówi Adam Meller, 
prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia 
S.A. - Nowelizacja ustawy o portach i przy-
staniach morskich wprowadziła zmiany 
w ustawie o drogach publicznych, co umożli-
wia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu 
Gdynia i wyeliminowania ciężkiego tranzytu 
z centrum miasta.

Porozumienie cementuje wspólny kieru-
nek dążeń Portu Gdynia i Miasta Gdynia na 
rzecz budowy jednej z najbardziej strate-
gicznych inwestycji drogowych w północ-
nej części Polski.

Dostępność transportowa portów od stro-
ny zaplecza, należy obecnie do najważniej-
szych czynników konkurencyjności portów 
morskich na świecie. Wiąże się ona z moż-
liwością dowozu ładunków z zaplecza do 
portów oraz wywozu ładunków przybyłych 
do portów drogą morską.

– W rozwoju portów morskich niezwykle waż-
ne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu 
do terminali zarówno od strony morza, jak 

też lądu. Oprócz dostępu kolejowego w Gdy-
ni ogromne znaczenie ma budowa tzw. Drogi 
Czerwonej. Port Gdynia to kluczowy węzeł 
komunikacyjny transeuropejskiej sieci TEN-T. 
Dzisiejsze uzgodnienie z Miastem Gdynia co 
do przebiegu Drogi Czerwonej w jej admini-
stracyjnych granicach, przybliża nas do re-
alizacji tej strategicznej inwestycji zarówno 
dla Portu Gdynia jak i Miasta. Droga zapewni 
bezpieczny i bezkolizyjny transport do i z por-
tu.”- powiedział Jacek Sadaj, wiceprezes Za-
rządu Morskiego Portu Gdynia SA.

Dostęp drogowy do Portu Gdynia został za-
gwarantowany w dokumencie z 19.07.2019 
„Zmiana ustawy o portach i przystaniach 
morskich”. W art. 19 ustawy określono 2 000 
mln zł  jako maksymalny limit wydatków 
na Drogę Czerwoną z budżetu państwa na 
lata 2020 –2028. Środki wynikające z usta-
wy w zakresie wydatków niezbędnych do 
poniesienia przez Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad: 2020 r. – 1,5 mln 
zł, 2021 r. – 5 mln zł, 2022 r. – 15 mln zł, 2023 
r. – 1,5 mln zł, 2024 r. – 66 mln zł, 2025 r. – 265 
mln zł, 2026 r. – 580 mln zł, 2027 r. – 760 mln 
zł, 2028 r. – 306 mln zł. 

Inwestycje drogowe, kolejowe, a także in-
westycje portowe przyczynią się do wzmoc-
nienia pozycji portu na międzynarodowym 
rynku usług morskich. Droga Czerwona jest 
niezbędna dla zapewnienia dostępu do Por-
tu w Gdyni, a także usprawnienia dostępno-
ści komunikacyjnej miasta i województwa. 
Umożliwi rozwój sąsiadujących inwestycji 
terenów. To również szansa na rozwój branży 
logistycznej, a także powstanie wielu miejsc 
pracy w województwie pomorskim.
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problemy na pomorSkim 
rynku PrAcy

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku podał 
szacunkowe dane o rynku pracy za paździer-
nik 2020 roku. Sytuacja w regionie po siedmiu 
miesiącach pandemii nie jest optymistyczna.

teKst: Rafał Korbut
zdJęcie: pixabay.com

Cały czas wzrasta bezrobocie, o prawie 1/4 spadła liczba nowych 
miejsc pracy, a przedsiębiorcy nadal planują zwolnienia grupowe, 
głównie w branży usługowej. Dobrze ma się za to branża IT.

bezrobocie W górę, oferty W Dół

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim w październiku wy-
niosła 5,8 proc., czyli o 0,1 proc. więcej niż w miesiącu poprzednim. 
A jeszcze rok temu w październiku ten wskaźnik wynosił 4,4 proc. 
Najwyższa stopa bezrobocia występuje w powiecie nowodworskim 
i wynosi 14,3 proc., najniższa w Sopocie – 2,3 proc. Procentowo, naj-
więcej bezrobotnych przybyło w powiecie puckim (9,2 proc.), nato-
miast ubyło w powicie bytowskim (4,2 proc.).

Rosnące bezrobocie to m.in. efekt zmniejszającej się liczby ofert 
pracy, które są zgłaszane do urzędów. W październiku było ich 6464, 
co oznacza spadek o ponad 2 tys. ofert w porównaniu do września. 
Ponadto cztery firmy z województwa zapowiedziały zwolnienia gru-
powe, które dotyczyć będą 75 pracowników.

Pomimo wzrostu bezrobocia, przedsiębiorcy wciąż borykają się 
z trudnościami w obsadzeniu wolnych miejsc pracy. 

– Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku zakładów pro-
dukcyjnych w małych miastach, gdzie pracownicy, nawet ci, którzy 
utracili pracę, niechętnie podejmują zatrudnienie poza miejscem za-
mieszkania, wiążącym się z dojazdami. – mówi Katarzyna Żmudziń-
ska, wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Gdańsku.

naStroje na minuS

Październik to kolejny miesiąc, w którym ocena ogólnego klimatu 
koniunktury gospodarczej była negatywna. Najgorzej koniunkturę 
oceniają przedsiębiorcy z branż: przetwórstwa przemysłowego, bu-
downictwa, transportu i gospodarki magazynowej, zakwaterowania 
i gastronomii. Negatywne skutki odczuwają też handlowcy hurtowi, 
detaliczni i usługowcy.

Jednak nie wszyscy po siedmiu miesiącach pandemii wykazują stra-
ty i obniżenie nastrojów. Coraz silniej uwidacznia się podział rynku 
pracy na branże, które nie odczuły negatywnych skutków pande-
mii lub zyskały na niej, oraz takie, które kryzys dotyka szczególnie 
mocno. Do pierwszej grupy zaliczyć można telekomunikację, e-c-
ommerce czy IT, do drugiej gastronomię i hotelarstwo.

Duże problemy WśróD młoDych pracoWniKóW

Jak wskazują specjaliści z WUP w Gdańsku jedną z grup, którą naj-
bardziej dotknął kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię, 
są studenci rozpoczynający rok akademicki. Dużej zmianie uległa 
ich sytuacja mieszkaniowa - mają problemy z zamieszkaniem w do-
mach studenckich, podrożał wynajem, a do tego trudno znaleźć im 
pracę dorywczą, np. w restauracjach czy hotelach, bo te praktycz-
nie nie działają. W obecnej sytuacji pozostaje im praca w sprze-
daży, telekomunikacji, IT czy jako kurierzy rowerowi i skuterowi. 
Młodzi pracownicy obecnie mierzą się też z takimi problemami, jak 
np. brak standardowych miejsc pracy, gorsze warunki czy formy 
zatrudnienia, niższe wynagrodzenie, co przekłada się na ich mniej-
szą aktywność zawodową.
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- Ufam, ze współpraca pomiędzy Portem 
Gdańsk a administracją morskich portów 
Ukrainy stanie się fundamentem do wspól-
nego korytarza intermodalnego. Podpisane 
dzisiaj memorandum wpisuje się doskona-
le w koncepcję Trójmorza, ale i Korytarza 
Transkaspijskiego - powiedział minister in-
frastruktury Andrzej Adamczyk.
Dokument został podpisywany przy oka-
zji oficjalnej wizyty Prezydenta Andrze-
ja Dudy na Ukrainie. Prezydenci Ukrainy 
i Polski otworzyli w Odessie ukraińsko-
polskie forum transportowo-logistyczne, 
a w ich obecności zostało podpisane poro-
zumienie między Portem Gdańsk, a Admi-
nistracją Portów Ukraińskich. W spotkaniu 
uczestniczyli Ministrowie Infrastruktury 
Polski Andrzej Adamczyk i Ukrainy - Wła-
dysław Kryklij. Podpisanie listu wzmocni 
powiązania gospodarcze między Portem 
Gdańsk i portami ukraińskimi.
- Porty Ukrainy oraz Port Gdańsk zdecydo-
wały się wymienić wiedzą oraz zdobyty-
mi doświadczeniami, które w przyszłości 
mają zoptymalizować łańcuchy logistycz-
ne, a tym samym zwiększyć wolumeny 
przeładowywanych przez Porty towarów 
i przyczynić się do zacieśnienia relacji 
handlowych pomiędzy krajami - mówi Łu-
kasz Greinke - prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk S.A.
Administracja Portów Ukrainy, powstała 
w 2013 roku i zrzesza 13 portów naszego 
wschodniego sąsiada. Siedzibą główną 

jest Odessa, największy port ukraiński. 
Położony w północno-zachodniej części 
Morza Czarnego, na przecięciu histo-
rycznie ustalonych szlaków handlowych 
Wschodu i Zachodu zajmuje powierzchnię 
160 ha. Jest on przystosowany do przyj-
mowania i obsługi statków o długości do 
330 m, zanurzeniu do 13,5 m i szerokości 
do 50 m. Na terenie portu znajduje się 55 
nabrzeży przeładunkowych. Na jej terenie 
swoją działalność prowadzi 9 terminali do 
przeładunku towarów masowych, 6 termi-
nali zbożowych, 2 terminale kontenerowe, 
terminal pasażerski i naftowy, ponadto 2 
terminale dedykowane dla przeładunków 
owoców i olejów tropikalnych oraz termi-
nal produktów chłodniczych. Terminale 
kontenerowe przystosowane są do prze-
ładunku ponad 650 000 TEU rocznie. 
Terminal pasażerski jest jednym z naj-
większych na Morzu Czarnym i jest w sta-
nie przyjąć jednocześnie do 5 jednostek 
wycieczkowych i obsłużyć do 4 milionów 
turystów rocznie.
Mimo, że porty Ukrainy i Polski mają od-
mienne położenie geograficzne i funkcjo-

nują na różnych obszarach wodnych, to 
jednak wzajemne potrzeby i cele portów 
są bardzo zbliżone. Trudno porównywać 
porty obydwu krajów pod względem kon-
kurencyjności, ponieważ obsługują one 
w większości różne strumienie ładunkowe. 
Natomiast, jeśli chodzi o planowanie in-
frastruktury portów, wdrożenie innowacji 
w technologię obsługi ładunków i statków 
oraz sposoby pokonywania przeszkód, 
niezbędna jest współpraca oraz wymiana 
doświadczeniem pomiędzy tymi portami. 
Pomiędzy portami Polski i Ukrainy istnie-
ją duże perspektywy współpracy. Jednym 
z priorytetowych kierunków jest poszuki-
wanie oraz przyciąganie ładunków tran-
zytowych do tych krajów, np. z Azji Środ-
kowej czy Turcji. Podpisane porozumienie 
pozwoli na pogłębienie współpracy i pod-
wyższenie konkurencyjności obu portów 
na swoim zapleczu ładunkowym.

W połowie października w Ode-
ssie między Zarządem Morskiego 
Portu Gdańsk S.A., a Admini-
stracją Morskich Portów Ukrainy 
został podpisany list intencyjny 
dotyczący wzajemnej współpra-
cy z portami ukraińskimi.

Port gdańsk zacieśnia 
współpracę z ukrainą

teKst: Rafał Korbut
zdJęcie: Portgdansk.pl
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„Dom Sowietów” to jeden 
z najbardziej znanych sym-
boli Kaliningradu. Stojąca 
w centrum miasta budowla 
teraz ma być rozebrana. 
A przecież do tej pory nie 
zakończono jeszcze budowy 
tego obiektu, który miał być 
siedzibą tutejszych władz 
regionalnych. W miejscu 
samego „Domu sowietów” 
oraz wokół niego ma po-
wstać nowoczesne centrum 
handlowo rozrywkowe. 
W wydzielonej części obiek-
tu znajdą także swoje miej-
sce biura gubernatora.  

ŚCIANA WSCHODNIA / www.expressbiznesu.pl

Budować obiekt zaczęto jeszcze na początku 
lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, na 
miejscu zburzonego przez Sowietów dawne-
go zamku krzyżackiego. Budowa nigdy nie 
była ukończona. Od lat dziewięćdziesiątych 
(gdy faktycznie zakończono jakiekolwiek ro-
boty) co i rusz zmieniali się także właściciele 
obiektu. Z reguły były to jakieś szemrane 
spółki z rajów podatkowych, które wedle 
podejrzeń, przy okazji kolejnych transakcji, 
prały nielegalne, wcześniejsze zyski. 

Od początku tego wieku kilku gubernatorów 
chciało rozwiązać kwestię „Domu Sowietów”. 
Georgij Boos około roku 2006 chciał cała 
sprawę rozwiązać metodami administracyj-
nymi. Łącznie z pozbawieniem dotychczaso-
wych właścicieli prawa własności, na mocy 
decyzji sądowej. Firma władająca obiektem 
wygrała jednak drogę sądową. Następca 

Boosa, Nikołaj Cukanow próbował odzyskać 
teren w drodze negocjacji. Bez rezultatu. 
Wreszcie obecny gubernator Alichanow 
doprowadził do wykupu całego terenu wraz 
z obiektem niedokończonej budowy. Przy 
okazji miejscowe media wypominały guber-
natorowi, że onegdaj sprzedano obiekt za 7 
milionów rubli (około 350 tysięcy złotych), 
a teraz wykupiono całość za 400 milionów 
rubli – około 20 milionów złotych. Wykup 
obiektu był związany jednak z przygotowa-
niami do mistrzostw świata w piłce nożnej 
– w Kaliningradzie miało się odbyć kilka me-
czy, spodziewano się więc dużej ilości zagra-
nicznych turystów, którzy mieli nie widzieć 
mało efektownej wizytówki miasta.   
Dwa lata temu wokół „Domu Sowietów” 
urządzono fan zonę dla kibiców piłkarskich, 
oglądających na wielkim ekranie, mecze fut-
bolowych mistrzostw świata. Sam budynek 
był osłonięty materiałami promocyjnymi. Już 
po futbolowych mistrzostwach rozpoczęła 
się ostateczna dyskusja na temat przyszło-
ści obiektu. Część miejscowych architektów 
sugerowała dokończenie budowy. Byli też 
zwolennicy zburzenia oraz rekonstrukcji 
w tym miejscu dawnego zamku krzyżackie-
go. Miejscowe władze (przerażone kosztami 
ewentualnej kontynuacji budowy) wybrały 
jednak wariant pośredni – całość rozebrać 
i na całym terenie zorganizować centrum 
handlowo – rozrywkowe. Taka galeria han-
dlowa pod otwartym niebem, choć z wie-
loma elementami zadaszonymi i częścią 
administracyjną, gdzie rezydował by guber-
nator. Mają być też stylizacje wykazujące 
historyczny charakter obiektu jak i samego 
miejsca – przed wojną był to jeden z central-
nych punktów miasta. Inwestorem zaś ma 
być jedna z lokalnych firm, która w zamian 
za długoletnią dzierżawę terenu będzie mo-
gła wszystko wybudować oraz potem wy-
najmować powierzchnię biurową i handlową 
w sposób komercyjny.

teKst: Krzysztof Szczepanik
zdJęcie: pixabay.com

symbOl kAliningrAdu 
będzie …zburzony
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Na łamach portalu newkaliningrad.ru ukazał 
się w tej sprawie komentarz. Jak się okazuje 
enuncjacje władz centralnych z Moskwy są 
jasne: pozwolenia na wjazd do Rosji, na sta-
rych zasadach, cudzoziemcy otrzymają nie 
wcześniej jak w marcu – kwietniu przyszłego 
roku. Jednocześnie przedstawiciele mini-
sterstwa zdrowia Rosji wyrazili nadzieję, że 
ruch na granicach kraju wróci do (starej!) 
normy około jesieni… 2021. Jednocześnie na 
granicy odbywa się ruch towarowy. Czynne 
są przejścia w Grzechotkach i Bezledach. 
Zamknięte jest to w Gronowie oraz w dale-
kiej od Gdańska Gołdapi. Prócz ciężarówek 
przejeżdżają też samochody osobowe. Są 
to jednak tylko obywatele państw Unii Eu-
ropejskiej, którzy znaleźli się z jakiegoś po-
wodu w Obwodzie Kaliningradzkim. Głównie 
obywatele Niemiec, narodowości rosyjskiej. 
Jedynym pocieszającym elementem tej 
historii jest to, że rosyjskie MSZ obiecuje, 
iż w przyszłym roku uproszczona zostanie 
zasada otrzymywania wiz przez internet 
- dotycząca także i Polaków. Tak uzyska-
na wiza obejmować będzie już całą Rosję, 
a nie tylko niektóre jej rejony. Inna rzecz, iż 
w samej Rosji widać także zmiany w ruchu 
osobowym związane z pandemią. W ba-
daniach socjologicznych wyszło, że jeśli 
będzie w przyszłym roku nadal utrudniony 
wyjazd na Zachód, to Rosjanie najchętniej, 
zwiedzając własny kraj, przyjechaliby do 
Obwodu Kaliningradzkiego. O tej tendencji 
świadczy choćby fakt, iż kaliningradzkie 
biura podróży sprzedały Rosjanom z innych 

regionów ponad 90% dostępnych miejsc 
hotelowych na święta noworoczne. Mimo 
pandemii od stycznia do października Ob-
wód odwiedziło ponad milion rosyjskich 
turystow. Cóż, jeśli do ulubionych przez Ro-
sjan Gdańska czy Zakopanego dostać się 
nie sposób to i Kaliningrad dobry. 
Władze Rosji wewnętrzny kryzys finansowy 
chciałyby zmniejszyć poprzez powszechne 
wprowadzenie obowiązkowej opłaty za 
wjazd do danego regionu Rosji. Taka meto-
da niewątpliwie zmniejszyłaby atrakcyjnoś
 wyjazdów do Kaliningradu. Decyzje w tej 
sprawie mają zapaść w Moskwie na począt-
ku przyszłego roku. Wiadomości te pewnie 
nie pocieszą tak naszych jednodniowych 
„turystów” jeżdżących do Obwodu po ta-
nią benzynę jak i handlowców z Gdańska, 
Olsztyna, Braniewa, Bartoszyc, Elbląga 
oczekujących klientów zza północnej gra-
nicy Rzeczypospolitej. Ponadto spadający 
kurs rubla (jeszcze rok temu było to około 
17 rubli za złotówkę, teraz trzeba już ponad 
20 rubli za jeden PLN) tym bardziej uatrak-
cyjnił by nasze zakupy na przejściach gra-
nicznych po rosyjskiej stronie, ale utrudnił 
przyjazd na zakupy do Polski. 

Poprosiliśmy też o opinię właściciela jedne-
go z biur pośrednictwa wizowego:
- My żyjemy tylko z wydawania wiz. Te 
do Rosji stanowią jakieś 90% całości. Do 
końca tego roku pracownicy jeszcze jakoś 
przeżyją na urlopach, zwolnieniach, tar-
czach, ale potem? Ja w każdym razie już 
wypowiadam umowy dzierżawne swoich 
lokali w miastach przygranicznych – powie-
dział nam Henryk W. – właściciel jednego 
z takich biur.

teKst: Krzysztof Szczepanik
zdJęcie: pixabay.com

rOsjAnie nie wjadą
my nie pojedziemy

Brak możliwości wjazdu do Rosji oraz wzajemnie brak 
Rosjan na przejściach granicznych do Polski to jeden z naj-
bardziej widocznych elementów trwania pandemii Covid 19. 
Czy to się rychło zmieni? Przedstawiciele władz polskich 
w tej sprawie się nie wypowiadają. Bo i sytuacja jest nie-
przewidywalna. Wypowiedzieli się natomiast Rosjanie.



W trzecim kwartale roku mieszkania dalej 
drożały. Na 7 największych rynkach prze-
ciętna cena transakcyjna lokalu od de-
welopera była o 9% wyższa niż rok wcze-
śniej. W przypadku mieszkań z drugiej 
ręki wzrosty cen były podobne. Średnia 
cena, którą wpisywali Polacy w aktach 
notarialnych wzrosła o 9,1%. Są to wyniki 
dla Gdańska, Gdyni, Krakowa, Łodzi, Po-
znania, Warszawy i Wrocławia.
Na największych rynkach mieszkania uży-
wane w ostatnim roku zdrożały mocniej, bo 
o 10,8%. Należy jednak zaznaczyć, że dane, 
które NBP opublikował za trzeci kwartał 
roku, tak naprawdę dotyczą okresu od 
czerwca do sierpnia. Liczby te bank cen-
tralny może jeszcze rewidować przy okazji 
kolejnych publikacji.
Przypomnijmy, że pod koniec 2019 roku 
i na początku bieżącego mieszkania bar-
dzo szybko zyskiwały na wartości. Potem 
nastąpiła epidemia i wzrosty spowolniły, 
ale dane banku centralnego pokazują, że 
choć dynamika zmian jest 2-3-krotnie niż-
sza niż na początku roku, to kierunek się 
nie zmienił – mieszkania wciąż drożeją. Tak 
przynajmniej sytuacja wygląda na rynku 
wtórnym, który przez bank centralny jest 
lepiej zbadany.

Najnowsze dane NBP potwierdzają, że po-
mimo obaw pojawiających się na początku 
epidemii, popyt na mieszkania jest wysoki. 
Fundamentalne powody są przynajmniej 
trzy. W obliczu szybko rosnących cen szu-
kamy ochrony przed inflacją. W obliczu 
niemal zerowego oprocentowania lokat 
szukamy inwestycji dającej przyzwoitą 
rentowność. Do tego epidemia spowodo-
wała, że wolimy inwestować w bezpiecz-
niejsze aktywa. Na wszystkie te bolączki 
odpowiedzią się nieruchomości. Historia 
pokazuje, że inwestorzy długotermino-
wi mogą liczyć na wzrost cen mieszkań 
wyższy niż inflacja. Nieruchomości są też 
uznawane za bezpieczną inwestycję.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy najmoc-
niej mieszkania używane zdrożały w Łodzi 
(15%) i Poznaniu (17%). Na drugim biegu-
nie znajdziemy Bydgoszcz, Opole i Zielo-
ną Górę. W tych miastach ceny płacone 
za mieszkania wciąż są o 5% wyższe niż 
przed rokiem, przy czym ostatni kwartał 
przyniósł korektę wycen.
Mniejsze wzrosty zanotowano na rynku 
mieszkań nowych. W trzecim kwartale 
mieszkania w Gdyni były sprzedawa-
ne nawet o 1% taniej niż przed rokiem, 
a w Lublinie ceny wróciły do poziomu 
sprzed roku. Na drugim biegunie znaj-
dziemy Kraków, Zieloną Górę, Warszawę 
i Kielce. W tych miastach deweloperzy 
sprzedawali „metry” o co najmniej 10% 
drożej niż przed rokiem. 
W Gdańsku przeciętna cena transakcyjna 
w przypadku mieszkań nowych wynosiła 
9 024 zł (wzrost o 6% w porównaniu do 
roku ubiegłego), natomiast w przypadku 
mieszkań używanych 8 839 zł (wzrost 
o 9%). W Gdyni przeciętna cena trans-
akcyjna w przypadku mieszkań nowych 
wynosiła 8 240 zł (spadek o 1% w po-
równaniu do roku ubiegłego), natomiast 
w przypadku mieszkań używanych 7 929 
zł (wzrost o 9%). 

Ceny mieszkań rosną, 
ale wolniej

Epidemia nie spowodowała 
spadku cen nieruchomości. 
Wzrosty straciły natomiast 

na dynamice. Za mieszkania 
w największych miastach trzeba 
zapłacić o ponad 10% więcej, niż 

przed rokiem.

teKst: Rafał Korbut
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Nagroda
 dla Idei

Trwa budowa V etapu 
budowy osiedla Novum 
w Rumi. Całe osiedle to 
kompleks kameralnych 

budynków mieszkal-
nych, składających 
się z 5 kondygnacji 

naziemnych. W ofercie 
znajdują się lokale 2,3 

i 4-pokojowe o powierzchni od 36 do 73 mkw. Osiedle 
wyróżniać się będzie także zagospodarowanym 

częścią rekreacyjną oraz ogólnodostępnym, naziem-
nym miejscem postojowym wyposażonym w stację 

dokującą dla samochodów elektrycznych. Planowany 
termin zakończenia V etapu – 2 kwartał 2022 roku. 

Trwa IV już etap budowy Osiedla Złota Reneta 
w Żukowie. To innowacyjny projekt, w skład które-
go wchodzi pięć 5-cio piętrowych budynków, po 47 

lokali mieszkalnych w każdym. 
Podobnie jak w poprzednich 
etapach, wszystkie miesz-
kania będą dysponowały 
ogródkami (na parterze), 
balkonami lub tarasami (na 
V piętrze). Nowość stanowią 
jednak mniejsze 2-pokojowe 
mieszkania. Zakończenie bu-
dowy pierwszych 3 budynków 
E, F i G przewidywane jest na 
I kwartał 2022 roku. 

nowoczesne 
osiedle w ruMi

siedle IDEA, zrealizowane przez firmę Euro Styl, otrzymało nagrodę w Konkursie 
„Budowa Roku 2019”. Osiedle mieści się w gdańskiej Oliwie i niedawno otrzy-
mało nagrodę w Konkursie „Budowa Roku 2019”, organizowanym przez Polski 
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Celem konkursu jest wyłonienie 

najlepszych realizacji obiektów budowlanych w Polsce. Euro Styl już po raz trzeci otrzymał 
wyróżnienie w tym konkursie. 

złota reneta 
– KoleJny etaP

N
ieruchom

ości
O
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kredyty hipoteczne 
nAjtAńsze w historii

Polacy zmienili swoje podejście do hipotek. Ci, którzy 
dysponują gotówką, wolą ją zachować. Zadłużają 

się na więcej, bo kredyty są najtańsze w historii. Na 
drugim biegunie są Ci, którzy muszą zebrać wyższy 

wkład własny, aby w ogóle dostać kredyt.

teKst: Rafał Korbut
zdJęcia: pixabay.com
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rawie 150 tysięcy złotych – takim wkładem 
własnym dysponował przeciętny nabywca 
mieszkania, który kredyt zaciągnął w po-
przednim kwartale – wynika z szacunków HRE 
Investments. To spora kwota. Stanowi ona 

około 34% ceny kupowanego mieszkania. 
W praktyce statystyczny kupujący, który korzysta z kredytu, 
musi mieć w kieszeni jeszcze więcej gotówki. Dlaczego? Winne 
są koszty transakcyjne. W przypadku mieszkań nowych są one 
relatywnie niskie (około 2% ceny lokalu) i sprowadzają się do 
opłat notarialnych (opłaty za sporządzenie aktów i odpisów), 
sądowych (założenie księgi i wpisy do niej) oraz tych związa-
nych z zaciągnięciem kredytu (przede wszystkim prowizja za 
udzielenie kredytu, ale też opłaty za wycenę czy ubezpiecze-
nie). Na rynku wtórnym dochodzi do tego jeszcze podatek PCC 
(2% wartości nieruchomości) i bardzo często prowizja za po-
średnictwo (zazwyczaj 2-3% ceny).
Co ciekawe w trzecim kwartale kwota przeznaczona na wkład 
własny była wyraźnie niższa niż jeszcze w pierwszym półroczu. 
Wtedy przeciętnie było to 163-166 tysięcy. Skąd ta zmiana? 
Powodów może być kilka. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
mogło mieć to związek z faktem, że w trzecim kwartale banki 
zaczęły już powoli luzować wymagania stawiane przed kredy-
tobiorcami. Działo się to jednak dopiero pod koniec trzeciego 
kwartału, a więc wpływ tego czynnika powinien być niewielki. 
Na większa skalę efekty tego poluzowania zobaczymy dopiero 
w danych za 4 kwartał. 

Bardziej prawdopodobne jest to, że na wynik wpłynęła zmiana za-
chowań samych kredytobiorców. Wyraźnie spadł odsetek osób, 
które zadłużały się na relatywnie niewielką część ceny mieszka-
nia (do 30%). Jeszcze w pierwszej połowie roku tacy klienci sta-
nowili 15-16% kredytobiorców. W trzecim kwartale było ich już 
tylko 11%. O czym to świadczy? Najpewniej chodzi o to, że oso-
by, które w normalnych warunkach kupowałyby nieruchomości 
korzystając tylko w niewielkim stopniu z kredytu, postanowiły 
zaciągnąć większy dług, a gotówkę sobie zachować. Powód jest 
oczywisty – kredyty hipoteczne są dziś najtańsze w historii. Prze-
ciętne oprocentowanie wynosi zaledwie 3% - wynika z wrześnio-
wego podsumowania opublikowanego przez NBP.
To częściowo tłumaczy dlaczego aż do ponad 44% (z 36% na 
początku roku) wzrósł odsetek osób, które zadłużają się na po-
nad połowę (od 50% do 80%) ceny kupowanej nieruchomości. 
Do dołączenia do tej grupy zmuszeni zostali też ci kupujący, 
którzy chcieliby zaciągnąć kredyt z 10-proc. wkładem wła-
snym. Nie mogą jednak tego zrobić, bo banki w związku z epi-
demią, częściej dziś wymagają co najmniej 20-proc. wkładu, 
a nie jak jeszcze rok temu 10%. 
Dane pokazują, że wśród nowych dłużników mniej jest osób 
z wkładem własnym mniejszym niż 20% ceny mieszkania. 
W trzecim kwartale było to 38% kredytobiorców, podczas gdy 
jeszcze na początku roku wśród nowych dłużników było ich 
41%. Co to oznacza w praktyce? Tu wytłumaczenia są dwa. Po 
pierwsze zmiana polityki kredytowej banków spowodowała, że 
część osób z chudszymi portfelami została wypchnięta z rynku 
mieszkaniowego. Chodzi o to, że takie osoby nie mogą sobie 
dziś pozwolić na zakup mieszkania. Druga grupa to ta, która np. 
musiała głębiej sięgnąć do kieszeni, posiłkować się wsparciem 
rodziny, naruszyć oszczędności na czarną godzinę lub wydać 
gotówkę przeznaczoną na wykończenie mieszkania. Wszystko 
po to, aby skompletować wymagany przez banki wkład własny. 
W największym stopniu problemy te dotyczą osób kupujących 
pierwsze w życiu mieszkanie. 

P
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dewelOPerzy Nie 
zwalniają tempa

Po rekordowym wrześniu, 
październik przyniósł 
bardziej standardowe 

wyniki na temat inwestycji 
rozpoczynanych przez 

deweloperów. Dotychczas 
przez wirusa skala nowych 
projektów jest co prawda 

niższa niż przed rokiem, ale 
tylko o 10 proc. 

teKst: Rafał Korbut
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tatystyki podawane przez 
Główny Urząd Statystycz-
ny mogą sugerować, że 
druga fala zachorowań 

ostudziła nieco apetyty deweloperów, któ-
rzy wprowadzili na rynek mniej mieszkań 
niż w rekordowym dotychczas wrześniu. 
Hamowanie było jednak znacznie mniej 
dynamiczne, niż na wiosnę. Doświadczenie 
z pierwszej połowy roku nauczyło dewelo-
perów, że mieszkania są w ostatnich mie-
siącach bardzo pożądaną przystanią dla 
kapitału. Polacy chcą kupować mieszkania 
ze względu na niemal nieoprocentowane 
lokaty i najtańsze kredyty w historii.
W samym tylko październiku firmy zaczę-
ły budować ponad 11,5 tysięcy nowych 
mieszkań. To całkiem dobry wynik, bo 
przecież w rekordowym 2019 roku dewe-
loperzy rozpoczynali budowy po około 11,8 
tysięcy mieszkań miesięcznie. 
Jeśli jednak spojrzeć na wyliczenia GUS
-u to znajdziemy tam dwie niepokojące in-
formacje – o tym, że w październiku dewe-
loperzy zaczęli budować o prawie 1/4 mniej 
mieszkań niż w październiku 2019 roku, ale 
też najnowsze dane są o 32% gorsze niż te 
z września 2020 roku. Wbrew pozorom nie 
świadczy to jednak o żadnym załamaniu. 

- Jest to klasyczny przykład efektu wyso-
kiej bazy – wyjaśnia Bartosz Turek, główny 
analityk HRE Investments. - Nie powinno 
przecież dziwić, że po najlepszym w histo-
rii wyniku rozpoczynanych przez dewelo-
perów inwestycji we wrześniu 2020 roku, 
kiedy w ciągu zaledwie miesiąca zaczęto 
budować ponad 17 tys. mieszkań, paź-
dziernik przyniósł wyraźnie gorsze dane. 
Są one też gorsze od tych sprzed roku 
(z października 2019 roku). Traf chciał, że 
akurat wtedy też mieliśmy do czynienia 
z rekordowym wysypem nowych inwesty-
cji. Deweloperzy zaczęli wtedy budowę 
prawie 15,2 tys. mieszkań, co jest drugim 
najwyższym wynikiem w historii.
O tym jak epidemiczna huśtawka wpły-
nęła na tegoroczne dokonania dewelope-
rów, lepiej niż dane za poszczególne mie-
siące świadczą dane skumulowane za 10 
miesięcy bieżącego roku. Wynika z nich, 
że deweloperzy w okresie od stycznia do 
października zaczęli budować 105,3 tys. 
mieszkań. To o 10% mniej niż w rekordo-
wym 2019 roku.
Na drugim biegunie tego zestawienia znaj-
dziemy informacje o liczbie mieszkań od-
dawanych do użytkowania. Tych przez 10 
miesięcy bieżącego roku było ponad 114 

tysięcy To o ponad 9% więcej niż w ana-
logicznym okresie przed rokiem. Przy tym 
październik nie dołożył się do tego wyniku, 
bo liczba mieszkań oddanych do użytko-
wania na poziomie 11,8 tys. była zarówno 
trochę niższa od tej sprzed roku (3%) jak 
i od tej sprzed miesiąca (6%).
Nie zmienia to jednak faktu, że w ca-
łym 2020 roku deweloperzy oddadzą do 
użytkowania najpewniej więcej mieszkań 
niż w 2019 roku. To w otoczeniu rosną-
cych cen nowych mieszkań daje niemal 
gwarancje, że firmy deweloperskie będą 
mogły w swoich wynikach zaksięgować 
rekordowe przychody.
Październik przyniósł ponadto ciekawe 
dane na temat liczby wydawanych de-
weloperom pozwoleń. Tylko decyzje wy-
dane w tym miesiącu pozwalają firmom 
na budowę ponad 17,3 tysięcy mieszkań. 
To znowu bardzo dobry wynik – o prawie 
1/4 lepszy niż przed miesiącem. Gorzej 
najnowszy wynik wypada w porównaniu 
z październikiem 2019 roku (spadek licz-
by pozwoleń o 8%). Znowu mamy tu jed-
nak efekt wysokiej bazy. Chodzi o to, że 
w październik 2019 roku był rekordowy 
pod względem liczby wydanych dewelo-
perom pozwoleń na budowę. 

S



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.

Sztuka picia wina
to także sztuka.

aproszenie na otwarcie sklepu 
z winami przyjąłem z entuzjazmem. 
Jako że liczyłem na degustacje, 

udałem się tam taksówką. Oniemiałem, kiedy kierow-
cą okazał się kolega aktor z jednego z teatrów.

- Co ty tu robisz?

- Prowadzę….

- Poważnie pytam.

- A co mamy robić. Od marca jesteśmy bezro-
botni…

Zaimponował mi, a z drugiej strony zrobiło mi 
się bardzo przykro. Wiem, że wiele go kosztuje 
schowanie artystycznych ambicji do kieszeni. 
Taksówkarze, pomoce domowe, sprzątacze, bar-
mani – w tych zawodach można spotkać dzisiaj 
aktorów, muzyków, ludzi kultury.

Chociaż część branży już wcześniej wykazywała 
tzw. „smykałkę do biznesu” – i chwała im za to!

A przecież dawniej artystów nie kojarzono z „ro-
bieniem” pieniędzy. Ba, mawiało się, że artysta 
musi być biedny!

Coraz częściej słyszy się o tym, iż znana gwiazda 
inwestuje w nieruchomości albo prowadzi sklep 
z luksusowymi towarami. Z reguły branża patrzy 
na to podejrzliwie. Pokutuje przeświadczenie, że 
artysta powinien zajmować się tylko tworzeniem. 
Otóż przyszedł czas, aby sobie jasno powiedzieć, 
że wygrywają tylko ci, którzy potrafią być i arty-
stami, i biznesmenami. Czas pandemii pokazał to 
dobitnie. Po raz pierwszy, od czasu kiedy piszę do 
Państwa, pozwolę sobie zwrócić się nie do Was, 
drodzy czytelnicy, którzy z usług artystów korzy-
stacie, ale do artystów. 

Koledzy, to jest czas na zmiany. Na to, aby zacząć 
inwestować w literaturę auto rozwojową, jeździć 
na szkolenia, kursy, które uczą,  co robić, aby pie-
niądze były z nami i aby nie odeszły. Wiem, że to 
jest zapewne, zwłaszcza dla starszych wiekiem, 
bardzo trudne, ale wydaje się być jedyną drogą.  

Marką artysty jest nazwisko. W związku z tym nale-
ży uczyć się budować tę markę, zapewnić jej widocz-
ność na rynku, doprowadzić do tego, aby zarabiała 
dla nas. Apeluję do Was, koledzy po fachu: twórzcie, 
rozwijajcie się, zachwycajcie publiczność swoją 
sztuką, ale także uczcie się zasad biznesu. Uczcie 
się, jak buduje się kapitał i jak go nie stracić.

A wracając do naszej taksówki: zawiozła mnie 
do miejsca, które muszę Państwu polecić i ze 
względu na wrażenia estetyczno-kulinarne, i na 
powyższy tekst.

Sklep i degustatornia win wybranych przez akto-
ra Marka Kandrata. 

To właśnie jest kolejny dowód na to, że sztukę 
można połączyć z interesami. Że bycie twórcą nie 
wyklucza umiejętności prowadzenia interesu.

Jak będziecie w pobliżu, zajrzyjcie na Starowiej-
ską 20 w Gdyni, warto!  

W końcu sztuka picia wina to także sztuka :)

Z



Macie pomysł na to, jak zmienić najbliższe otocznie, by 
stało się bardziej ekologiczne i neutralne klimatycznie? 

Zróbcie na ten temat prezentację multimedialną, na-
grajcie spot, zaprojektujcie plakat lub napiszcie wiersz 

i powalczcie o nagrody pieniężne oraz rzeczowe. W kon-
kursie „Zielona 
Europa – zrób-
my to razem!” 

skierowanym do 
młodzieży można 
wygrać 3 tys. zł. 

Prace przyjmo-
wane są do 14 

grudnia.

45. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych 
odbędzie się w tym 
roku w dniach 8-12 
grudnia i w całości 
wyłącznie on-line. 
Filmy będzie można 
oglądać na spe-
cjalnej platformie 
internetowej. Jednak 

nie każdy obraz będzie dostępny dla szerokiej 
publiczności. Jak informują organizatorzy, jest 
to związane z ograniczeniami licencyjnymi 
narzuconymi przez dystrybutorów.

eKoloGiczny KonKurs

rogi rowerowe, skatepark, fotowoltalika, nowoczesne boiska i place 
zabaw, nowy sprzęt rolniczy - to zmiany, jakie zauważyli mieszkańcy 
województwa pomorskiego w swoim najbliższym otoczeniu, odkąd 

Polska korzysta z unijnych dotacji. Do konkursu fotograficznego „Tu jest 
moje miejsce – Pomorskie!” Pomorzanie nadesłali 166 zdjęć.

FilMowy 
Festiwal w sieci

Lifestyle
d

Unijne
fundusze
w kadrze
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MaJa MurawsKa

Historyk sztuki, koordynatorka i kuratorka 
wystaw i festiwali, autorka artykułów nauko-

wych i tekstów do katalogów. Doktorantka w Insty-
tucie Historii Sztuki na UG. Zawodowo związana 

z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie.

anna czarnowsKa

Od wielu lat związana ze światem sztuki. Producentka 
filmów reklamowych, fabularnych i reportażowych. Wizjo-
nerka, która przekuwa marzenia w działanie. Kreatywna 
z dużą wolą współpracy i chęcią do działania. Zawodowo 
związana z Państwową Galerią Sztuki w Sopocie.

W powieści „Miłość w cza-
sach zarazy” Gabriela 
Garcíí Márqueza w usta-
bilizowany i biegnący 
swoim naturalnym ryt-

mem świat bohaterów - pełen tętniących życiem 
uliczek, świat rozwoju i prosperity - wkrada się 
epidemia cholery. Życie miejscowych rzemieśl-
ników, kupców i urzędników, zmienia się nie do 
poznania. Wszyscy odczuwają tego skutki, nie 

wszyscy natomiast jednakowo. Książka weszła 
do kanonu światowej literatury, pokazując rela-
cję dwojga ludzi i ich drogę do siebie nawzajem. 

sKąd zateM nasze 
sKoJarzenie z Kulturą?

Trwająca od wielu miesięcy pandemia SARS-
CoV-2 uświadomiła nam szybko mogą zmienić 
się standardy funkcjonowania społeczeństw na 

całym świecie. Jedną ze sfer życia publicznego, 
która ucierpiała chyba najbardziej, była – oczy-
wiście obok gospodarki – kultura. Czy jest ona 
jednak aż tak istotna w naszym życiu i czy realnie 
odczuwamy jej brak? Wiele osób ku własnemu 
zdziwieniu odpowiada dziś z pełnym przeświad-
czeniem – TAK!

kultura
w czasach zArAzy

teKst: Anna Czarnowska, Maja Murawska
zdJęcia: materiały prasowe
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wszystKie ręce na PoKład

Skala zmian, z którymi od wczesnej wiosny mie-
rzą się ludzie kultury, często przekracza ich wie-
dzę, doświadczenie  i możliwości. Wielu z nich to 
tzw. „freelancerzy” pracujący na zlecenia, albo 
wynagradzani za docelowe projekty. Dlatego tak 
ważne było i nadal jest wsparcie instytucji zarzą-
dzających i wspierających różnego rodzaju pla-
cówki kultury. Włodarze miast, starając się zapa-
nować nad problemami gospodarczymi, rosnącą 
skalą zakażeń, problemami administracyjnymi, 
nie zapominają także o znaczeniu i potencjale 
kultury jako istotnego czynnika funkcjonowania 
psychospołecznego. Samorząd Województwa 
Pomorskiego wsparł twórców dodatkowym kon-
kursem stypendialnym, Urząd Miasta w Sopocie 
i Państwowa Galeria Sztuki zakupili prace lokal-
nych malarzy, a gdyński , ,Falochron kultury” ob-
jął programem pomocowym lokalnych artystów.

W czasie gdy wszyscy z niecierpliwością i niepo-
kojem wyczekujemy informacji o szczepionce na  
koronawirusa, mając świadomość tego, jak ważna 
jest wzajemna wymiana informacji i wyników ba-
dań, często zapominamy, że zasada otwartości jest 

kluczowa także dla rozwoju innych dziedzin życia. 
Pod koniec października 2020 odbyło się spotka-
nie World Cities Culture Forum, nieformalnej grupy 
przedstawicieli najlepiej rozwijających się miast na 
świcie. Wśród blisko czterdziestu członków, m.in. 
Londynu, Buenos Aires, Paryża, Tokyo czy Nowego 
Jorku, znalazła się także Warszawa.  Opracowanie 
wspólnych i adekwatnych dla różnych grup, roz-

wiązań w zakresie działalności sektora kultury 
jest stawiane na równi ze wsparciem dla branży 
turystycznej, gastronomicznej czy nawet medycz-
nej.  Spotkania takie są tym bardziej istotne jeśli 
uświadomimy sobie straty jakie przynosi w tym 
czasie sektor kultury na całym świecie. 

Kulturalna od-nowa

Część podmiotów kulturalnych zdecydowała 
się na organizację, zwłaszcza w okresie letnim, 
przynajmniej części zaplanowanych jeszcze zimą 
i wczesną wiosną imprez. Odbywając się w ple-
nerze, najczęściej w mocno ograniczonej liczbie 
uczestników i na granicy rentowności, miały 
przede wszystkim dać nadzieję na sensowność 
podejmowanych działań – czy to uczestnikom czy 
też samym organizatorom. Obecnie obserwujmy 
zmianę koncepcji dotarcia do odbiorcy, zapo-
czątkowaną masowo wiosną, tj. organizowanie 
wszelkich wydarzeń wirtualnie – w formie live 
streaming’u jak również nagrywanych uprzednio 
materiałów, które mają stać się zastępstwem 
osobistego uczestnictwa w wydarzeniach. Ob-
serwując te wszystkie próby odzyskania widza, 
często chaotyczne i wręcz desperackie, placów-
ki kulturalne przechodzą swoistą metamorfozę. 
Kiedy stała i bezpieczna opcja grupy szkolnej na 
muzealnej lekcji, klubu seniora na warsztatach 
w Domu Kultury, rodziny na niedzielnym koncer-
cie w filharmonii czy seansie w kinie, przestała 
wypełniać statystyki, a frekwencja spadła do bli-
sko 10% obecności, instytucje zaczęły „grę w In-
ternety”. Dzięki działaniom online, transmisjom 
spektakli teatralnych i koncertów symfonicznych, 

fot. Nello Petrucci/nellopetrucci.com

fot. Yaroslav Danylchenko/Pexels
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wirtualnym spacerom po galeriach czy muzeach, 
udało nam się przetrwać najtrudniejszy czas od-
osobnienia kulturalnego i chociaż w części wypeł-
nić w nas potrzebę przeżyć estetycznych. Wciąż 
niestety, w niektórych przypadkach, nie można 
oprzeć wrażeniu, że są to wydarzenia zbliżone do 
wyrobu czekoladopodobnego - przywodzące na 
myśl wspomnienie dobrego, pełnowartościowe-
go produktu, pozostawiające jednocześnie lekki 
niesmak i niespełnione oczekiwania. Uświadamia 
to nam, jak daleka droga przed nami, jak bardzo 
zmienić się muszą placówki kulturalne, by zaspo-
koić gusta współczesnego, często bardzo wybred-
nego i szybko nudzącego się, odbiorcy.

żMudna droGa i nowe szanse

Jedno jest pewne - odbiorcy kultury i działań w sie-
ci to wymagający widzowie. Czas przeskoczyć 
przez mur stereotypów i zmienić dotychczasowe 

przyzwyczajenia, pójść w kierunku rozwiązań 
technologicznych, które także dla tego sektora 
gospodarki mogą okazać się niezwykłą szansą 
rozwoju. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest 
poszerzenie grona odbiorców, a także nawiązanie 
satysfakcjonujących dla każdej ze stron kontak-
tów biznesowych. Nieunikniona jest zupełna prze-
budowa obecnego ekosystemu kultury. 
Zorganizowany niedawno w Nadbałtyckim Cen-
trum Kultury w Gdańsku (Kościele św. Jana) kon-
cert Leszka Możdżera, który odbył się bez udzia-
łu publiczności, w systemie PPV streaming video, 
przyciągnął aż 800 widzów online. Czy czas pan-
demii nauczy nas nowych rozwiązań technolo-
gicznych przy których zostaniemy na dłużej? I na 
ile zdołamy te rozwiązania utrzymać?

W powieści Marqueza bohaterowie po wielu la-
tach doświadczeń, sukcesów i niepowodzeń, 
momentów szczęścia i samotności, odnajdują się 

nawzajem. To historia nade wszystko o przemi-
janiu i czekającej na końcu drogi nagrodzie. Czy 
możemy upatrywać w niej odniesienia do innych 
sfer naszego życia? Z całą pewnością tak! Musi-
my jednak pogodzić się z tym, że DZIŚ jesteśmy 
zaledwie w połowie naszej kulturalnej drogi. Mi-
nione dziewięć miesięcy, a także wizja kolejnych, 
doprowadzą do - często nieodwołalnych – zmian, 
przyzwyczajeń, oczekiwań, potrzeb. Z jednej stro-
ny żyjemy wizją ponownego zachłyśnięcia się 
koncertami, seansami filmowymi, nowymi pre-
mierami teatralnymi czy wernisażami, z drugiej 
zaś przyzwyczajamy się do funkcjonowania bez 
nich lub znajdujemy sobie zastępstwa - często za-
stępstwa w świecie Internetu. Miejmy nadzieję, że 
nadejdzie czas gdy będziemy mogli bez problemu 
przebierać w cyfrowej ofercie kulturalnej – czasów 
zarazy czy też nie – a nie otrzymywać wyrób kul-
turo-podobny.  

fot. banksy.co.uk
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Audi zaprezentowało 
bolid e-tron FE07, 
który wystartuje 
w Mistrzostwach 
Świata FIA For-
muła E. Od zera do 
setki w zaledwie 2,8 
sekundy, ponad 95 
procent więcej wy-
dajności całego sa-
mochodu i gotowość 
każdego podzespołu 
na nieprzewidziane wydarzenia - to najważniejsze ce-
chy nowego, w pełni elektrycznego bolidu wyścigowe-
go w odświeżonym designie, któy zadebiutuje na torze 
podczas sesji testowej w hiszpańskiej Valencii.

Toyota C-HR już wkrótce zadebiutuje w sa-
lonach w nowej wersji GR Sport. To kolejny 
już model japońskiego producenta dostępny 
w wersji GR Sport. W roku modelowym 2021 
gama Toyoty C-HR będzie jeszcze bardziej 
wyrafinowana pod względem stylistyki niż 
dotychczas. Warto podkreślić, że wszystkie 
wersje tego modelu zostały wyposażone 

w najnowszą 
wersję układu 
Toyota Safety 
Sense, który zo-
stał wzbogacony 
o nowe systemy 
bezpieczeństwa 
czynnego.

nowy e-tron 
na Mistrzostwa Świata

arka Renault już od dłuższego czasu oferuje klientom innowacyjne 
rozwiązania w zakresie silników elektrycznych. Teraz poszerzyła 
swoją ofertę o napędy hybrydowe. Nową gamę Renault E-TECH Hybrid 
i Plug-in Hybrid tworzą trzy modele: Clio E-TECH Hybrid (hybryda pełna 

o mocy 140 KM), nowy Captur E-TECH Plug-in Hybrid (hybryda ładowana, 160 KM) 
i nowy Megane Grandtour E-TECH Plug-in Hybrid (hybryda ładowana, 160 KM).

debiut 
toyoty c-hr Gr sPort

M
otoryzacja

m

Nowe
hybrydy

od Renault
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Paradygmatu na wykreowanie floty idealnej nie ma. Żaden system 
nie jest w stanie zagwarantować strukturom przedsiębiorstwa wy-
łącznie zalet wynikających z prowadzenia floty. Do tych zaliczamy 
przede wszystkim niezawodność, użyteczność oraz generowanie 
możliwie jak najniższych kosztów. Do walorów dodać należy  bezpie-
czeństwo oraz komfort wynikający z eksploatacji aut. Flota idealna 
to siatka pojazdów, których parametry oraz możliwości będą odpo-
wiadać nie tylko indywidualnym potrzebom firmy, ale także spełnią 
oczekiwania kierowców, a zatem równanie na jej wykreowanie zwy-
czajnie nie istnieje.

Kim taK naprawdę jest fleet manager?

Jeśli ktoś może pokusić się o stworzenie strategii perfekcyjnej , 
to tym kimś jest niewątpliwie fleet manager, czyli osoba odpowie-
dzialna za zarządzanie flotą pojazdów na potrzeby danej marki. 
Człowiek zatrudniony na tym stanowisku powinien posiadać dużą 
wiedzę z dziedziny ekonomii oraz zarządzania. Nie obejdzie się 
również bez znajomości rynku motoryzacyjnego ze szczególnym 
uwzględnieniem eksploatacji samochodów. Wielu przedsiębiorców 
zadaje sobie ironiczne pytanie o zasadność zatrudnienia tytułowe-
go managera. Odpowiedź jest banalna – kompetentny i profesjo-
nalny administrator floty jest w stanie zredukować koszta firmy 
nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali miesiąca.  W zakres 

Flota samochodowa we współczesnym przedsiębiorstwie odgrywa nader istotną 
rolę bez względu na branżę w jakiej funkcjonuje marka.  Stworzenie  floty wymaga 
nie tylko ogromnego doświadczenia, umiejętności, ale także stosownej wiedzy oraz 
cierpliwości. Czy flota idealna istnieje? W jaki sposób stworzyć system dostosowany 
do potrzeb danej firmy?

Flota 
idealna – jak ją stworzyć?

teKst: Mateusz Marciniak
zdJęcia: pexels.com
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obowiązków managera floty samochodowej wchodzi wiele aspek-
tów – wybór rodzajów aut to tylko początek wyboistej i krętej drogi 
do wykreowania doskonałej komórki logistycznej. Istotne znacze-
nie ma w tym przypadku również odpowiedni i regularny serwis, 
stosowanie innowacyjnych technologii rynkowych, a także efek-
tywne administrowanie. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, czyli wybór 
pojazdów należy kierować się trzema głównymi kryteriami – okre-
śleniem celów do jakich służyć będą auta,  szacunkami i analizami 
cenowymi oraz kryterium eksploatacyjnym. 

arytmetyczne zaKusy i stan portfela

O ile kwestia związana z przeznaczeniem aut do konkretnych celów 
zdaje się być jasna, o tyle aspekt związany z kalkulacją oraz progno-
zowaniem kosztów może mieć znaczny wpływ na kondycję budżetu 
przedsiębiorstwa. Owo kryterium cenowe nie dotycz zatem wyłącz-
nie kwoty zakupu pojazdów, ale także, a nawet przede wszystkim ich 
wartości rezydualnej, czyli prognozowanych zysków pochodzących 
ze sprzedaży wtórnej. Przy szacowaniu potencjalnych kosztów wra-
camy do punktu wyjścia, ponieważ przy transakcji „z drugiej ręki” 
kluczowe znaczenie może mieć marka pojazdu, rodzaj silnika, rok 
produkcji, klasa auta, a nawet wyposażenie dodatkowe. W przypad-
ku rodzaju silnika mowa o jego mocy– podstawowa zasada mówi 
o tym, że im większa moc generowana przez pojazd, tym większy 
spadek jego wartości przy odsprzedaży. Wbrew pozorom skupiając 
się na czynniku wartości rezydualnej nie należy zapominać o tren-
dach w branży motoryzacyjnej – te zmieniają się dynamicznie, zaś 
fakt, że w zeszłym sezonie prestiżem cieszyły się auta niemieckie 
może być negatywnym zaskoczeniem dla ich posiadaczy obecnie, 
bowiem dziś serca kierowców podbija japońska precyzja. W przy-
padku strategii długofalowej aspekt ten, choć na pozór błahy, może 
mieć kolosalne znaczenie dla rozwoju firmy.

diabeł tKwi w szczegółach

Skoro o rozwoju mowa, warto podkreślić, że korzystanie z usług 
określonej marki samochodowej ma również duże znaczenie marke-
tingowe. Przedstawiciele handlowi, a nawet szeregowi pracownicy 
danego przedsiębiorstwa poruszają się pojazdami na powierzchni 
których nie sposób nie dostrzec logo, czy też sloganu reklamowego. 
Pozornie jest to kolejny szczegół, a jak doskonale wiemy – to w szcze-
gółach tkwią diabły. I w zasadzie na szczegółach oparta jest analiza 
ekonomiczna związana z kryterium kosztów, bowiem druga jej część 
stanowi obliczenia wygenerowane na podstawie eksploatacji floty. 
Do podstawowych kosztów wynikających z użytkowania zaliczamy 
wszelkiej maści ubezpieczenia, pakiety dodatkowe, koszta związane 
z serwisowaniem oraz rzecz jasna  - kwoty przeznaczane na paliwo. 
Koszta eksploatacyjne to nader istotne, o ile nie najistotniejsze ogni-
wo procesu tworzenia floty oraz jej zarządzania. 
Stworzenie floty perfekcyjnej, choć nie jest możliwe, to w konse-
kwencji właściwych wyborów i racjonalnej strategii walnie może 
przyczynić się do zwiększenia budżetu przedsiębiorstwa. W efekcie 
firma wyposażona w efektywną sieć pojazdów będzie funkcjonować 
znacznie wydajniej, co prowadzi do dynamicznego rozwoju.



duŻy ekrAn, 
mAły smArtfOn

Czy da się pogodzić niewielkie, kompakto-
we wymiary smartfona z dużym, czytelnym 
ekranem? Te dwie cechy wydają się wzajemnie 
wykluczać. Ale nie w nowym Samusngu Galaxy 
Z Flip 5G! Dlaczego? Ponieważ jest on wypo-
sażony w elastyczny, składany ekran. Sercem 
smartfona jest procesor Snapdragon 855+ oraz 
8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci we-
wnętrznej. 
Wyposażono 
go w akumula-
tor o pojemno-
ści 3300 mAh. 
Odstraszać 
może jedynie 
wysoka cena 
urządzenia.   

Gadżetomania
PrzezrOczyste telewizOry

Panasonic wprowadza do sprzedaży... przezroczyste 
telewizory OLED! Takie telewizory stały się w ostat-
nich miesiącach ciekawostką, która wzbudziła spore 
zainteresowanie. Teraz już wiemy, że firma Panasonic 
wprowadza do sprzedaży komercyjnej dwa modele. 
Będą to pierwsze, szeroko dostępne, przezroczyste 
telewizory OLED. Obydwa modele mają przekątną 55 
cali i wyświetlają obraz w rozdzielczości Full HD (1920x 
1080p). Cały ekran waży zaledwie 1,75 kg.

1

2sOny PlAystAtiOn 5

Nowe PlayStation5 będzie konsolą już 
dziewiątej generacji. Układ graficzny Ra-
deon Navi oraz CPU AMD Ryzen trzeciej 
generacji zapewnia znaczne zwiększenie 
mocy obliczeniowej i ma otworzyć gry na 
zupełnie nowe możliwości. Za wyjątkowo 
wydajną pracę odpowiedzialne będzie 8 
rdzeni. Dodatkowym wsparciem będzie 
technologia Ray trading. Konsola wypo-
sażona jest w szybki dysk SSD, jeszcze 
lepszy dźwięk dzięki układowi 3D Audio 
i obsługuje rozdzielczość 8K.
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