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en rok nieocze-
kiwanie roz-
począł się od 
bardzo przykrej 
i tragicznej wia-

domości o śmierci Wiesława 
Szajdy, Prezesa Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. 
Jest to niepowetowana i bo-
lesna strata dla wszystkich 
osób związanych z lokalnym 
światem biznesu.
Wiesław Szajda był biznes-
menem, społecznikiem, czło-
wiekiem wielkiego serca. 
W związku z Jego śmiercią 
pragnę rodzinie, bliskim, przy-
jaciołom i współpracownikom 
przekazać wyrazy szczere-
go żalu i współczucia. W tym 
wydaniu Expressu Biznesu 
wspominamy zmarłego i Jego 
niebagatelne dokonania (jak 
np. stworzenie szkoły rzemio-

sła), z których będą czerpać kolejne pokolenia.
Pomimo ogromnego ciosu i smutku z powodu tak dużej stra-
ty z dziennikarskiego obowiązku nie mogę jednak zapominać 
o ważnych wydarzeniach ze świata biznesu oraz polityki. W bie-
żącym wydaniu zamieściliśmy zatem kilka kluczowych artyku-
łów oraz wywiadów, poruszających bieżące sprawy i problemy 
przedsiębiorców. Na stronach najnowszego numeru naszego 
magazynu znaleźć można też podsumowania ostatnich miesięcy 
oraz informacje o istotnych dla mieszkańców działaniach podej-
mowanych przez samorządy. 
Zapraszam do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Odszedł od nas do wieczności Wiesław Szajda, Prezes Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

WiesłaW szajda – 
Rzemieślnik i społecznik

Ostatnie pożegnanie Śp. Wiesława Szajdy miało 
miejsce 22 stycznia 2021 roku. Zmarłego żegna-
li rodzina, przyjaciele i znajomi, przedsiębiorcy, 
rzemieślnicy, przedstawiciele władz samorządo-
wych, współpracownicy i wiele innych osób. 

Wiesław Szajda był rzemieślnikiem i przedsiębiorcą. Od-
niósł wiele sukcesów i co istotne – wszystko zawdzięczając wy-
łącznie swojej ciężkiej pracy. Od 1981 roku prowadził własną 
rodzinną firmę pn. „Hydromechanika” usytuowaną w Gminie 
Ostaszewo na Żuławach, specjalizującą się w precyzyjnej ob-
róbce metali. Dzięki zaangażowaniu i determinacji Wiesława 
Szajdy, „Hydromechanika” stała się wizytówką pomorskiej 
przedsiębiorczości i symbolem rozwoju technologicznego 
polskiego rzemiosła, zarówno na rynku krajowym jak i za gra-
nicą. Był cenionym partnerem biznesowym, w branży od dawna 
określany mianem niekwestionowanego lidera, a jego firma w tym 
roku obchodzić będzie 40-lecie swojej działalności. 

Wiesław Szajda od początku swojej drogi zawodowej związany był 
z rzemiosłem i działał w organizacji rzemiosła. Od 1987 roku był 
członkiem Zarządu Izby Rzemieślniczej, zaś od 2001 roku był Pre-
zesem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, która reprezentuje 2,5 tys. firm zrzeszonych w 24 cechach 
rzemiosł, czterech spółdzielniach rzemieślniczych oraz Klubie Biz-
nesu. Stojąc przez 20 lat na czele Izby doprowadził do jej ogromnego 
rozwoju i umocnienia pozycji. Cieszył się z tego i był dumny. Stawiał 
na tradycję i jednocześnie na nowoczesność i innowacje. Propago-
wał wiedzę i doświadczenie pochodzące z własnej działalności go-
spodarczej. Działał także aktywnie w Związku Rzemiosła Polskiego, 
był przez wiele lat jego Wiceprezesem. 

W trosce o przyszłość pomorskich firm, był jed-
nym z pomysłodawców utworzenia w 2008 roku 
Pomorskich Szkół Rzemiosł – zespołu szkół pu-

blicznych, którego organem prowadzącym jest 
Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP. Włożył wiele 

serca w rozwój szkoły, a propagowanie etosu rzemieślnika 
wśród młodzieży było dla niego szczególnie ważne. Dzisiaj to 

jedna z najlepszych placówek szkolnictwa zawodowego w woje-
wództwie. Był z niej bardzo dumny.

Przykładał ogromną wagę do obecności polskich mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Kochał 
Gdańsk i Pomorze, i był ich wspaniałym Ambasadorem. Angażo-
wał się w prace Parlamentu Hanzeatyckiego – organizacji zrze-

szającej izby rzemieślnicze z regionu morza bałtyckiego, repre-
zentującej ok. 400 tys. firm z regionu. W Parlamencie Hanzeatyckim 

pełnił przez wiele lat funkcję Wiceprezydenta. Połączył Izbę w Gdań-
sku mocnymi więziami przyjaźni i współpracy z Izbami Rzemieślniczy-
mi w niemieckim Würzburgu, w Hamburgu i francuskim Caen. 

Wiesław Szajda był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez 
Prezydenta RP oraz najwyższym rzemieślniczym odznaczeniem 
– Szablą im. Jana Kilińskiego. Pośród wielu nagród wymienić nale-
ży „Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP” oraz kilkukrotnie przy-
znaną w różnych kategoriach nagrodę Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Gryf Gospodarczy”, czy nagrodę „Lidera Liderów 
Przedsiębiorczości” przyznaną przez Prezesa Związku Rzemiosła 
Polskiego. Otrzymał także Medal Prymasa Polski za zasługi dla 
Kościoła. Rada Miasta Gdańska w uznaniu jego zasług wyróżniła 
go Medalem Księcia Mściwoja II. 
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Znaczną część swojej aktywności poświę-
cał na pracę społeczną, reprezentując 
interesy pomorskich mikro, małych i śred-
nich przedsiębiorców w takich gremiach 
jak Wojewódzka Komisja Dialogu Społecz-
nego, Gdańska Fundacja Przedsiębiorczo-
ści, Pomorska Rada Przedsiębiorczości, 
czy Pomorska Rada Oświatowa. Zainicjo-
wał też działalność Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców.

Na podkreślenie zasługuje także jego dzia-
łalność charytatywna – wspierał m.in. Po-
wiatowy Ośrodek Sportu w Tczewie, Szkołę 
w Walichnowach, Zespół Szkół w Nowym 
Dworze Gdańskim, czy Ochotniczą Straż Po-
żarną w Nowym Dworze Gdańskim. Szcze-
gólnie bliskie było mu Hospicjum Pomorze 
Dzieciom, gdzie zasiadał w Radzie Fundacji. 
Społeczne zaangażowanie i wspieranie były 
dla niego aktywnościami zupełnie natural-
nymi. Potrafił pięknie pomagać, być blisko 
ludzi, ale dyskretnie, bez rozgłosu.

Mieczysław struk
Marszałek Województwa 
Pomorskiego
Wiesław Szajda często ciepło wspominał 
o rzemiośle i rzemieślnikach, dzięki którym 
miasta na przestrzeni wieków (także Jego 
kochany Gdańsk) się rozwijały. On sam – jako 
symbol przemian gospodarczych w Polsce 
(z rzemiosła do działalności gospodarczej, 
która miała bardzo duży ładunek innowa-
cyjności) - często wspominał o fryzjerach, 
piekarzach, kaletnikach, szewcach i wielu 
innych zawodach. Był dobrym człowiekiem, 
był jednym z rzemieślników. Żegnają Go 
rzemieślnicy, żegna Go też Pomorze. Jestem 
wdzięczny, że na mojej drodze życiowej, 
zawodowej, spotkałem wielokrotnie Wieśka 
Szajdę. Czasem się zastanawiałem, jak On 
to wszystko godzi: znakomite prowadzenie 
własnej firmy, jednoczesne prowadzenie 
rzemiosła pomorskiego, ponadto angażo-
wanie się w wiele działalności społecznych. 
Kiedyś poprosiłem, aby zwrócił uwagę na 
działalność hospicjum „Pomorze Dzieciom”, 
zajmującym się dziećmi z całego Pomorza, 
które odchodzą. Zdecydował się na działal-
ność w radzie fundacji, angażując jednocze-
śnie innych rzemieślników. Życzę, aby Izba 
Rzemiosła mogła karmić się doświadczeniem 
i dokonaniami prezesa Wiesława Szajdy, 
którego dziś żegnamy. Pozostanie w naszej 
pamięci. 

EWA LIEgmAN
Prezes Zarządu Hospicjum Pomorze Dzieciom
Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Pana Prezesa Wiesława Szajdy, wieloletniego Członka Rady naszego Hospi-
cjum. Pan Prezes wziął pod swoje skrzydła Zespół i Podopiecznych Hospicjum w najtrudniejszym, kryzysowym momencie, kiedy 
baliśmy się o przyszłość ze względu na brak finansowania. Dzielił się swoim czasem, wiedzą, niezwykłą mądrością, dojrzałością. 
Stworzył wraz z prowadzonymi przez siebie działalnościami eMOCję Holistyczne Centrum Wsparcia po Stracie. Z wielkim wzru-
szeniem wspominamy wszystkie nasze spotkania, coroczne Gale Rzemiosł ze zbiórką na rzecz naszych dzieci, podarowany samo-
chód, który docierał do pacjentów. Tak wiele śladów... i pewność, którą dostawaliśmy jak wiatr w skrzydła, że nie jesteśmy sami.
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GrzeGorz Pellowski
Członek Zarządu Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Nigdy nie myślałem, że tak prędko będę żegnał swojego wielkiego Przyjaciela. Wiesia na swojej drodze poznałem ponad 
20 lat temu, gdy objął stery naszej Izby Rzemieślniczej. W tamtym czasie Izba przechodziła ogromne zemiany i potrze-
bowała mocnej i mądrej osoby. Teraz, po tych latach, chciałem podziękować za to, co zrobił dla naszego środowiska. 
Obecnie Izba jest najlepszą w Polsce, możemy być przykładem dla innych izb i tym się szczycimy. Jako jedna z pierwszych 
izb otworzyliśmy szkołę rzemiosł, w której kształci się ok. 900 dzieci w różnych zawodach rzemieślniczych. I to jest 
zasługa właśnie naszego Prezesa: to On za tym stoi, to On miał pomysły, to On wywindował naszą izbę tak wysoko, że za 
granicą podpatrują, co robimy, przyglądają się nam i nas chwalą. To On spowodował, że co roku wyjeżdżamy do Niemiec, 
Francji. To On reprezentował tam polskie rzemiosło. Wiesiu - obiecuję, że będziemy kontynuować to, czego nie zdążyłeś 
dokończyć; będziemy pilnować, aby wszystkie pomysły zostały zrealizowane. Dla mnie Wiesław Szajda był skarbnicą 
wiedzy oraz przykładem, jakim należy być szefem, ojcem i dziadkiem.

zbiGniew stencel
Zastępca Prezesa Zarządu Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej MiŚP
Osiągnięcia i zasługi Wiesława Szajdy można wymieniać bardzo długo. 
Ale dla nas był on przede wszystkim przyjacielem, przewodnikiem, 
mentorem. Współpracownicy zapamiętają go jako świetnego Szefa – 
był wymagający, stawiał wysoko poprzeczkę, ale potrafił skutecznie 
motywować i inspirować. Jeśli wytknął błąd to tak, żeby zaraz przekuć to 
w coś dobrego. Mówił często „róbmy swoje”. Lubił planować, mieć wizję, 
strategię. Zawsze patrzył w przyszłość z optymizmem.
Ceniliśmy jego szczere opinie oraz poczucie humoru i dystans. Miał 
mocny uścisk dłoni i ciepły uśmiech. Potrafił autentycznie cieszyć się 
z czyichś sukcesów. Wiesław nie pozostawał obojętny na ludzką krzyw-
dę, chętnie innym pomagał. Miał niezwykły dar słuchania ludzi, dlatego 
wielu z nas darzyło go ogromnym zaufaniem, powierzało mu często spra-
wy bardzo osobiste, bo dla niego to zawsze było ważne. Ważny był każdy 
człowiek. Miał ogromny talent do jednoczenia ludzi i integrowania środo-
wiska rzemieślniczego, przez co sprawiał, że czuliśmy się naprawdę jak 
jedna rzemieślnicza rodzina. I to dlatego zapewne dzisiaj jego odejście 
tak bardzo nas boli, bo żegnamy jednego z nas, naszego brata. Takiego 
go zapamiętamy – serdecznego, skromnego, życzliwego, ciepłego.

beata wierzba
Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł
Śp. Prezes  Wiesław Szajda był dobrym i zaangażowanym szefem. Nigdy nie zostawił 
człowieka bez pomocy, zawsze wspierał, był dostępny o każdej porze dnia  i nocy. 
Całym sercem angażował się w sprawy Pomorskich Szkół Rzemiosł, których był 
współzałożycielem - były jego „oczkiem w głowie”. Dla mnie, jako dyrektor szkoły, był  
jak ojciec, mentor, który dzielił się wiedzą i doświadczeniem. Zawsze zwracał się do 
mnie z wielkim szacunkiem. Potrafił rozróżnić sprawy istotne i ważne od tych, które 
same się rozwiążą. Oceniał sprawiedliwie wysłuchując wszystkich stron.  Będzie nam 
Go bardzo brakowało...

PRAcOWNIcY
Firma Hydromechanika
Śp. Wiesław był człowiekiem niezwykłym, a Jego niezwykłość przejawia-
ła się każdego dnia w drobnych gestach. Dla nas był przede wszystkim 
szefem: nadzwyczajnym, bardzo wymagającym, ale jednocześnie wspie-
rającym każdego z nas. Angażował się całym sobą nie tylko w przypadku 
trudnych i skomplikowanych problemów, ale też w codziennych sytuacjach 
produkcyjnych. Podczas codziennych spacerów po firmie witał się z każ-
dym pracownikiem, bez względu na zajmowane stanowisko. Był dla nas nie 
tylko szefem, ale i ojcem oraz nauczycielem. 
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zbiGniew canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza
Wiesław Szajda był z pewnością niekwestionowanym liderem pomorskiego rzemiosła i jednym z najważniejszych 
liderów Związku Rzemiosła Polskiego oraz pomorskiego środowiska gospodarczego. Będąc od 20 lat prezesem 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw i autorytetem w swoim środowisku aktywnie 
kształtował wizerunek rzemiosła podejmując wiele nowatorskich przedsięwzięć. Był człowiekiem otwartym i chętnym 
do współpracy inicjując między innymi cykliczne spotkania szefów wszystkich pomorskich organizacji gospodarczych. 
Dzięki Jego osobistym cechom spotkania te, organizowane w siedzibie Izby, zbliżały ludzi i organizacje. Wiesław Szajda 
to jednak przede wszystkim wybitny przedsiębiorca, założyciel i twórca niezwykłego sukcesu swojej firmy Hydrome-
chaniki, która jest międzynarodową marką pomorskiej gospodarki. Wyjątkowo sprawny organizator, który nie bał się 
podejmować najtrudniejszych decyzji i wyzwań w życiu i działalności społecznej. Wrażliwy na krzywdę, ból i cierpienie 
innych angażował się w akcje charytatywne i anonimową pomoc. Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek wielkiego 
serca, odważny w działaniu, otwarty na współpracę, skromny i budujący mosty między ludźmi.

watler Heusslein
Prezes Izby Rzemieślniczej Dolnej Frankonii
JEAN-mARIE BERNARD
Prezes Izby Rzemieślniczej Calvados-Orne
„Przyjaciół, zaprasza się w swoje progi!“ tymi serdecznymi słowami powitał nas 
Wiesław na swoich prywatnych włościach, kiedy jesienią 2019 w ramach naszych 
trójnarodowych spotkań Izb Rzemieślniczych gościliśmy w Gdańsku. W ten sam 
wspaniałomyślny sposób w jaki Wiesław przyjął nas i w jak wielkim stylu nas ugo-
ścił, troszczył się on również od samego początku o naszą partnerską współpracę. 
Był On siłą napędową tej przed 20 laty założonej wspólnoty partnerskiej. Jeżeli 
nazywamy partnerstwem tę silną więź, jaka łączy Izby Rzemieślnicze Francji, Polski 
i Niemiec, to jest to tylko częściowo prawdą. Ponieważ dzięki osobistemu zaangażo-
waniu Wiesława i jego serdecznej otwartości, przerodziła się ona w krótkim czasie 
w prawdziwą głęboką przyjaźń. Przyjaźń tę podtrzymywał przez dziesięciolecia, 
pielęgnował ją i tworzył. Program Wymiany Młodych Rzemieślników, coroczne spo-
tkania młodych ludzi w trakcie nauki rzemiosła były dla Niego bardzo ważne. On był 
współinicjatorem tego programu. Osobista przyjaźń, głęboka więź które nas - trójkę 
prezesów - łączą, niósł poprzez młodych rzemieślników dalej. i pomysłami. Jego 
osiągnięcia i plany, które zostaną wśród nas, stanowią jednocześnie Jego testament 
i drogowskaz. Na pewno na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

HjalMar steMMann
Prezes Izby Rzemieślniczej w Hamburgu
 Wkład jaki Pan Szajda wniósł na rzecz rzemiosła, był wzmocniony jego przekona-
niami, a jego rady były wysoko cenione zarówno w Polsce jak i u nas w północnych 
Niemczech. Nasze Izby w Gdańsku i w Hamburgu łączy głęboka przyjaźń, której 
początki sięgają roku 1982. Przyjazne relacje zostały w 2004 roku przypieczętowane 
podpisaniem Porozumienia o Partnerstwie. Pan Szajda w znaczący sposób przy-
czynił się do rozwoju naszej współpracy. Regularne obustronne wizyty i spotkania 
Zarządów Izb intensyfikowały nasze przyjacielskie stosunki. Za jego działania 
i reprezentowanie interesów rzemiosła w Gdańsku i także w Hamburgu - Izba 
Rzemieślnicza w Hamburgu jest mu bardzo wdzięczna. Będzie nam brakowało Pana 
Szajdy. Zachowamy dzieło jego życia we wdzięcznej pamięci.

jolanta szydłowska
Prezes Zarządu Pomorskiego 

Związku Pracodawców LEWIATAN
W kwietniu 2002 roku została powołana Wojewódzka 

Komisja Dialogu Społecznego w Gdańsku (później WRDS). 
To był początek mojej współpracy z Wiesławem Szajdą 

trwającej nieprzerwanie do końca 2020 roku. Dialog 
społeczny, w który się zaangażowaliśmy zmienił nasze 

relacje. Potraktowaliśmy go poważnie, uczyliśmy się 
cierpliwości, szukaliśmy wspólnych spraw. Zaczęliśmy 

zauważać wartość, jaką daje nam współdziałanie. W ramach 
dialogu, w Izbie Rzemieślniczej na ulicy Piwnej, w gabinecie 

Prezesa i na jego zaproszenie, wiele lat temu spotkały się 
cztery organizacje pracodawców. Rozpoczęliśmy budowę 
naszych relacji jako strony społecznej. Dzisiaj spotyka się 

czternaście takich podmiotów tworzących Pomorski Sztab 
Przedsiębiorców. Przez te wszystkie lata miejscem naszych 

spotkań był gabinet Wiesława Szajdy. Niedostrzegany fe-
nomen póki trwa. Ten fenomen to gościnność, normalność 

i współpraca. Wiesław Szajda zaoferował nam otwarty dom 
i równe traktowanie.  Ja czułam się w tym domu dobrze, bo 

gospodarz to był „mój typ” – konkretny, pracowity, szanujący 
naszą różnorodność.
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jan GoGolewski
Prezes Związku Rzemiosła Polskiego
Wiesław Szajda od wielu lat był zaangażowany w prace krajowej organizacji rzemiosła - Związku Rzemiosła Polskiego 
jako członek Zarządu, Wiceprezes, członek komisji problemowych Zarządu, jak również reprezentant naszej organizacji 
w gremiach zewnętrznych, w tym w Radzie Rozwoju Eksportu i Europejskiej Konfederacji Budowlanej.
W obecnej kadencji, od 2017 roku wspierał mnie na polu działalności samorządowej na rzecz rzemiosła i w zarządzaniu 
Związkiem. Doskonale rozumiał, że wysokie kwalifikacje i innowacje, szybkość działania oraz współpraca są receptą na 
sukces. Promował takie podejście w naszych organizacjach, w tym szkołach zawodowych wchodzących w skład Pomor-
skich Szkół Rzemiosł, które stworzył pod skrzydłami Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
wśród rzemieślników i przedsiębiorców, w tym realizując inicjatywy w ramach Parlamentu Hanzeatyckiego. Odznaczał się 
wyjątkową intuicją, widział miejsce dla rzemiosła w gospodarce za 5, 10 i 50 lat. Zarażał energią i pomysłami, inspirował. 
Dla Wiesława Szajdy nie było rzeczy niemożliwych i to podejście bardzo w nim ceniłem. Był przy tym człowiekiem dialogu, 
reprezentował rzemiosło w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego Województwa Pomorskiego, ale również świecił 
przykładem zagranicą. Nie raz prezentowaliśmy europejskim partnerom społecznym jego firmę - Hydromechanikę, jako 
wzór na wielu polach. Był człowiekiem czynu, ale również człowiekiem ducha i patriotą. Na Jasnej Górze, podsumowując 
pielgrzymkę rzemiosła w 2015 roku, powiedział: „Bóg, honor, Ojczyzna i praca, to są nasze hasła nadrzędne, które powodują, 
że właśnie w takich miejscach sakralnych jak Jasna Góra (…)  zastanawiamy się nad tym, czy oby wszystko robimy dobrze, 
czy wykorzystaliśmy wszystkie nasze możliwości, nasze talenty do tego, żeby wszystkim było lepiej w naszej ukochanej 
Ojczyźnie”. Podkreślał, że:  (…) we wspaniałym historycznym miejscu, jakim jest sanktuarium na Jasnej Górze, można ludzi 
zjednoczyć, można ludzi poprosić o to, żeby zaczęli wspólnie rozmawiać, współpracować, modlić się i wybaczać sobie 
wszelkie niedoskonałości ludzkie”. Był wspaniałym kolegą i dobrym człowiekiem, zawsze z uwagą słuchał innych i umiał ich 
wokół siebie skupić zarażając pasją, pracowitością i pomysłami. Jego osiągnięcia i plany, które zostaną wśród nas, stanowią 
jednocześnie Jego testament i drogowskaz. Na pewno na zawsze pozostanie w mojej pamięci.

zbiGniew ładziński
Prezes Dolnośląskiej Izby 
Rzemieślniczej
Pragnę dziś podziękować najbliższej rodzinie 
i rzemieślnikom za naszego Przyjaciela, Wiesława 
Szajdę, który czynił dobro na tej ziemi. Wiemy, że nie 
potrafił przejść obojętnie obok człowieka, który po-
trzebował pomocy. Pochylał się nad chorymi dziećmi 
potrzebującymi pomocy, był człowiekiem wrażliwym, 
który pokazał, że pomimo różnych trudności i kłopo-
tów można godnie przejść przez swoje życie. Wiesiu, 
dziękujemy Ci za to, że byłeś. Wielokrotnie z Wiesiem 
rozmawialiśmy o rodzinach – dla Niego rodzina była 
najważniejsza, także ta rodzina rzemieślnicza. Dzię-
kuję Opatrzności Bożej, że na swojej drodze życia 
spotkałem tego wspaniałego Przyjaciela.
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a terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego działa Polska Strefa 
Inwestycji, którą zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przed-
siębiorcy mogą uzyskać m.in. zwolnienie z podatku dochodowego od osób 

prawnych lub fizycznych. Taka pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu 
oraz nowoczesnych usług. Zwolnienie z podatku dochodowego przyznawane 
jest z tytułu wydatków kwalifikowanych na nową inwestycję, badania i rozwój lub 
2-letnich kosztów pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji.

Urząd Lotnictwa 
Cywilnego przyznał 
Portowi Lotniczemu 

im. Lecha Wałęsy 
w Gdańsku certyfikat 
ILS CAT III B. System 

został uruchomiony 
28 styczna. Oznacza 

to, że od tej pory 
samoloty będą mogły 

lądować w bardzo 
niekorzystnych warunkach pogodowych. To dobra 
wiadomość dla pasażerów, bo liczba odwołanych 

lotów spadnie praktycznie do zera. 

Pierwszy taki 
systeM w Polsce

Senat 13 stycznia jednogłośnie po-
parł ustawę o wsparciu dla morskich 
farm wiatrowych. Trafi ona teraz do 
prezydenta. To historyczny moment 
i ustawa kluczowa dla całej gospo-
darki. Na budowie farm powinno 
skorzystać przede wszystkim nasze 
województwo. Regulacje zawarte 
w tzw. ustawie offshore stanowią 
podwalinę rozwoju dla farm wia-
trowych w polskiej części Bałtyku 
i będą wspierać przez kolejne deka-
dy proces transformacji gospodarki 
Polski w kierunku niskoemisyjnym. 

ustawa o wsParciu 
offsHore

Biznes

Przedsiębiorcy
zwolnieni

z podatku

N
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W obecnej rzeczywistości utrzymanie pra-
cowników w firmach nie jest łatwym zada-
niem. Podniesienie wysokości płacy mini-
malnej, a co za tym idzie – wzrost kosztów 
pracy, może przyczynić się do podejmowania 
radykalnych kroków, takich jak chociażby 
redukcja zatrudnienia pracowników pełno-
etatowych. Z tego samego powodu bardzo 
trudne mogą okazać się również próby odra-
towania tych firm, które kryzys gospodarczy 
wywołany pandemią dotknął najbardziej – 
pracodawcy niejednokrotnie zmuszeni byli 
ograniczyć działalność i zwolnić wobec tego 
sporą część pracowników, aby przetrwać. 
Teraz, kiedy chcieliby „stanąć na nogi”, kosz-
ty przywrócenia pracowników niezbędnych 
do sprawnego funkcjonowania firmy mogą 
okazać się zbyt wysokie.

W tej sytuacji, kiedy tak naprawdę każdy 
krok, każda decyzja podjęta przez praco-
dawców wydaje się być niepewna (trud-
no jest realnie przewidzieć, czy w obliczu 
pandemii i nieustannie zmieniającej się 
sytuacji gospodarczej, firma może pozwo-
lić sobie na zatrudnienie nowych osób lub 
utrzymanie dotychczasowych), warto za-
stanowić się nad skorzystaniem z usług 
pracowników tymczasowych. 
Trudny czas, w jakim aktualnie wszyscy 
się znajdujemy wręcz idealnie pokazu-
je, ile zalet niesie za sobą skorzystanie 
z takiego rozwiązania. Elastyczne dopa-
sowanie zatrudnienia, w zależności od 
aktualnych potrzeb firmy, poprzez wy-
korzystanie pracowników tymczasowych 
może okazać się idealnym „antidotum” na 
przezwyciężenie kryzysu w firmie.
Choć obecnie każda decyzja wydaje się 
być obarczona sporym ryzykiem, zachę-

cam do współpracy z APT. Korzystanie 
z usług Agencji Pracy Tymczasowej to 
sprawdzone rozwiązanie, które nie tylko 
znacznie ułatwia prowadzenie działalno-
ści, ale jest przy tym naprawdę opłacalne. 
Pracodawca użytkownik sam decyduje, 
na jaki okres potrzebuje dodatkowych 
rąk do pracy i tylko za ten okres ponosi 
koszty. Dzięki temu oszczędza pieniądze 
(nie musi zatrudniać pracowników na sta-
łe), a co więcej – zyskuje stały dostęp do 
zasobów ludzkich przy nagłych brakach 
kadrowych lub sezonowości produkcji/
zamówień.
Kończąc, korzystając z okazji chciałbym 
życzyć wszystkim przedsiębiorcom w No-
wym - 2021 roku, jak najszybszego powrotu 
do „normalności” w prowadzeniu biznesu, 
wyłącznie sukcesów i zdrowia jakże waż-
nego w obecnym czasie. 

RyNek pRacy 
w obliczu zmian

Nowy rok stawia przed nami 
kolejne wyzwania. Z jed-
nej strony w dalszym ciągu 
musimy mierzyć się z pande-
mią, która już niemal od roku 
utrudnia nasze codzienne 
funkcjonowanie oraz wpływa 
niekorzystnie na całą gospo-
darkę. Z drugiej zaś – pra-
codawcy muszą uporać się 
z podniesieniem wysokości 
płacy minimalnej, co dla wielu 
przedsiębiorców zmagających 
się ze skutkami pandemii 
może okazać się nie lada 
wyzwaniem.

tekst: AB Uniservis
zdjĘcie: AB Uniservis
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Z Michałem Glaserem, preze-
sem zarządu Obszaru Metro-
politalnego Gdańsk Gdynia 
Sopot o tym, dlaczego pro-
jekt ustawy metropolitalnej 
powinien zostać przegłoso-
wany przez Sejm i kto oraz 
w jaki sposób na tym zyska, 
rozmawia Rafał Korbut. 

tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: Obszar Metropolitalny GGS

akie korzyści daje poszcze-
gólnym gminom i powiatom 
(zarówno władzom samorzą-
dowym, jak i wszystkim miesz-

kańcom tego obszaru) to, że są członkami 
związku metropolitalnego?

- Korzyści z utworzenia metropolii na Po-
morzu będą odczuwalne przez wszystkich. 
Dzięki ustawie otrzymamy prawo dyspono-
wania ponad 200 mln zł, które zamiast zasi-
la budżet centralny pozostaną na Pomorzu. 
Samorządy otrzymają nowe instrumenty 
prawne umożliwiające realizację wspól-
nych zadań, co przełoży się na zmniejszenie 
kosztów usług publicznych świadczonych 
na rzecz mieszkańców nie pogarszając 
ich jakości. Wygenerowane oszczędności 
będą mogły zostać przekazane na inne 
cele, np. na kolejne żłobki, place zabaw, 
remonty chodników, rozbudowę sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej czy wymianę 
oświetlenia ulicznego na energooszczęd-
ne. Usankcjonowana metropolia to jednak 

przede wszystkim korzyści dla mieszkań-
ców zarówno tych z Trójmiasta, ale również 
tych z mniejszych miejscowości powiąza-
nych funkcjonalnie z dużymi ośrodkami. 
Związek metropolitalny to wspólny bilet, 
częstsze połączenia pociągów, autobusów, 
tramwajów i trolejbusów, to kolejne węzły 
przesiadkowe, skoordynowane planowanie 
przebiegu dróg i terenów inwestycyjnych. 
Inwestycje w obszarze transportu przyczy-
nia się do poprawy dostępności do specja-
listycznych usług lekarskich, szkół, uczelni, 
instytucji kultury i miejsc pracy. 

Metropolia na Pomorzu praktycznie funk-
cjonuje już od lat. Poszczególne miasta, 
gminy i powiaty ściśle współpracują ze 
sobą. Co zatem ma zmienić ustawa metro-
politalna?

- Nasze starania o ustanowienie metropolii 
na Pomorzu trwają już od lat. W 2011 r. z ini-
cjatywy prezydenta Pawła Adamowicza 
powstało stowarzyszenie samorządowe 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-
Sopot (OMGGS), w którym współdziała 59 
samorządów. Dzięki metropolitalnym po-

wszyscy zyskamy 
na meTRopolii

J
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rozumieniom udało nam się pozyskać unij-
ne środki w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. Obecnie OMGGS 
zarządza funduszami europejskimi o war-
tości 1,76 mln zł, co przekłada się na pa-
kiet ponad 180 projektów o wartości 3,13 
mld zł. Z tych pieniędzy powstają węzły 
przesiadkowe, finansowana jest termomo-
dernizacja i rewitalizacja, powstają nowe 
szpitale geriatryczne i przedsiębiorstwa 
społeczne. Pomorska metropolia istnieje 
więc faktycznie, ale do jej dalszego rozwo-
ju niezbędna jest ustawa uchwalona przez 
obie izby parlamentu i podpisana przez 
Prezydenta RP. Dzięki temu samorządy zy-
skają dodatkowe kompetencje i środki fi-
nansowe. Na mocy takiej ustawy od ponad 
trzech lat funkcjonuje z dużym sukcesem 
jedyna prawnie usankcjonowana metropo-
lia na Śląsku. 

Jakie są główne założenia tej ustawy i czy 
zanim trafiła do Sejmu była konsultowana 
z przedstawicielami Obszaru Metropolital-
nego Gdańsk-Gdynia-Sopot?

- Już w 2016 roku samorządowcy zrzeszeni 
w OMGGS jednogłośnie opowiedzieli się 
za powstaniem związku metropolitalnego. 
Projekt ustawy był szeroko konsultowany 
nie tylko w samorządach. Pomysł powoła-
nia metropolii na Pomorzu poparł również 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Unia 
Metropolii Polskich, Związek Miast Pol-
skich, Związek Powiatów Polskich, a także 
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 
w Gdańsku. Uchwalenie ustawy metropo-
litalnej dla Pomorza da nam środki finan-
sowe i narzędzia legislacyjne do realizacji 
metropolitalnych inwestycji, które swoim 
zasięgiem wykraczają poza granice jed-
nej gminy. Metropolia to wspólnota, któ-
ra wspiera zrównoważony rozwój całego 
regionu i sprzyja wyrównywaniu szans. 
Już od wielu lat pracujemy nad siecią zin-
tegrowanej komunikacji, która usprawni 
podróże w metropolii. Dzięki ustawie będą 
fundusze na wspólny bilet, nowoczesną 
infrastrukturę, zakup nowych autobusów 
i tramwajów, skoordynowane planowa-
nie przestrzenne i budowę nowych wę-
złów przesiadkowych umożliwiających 

transport multimodalny. Za inwestycjami 
w transport publiczny idzie poprawa do-
stępności do miejsc pracy, specjalistycz-
nych usług lekarskich, placówek eduka-
cyjnych i kulturalnych. Projekt ustawy dla 
Pomorza jest wzorowany na rozwiązaniach 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 
Podobnie jak na Śląsku, określa główne 
zadania związku metropolitalnego, wśród 
których są: transport zbiorowy, przebieg 
dróg, strategia, planowanie przestrzen-
ne i promocja. Pomorski projekt zawiera 
szóste dodatkowe działanie – ochronę 
środowiska i adaptację do zmian klimatu, 
na które ze względu na geograficzne poło-
żenie jesteśmy jednym z najbardziej nara-
żonych regionów w kraju. W sierpniu 2017 
r. wspólnie mierzyliśmy się ze skutkami 
nawałnicy, która przeszła przez wojewódz-
two pomorskie. Nasze gminy coraz czę-
ściej doświadczają gwałtownych opadów 
deszczu, które pociągają za sobą daleko 
idące skutki zarówno w gospodarcze, jak 
i środowiskowe. Mamy świadomość, że kli-
mat nie zna granic administracyjnych i tyl-
ko wspólne rozwiązania mogą zmniejszy 
negatywne następstwa jego zmian. To, co 
nas łączy ze Śląskiem to rozłożenie cięża-
ru rozwojowego na wiele ośrodków, nie tyl-
ko Gdańsk, Gdynię i Sopot, ale również na 
Małe Trójmiasto Kaszubskie (Wejherowo, 
Redę i Rumię) oraz położone na południu 
Pruszcz Gdański i Tczew. 

Czy ustawa powinna różnicować metropo-
lie w różnych częściach naszego kraju, czy 
powinna uwzględniać różnice między np. 
Pomorzem a Śląskiem?

- Zdaniem wielu uznanych ekspertów 
specjalizujących się w dziedzinie rozwoju 
regionalnego związki metropolitalne po-
winny być tworzone na podstawie jednej 
ustawy określającej ramy funkcjonowa-
nia wszystkich metropolii w Polsce. Taką 
ustawę uchwalono w 2015 r., ale została 
ona uchylona i zamieniona na przepisy 
szczegółowe dla Śląska. Specyfikę dla 
poszczególnych obszarów winny być 
określane aktami niższego rzędu, które 
uwzględniałyby uwarunkowania poszcze-
gólnych obszarów funkcjonalnych. 

Kto najbardziej zyska, jeśli uchwała me-
tropolitalna zostanie przegłosowana przez 
Sejm i Senat – wszyscy po równo, duże mia-
sta, czy może raczej małe gminy?

- Na ustawie zyskają wszyscy. Wszyscy 
mieszkańcy będą mieli zapewniony dostęp 
do jednego, wspólnego biletu metropoli-
talnego. Będą mogli podróżować po całej 
metropolii dzięki świetnie rozwiniętej sieci 
komunikacji publicznej uzupełnionej o ro-
wer miejski. Mieszkańcy mniejszych gmin 
zyskają połączenia autobusowe i kolejowe 
- teraz tego brakuje. A duże miasta zyska-
ją dostęp do pracowników pochodzących 
z małych gmin.

O ustawie metropolitalnej mówi się od lat, 
ale do tej pory nie udało się jej wprowadzić 
w życie. Jakie kroki w tym kierunku poczy-
niono w ciągu ostatnich kilkunastu miesię-
cy i czy w końcu jest realna szansa na to, że 
ustawa metropolitalna stanie się faktem?

- Za sprawą nowo wybranego Senatu zło-
żonego z doświadczonych samorządowców 
projekt ustawy metropolitalnej powrócił. 29 
stycznia 2020 r. w Ratuszu Głównego Miasta 
w Gdańsku samorządowcy OMGGS przeka-
zali przygotowany akt prawny na ręce Mar-
szałka Senatu, prof. Tomasza Grodzkiego, 
który zadeklarował prace nad nim w izbie 
wyższej. 30 lipca br. połączone senackie 
komisje, Ustawodawcza oraz Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej 
pozytywnie zaopiniowały procedowany pro-
jekt. 10 września br. Senatorowie, podczas 
sesji plenarnej izby wyższej, zdecydowaną 
większością głosów poparli przygotowany 
przez OMGGS projekt. Teraz o jego dalszych 
losach zdecydują posłowie. Od 30 września 
z niecierpliwością czekamy na decyzję Pani 
Marszałek Sejmu o włączenie go do porząd-
ku obrad. Wierzę, że ustawa popierana jed-
nogłośnie przez 59 samorządów Pomorza 
nie stanie się ofiarą politycznych sporów, bo 
wierzę w patriotyzm lokalny pomorskich po-
słów. Swoje poparcie zadeklarowali już po-
słowie PiS, KO, Lewicy i Konfederacji, wierzę 
więc, że podobnie jak w Senacie ustawa 
zostanie przegłosowana ponad wszelkimi 
podziałami politycznymi.
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acznijmy od historii: od ilu lat działa na rynku Pań-
ska firma Starbud i jak to wszystko się zaczęło?

- Firma powstała w 2011 roku. Od początku nastawieni byliśmy 
na budowę domów energooszcządnych z wykorzystaniem źró-
dła z OZE. Najbardziej opłacalnymi w tym czasie były przydomo-
we elektrownie wiatrowe wykorzystywane jako wspomaganie do 
ogrzewania ciepłej wody oraz budynku. Także jako instalacje off-
grid tzn. ładujące akumulatory, a z nich prąd wykorzystywany do 
zasilania urządzeń. Bardzo popularne w rolnictwie, gdzie często 
zrywane były linie energetyczne oraz w domkach letniskowych za-
stępując agregaty prądotwórcze. Po jakimś czasie zaczęły pojawiać 
się coraz tańsze panele fotowoltaiczne. W tym momencie wykonu-
jemy tylko instalacje fotowoltaiczne, prowadzimy hurtownie i sklep 
internetowy starbudshop.pl.

Dlaczego zdecydował się Pan działać w tej branży, czyli w pozyski-
waniu energii z paneli fotowoltaicznych?

- Sami siebie i naszych sąsiadów zatruwamy. Gazem wykorzystywa-
nym w kuchni i do ogrzewania. Węglem, którym w okresie zimowym 
nie tylko się ogrzewamy. Prądem, który produkowany jest w elek-
trowniach węglowych i gazowych wykorzystywanym do zasilania 
naszych odbiorników tj. oświetlenia, urządzeń elektronicznych 
i elektrycznych oraz urządzeń grzewczych. Każdy powinien dołożyć 
cegiełkę w branży zielonej energii.

Czy fotowoltaika to przyszłość, jeśli chodzi o źródła energii odna-
wialnej?

- Ciężko powiedzieć. Zdecydowanie tak dla ograniczenia zużycia 
prądu dla osób prywatnych i firm. Natomiast dla koncernów oraz 
farm fotowoltaicznych największym zagrożeniem jest zmieniające 
się prawo. Tak stanęły budowy farm wiatrowych.

 FoToWolTaika 
– eneRgia pRzyszłości
Z Rafałem Kosianowiczem, właścicielem firmy „Starbud”, o zaletach czystej energii, 
pozyskiwanej ze słońca oraz przyszłości fotowoltaiki rozmawia Rafał Korbut. 

Z
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Kiedy warto rozważyć założenie instalacji fotowoltaicznej? Czyli 
zwyczajnie – czy to się opłaca?

- Najważniejszą cechą tego typu urządzenia jest wyliczenie dość 
precyzyjnie jaką ilość energii otrzymamy w ciągu całego roku. Jed-
nak energia słoneczna nie jest źródłem przystosowanym do zasila-
nia odbiorów w sposób ciągły w czasie trwania doby. Dzięki ustawie 
o Odnawialnych Źródłach Energii nadwyżkę z nadprodukcji oddaje-
my do zakładu energetycznego. W przypadku instalacji do 10 kWp 
w nocy lub w okresie jesienno-zimowym 80% oddanej energii do sie-
ci możemy pobrać na własne potrzeby. Z instalacji od 10 do 50 kWp 
- jest to już 70%. Co istotne cena instalacji z roku na rok jest coraz 
niższa. Instalacja zwraca się do 5 lat, a żywotność paneli to 30 lat.

Jeszcze kilkanaście lat temu mówiło się, że ten sposób pozyskiwania 
energii jest dość drogi i mało efektywny. Jak to się zmieniło, jak jest 
dziś?

- Po pierwsze kilkanaście lat temu sama instalacja była kilkukrotnie 
droższa. Mało tego kiedy w innych krajach energia była skupowa-
na u nas musieliśmy montować akumulatory a to prawie drugi taki 
koszt inwestycji i duże straty energii. 

A zatem można powiedzieć, że fotowoltaika to przyszłość, jeśli chodzi 
o tanią i czystą (jeśli chodzi o wpływ na środowisko) energię?

- Zdecydowanie tak, ale musimy się przygotować na magazyny ener-
gii. Najlepiej naturalne jak np. elektrownia szczytowo pompowa 
w Żarnowcu. Też już są coraz tańsze sztuczne magazyny Elona Mu-
ska, może i u nas powstanie fabryka tego typu... W Norwegi zrobili 
ciekawy eksperyment. Na jednym z osiedli magazynami energii są 
auta elektyczne.
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toMasz liMon
Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój ekono-
mii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, Sztabu Pomorskich 
Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego UG, Kon-
wentu Gospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania PG, Rady 
Fundacji Gdańskiej, Rady Fundacji Parkowisko. 

Aktualnie najważniejszym tematem medial-
nym, który praktycznie przewija się przez 
telewizję, gazety, portale internetowe, sieci 
społecznościowe jest narodowy program 
szczepień przeciwko COVID. Każdego dnia 
dowiadujemy się o liczbie szczęśliwców 
zaszczepionych i kolejnych grupach wieko-
wych, które zgodnie z polityką władz mają 
szanse być poddane ochronie. Kolejnym 
przekazem z tym związanym jest logistycz-
no-organizacyjny problem rejestracji do 
szczepień i ich dystrybucji. Wspomnę jeszcze 
o codziennych relacjach o liczbie zachoro-
wać, osób hospitalizowanych czy umarłych, 
w kraju, w danym województwie, gminie 
a nawet mieście do czego niestety społe-
czeństwo już przywykło. Innymi słowy wszy-
scy jesteśmy informowani o sprawach około 
zdrowotnych, co w sumie nie dziwi, gdyż 
zdrowie i życie jest najważniejsze a obowią-
zujące restrykcje epidemiczne powinny być 
respektowane. Wydaje mi się, że problemy 
wielu przedsiębiorców z poszkodowanych 
pandemią branż są traktowane marginalnie, 

gdyż nie jest to tak zwany „hit dnia”. Odno-
szę wrażenie, że w ostatnich dniach sygna-
ły o problemach wielu firm przesunęły się 
nieco wyżej w rankingu ważnych informacji, 
a to przez to, że kluczem zmiany nastawienia 
wielu mediów jest hasło „bunt przedsiębior-
ców”, który w skali kraju jest w dalszym cią-
gu dość marginalny i kontrowersyjny. Przy 
tej okazji pada z ich strony nieco hamletow-
skie pytanie „Być albo nie być?”. Czy zgod-
nie z rozporządzeniami rządzących firmy 
powinny być zamknięte, czy z kolei pomimo 
obostrzeń przy niewystarczającym odszko-
dowaniu płynącym z rządu w związku lock-
downem otworzyć się i walczyć o przetrwa-
nie dbając przy tym o byt własny i swoich 
pracowników. Wszyscy mamy nadzieję, że 
rekompensata w postaci tarczy finansowej 
2.0 wypłacanej od początku tego roku dla 
najbardziej poszkodowanych firm, głównie 
usługowych, w kwocie bliskiej 40 mld. zł bę-
dzie dużym wsparciem. 
Nieprzewidywalność obecnej gospodarki 
jest zaskakująca, gdyż są firmy, które po-
mimo kryzysu gospodarczego funkcjonują 
tak jakby nic się nie stało odnotowując do-
bre wyniki finansowe a w skrajnych przy-
padkach bijąc rekordy swojej sprzedaży. Tu 
prym wiodą nowoczesne technologie z bran-
żą ICT na czele, która wykorzystuje wzrost 
zapotrzebowania na komercjalizację handlu 
w internecie. W 2020 roku blisko 75% inter-
nautów zadeklarowała robienie zakupów 
w sieci, co jest lepszym wynikiem o przeszło 
10% do roku 2019. Należy również wskazać 

dobrą kondycję polskiego przemysłu, który 
zgodnie z raportem GUSu w grudniu 2020 
roku odnotował 11% wzrost sprzedaży w sto-
sunku do tego samego miesiąca 2019 roku, 
co jak wskazują ekonomiści jest najlepszym 
wynikiem od przeszło dekady. To sygnał, że 
polski przemysł ma się świetnie i nadrabia 
problemy gospodarcze w innych branżach. 
Znaczący wzrost przychodów odnotowały 
firmy produkujące komputery, elektronikę 
czy tekstylia. Optymistyczne są również in-
formacje, że w końcu po kilku latach prze-
rwy odblokowały się inwestycje własne 
przedsiębiorstw, co pokazuje 40 procento-
wa dynamika rocznego wzrostu sprzedaży 
firm zajmujących się naprawą, konserwacją 
i instalowaniem maszyn i urządzeń. Może 
to oznaczać nie tylko wymianę zużytego po 
kilkuletnim okresie stagnacji parku maszy-
nowego, ale również proces przygotowywa-
nia się firm do podniesienia swojej produkcji 
przy rosnącym popycie. Statystyki przedsta-
wione przez GUS cieszą i napawają optymi-
zmem, nie oznacza to jednak, że powinniśmy 
czekać bezczynnie na powrót normalności. 
Rok 2021 jest przełomowy w osądzie jak 
rządzący, przedsiębiorcy i społeczeństwo 
poradzą sobie w walce z pandemią i kryzy-
sem przez nią wywołanym. Równocześnie 
wsparcie państwa dla wszystkich, których 
dotknęła pandemia powinno być całkowicie 
niezależne od polityki i swarów parlamen-
tarnych. I na ten końcowy sukces liczę, trzy-
mając mocno kciuki za nas wszystkich choć 
żyjemy w nieprzewidywalnych czasach.

Żyjemy wszyscy w trudnych cza-
sach, które można też nazwać 
nieprzewidywalnymi. Ostatnie 
miesiące pokazały, że jest to 
jak wróżenie z kart. Informacje 
zmieniają się jak w kalejdo-
skopie a to co do nas dociera 
w wielu przypadkach musi być 
poddane krytyce odbiorcy.

„Być albo nie być”
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anim odpowiemy na to 
pytanie warto zasta-
nowić się jak obecnie 
wygląda sytuacja osób 

w wieku 55+, czyli potencjalnie mających 
przed sobą około 10 lat efektywnej pracy 
zawodowej. 

Czy obecni pracodawcy chętnie zatrudnia-
ją osoby w dojrzałym wieku? 

Otóż sytuacja wygląda bardzo różnie, jest 
ona z pewnością ograniczana utartymi ste-
reotypami dotyczącymi efektywności osób 
starszych. W firmach z kolei charakteryzu-
jących się otwartością i szerokim postrze-
ganiem procesu „zarządzania wiekiem” 

55+ … i co dalej?

Przeprowadzane badania 
wskazują wprost, że jako 
społeczeństwo bardzo 
szybko się starzejemy. 
Obecna mediana wieku 
Polaków to 41 lat, czyli 
połowa z nas ma więcej niż 
41 lat, w roku 2040 – a więc 
już za 19 lat wynosić będzie 
aż 51 lat. Czy jesteśmy 
gotowi na taką zmianę 
społeczno-ekonomiczną?

Z

tekst: Krzysztof Kalata
zdjĘcia: Krzysztof Kalata



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 27    

może wyglądać wręcz wzorcowo. Najczę-
ściej spotykane stereotypy związane są 
z trudnościami w adaptacji z najnowszą 
technologią, wolniejsze tempo i wydajność 
pracy, jak również szybkość przyswajania 
wiedzy przez osoby starsze. 

Niestety takie postrzeganie rzeczywistości 
przekłada się również na niską ilość za-
trudnianych seniorów. W ubiegłej dekadzie 
procent zatrudnianych osób w EU w wieku 
55-64 lata wynosił 45,6% w Polsce zaś 
jedynie 31,6%. Mamy zdecydowanie nad 
czym pracować.

Dobra wiadomość jest taka, że jednak coraz 
więcej pracodawców zaczyna dostrzegać 
zalety zatrudniania doświadczonych wie-
kowo pracowników. To między innymi ko-
rzyści wynikające z różnorodności zespołu, 
utrzymania kompetencji na oczekiwanym 
poziomie, lojalności, sumienności i solid-
ności pracy. Niska podaż pracowników 
w wieku produkcyjnym jest również waż-
nym czynnikiem sprzyjającym zatrudnianiu 
doświadczonych pracowników.

Co więcej pojawiają się również firmy, 
w których jest wdrażana celowa polityka 
„zarządzania wiekiem” – takie programy 
adresują najczęściej następujące obszary:

Rekrutacja,• 
Przesunięcia pomiędzy stanowiskami,• 
Szkolenia i rozwój ,• 
Polityka płacowa,• 
Zdrowie i dobre samopoczucie pra-• 

cowników,
Elastyczne formy zatrudnianie,• 
Ergonomia i organizacja pracy,• 
Polityka zakańczania zatrudnienia,• 
Zarządzanie kompleksowe procesem,• 

Takie holistyczne podejście do sprawy może 
skutkować utrzymaniem zatrudnienia wła-

ściwie aż do emerytury lub nawet dłużej. 
Wzmacniając silne strony osób starszych 
i minimalizując ich ograniczenia wewnątrz 
firmy jesteśmy w stanie sprawiać, iż będą 
mogli czuć się doceniani i zmotywowani. 
Niejednokrotnie w życiu codziennym w or-
ganizacjach pojawiają się sytuacje trudne, 
gdzie na przykład doświadczony wiekowo 
szef, zatrudnia większość młodych osób, 
lub odwrotnie. Z naszych doświadczeń 
wynika, że jest to absolutnie możliwe, aby 
takie zespoły miały szansę pracować efek-
tywnie jednocześnie rozwijając się. Wy-
maga to jednak nie tylko zaangażowania 
jednej strony (na przykład pracodawcy), ale 
zaplanowanej i przemyślanej pracy według 
ustalonych wspólnie zasad wszystkich za-
interesowanych.

Pozostałe korzyści wynikające z obowiązu-
jącego obecnie prawa to:

Skrócenie do 14 dni okresu wypłaca-• 
nia świadczenia chorobowego przez praco-
dawcę dla pracownika 50+,

Zwolnienie pracodawcy przez rok od • 
obowiązku płacenia składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych za osoby, które ukoń-
czyły 50 lat, a które zatrudnił po 30 czerwca 
2009 r., ale tylko wtedy, gdy osoby takie 
pozostawały w ewidencji bezrobotnych mi-
nimum przez 30 dni przed podjęciem pracy,

Całkowite zwolnienie pracodawcy od • 
obowiązku płacenia składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świad-
czeń Pracowniczych za pracowników, któ-
rzy ukończyli 55 lat (kobiety) lub 60 lat 
(mężczyźni),

Możliwość obniżenia kosztów wdraża-• 
nia programu dzięki wsparciu finansowemu 
Unii Europejskiej w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki w zależności od 
regionu i dostępności środków,

Co istotne - proces zarządzania wiekiem 
w przedsiębiorstwach nie jest projektem 
krótkim i jednorazowym a z pewnością jest 
on rozciągnięty na lata. Wynikać to może 
również z zagrożeń opartych na wcze-
śniejszych doświadczeniach osób, które 
przekraczają „magiczną” cezurę wiekową. 
Dlatego też jednym z ważniejszych zadań 
pracodawców będzie odwracanie sytuacji 
z „aktywnego oczekiwania na wiek emery-
talny ” na korzystanie z „przywilejów bycia 
osobą 55+”.

Reasumując – sytuacja demograficzna 
w Polsce staje się wyraźnie spolaryzowa-
na. Mamy coraz mniej osób młodych na 
rynku pracy, z drugiej strony powiększa 
nam się długość życia, dzięki czemu może-
my być coraz częściej aktywni zawodowo 
mimo starszego wieku. 

Czy osoby w okresie przedemerytalnym 
będą chciały jak najszybciej udawać się 
na „zasłużony odpoczynek”? Czy będą 
wtedy cieszyć się, z czasem pozornej wol-
ności wynikającej na wprost z prognoz 
świadczeń emerytalnych? Czy może jed-
nak będą miały szansę czuć się nadal po-
trzebne i efektywne? 

Zależy to od postawy i zrozumienia obu 
stron zarówno pracodawcy jak i pracow-
ników. Czynnikiem sprzyjającym takiej 
sytuacji będzie z pewnością poziom za-
ufania, który z kolei zdobywa się cza-
sem…latami. 

Stojąc na straży efektywności firmy 
należy zadać sobie pytanie – jak mamy 
opracowaną politykę dotyczącą seniorów 
w naszym obszarze? Czy obie strony są 
w podobny sposób w nią zaangażowane?
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omoc przeznaczona 
jest dla Mikrofirm 
i Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw z 45 
branż najbardziej po-

szkodowanych na skutek drugiej fali pan-
demii. Program wsparcia Tarczy 2.0 obej-

COVID-19 od roku paraliżuje polską gospodarkę. Kryzys 
dotknął już większość firm, dlatego też w tym trudnym 
okresie rząd uruchamia kolejne etapy wsparcia dla 
przedsiębiorców. Od połowy stycznia można składać 
wnioski o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

TaRcza FiNaNsoWa pFR 2.0 
- waRunki otRzymania pomocy 

od państwa

P
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muje trzy instrumenty: Tarczę Finansową 
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umo-
rzenie subwencji dla Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w ramach Tarczy Fi-
nansowej dla Małych i Średnich Przed-
siębiorstw 1.0. Jakie przesłanki należy 
spełnić, aby uzyskać pomoc od państwa 
w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0?
O środki z Tarczy mogą ubiegać się firmy 
o odpowiednich kodach PKD. Na wsparcie 
dla Mikrofirm mogą liczyć przedsiębiorcy 
zatrudniający od jednego do dziewięciu 
pracowników, a ich obroty lub suma bilan-
sowa muszą wynosić mniej niż 2 mln euro. 
Kolejnym warunkiem jest odnotowanie 
w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 
2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 
2020 r. spadku obrotów o minimum 30% 
w porównaniu do analogicznych okresów 
w 2019 r. Wysokość subwencji jaką mo-
żemy otrzymać uzależniona jest od wiel-
kości spadku przychodów i wynosi: przy 
spadku o 30-60%- 18 tysięcy złotych na 
pracownika, przy spadku przychodów po-
wyżej 60%- 36 tysięcy złotych na pracow-
nika. Maksymalnie można uzyskać kwotę 
324 tysięcy złotych. 
W ramach subwencji dla Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw o pomoc mogą 
ubiegać się przedsiębiorstwa zatrud-
niające do 249 pracowników, których 
obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub 
suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro. 
Kolejnym warunkiem jest odnotowanie 
spadku obrotów o minimum 30% w okre-
sie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub 
od 1 października do 31 grudnia 2020 r. 
w porównaniu do analogicznych okresów 
w 2019 r. Firma musi odnotować spadek 
obrotów o minimum 30% w okresie od 1 
listopada do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 
stycznia do 31 marca 2021 r. w porówna-
niu do analogicznych okresów w 2019 r. 
Wysokość subwencji nie może przekro-

czyć 70% straty brutto (przed podatkiem) 
za miesiące od listopada 2020 do marca 
2021 r. Za okres od stycznia do marca 
bierze się prognozowane straty brutto. 
Maksymalnie można uzyskać subwencję 
w wysokości 3,5 mln złotych, ale nie wię-
cej niż 72 tysiące złotych na pracownika. 
Jeśli przedsiębiorca uzyskał wsparcie 
w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0, 
łącznie z obu tarcz może otrzymać na jed-
nego pracownika nie więcej niż 72 tysią-
ce w przypadku Mikrofirm i 144 tysiące 
w przypadku Małych i Średnich Przedsię-
biorstw. 
Jak zapewnia rząd- złożenie wniosku nie 
jest skomplikowane, a decyzja ma zostać 
wydana w około 48 godzin, nie dłużej niż 
w ciągu kilku dni roboczych. W przypad-
ku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, 
przedsiębiorca już w ciągu około 48 go-
dzin może mieć pieniądze na koncie. 
Warunki, jakie należy spełnić, by uzyskać 
subwencję od państwa oraz uzależnienie 
pomocy od PKD- rodzaju działalności go-
spodarczej wykonywanej przez przedsię-
biorcę. spowodowało, iż tylko nieliczni 
mogą ubiegać się o pomoc w ramach Tar-
czy Finansowej PFR 2.0. Według Rzecz-
nika Małych i Średnich Przedsiębiorców 
uzależnienie wsparcia od PKD spowo-
dowało poszkodowanie firm, m. in. tych, 
które formalnie nie zostały zamknięte 
z powodu obostrzeń, ale nie mogą uzy-
skiwać przychodów z przyczyn od sie-
bie niezależnych, placówki w centrach 
handlowych pozostające zamknięte, ale 
nieobjęte pomocą, np. sklepy z obuwiem, 
a także firmy zarejestrowane w grudniu 
2019 i w 2020 r. 
Pomocy nie uzyskają przedsiębiorcy, 
którzy posiadają zaległości w opłacaniu 
podatków i składek na ubezpieczenia 
społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub 31 
grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wnio-
sku o subwencję. Należy jednak wskazać, 

że nie uznaje się za zaległość: rozłożenia 
płatności na raty lub jej odroczenie, zale-
ganie z płatnościami nieprzekraczające 
trzykrotności wartości opłaty pobieranej 
przez operatora za traktowanie przesyłki 
pocztowej jako poleconej, złożenie wnio-
sku do ZUS o brak płatności składek na 
ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz 
antykryzysowych. Pomoc dla Mikrofirm 
jest przeznaczona na pokrycie kosztów 
związanych z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, w szczególności na pory-
cie wynagrodzeń pracowników, zakupu 
towarów, najmu lokalu i innych środków 
służących do prowadzenia działalności. 
Subwencja dla małych i średnich firm 
może być przeznaczona na finansowanie 
70% kosztów stałych. 
Tarcza Finansowa PFR 2.0 jest jedną 
z form wsparcia dla polskich firm i ich 
pracowników w czasie wszechobecne-
go kryzysu gospodarczego wywołanego 
pandemią COVID-19. Pomoc od rządu jest 
często jedynym rozwiązaniem dla przed-
siębiorcy, by przetrwać na rynku. W związ-
ku z tym, warto zwrócić się do prawnika, 
by uzyskać kompleksową pomoc prawną 
o możliwościach, z jakich może skorzy-
stać przedsiębiorca w tak ciężkim dla 
niego okresie, jakim jest pandemia. 

radca prawny
Ryszard Stopa

kancelaria radcy Prawnego
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RekoRdowy Rok 
w psse

To był rekordowy rok 
w Pomorskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej - 48 
nowych decyzji o wsparciu 
w ramach Polskiej Strefy 
Inwestycji. 

omorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna 
podsumowała 2020 
rok. Pomimo pande-

mii Covid-19 to rekordowy rok dla Spółki 
– 48 wydanych decyzji o wsparciu w ra-
mach Polskiej Strefy Inwestycji o łącznym 
nakładzie ponad 1,6 mld zł. Inwestycje 
przyczyniły się do powstania 710 nowych 
miejsc pracy, a ponad 6 tys. stanowisk zo-
stało utrzymanych. 

Rok 2020 nie był łatwy zarówno dla spo-
łeczeństwa, jak i całej gospodarki, mimo 
tego wzrosła liczba przedsiębiorstw, 
które dołączyły do grona inwestorów 
Polskiej Strefy Inwestycji. Pandemia nie 
wstrzymała także planów inwestycyjnych 
Pomorskiej SSE i w czerwcu 2020 roku 
Spółka oddała do użytku m.in. nową drogę 
w Podstrefie Grudziądz. Ponadto powstała 
nowoczesna przestrzeń w Gdańskim Par-

ku Naukowo – Technologicznym Space4-
Makers, która umożliwi realizację innowa-
cyjnych projektów.

W zarządzanym przez Pomorską Specjal-
ną Strefę Ekonomiczną – Gdańskim Parku 
Naukowo – Technologicznym powstała 
wyjątkowa przestrzeń Space4Makers. 
Miejsce zostało stworzone dla startupów, 
innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wy-
nalazców, którzy będą mogli realizować 
swoje pomysły. Przestrzeń została podzie-
lona na kilka części, w tym Protolab2, Di-
gital Innovation Hub oraz boxy, w których 
innowatorzy będą mogli prowadzić część 
swoich indywidualnych prac nad prototy-
pami. Przestrzeń należy do szerszej inicja-
tywy Inkubatora Technologicznego, gdzie 
poza środowiskiem do prototypowania 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
zapewnia wsparcie mentorów, szkolenia 
oraz networking.

- W ramach działalności Gdańskiego Parku 
Naukowo – Technologicznego łączymy na-
ukę z biznesem, stymulujemy innowacyjną 
przedsiębiorczość oraz wspieramy startu-
py i firmy bazujące na unikalnym pomyśle. 
Nieustannie do grona najemców przyjmu-
jemy nowe, innowacyjne firmy, dzięki któ-
rym nasz region staje się coraz bardziej 
atrakcyjny w zakresie nowych technologii. 
W celu jeszcze lepszego wsparcia przed-
siębiorców, zorganizowaliśmy wiele inno-
wacyjnych konferencji i webinarów, w tym 
Eco-ON, czy BioTech Daily – podskreśla 
Radosław Wika Dyrektor Gdańskiego Par-
ku Naukowo – Technologicznego.

To nie pierwsza inicjatywa Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają-
ca na celu współpracę nauki i biznesu. 
Oprócz działań zespołu szkolnictwa za-
wodowego, Spółka zarządza Centrum 
Programowania Robotów Przemysłowych 

P

tekst: PSSE
zdjĘcia: PSSE
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PrzeMysław sztander
Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne
Wydaliśmy 48 decyzji o wsparciu, z czego 29 dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. Co więcej aż 34 to firmy z kapitałem polskim, co nie-
wątpliwie świadczy o sile naszej lokalnej gospodarki. Nowe inwestycje 
to także ponad 700 nowych, jakościowych miejsc pracy, które będą 
miały pozytywny wpływ na region. Obserwujemy, że pomimo wyzwań ja-
kie stoją obecnie przed światową gospodarką, polskie przedsiębiorstwa 
wykazują dużą mobilizację i potencjał do dalszego rozwoju.

Maciej kazienko
Wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej
Nasz zespół włożył wiele pracy w celu dotarcia do jak najszerszego gro-
na potencjalnych inwestorów. Kontynuowaliśmy m.in. program „Strefa 
w każdej gminie” organizując ponad 70 spotkań z przedstawicielami 
jst zarówno w formie tradycyjnej jak i online oraz około 30 webinarów 
dla potencjalnych i aktualnych przedsiębiorców. Efektem tych działań 
są nie tylko wydane decyzje, ale przede wszystkim poznanie potrzeb 
lokalnych przedsiębiorców, dobre kontakty z włodarzami, a także uzu-
pełnianie bazy przedsiębiorców oraz terenów inwestycyjnych

na Wyspie Ostrów. To jeden z pierwszych 
ośrodków w Polsce, który umożliwia pod-
noszenie kompetencji związanych z auto-
matyką oraz robotyką uczniów i dorosłych 
w sposób innowacyjny, dostosowany do 
potrzeb rynku pracy. 

Głównym celem Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w dobie pandemii 
Covid-19 i związanym z nią kryzysem 
było wsparcie udzielane przedsiębior-
com. Spółka powołała Zespół ds. Tarczy 
Antykryzysowej, który oferuje ekspercie 
doradztwo w zakresie prawnym i finanso-
wym. Ponadto wdrożyła procedurę odra-
czania oraz rozkładania na raty opłat ad-
ministracyjnych i czynszów dla najemców 
Parków Technologicznych, którzy spełnili 
odpowiednie warunki. Podjęte działania 
przyczyniły się do zabezpieczenia pra-
codawców oraz ochrony miejsc pracy, 
w firmach, które w okresie pandemii za-
przestały działalności gospodarczej lub 
ją ograniczyły.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
znalazła się wśród najlepszych stref eko-
nomicznych świata, otrzymując wyróżnie-
nie w rankingu fDi Global Free Zones of 
the Year 2020. Spółka została doceniona 
w kategorii Przemysł 4.0 oraz Robotyka za 
działalność Centrum Programowania Ro-
botów Przemysłowych. Doceniono także 
działalność Gdańskiego Parku Naukowo 
– Technologicznego, który wspiera roz-
wój MŚP oraz startupów w branżach ICT, 
Life Science i energetyka. Ponadto jury 
doceniło sieciowanie i networking przed-
siębiorców poprzez organizację specjali-
stycznych wydarzeń oraz pilotażowy pro-
jekt promujący działalność Polskiej Strefy 
Inwestycji pn. „Strefa w każdej gminie”.

nowa siedziba strefy

Informujemy, że od 1 lutego br. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna zlokalizowana jest 
w Gdańskim Parku Naukowo - Technologicznym. 

Wszelką korespondencję kierować należy na nowy adres na adres: Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, (budynek B, IV piętro). 
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Powiat Kartuski jako 
organizator linii au-
tobusowych – dzięki 
staraniom zarządu 

powiatu uruchamiane 
są nowe połączenia. 

15 stycznia 2021 roku 
Starosta Kartuski 

Bogdan  Łapa  i Wi-
cestarosta  Piotr  Fi-
kus podpisali umowę z operatorami na funkcjonowanie  
6  nowych  linii  komunikacji autobusowej użyteczności 
publicznej. Umożliwi to dojazd uczniów  i osób pracują-

cych  z gmin:  Kartuzy,  Żukowo,  Chmielno,  Przodkowo,  
Sierakowice,  Sulęczyno, Stężyca oraz Somonino.

Trwają prace na 
zadaniu „Uporząd-
kowanie gospo-
darki ściekowej 
w Aglomeracji 
Puck – budowa 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w miej-
scowościach 
Darzlubie, Bru-

dzewo, Mechowo i Mrzezino”, dla którego Gmina Puck 
uzyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiS). Wykonane prace 
pochłonęły już ponad 29 mln zł, a dalsza część zadania 
będzie kosztować jeszcze ok. 10 mln zł. 

nowe Połączenia 
autobusowe

ficjalnie podsumowano dwie największe inwestycje drogowe zrealizowane 
na terenie powiatu wejherowskiego w 2020 r., które otrzymały wsparcie 
rządowe. To ulice w dwóch miastach - W Rumi i Redzie - które niedawno 

oddano do użytku. Chodzi  o ulicę  Obwodową  w Redzie i  Pomorską w Rumi. 
Remonty przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i płynności jazdy na kluczo-
wych ciągach komunikacyjnych obu miast. Oba zadania kosztowały łącznie niemal 
10,5 mln zł. 

GosPodarka 
ściekowa

Sam
orząd
o

Dwie kluczowe
inwestycje

drogowe
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zdjĘcia: UG Pruszcz Gdański

RekReacja w czasach 
pandemii

a spacer, na rower, na ka-
jak, na żagle. Lub po pro-
stu na nocleg czy obiad 
(gdy nastąpi poluzowa-

nie pandemicznych obostrzeń). Pogłaskać 
lamy i alpaki, zmielić mąkę w odresturo-
wanym wiatraku, poznać sprzęt rolniczy 
dawnych mieszkańców Żuław. W gminie 
Pruszcz Gdański można ciekawie spędzić 
czas. 

NA SPAcER

Prawdziwą perełką gminy Pruszcz Gdański 
jest szlak parków podworskich. Spacer lub 
przejażdżkę zaczynamy w Rotmance, stam-
tąd udajemy się (przez Straszyn) do Arci-
szewa, skąd już blisko do Rekcina, a stąd 
jeszcze bliżej do Będzieszyna i Wojanowa. 
Zrewitalizowane parki znajdują się blisko 
siebie, jednak i tak warto poświęcić każde-
mu z nich osobny dzień. Z dala od zgiełku du-
żego miasta, a jednak tak blisko metropolii 
gdańskiej, zachwycają okazałym, paruset-

letnim drzewostanem, kaskadowymi stawa-
mi i ptactwem, które znalazło tu swój dom. 
„Wisienką na torcie” szlaku jest park w Wo-
janowie. W ramach rewitalizacji powstały 
tu nie tylko urokliwe, stylowo oświetlone 
ścieżki, ale również drewniane molo, amfi-
teatr i miejsce rekreacji z 11-metrową zjeż-
dżalnią wkomponowaną w skarpę. 

NA ROWER

Gmina Pruszcz Gdański jest przyjazna ro-
werzystom. Każdego roku oddaje kolejne 
trasy, tym samym rozległy obszar ponad 
142 km 2. można wzdłuż i wszerz przejechać 
rowerem. Jeśli wycieczkę rozpoczniemy 
w Pruszcz Gdańskim (ruszając wcześniej 
np. z Gdańska), możemy skierować się po-
przez Rotmankę, a dalej Straszyn w kierun-

ku Jagatowa (asfaltową ścieżką wzdłuż ul. 
Starogardzkiej), a następnie przez Świńcz 
do Wojanowa i stąd do Pruszcza. Na tej tra-
sie warto odwiedzić wspomniane wcześniej 
parki podworskie. Będąc we wspomnianym 
Wojanowie, warto popedałować 10 minut 
dłużej, by znaleźć się w Żukczynie, gdzie 
znajduje się azyl „Zwierzaki nad Potokiem”. 
Za niewielką opłatą można tu zobaczyć 
lamy, alpaki, strusie, ptactwo egzotyczne 
i liczne zwierzęta gospodarskie.Jeśli nie 
mamy ochoty na zbyt długą drogę, może-
my w Straszynie odbić w kierunku Juszko-
wa (ul. Sportowa) i malowniczą trasą nad 
Radunią dotrzeć nad przystań kajakową. 
Startując z Pruszcza Gdańskiego możemy 
wybrać się również na Żuławy z zabytkową 
dzwonnicą Wiślinie lub na Wyspę Sobie-
szewską z najszerszą plażą w Polsce. W tym 

Z dala od zgiełku, 
a jednocześnie blisko 
Trójmiasta, wśród natury 
i z pełną infrastrukturą, 
na romantyczny wypad 
lub z całą rodziną, a co 
najważniejsze - bez tłumów 
– gmina Pruszcz Gdański 
zaprasza całym rokiem.

N
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celu jedziemy wzdłuż ul. Przemysłowej 
w Pruszczu do Rokitnicy i dalej do Wiśliny. 
Jeśli chcemy podziwiać krajobraz Żuław 
Gdańskich, na rozwidleniu w Wiślinie kie-
rujemy się do centrum miejscowości (na 
prawo), skąd korzystając ze Szlaku Men-
nonitów spokojną i urokliwą trasą wzdłuż 
rzeki Motławy dotrzemy do Bystrej i Lędo-
wa w gminie Pruszcz Gdański, a dalej do 
sąsiedniej gminy Cedry Wielkie. Możemy 
również nie skręcać w Mokrym Dworze 
w kierunku Wiśliny, a pojechać w przeciw-
ną stronę, przez Przejazdowo nowoczesną 
asfaltową ścieżką rowerową do Wiślinki 
i dalej na nadmorską plażę w Sobieszewie. 
Rozstrzygając dylemat dalszej drogi, war-
to zostać w Mokrym Dworze na dłużej. Za 
sprawą Stowarzyszenia Sołtysów Gminy 
Pruszcz Gdański powstał tu Skansen Żu-
ławski Maszyn Rolniczych, który można 
zwiedzić bezpłatnie. W Mokrym Dworze 
funkcjonuje prywatna Zagroda Edukacyjna 
„U Młynarza”. W tym wyjątkowym miejscu, 
za opłatą, spędzimy czas z przyjaznymi ko-
zami, owcami i oślicą Gryzeldą. Prawdziwą 
gratkę stanowi jednak mielący zboże na 
mąkę wiatrak typu paltrak – jedyny taki 
w Polsce, sprowadzony z Wyszogrodu i dro-
biazgowy odrestaurowany przez jego wła-
ściciela, który z pasją opowie o szczegółach 
każdemu zwiedzającemu. Ceny i godziny 
otwarcia zagrody na: Facebook/U Młyna-
rza – Zagroda Edukacyjna w Mokrym Dwo-
rze. Telefon dla grup zorganizowanych: 
508 600 385.

na kajak

Gminę Pruszcz Gdański, zarówno jej 
część wyżynną, jak i nizinną (żuławską) 
z powodzeniem zwiedzimy z perspek-
tywy wody. Przystanie kajakowe z za-
pleczem rekreacyjnym powstały za-
równo na rzece Raduni, jak i Motławie.  
Spływ kajakowy rzeką Radunią to propo-
zycja dla lubiących aktywność i kontakt 
z naturą. Na odcinku siedmiu kilometrów 
można podziwiać zabytkowe i wciąż czyn-
ne elektrownie wodne z początku XX w., 
a także urzekające krajobrazy. Spływ kaja-
kiem to przygoda sama w sobie. Można ją 
sobie jednak urozmaicić. Polecamy zwie-
dzanie Elektrowni Wodnej Straszyn lub 

odpoczynek w Centrum Rekreacji w Jusz-
kowie, gdzie poza wypożyczalnią sprzę-
tu wodnego, mamy do dyspozycji wiatę 
i palenisko na udany piknik, ścieżki piesze 
i rowerowe, plac zabaw dla maluchów, 
sprzęt rekreacyjny w postaci urządzeń 
fitness, boisko do koszykówki, siatków-
ki, piłki nożnej i wiele innych udogodnień. 
Dla rodzin z dziećmi polecamy spływ rzeką 
Motławą. Powstało tu pięć przystani z in-
frastrukturą turystyczną, umożliwiającą 
wypoczynek i zwiedzanie. Trasa, bardzo 
spokojną leniwą wręcz Motławą, na tere-
nie gminy Pruszcz Gdański wiedzie przez 
Lędowo, Wiślinę, Mokry Dwór, Dziewięć 
Włók i Krępiec, skąd można dotrzeć aż do 
Gdańska. Informacje o wypożyczeniu ka-
jaków i spływach zorganizowanych moż-
na uzyskać kontaktując się z Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański: 
693 032 902.

na żaGle

W gminie Pruszcz Gdański powstała, a na-
stępnie, z uwagi na duże zainteresowanie, 
została rozbudowana stanica żeglarska 
w Wiślince.

Wiślinka to jedyna miejscowość przylegają-
ca do Martwej Wisły, a jednocześnie leżąca 
na szlaku turystycznym Pętli Żuław, w bez-
pośrednim sąsiedztwie wielu atrakcji hi-
storycznych (Szlak Mennonitów) i przyrod-
niczych (Obszar Chronionego Krajobrazu 
Żuław Gdańskich, Wyspa Sobieszewska).

Do dyspozycji wodniaków jest budynek 
socjalno-magazynowy z zapleczem sani-
tarnym i pływające pomosty do cumowa-
nia 32 jednostek. Ponadto na terenie bazy 
znajduje się parking, wiata rekreacyjna 
z grillem stacjonarnym i miejscem biwa-
kowym. Sprzęt pływający dostępny w sta-
nicy to: żaglówki klasy OPTYMIST i klasy 
PUCK, łódź motorowa oraz wózki slipowe. 
W sezonie stanica jest czynna przez 5 dni 
w tygodniu, we wtorki, środy i czwartki 
w godz. od 9:00 do 17:00, a w piątki i so-
boty od 10:00 do 18:00. Zainteresowani 
wypożyczeniem sprzętu lub szkoleniami 
mogą kontaktować się z Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji: 693 032 902

NA ZWIEDZANIE

W gminie Pruszcz Gdański można nie 
tylko aktywnie wypocząć, ale również 
wiele zobaczyć. Obowiązkowym punk-
tem wycieczki powinien być kościół św. 
Mikołaja w Łęgowie, który zbudowany 
przez oliwskich cystersów w końcu XIV 
wieku, został w 1410 r. zburzony, a na-
stępnie odbudowany. Wiąże się z nim 
wiele ciekawych historii. Obecny wygląd 
kościół zawdzięcza przebudowie z 1748 r. 
Wnętrze kościoła posiada wystrój baro-
kowy. Warto dodać, że przed zburzeniem 
świątynia reprezentowała styl gotycki. 
W kościele znajdują się relikwie Krzy-
ża Świętego oraz sprowadzone w 2013 
roku z Włoch relikwie św. Oliwii z Anagni. 
Pozostając w temacie sanktuariów, warto 
zobacz piękny, niewielki zabytkowy ko-
ściółek z drugiej połowy XVII wieku, który 
znajduje się we wsi Żuława (leżącej nie na 
Żuławach, a w wyżynnej części gminy, bli-
sko Straszyna oraz Jagatowa). W kościele 
znajduje się płyta nagrobna Michała Trem-
beckiego (dawnego właściciela istniejące-
go tu dworu, zmarłego w 1823 roku). 

Przemierzając żuławską część gmi-
ny nie należy się spieszyć. Poza wspo-
mnianymi atrakcjami (skansen maszyn 
rolniczych, zagroda edukacyjna z wia-
trakiem) spotkamy tu wiele domów żu-
ławskich z połowy XIX i początku XX w., 
wpisanych do gminnej ewidencji zabyt-
ków. Budynki, wciąż zamieszkane, czę-
sto bardzo zadbane i w dobrym stanie, 
można spotkać w Radunicy, Rokitnicy, 
Mokrym Dworze, a także w Łęgowie. 
Zabytkową perełką Żuław jest drewniana 
dzwonnica z 1792 r., znajdująca się w Wiśli-
nie terenie cmentarza niegdyś związanego 
z nieistniejącym już gotyckim kościołem. 
Wewnątrz bramy na czterech konstruk-
cyjnych słupach zobaczyć można wycięte, 
dobrze zachowane napisy: fundacyjny soł-
tysa z Dziewięciu Włók, opiekunów kościo-
ła oraz datę i nazwisko wykonawcy bramy 
(Jakub Jentzen 1792 r.). Dzwonnicę można 
zwiedzić po kontakcie telefonicznym z jej 
opiekunem, umawiając się telefonicznie: 
605 588 714.
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Pięć zrealizowanych pro-
jektów inwestycyjnych i trzy 
nieinwestycyjne – to kolej-
ne efekty Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Projekty w 2020 roku związa-
ne były z rekreacją, sportem, 
bezpieczeństwem i kulturą. 

wejheRowski BudżeT 
oByWaTelski 2020

olejne trzy zadania inwe-
stycyjne są w trakcie re-
alizacji, a siedem projek-
tów nieinwestycyjnych 

rozpocznie się dopiero jak na to pozwoli 
sytuacja epidemiczna. Pomimo tych trud-
ności, realizacja budżetu obywatelskiego 
w 2020 roku wyglądała w Wejherowie do-
brze i przyniosła korzyści mieszkańcom. 
Przy trzech wejherowskich szkołach – SP 
nr 8, 9 i 11 powstały wiaty rowerowe, w tym 
przy „ósemce” i „jednenastce” – dodatkowo 
miasteczka ruchu drogowego. Na Osiedlu 
Sucharskiego wybudowano ogólnodostęp-
ne boisko do piłki nożnej na Os. Suchar-
skiego (I i II etap). Strażacy z jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 
zakupili sprzęt ratowniczy niezbędny pod-
czas akcji ratowniczych, gaśniczych, zabez-
pieczających imprezy kulturalne i sportowe 
oraz materiały promujące bezpieczeństwo 
wśród dzieci i młodzieży - to inwestycja 
w bezpieczeństwo wejherowian.

RekReacja, spoRt 
i bezpieczeństwo

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, 
budowa zadaszonych wiat rowerowych 
przy trzech wejherowskich szkołach – SP 
8, 9 i 11, to kolejny krok będący zachętą 
do większej aktywności dzieci i młodzie-
ży. Warto podkreślić, że przy wszystkich 
szkołach podstawowych w Wejherowie 
(prowadzonych przez miasto) znajdują się 
wiaty rowerowe. 
- Zapotrzebowanie na tego typu infrastruktu-
rę jest ogromne, co nas bardzo cieszy – mówi 
beata rutkiewicz – Przy wszystkich przebu-
dowach, remontach, czy budowach nowych 
dróg inwestujemy w ścieżki rowerowe. Wciąż 
uzupełniamy sieć rowerową w mieście. Wiaty 
rowerowe są kolejnym krokiem, aby naszych 
młodych użytkowników dróg zachęcać do 
korzystania z rowerów. Podkreślić należy 
także budowę miasteczek rowerowych, któ-

re pełnią ważną rolę edukacyjną, służąc do 
nauki przepisów ruchu drogowego.

Na Os. Sucharskiego, przy ul. Mostnika 
w 2020 r. oddano do użytku ogólnodostęp-
ne boisko do piłki nożnej. To już czwarta 
inwestycja zrealizowana w ramach Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego – obok 
boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw 
i świetlicy osiedlowej, która tworzy Plac 
Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka 
w Wejherowie. 

- Boisko do piłki nożnej jest uzupełnieniem 
sportowo-rekreacyjnej bazy osiedla Su-
charskiego – mówi arkadiusz kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. 
ekonomicznych i społecznych – Powstała 
w tym miejscu kolejna przestrzeń sportowa, 
na której każdy znajdzie coś dla siebie. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy osiedla będą zado-
woleni z kolejnego boiska i chętnie będą 
korzystać z tego obiektu. 

tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: UM Wejherowo
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wejherowski budżet obywatelski – zrealizowane projekty inwesty-
cyjne w 2020 roku:

budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy • 
Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie 

budowa wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wej-• 
herowie

budowa wiat rowerowych i miasteczka ruchu drogowego przy • 
Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie 

budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej na Os. Suchar-• 
skiego, przy ul. Mostnika (I i II etap)

zakup sprzętu ratowniczy niezbędny podczas akcji ratowniczych, • 
gaśniczych, zabezpieczeń imprez kulturalnych i sportowych oraz 
materiały promujące bezpieczeństwo wśród dzieci i młodzieży dla 
strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie 

trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wyłonienie 
wykonawców kolejnych projektów inwestycyjnych z budżetów 
obywatelskich:

budowa boiska "Jedenastka” – etap II • 
budowa placu rekreacyjnego na os. Tysiąclecia "Wejherek" - • 

od przedszkola do seniora” 
budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego • 

projekty społeczne i kulturalne
Zrealizowane projekty nieinwestycyjne 
w 2020 roku:

Spichlerz Sztuki 2020 "Przepływ • 
Informacji" 

Srebrna Nitka rozplata wspomnienia • 
wejherowian 

Dziecięca Wejherowska Liga Piłki • 
Nożnej – WLPN Kids 2020

W tych projektach organizatorzy • 
znaleźli taką formułę wydarzenia, która 
pomimo ograniczeń związanych z CO-
VID-19, zaoferowała atrakcyjną formę 
przy zachowaniu podstawowych zasad 
bezpieczeństwa. 

W związku z utrzymującym się zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa, 
co uniemożliwiło prawidłowe i bezpieczne 
przeprowadzenie zadań, zawieszonych 
zostało 7. projektów. Ich realizacja została 
przesunięta na 2021 rok, jeśli pozwoli na 
to sytuacja epidemiczna: 

Rodzinne z bajkami zGRYwanie; • 
„Szkoła łączy pokolenia” – Festyn • 

Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 50. rocz-
nicy powstania budynku na Osiedlu 1000 
lecia PP 15; 

"UMIEM PŁYWAĆ" - Nauka pływania • 
dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat 
mieszkających w Wejherowie; 

Pierwsza pomoc dla każdego; • 
Warsztaty integracyjno-rozwojowe • 

na os. Sucharskiego; 
Międzynarodowy Turniej Koszykówki • 

Młodzików – Wejher Cup 2020; 
Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Wal-• 

king – VI Memoriał im. Macieja Kanteckiego.

krzysztof Hildebrandt
Prezydent Wejherowa 
W tym roku ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa musieliśmy wstrzymać procedurę szóstego Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego, ale mam nadzieję, że po zakończeniu pandemii będzie on kontynuowany. W ubiegłym roku – szcze-
gólnym i trudnym ze względu na pandemię, udało się zrealizować kilka projektów inwestycyjnych, a kolejne są w trakcie realizacji. 
Pięć edycji budżetu partycypacyjnego pokazało, że wejherowianie aktywnie współuczestniczą w tworzeniu i zmienianiu miasta, czują 
się za nie współodpowiedzialni. Dziękuję wnioskodawcom, którzy wypracowali ciekawe projekty, ale także wejherowianom, którzy 
oddali swoje głosy i zdecydowali o kolejnych inwestycjach i wydarzeniach realizowanych w mieście. 
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wiele sukcesóW i wiele 
NoWych WyzWań

iedawno minęły dwa lata 
od wyborów. Co uważa 
Pan za największy sukces 
podczas dotychczasowej 

kadencji?

- Niewątpliwym sukcesem są środki ze-
wnętrze, jakie przez ten czas udało się 
pozyskać naszemu samorządowi. Po-
wiat Kartuski zawsze zajmował wysokie 
miejsca w rankingu powiatów aktywnie 
aplikujących o środki z Unii Europejskiej. 
Cieszę się ze zrealizowanych inwestycji 

drogowych, które modernizowaliśmy przy 
wsparciu z budżetu państwa oraz środ-
ków unijnych. Warto podkreślić, że zawsze 
staramy się je „lokować” w każdej z gmin 
powiatu.

Jedną z ważniejszych inwestycji było uru-
chomienie zmodernizowanego budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Kobysewie, który jest samodzielną jed-
nostką Powiatu Kartuskiego. Rozpoczął 
on funkcjonowanie w czerwcu 2019 r. Jest 
placówką wsparcia dziennego dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, 
psychiczną i całym spektrum autyzmu. 
Tworzenie nowoczesnej, dostępnej oraz 
bezpiecznej przestrzeni dla tych osób 
w ramach placówek dziennego pobytu jest 
nie tylko realizacją zadań samorządu, ale 
też przejawem społecznej solidarności 
i odpowiedzialności za tych, którzy potrze-
bują szczególnego wsparcia. Inwestycja ta 
została finalistą w ogólnopolskim konkur-
sie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, 
wyróżnioną przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

N
 Z Bogdanem Łapą, starostą kartuskim, o już zrealizowanych zamie-
rzeniach podczas bieżącej kadencji i kolejnych wyzwaniach stojących 

przed samorządem powiatu kartuskiego, rozmawia Rafał Korbut. 
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Od kilku lat prace naszego samorządu są 
wysoko oceniane w Ogólnopolskim Rankin-
gu Gmin i Powiatów, organizowanym przez 
Związek Powiatów Polskich. W 2020 roku 
zajęliśmy trzecie miejsce w kategorii „Po-
wiatów powyżej 120 tys. mieszkańców”.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla każ-
dego samorządu są inwestycje. Które z in-
westycji, zrealizowanych przez Powiat Kar-
tuski, wymieniłby Pan jako najistotniejsze?

- Najważniejsze dla wielu samorządów są 
inwestycje drogowe. W ostatnich dwóch 
latach Powiat Kartuski wykonał przebudo-
wy, remonty kilkunastu odcinków dróg na 
łączną kwotę ponad 11 mln złotych, w tym 
pozyskał dofinasowanie na te zadania 
w ok. 50 % z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Przebudowano m.in. drogę na od-
cinku Czeczewo-Przodkowo, rozbudowano 
drogę Wygoda Łączyńska-Chmielno, wy-
remontowano drogę powiatową Pępowo-
Leźno. Oprócz tego, za kwotę ponad 1 mln 
złotych, odnowiono nawierzchnię dróg: 
Sulęczyno-Lipusz, Goręczyno-Ostrzyce 
oraz drogi w miejscowościach Kiełpino, 
Szarłata i Tuchom.

Przy współpracy z gminami w ostatnich 
dwóch latach zrealizowano inwestycje 
w zakresie budowy chodników, zjazdów 
i ścieżek rowerowych na kwotę łączną po-
nad 3,6 mln złotych, w tym udział gmin sta-
nowił ok. 45 %.

Istotnym przedsięwzięciem dla nas była bu-
dowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach 
przebudowy drogi powiatowej Gowidlino-
Sulęczyno, która została dofinasowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działa-
nia „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ra-
mach inicjatywy LEADER”. Wartość tego 
projektu wyniosła ponad 2,2 mln złotych, 
a wspomniane dofinasowanie prawie 300 
tys. złotych, dodatkowo zadanie to wsparły 
środki w wysokości 300 tys. złotych z bu-
dżetu Gminy Sulęczyno.

Chciałbym też nadmienić o zakończonym 
w lipcu ubiegłego roku mniejszym zadaniu 
(jego wartość 63,8 tys. złotych), na które 

pozyskaliśmy środki (25 tys. złotych) z Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W jego 
efekcie powstała w Kartuzach przy ul. 
Mściwoja II „Otwarta Strefa Aktywności”, 
która ma służyć uczniom z Zespołu Szkół 
Technicznych i mieszkańcom miasta.

Powiat Kartuski realizuje też wiele ważnych 
projektów społecznych. Jakie to projekty i do 
jakich grup społecznych są skierowane?

- Bardzo istotnym projektem społecznym 
jest „Zintegrowany system usług Powiatu 
Kartuskiego – POKOLENIA” wartości po-
nad 10 mln złotych (w tym dofinansowanie 
na kwotę ponad 8,6 mln złotych z budżetu 
Województwa Pomorskiego). Projekt jest 
odpowiedzią na lokalnie zdiagnozowane 
potrzeby w zakresie usług społecznych, 
którego wdrożenie ma doprowadzić do 
osiągnięcia takich celów, jak poprawa ja-
kości życia i stanu zdrowia seniorów, osób 
z niepełnosprawnością i ich otoczenia oraz 
osób objętych pieczą zastępczą i usamo-
dzielnianych. W ramach projektu zapla-
nowane zostało powołanie Powiatowej 
Rady Seniorów, Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, działania aktywizacyjne w Klubach 
Seniora, a także działania służące popra-
wie stanu zdrowia uczestników projektu. 
Przewiduje się ponadto kompleksowe 
wsparcie społeczne rodzin, dzieci i osób 
dorosłych z deficytem rozwoju, tj. niepeł-
nosprawnością intelektualną, zaburzenia-
mi psychicznymi, zaburzeniami rozwoju 
(autyzm). W projekcie zaplanowano rów-
nież działania obejmujące przygotowanie 
do samodzielnego dorosłego życia osób 
przebywających w pieczy zastępczej. Pro-
jekt „POKOLENIA” będzie realizowany do 
końca kwietnia 2023 roku.

W zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia 
realizowana jest budowa hospicjum stacjo-
narnego w Kartuzach, której wysokość do-
finansowania ze środków własnych ośmiu 
gmin i powiatu to 12 milionów złotych, roz-
łożonych na czas budowy .

Bardzo ważnym aspektem codziennego 
życia jest zdrowie. Powiat Kartuski może 
poszczycić się szpitalem, w którym usługi 

medyczne świadczone są na najwyższym 
poziomie, a placówka wyposażona jest 
w nowoczesny sprzęt. Jakie działania przez 
ostatnie lata powiat podjął, aby zapewnić 
stały rozwój szpitalowi?

- Mając na uwadze zalecenia Pomorskie-
go Inspektora Sanitarnego, określiliśmy 
harmonogram inwestycji niezbędnych do 
realizacji w tej kadencji samorządu, któ-
re znacznie podniosą standard naszego 
szpitala.

Ostanie dwa lata to przede wszystkim 
kompleksowy remont budynku apteki 
szpitalnej wraz z budową łącznika po-
między apteką a budynkiem głównym 
szpitala, na które Powiat przekazał 2 mln 
zł. To także rozbudowa tlenowni, którą sfi-
nansowaliśmy w kwocie 50 tys. złotych. 
Aktualnie w szpitalu powstaje centralna 
sterylizatornia, na którą przekazaliśmy 1,5 
mln zł. Na 2021 rok planujemy stworzenie 
nowoczesnego centrum diagnostyki ob-
razowej, wyposażonego m.in. w rezonans 
magnetyczny, tomograf komputerowy 
i pracownie USG ,z łącznikiem do oddziału 
wewnętrznego i powierzchnią dla admini-
stracji szpitala. W następnym roku przy-
stąpimy do ostatniego etapu inwestycji 
w naszym szpitalu, tj. rozbudowy bloku 
operacyjnego i modernizacji oddziału chi-
rurgii. Od kilku lat prowadzimy również 
szczepienia przeciwko pneumokokom dla 
osób powyżej 65 roku życia.

Ostatni rok to bardzo trudny czas – czas 
pandemii koronawirusa. Jak powiat kartu-
ski radzi sobie w tym okresie?

- Czując pełną odpowiedzialność za na-
szych mieszkańców - jako samorządowiec 
– w miarę posiadanych możliwości zrobię 
wszystko, by zapewnić im bezpieczeństwo 
i maksymalną ochronę zdrowia. Starostwo 
Powiatowe zostało dostosowane do no-
wych zasad pracy i obsługi mieszkańców, 
które gwarantują pełne bezpieczeństwo 
naszym petentom. Z rządowego wsparcia 
w ramach Funduszu Inwestycji Samorzą-
dowych Powiat Kartuski otrzymał 3 040 
243,00 zł. Środki te mają stanowić rekom-
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pensatę utraconych wpływów podatkowych, będących następ-
stwem pandemii koronawirusa COVID-19 i mają zostać przeznaczone 
na inwestycje. Natomiast, co ważne, bardzo szybko Powiatowe Cen-
trum Zdrowia SP. z o.o. dostosowało warunki w naszym powiatowym 
szpitalu do przyjmowania m.in. pacjentów covidowych. W związku 
z epidemią COVID-19 przekazaliśmy szpitalowi środki ochrony oso-
bistej i do dezynfekcji za prawie 0,5 mln. zł. Przekazaliśmy sprzęt 
o łącznej wartości 217 tys. zł, tj. dwa respiratory, koncentrator tlenu, 
urządzenie do kompresji klatki piersiowej, pulsoksymetr przyłóżko-
wy i kamerę termowizyjną. Przekazaliśmy również 20 tys. złotych na 
wyposażenie dodatkowego stanowiska dla chorych w Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym. Pragnę bardzo podziękować za niezwykłe 
zaangażowanie wszystkich naszych samorządów gminnych, wielu 
naszym firmom i mieszkańcom za troskę o bezpieczeństwo powiatu 
kartuskiego i nieocenioną pomoc naszemu szpitalowi.

Jakie plany ma samorząd powiatu kartuskiego na najbliższy rok, ja-
kie najważniejsze wyzwania stoją przed zarządem powiatu?

- Już w kwietniu planowane jest przyjęcie przez Radę Powiatu Kar-
tuskiego zaktualizowanej Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego 
2030 wraz z uszczegóławiającymi jej zapisy Programami Operacyj-
nymi. Proces aktualizacji trwał przez cały 2020 rok, a brali w nim 
udział samorządowcy i specjaliści z danych dziedzin. Prace oparto 

na szerokim dialogu społecznym, angażującym instytucje publicz-
ne, partnerów społeczno-gospodarczych i mieszkańców, co dało 
możliwość pogłębionej, merytorycznej dyskusji na tematy ważne 
dla przyszłości Powiatu Kartuskiego. Jeśli zaś chodzi o inwestycje, 
to ważną jest realizowana już budowa sali gimnastycznej przy Po-
wiatowym Zespole Szkół w Przodkowie, jej wartość wyniesie ponad 
7,8 mln złotych. Zadanie to otrzymało dofinansowanie ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa 
Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w wy-
sokości ponad 2 mln złotych. W tym roku nastąpi przebudowa i roz-
budowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach, gdzie swoje 
miejsce znajdą: wydział geodezji, budownictwa i powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego, co z pewnością ułatwi obsługę naszych 
mieszkańców. Jednak najważniejszym wyzwaniem w 2021 roku będą 
nowe inwestycje drogowe, na które łącznie w tegorocznym budże-
cie udało się wyasygnować ponad 27 mln złotych. Część tej kwoty 
pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. Będziemy realizować 
m. in. przebudowę i rozbudowę dróg na odcinku Stężyca – Gołubie 
(4,53 km) oraz skrzyżowanie typu rondo w Leźnie. Ponadto będziemy 
remontować ponad 20 km dróg powiatowych oraz zbudujemy prawie 
7 km nowych chodników .Złożymy także wniosek do Ministerstwa 
Infrastruktury o dofinansowanie oczekiwanej od wielu lat przez 
mieszkańców Niestępowa modernizacji mostu. Wierzę, że wszystkie 
te przedsięwzięcia przyczynią się do zmiany jakości życia mieszkań-
ców powiatu kartuskiego.

Na koniec naszej rozmowy jeszcze jedno pytanie: jak z realizacją za-
powiadanych przez Pana zmian w funkcjonowaniu komunikacji?

- Mając na uwadze warunki lokalowe wydziału komunikacji oraz 
duże kolejki interesantów, dokonałem reorganizacji wydziału, po-
legającej na utworzeniu dwóch oddziałów zamiejscowych: w Żu-
kowie i Sierakowicach. Oddział zamiejscowy w Żukowie już funk-
cjonuje, a jednostkę w Sierakowicach otwieramy z początkiem 
drugiego kwartału bieżącego roku. Należy tu dodać, że w każdym 
z tych oddziałów mogą być obsługiwani mieszkańcy powiatu bez 
względu na miejsce zamieszkania.

W związku z brakiem ustawy o planie transportowym i skargami 
przewoźników na brak rentowności na sześciu liniach komunikacji 
autobusowej, co mogło skutkować zawieszeniem ich funkcjonowa-
nia, Zarząd Powiatu wystąpił do wojewody o dofinansowanie ich 
w ramach rządowego funduszu przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wy-
sokości jednego miliona dwustu tysięcy złotych, dokładając dziesięć 
procent własnych środków. Wskazane linie autobusowe są częścio-
wo zmodyfikowane w stosunku do dotychczasowych, celem dosto-
sowania do potrzeb mieszkańców naszego powiatu oraz lepszego 
dostępu uczniów do szkół ponadpodstawowych. Wyłoniono trzech 
przewoźników do ich obsługi. Przewozy Autobusowe Gryf, Firma Al-
batros i PKS Gdynia S.A już funkcjonują na nowych liniach.

Środowiskowy Dom Samopomocy - Kobysewo” - Finalista Konkursu 
Modernizacja Roku & Budowa XXI Wieku.
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Kolejowa rewolucja trwa. Co dzieje 
się na pomorskich torach?

Od lat województwo pomorskie jest polskim 
liderem kolejowych przewozów pasażerskich. 
Liczba pasażerów rośnie z roku na rok. Niestety 
w 2020 roku pandemia i lockdown spowodowa-
ły, że było ich mniej. Mimo to pod koniec roku 
rozpoczęła się inwestycja związana z bajpasem 
kartuskim, trwają też przygotowania do elektry-
fikacji linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. 

tekst: UM WP
zdjĘcie: PKM

Po pomorskich torach kursuje już 10 nowoczesnych, elektrycznych 
składów Impuls. Ich dostawy zakończyły się pół roku wcześniej niż 
pierwotnie zakładano, na początku 2020. Obsługują one połączenia 
pomiędzy Słupskiem a Trójmiastem i Elblągiem. Po elektryfikacji 
linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej będą mogły pojechać także 
do Kartuz. Zakup Impulsów kosztował ponad 240 mln zł i był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 

pomorzanie wybierają kolej

Mieszkańcy województwa pomorskiego najchętniej w Polsce 
jeżdżą pociągami. Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego 
wskaźnik wykorzystania kolei w naszym regionie wynosi 26,1. 
Oznacza to, że Pomorzanie chętniej korzystają z kolei niż mieszkańcy 
innych regionów kraju, a nawet niektórych krajów UE. Cieszy również 
fakt, że od kilku lat ten wskaźnik stale wzrasta. Łącznie w 2019 r. 
z usług kolei w regionie skorzystało 56,4 mln pasażerów. 

wieloletnie wsparcie kolei

Na przełomie roku samorząd województwa podpisał z Szybką Koleją 
Miejską i z Polregio wieloletnie umowy finansowe. To bardzo ważny 
fundament dla rozwoju komunikacji kolejowej. Z jednej strony pozwoli 
operatorom na zachowanie płynności finansowej i zakupy nowego 
taboru, a z drugiej  zapewni Pomorzanom komunikację kolejową na 
najwyższym poziomie. Warto pamiętać, że w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Województwa Pomorskiego zapisano, że w ciągu 
najbliższych 6 lat na kolej samorząd przeznaczy około miliarda 
złotych z budżetu województwa.

budujemy bajpas

W grudniu 2020 r. podpisana została umowa z wykonawcą 
tzw. bajpasa kartuskiego. Będzie to trasa objazdowa na czas 
modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej Gdynia – Kościerzyna. 
Przez ok. trzy lata ruch pociągów będzie tam wstrzymany, a dzięki 
bajpasowi pociągi z linii PKM pojadą przez Gdańsk Kokoszki, Starą 
Piłę, Żukowo Zachodnie do Kartuz. Co ważne, nie będzie to tylko 
tymczasowa trasa. Po zakończeniu inwestycji, którą prowadzić 
będzie spółka Pomorska Kolej Metropolitalna,  będzie ona dalej 
służyć mieszkańcom. Koszt tej inwestycji to ponad 43 mln zł. Warto 
też zaznaczyć bardzo dobrą współpracę z kolejarzami z PLK. Dzięki 
koordynacji prac przetargi udało rozstrzygnąć się praktyczne w tym 
samym czasie. To oznacza, ze budowlańcy będą mogli równocześnie 
działać na obydwu odcinkach. 

pkm z prądem

W 2021 r. rozpocznie się także druga oczekiwana inwestycja na 
linii PKM, mianowicie elektryfikacja trasy. Linia Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej od początku planowana była do elektryfikacji. Jednak 
bez elektryfikacji linii kolejowej z Gdyni do Kościerzyny inwestycja 
była by bez celowa, a trakcja elektryczna kończyłaby się ślepo 
w Rębiechowie. Dzięki tej inwestycji już za kilka lat podróżni zyskają 
jeszcze większy komfort podróży, pociągi będą też bardziej pojemne 
i szybsze. Wraz z elektryfikacją wybudowany zostanie również nowy 
przystanek – Gdańsk Firoga. Będzie on służyć pracownikom licznych 
zakładów i firm zlokalizowany w rejonie gdańskiego lotniska.  
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silny Region 
to silNa gmiNa

Z Leszkiem Kulińskim, 
wójtem gminy Kobylnica, 
o rozwoju gminy i regionu, 
współpracy z samorządami, 
organizacjami i instytucjami 
oraz o planach na najbliższą 
i tę nieco dalszą przyszłość 
rozmawia Rafał Korbut. 

mina Kobylnica nie-
dawno znalazła się 
na podium w Ogól-
nopolskim Rankingu 
Gmin i Powiatów – 

na trzeciej pozycji w kraju. To spory sukces. 

Jakie działania samorządu doceniła kapi-
tuła konkursu? 

- Bez względu na to, jaką wykonujemy 
pracę, zawsze towarzyszy nam radość, 
gdy to, czemu poświęcamy się bez reszty, 

jest oceniane pozytywnie. Dla mnie – jako 
Wójta – a więc jako gospodarza Gminy 
Kobylnica nadrzędną wartością jest zado-
wolenie i satysfakcja mieszkańców z tego, 
jak dynamicznie się rozwijamy. Cenne 
jest jednak i to, kiedy efekty naszej cięż-
kiej pracy zauważane, i wysoko oceniane, 
są przez niezależnych ekspertów, którzy 
analizują naszą sytuację na podstawie 
ściśle określonych wytycznych. To zawsze 
miłe uczucie, pewnego rodzaju nagroda 
za innowacyjność, upór, zaangażowanie 
i śmiałość w podejmowaniu działań. Wy-
sokie miejsce jest konsekwencją zdobycia 
sporej sumy punktów przyznanych nam za 
między innymi: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiają-
ce jakość obsługi mieszkańca, promocję 
działań z zakresu ochrony zdrowia i pomo-
cy społecznej, inicjatyw ekoenergetyczne 
i proekologicznych. 

G

tekst: Gmina Kobylnica 
zdjĘcia: Gmina Kobylnica
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Które ze zrealizowanych zadań uważa Pan 
za największy sukces?

- Mieszkańcy Gminy Kobylnica obdarzają 
mnie swoim zaufaniem nieprzerwanie od 
1998 roku, dlatego niezwykle trudno jest 
porównywać wagę i znaczenie działań re-
alizowanych w tym przedziale czasowym. 
Mam na myśli potrzeby i oczekiwania spo-
łeczne, które zmieniają się nieustannie. 
Ogromnym sukcesem w pierwszych latach 
pełnienia tej funkcji było zainicjowanie 
działań w obszarze sieci wodnych i kana-
lizacyjnych, które kontynuowaliśmy przez 
kolejne lata. To, co wówczas było śmiałym 
i ambitnym przedsięwzięciem, dziś nie 
robi aż takiego wrażenia. Żyjemy bowiem 
w zupełnie innej rzeczywistości, gdzie do-
stęp do takich instalacji jest czymś mało 
zjawiskowym. Nie oznacza to jednak, że 
żyjemy przeszłością. Wręcz przeciwnie. 
Szukając nowych możliwości realizacji 
kolejnych, śmiałych planów, podjęliśmy 
się działań w zakresie Partnerstwa Pu-
bliczno – Prywatnego polegających na 
wybudowaniu ponad 800 nowoczesnych 
opraw LED wzdłuż około 30 kilometrów 
w Gminie Kobylnica. Inwestycja podniesie 
poziom bezpieczeństwa i znacząco wpły-
nie na komfort życia mieszkańców. Z kolei 
zastosowanie nowoczesnych rozwiązań 
energooszczędnych będzie nieść za sobą 
pozytywne efekty dla ochrony środowiska 
i budżetu gminy. Łączna wartość projek-
tu realizowanego w nowatorskiej formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego wyno-
si 12 mln zł. Jest to tym samym największa 
pod względem wartości inwestycja samo-
rządowa w Polsce z zakresu oświetlenia 
drogowego realizowana w formule PPP. 
Kiedy dołożymy do tego systematycznie 
przekazywane środki na inwestycje infra-
strukturalne, kubaturowe, rekreacyjne, 
sportowe a także wspieranie sfery kultury, 
realizację całego spektrum działań pro-
społecznych i prozdrowotnych, to napraw-
dę sporą trudność sprawia wybór tego jed-
nego, najważniejszego sukcesu.

Jakie inwestycje w ostatnich miesiącach 
(a może i latach) były najważniejsze dla 
rozwoju gminy i dla mieszkańców?

- Patrzę na całą sprawę nieco inaczej. Spo-
glądając na dane statystyczne dotyczące 
liczby osób, które decydują się związać 
swoją przyszłość z Gminą Kobylnica, odno-
szę wrażenie, że działamy w sposób zrów-
noważony, kompleksowy i przemyślany. 
Zmieniamy otaczającą nas rzeczywistość 
w taki sposób, by tworzyć dogodne warun-
ki tak do życia, jak i prowadzenia biznesu. 
To właśnie rosnąca liczba osób, które osie-
dlają się na tych terenach, jak i kolejne 
firmy otwierające się w poszczególnych 
rejonach naszej gminy są najlepszym po-
twierdzeniem tego, że idziemy we właści-
wym kierunku. W końcu to oni, podejmując 
decyzje, analizują takie elementy jak infra-
struktura komunalna, dostępność i jakość 
oświaty, atrakcyjność całego życia kultu-
ralnego. Staramy się gospodarować prze-
strzenią, by inwestować odpowiedzialnie, 
w zrównoważony sposób, doceniając uni-
katowość lokalnego środowiska natural-
nego. Tymi decyzjami tworzymy dogodne 
warunki. Dziś powinniśmy właśnie w taki 
sposób podchodzić do oceny nas, jako 
samorządowców. Od realizacji wielomilio-
nowych projektów, które albo w ogóle nie 
są dostrzegane przez mieszkańców, albo 
nijak mają się do oczekiwań społecznych, 
sensowniej jest podejmować takie dzia-
łania, które są odpowiedzią na panującą 
sytuację i oczekiwania. W myśl zasady: 
z mieszkańcami, dla mieszkańców. 

Aby osiągnąć sukces, konieczna jest współ-
praca. Jak układa się współpraca z innymi 
samorządami, środowiskiem biznesowym, 
różnymi instytucjami?

- Postępujące procesy suburbanizacji, któ-
re obserwujemy właściwie na obszarze 
całego kraju, w tym także Pomorza Środ-
kowego, powodują wzrost znaczenia sa-
mych jednostek podmiejskich w wymiarze 
demograficznym, gospodarczym czy prze-
strzennym. Dla rozwoju miast – w tym leżą-
cego właściwie tuż obok Gminy Kobylnica 
Słupska – coraz większe znaczenie mają 
tereny je otaczające. Funkcjonalne powią-
zania między tymi obszarami powodują, że 
powstają bardziej skomplikowane układy 
miejskie, a rozpatrywanie czy planowanie 
rozwoju miasta tylko w obrębie granic ad-

ministracyjnych stało się niewystarcza-
jące. Jestem więc gorącym zwolennikiem 
tworzenia równoważnych relacji partner-
skich pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
samorządami. Mam tu na myśli zarówno 
te działania, które obejmują obszary pla-
nistyczne, dalekosiężne, strategiczne, jak 
i inicjatywy, które przejawiać powinny się 
we współpracy przy tworzeniu atrakcyj-
nych inicjatyw wspólnych, które będą po-
zytywnie postrzegane przy aplikowaniu 
o różnego rodzaju formy wsparcia finan-
sowego. Jako samorząd, Gmina Kobylnica 
ma już w tym obszarze nie małe doświad-
czenie. W ubiegłym roku sfinalizowaliśmy 
projekt „Srebrna Sieć”, który angażował 
kilka samorządów, a zakładał objęcie 
szczególną opieką osób starszych, potrze-
bujących pomocy. W ramach tego projektu 
zrealizowaliśmy sporo ciekawych przed-
sięwzięć, które zyskały uznanie w oczach 
ich bezpośrednich odbiorców. Regional-
nie, wspólnie, ambitnie. Podobnymi suk-
cesami, które zawdzięczamy owocnej 
współpracy, możemy pochwalić się przy 
działaniach w obszarze inwestycji – ter-
momodernizacja budynków użyteczności 
publicznej, budowa przystani kajakowych, 
wymiana oświetlenia ulicznego. Sukcesy 
osiągnięte w myśl zasady, którą zawsze 
powtarzam: razem możemy więcej. Silny 
region to silna gmina!

Jakie są plany rozwojowe gminy na najbliż-
szą i tę nieco dalszą przyszłość?

- Chciałbym powrotu do czasów, kiedy ła-
twiej było przewidzieć następstwa pewnych 
działań. Pandemia zmusiła nas wszystkich, 
tak ludzi, jak i samorządy, do wnikliwej 
weryfikacji możliwości i planów na przy-
szłość. Część założeń należało zweryfiko-
wać, z części pomysłów zrezygnować, inne 
zmodyfikować. Jestem jednak optymistą 
i wierzę, że dzięki ciężkiej pracy i zaanga-
żowanemu zespołowi o kobylnickim samo-
rządzie będzie znów głośno ze względu na 
podejmowane tutaj działania i realizowa-
ne zamierzenia. Nadrzędny cel pozostaje 
jednak ten sam. Wciąż będziemy dążyć do 
tego, by naszym mieszkańcom żyło się co-
raz lepiej, a przekonanie o zaufaniu, którym 
nas obdarzają, będzie dobrą inwestycją. 

tekst: Gmina Kobylnica 
zdjĘcia: Gmina Kobylnica
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Dziś, w 76. rocznicę Marszu Śmierci odbyła 
się msza święta w Cedrach Wielkich, a tuż 
po niej wójt Janusz Goliński i przewodni-
cząca Rady Gminy Cedry Wielkie Justyna 
Słowińska oraz starosta gdański Stefan 
Skonieczny złożyli kwiaty pod obeliskiem 
upamiętniającym ofiary marszu.
– Pamięć szczególnie o tak dramatycznych 
momentach naszej historii musi pozostać. 
To nasz obowiązek, abyśmy z pokolenia na 
pokolenie przekazywali młodym ludziom 
informacje dotyczące tamtych wydarzeń. 
Miejmy nadzieję, że historia ta nigdy się 
już nie powtórzy – mówi Janusz Goliński.
Na 26 stycznia na godz. 10.00 zaplano-
wano wykład naukowy o Marszu Śmierci 
(online). Poprowadzą go Agnieszka Kłys 
i Marcin Owsiński z Muzeum Stutthof. 
Z kolei 27 stycznia rozstrzygnie się kon-
kurs literacki dla młodzieży z gminy Cedry 
Wielkie, natomiast 28 stycznia odbędą 
się warsztaty dla młodzieży (oczywiście 
w formie online) „Dlaczego Obóz Stutthof 
powstał we wsi Stutthof”.

Dodajmy, że uroczystości upamiętniające 
ofiary Marszu Śmierci odbywały się w róż-
nych miejscach naszego regionu. Wójt Ja-
nusz Goliński wraz z przewodniczącą Rady 
Gminy Justyną Słowińską uczestniczyli 
jeszcze w mszy świętej, która koncelebro-
wana była w Archikatedrze Oliwskiej. Tra-
dycją było dzielenie się opłatkiem oraz roz-
mowy z ocalałymi. W tym roku, ze względu 
na sytuację epidemiczną i bezpieczeństwo 
uczestników, odbyła się tylko msza.
– Wśród wielu gdańskich księży, którzy 
zostali aresztowani w 1939 roku i trafili 
do obozu w Stutthofie, był również pro-
boszcz parafii w Wocławach ks. Bernard 

Wiecki. W 1940 roku został przewieziony 
do Nowego Portu, gdzie został zamordo-
wany. W przyszłym roku chcemy odsłonić 
tablicę upamiętniającą jego postać – do-
daje Janusz Goliński.
Przypomnijmy, że 76 lat temu 25 stycznia 
Paul Werner Hoppe, komendant niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego Stutthof, 
wydał rozkaz ewakuacji więźniów. Wymarsz 
miał nastąpić o godzinie 6. Trasa – licząca 
140 km – ewakuacji wiodła m.in. przez Mi-
koszewo, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, 
Straszyn, Żukowo, Luzino, do Lęborka. Wy-
prowadzono 11 000 więźniów obozu głów-
nego i 22 000 z rozsianych po całym regio-
nie podobozów. Zginęło 17 000 jeńców.
Warto przy okazji wspomnieć, że filia obo-
zu Stutthof od 21 października 1939 roku 
do 25 listopada 1939 roku funkcjonowała 
także w Kiezmarku. Pracowało w niej 20 
więźniów obozu koncentracyjnego.

nie możemy zapomnieć

Tegoroczne obchody upamiętnia-
jące ofiary Marsz Śmierci mają zu-
pełnie inny przebieg niż w latach 
ubiegłych. Pierwsze uroczystości 
rozpoczęły się już dziś, ale jeszcze 
przez trzy następne dni organizo-
wane będą wydarzenia upamięt-
niające jedne z najtragiczniejszych 
w dziejach Pomorza wydarzeń.
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dziedzicTWo kulTuRoWe 
– decyzje i działania

est to to projekt partnerski, któ-
rego liderem jest miasto Mula 
w Hiszpani. W ramach projektu 
planowane są działania ukierun-

kowane na wzmocnienie dziedzictwa kultu-
rowego miast historycznych poprzez opra-
cowanie strategii rozwoju małych i średnich 
miast europejskich. Partnerami projektu 
są: Belene (BG), Cesena (IT), Malbork (PL), 
Roskilde (DK), Heraklion (EL), Šibenik (HR), 
Ukmergè (LT).

Miasto Malbork przystąpiło do realizacji projektu pn. 
KAIRÓS - Heritage as Urban regeneration w ramach 

międzynarodowego programu URBACT. 

J

tekst: UM Malbork
zdjĘcia: UM Malbork

Od lewej: Beata Stawarska – Muzeum Zamkowe w Malborku, Dorota Raczkowska – Muzeum Miasta Malborka, Małgorzata 
Badziong – Malborskie Centrum Kultury i Edukacji 
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Główną motywacją dla Malborka do udzia-
łu w projekcie jest opracowanie kierunków 
rozwojowych zawartych w przyszłych doku-
mentach strategicznych, uwzględniających 
wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 
jako siły napędowej – mówi Burmistrz Mia-
sta Malborka Marek Charzewski. Realizacja 
projektu KAIROS to pierwsze doświadcze-
nie malborskiego samorządu w programie 
URBACT. Doświadczenie edukacyjne, jakie 
zapewnia współpraca międzynarodowa 
i wymiana wiedzy pomiędzy wszystkimi 
partnerami Kairós, zwłaszcza w kontekście 
tematycznych warsztatów międzynarodo-
wych jest bezcenna. 
Nazwa projektu pochodzi od starożytnego 
greckiego terminu Kairós, który odzwier-
ciedla moment podejmowania decyzji 
i działań. W przeddzień działań związa-
nych z opracowaniem strategii rozwoju 
miasta, realizacja zamierzeń w ramach 
projektu jest kluczowa dla Malborka. Bio-
rąc pod uwagę coraz większe znaczenie 
dziedzictwa kulturowego jako siły napędo-
wej lokalnego rozwoju i regeneracji miast, 
należy szeroko przenalizować możliwości 
Malborka, w szczególności uwzględnia-
jąc aspekt włączenia społecznego, który 
będzie realizowany poprzez zaangażowa-
nie uczestników Lokalnej Grupy Urbact, 

w skład której poza urzędnikami wchodzą 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, biznesu, społecznicy i aktywiści 
lokalni – dodaje Monika Sasin, Naczelnik 
Wydziału Projektów Rozwojowych. 
W trakcie realizacji projektu Lokalna Grupa 
Urbact, przy wsparciu eksperckim dr Ra-

domira Matczaka, będzie miała za zadanie 
opracować kierunki do Zintegrowanego 
Planu Działania, czyli ramy rozwoju strate-
gicznego w obszarze dziedzictwa kulturo-
wego. W listopadzie 2020 r. rozpoczęto pra-
cę warsztatową w 4 grupach tematycznych: 
dziedzictwo kulturowe i turystyka, środowi-
sko i klimat, rozwój gospodarczy oraz inte-
gracja społeczna. Projekt daje szansę, aby 
przyjrzeć się innym europejskim miastom, 
które wykorzystują potencjały drzemiące 
w dziedzictwie kulturowym do własnego 
rozwoju. Jest to duża szansa dla Malborka, 
żeby pozbierać doświadczenia z Europy, 
dowiedzieć się, jakie problemy pojawiały 
się na etapie planowania działań czy wdra-
żania wypracowanych rozwiązań. Wspól-
nie z uczestnikami Lokalnej Grupy Urbact 
chcemy oprzeć się na dobrych, już spraw-
dzonych doświadczeniach europejskich sa-
morządów – podkreśla dr Radomir Matczak, 
ekspert ds. rozwoju regionalnego. 
Projekt będzie realizowany w latach 2020-
2022. Budżet zadania Miasta Malborka 
w ramach projektu jest szacowany na 
łączną kwotę 69,1 tys. euro.

Od lewej: Jarosław Filipczak - Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Malborka, Anita Kluczyk – Cetnarowska - Urząd Miasta 
w Malborku, Joanna Reszka – Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Zbigniew Charmułowicz - Urząd Miasta w Malborku
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Pod koniec ubiegłego roku wojewoda, jako osoba rekomendująca 
Prezesowi Rady Ministrów, wręczył Panu nominację na stanowisko 
p.o. wójta gminy Wejherowo. Jakie są główne Pana atuty?

- Myślę, że wojewoda podjął taką decyzję, ponieważ mam odpowied-
nie kompetencje do pełnienia takiej funkcji: wykształcenie prawnicze, 
dwuletnią historię pracy w służbie cywilnej (konkretnie w Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku) i dotychczasowy przebieg mojej kariery 
zawodowej, podczas której sprawowałem funkcje kierownicze. 

Tę funkcję będzie Pan sprawował dość krótki czas, do momentu wy-
boru nowego wójta. A – jak wiemy – wybory zaplanowane na kwie-
cień. Jakie cele zamierza Pan zrealizować przez ten czas?

- Uważam, że moja funkcja nie powinna polegać na budowaniu 
swojej linii politycznej względem gminy. Już pierwszego dnia mo-
jego realnego urzędowania uczestniczyłem w sesji budżetowej, na 
której przegłosowano uchwałę budżetową. To jest budżet przygo-
towany, gdy stanowisko pełnił poprzedni wójt (Henryk Skwarło – 
przyp. red.). Ten budżet został przyjęty przez radnych i uważam, że 
ja powinienem realizować teraz spokojną kontynuację działań. Nie 
zamierzam zarządzać żadnych znaczących zmian czy swoich zamy-
słów względem gminy. Dodam, że wójt ma wprawdzie pewne kom-
petencje i może w niektórych sprawach podejmować decyzje, ale 
w szczególności jest po prostu wykonawcą woli rady. Wójt, który 
chce wprowadzać swoje pomysły, powinien to komunikować radzie 
i swoją politykę uzasadniać radnym. W moim przypadku – gdy nie 
uczestniczyłem w tworzeniu tego budżetu i obowiązki wójta będę 
pełnił przez krótki czas – moja rola jest przede wszystkim technicz-
na. Chodzi o to, aby można było realizować to, co zostało w gminie 
zaplanowane, aby nie było paraliżu decyzyjnego, aby była osoba 
władna do zatwierdzania bieżących działań. Natomiast po wybo-
rach nowy wójt będzie mieć odpowiednio długi czas, aby zaprowa-
dzać swoją politykę i swoją wizję. 

Czy rozważa Pan kandydowanie na stanowisko wójta gminy Wej-
herowo?

- Nie, nie mam zamiaru ubiegać się o to stanowisko. A zatem – jak 
już wspomniałem - wszelkie sprawy o charakterze strategicznym 
i kluczowym pozostawiam nowemu wójtowi. Uważam, że uczciwe 
jest przesunięcie wszystkich spraw, które można przesunąć i nie są 
to kwestie wymagające pilnego zatwierdzenia, na okres piastowa-
nia urzędu wójta przez nowowybraną osobę.

Spokojna kontynuacja

Z Mikołajem Ochmanem, pełniącym 
obowiązki wójta gminy Wejherowo, 
rozmawia Rafał Korbut.

działań
tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: UG Wejherowo
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działań tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: PSSE

farmy wiatrowe na Bałtyku

Przedsięwzięcie zostało zapoczątkowane przez spółkę Rumia Invest 
Park, a jego głównym zadaniem jest skupienie przedstawicieli róż-
nych sektorów, którzy chcą uczestniczyć w budowie farm wiatrowych 
w polskiej strefie Morza Bałtyckiego.

Pomorska inicjatywa ma przygotować region do skali wyzwań zwią-
zanych z budową około 6-gigawatowych farm wiatrowych, które mają 
powstać do 2030 roku. Podpisujące dokument strony zadeklarowały 
współpracę i wymianę dobrych praktyk – przede wszystkim w obsza-

rach umożliwiających wsparcie przedsiębiorców, rozwój kontaktów 
gospodarczych, przygotowanie kadry, wykorzystanie potencjału ba-
dawczo-rozwojowego, a także budowę świadomości społecznej.

Wśród sygnatariuszy (podpisanie deklaracji miało miejsce w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego) znaleźli się włodarze 
województwa i lokalnych samorządów, a także przedstawiciele uczel-
ni wyższych, organizacji branżowych, sektora edukacji oraz przedsię-
biorcy. Inicjatywa pozostaje jednak otwarta na wszystkie podmioty, 
które chcą uczestniczyć w tworzeniu nowego sektora. Budowa farm 
wiatrowych stanowi ogromne wyzwanie, a powodzenie przedsięwzię-
cia w dużej mierze zależy od przygotowania regionu pomorskiego, 
który będzie miejscem głównych inwestycji.

Gminy łączą siły

Porozumienie o współpracy pod-
pisali niedawno przedstawiciele 
dwóch gmin oraz Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wiatraki na morzu. Deklaracja powołania inicjatywy 
„Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki 
Wiatrowej na Bałtyku” została podpisana!

W styczniu br. porozumienie w sprawie 
współpracy w zakresie udostępniania tere-
nów inwestycyjnych na terenie gminy Wło-
cławek oraz gminy Brześć Kujawski pod-
pisali –Magdalena Korpolak-Komorowska 
wójt gminy Włocławek, Tomasz Chymkowski 
burmistrz miasta i gminy Brześć Kujawski 
oraz Maciej Kazienko Wiceprezes Pomor-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Gminy zobowiązały się między innymi do 
współpracy w zakresie przygotowania i za-
gospodarowania terenów inwestycyjnych 
położonych przy węźle autostradowym 
Pikutkowo. Podejmą także niezbędne dzia-
łania w celu zagospodarowania ww. tere-
nów dla rozwoju powiatu włocławskiego 
i regionu, w tym tworzenia nowych miejsc 
pracy. Głównym celem porozumienia jest 

udzielanie wzajemnej pomocy w trakcie lo-
kalizowania i rozwoju przedsięwzięć inwe-
stycyjnych na terenie sąsiadujących gmin, 
co w szczególności dotyczy obszaru ewi-
dencyjnego Potok, Smólsk oraz Brzeskiej 
Strefy Gospodarczej.

Gmina Brześć Kujawski oraz Gmina Włocła-
wek znajdują się w obszarze zarządzania 

Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
należącej do Polskiej Strefy Inwestycji zgod-
nie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspie-
raniu nowych inwestycji. Inwestorzy na tym 
terenie mogą skorzystać z ulgi w podatku 
dochodowym CIT/PIT na okres od 10 do 15 
lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora 
przemysłu oraz nowoczesnych usług, nieza-
leżnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji.





Niedawno podpisano porozumienie dotyczące współpra-
cy pomiędzy Urzędem Morskim w Gdyni oraz Zarządem 

Morskiego Portu Gdynia S.A. w ramach zaprojektowania 
i wybudowania nowych falochronów jako infrastruktury 
dostępowej do Portu Gdynia. W podpisaniu wzięli udział 

przedstawiciele Urzędu Morskiego: kpt. ż.w. Wiesław 
Piotrzkowski - dyrektor, 

Barbara Olczyk - zastępca 
dyrektora ds. inwesty-

cyjnych i Andrzej Kajut 
- główny księgowy oraz 
Zarządu Spółki: Adam 
Meller – prezes, Jacek 

Sadaj – wiceprezes oraz 
Maciej Bąk – wiceprezes.

Już prawie 90 tys. mikro-
instalacji pracuje w sieci 
Energi Operatora. Mimo 
trudności związanych 
z pandemią, ubiegły rok 
był pod względem przyłą-
czonych tego typu źródeł 
rekordowy. Przybyło ich 
ponad 60 tys., z czego 
przeszło 21 tys. w ostatnim 
kwartale. Łączna moc za-

instalowana wszystkich mikroinstalacji w sieci 
EOP wynosi obecnie ponad 620 MW. W całym 
roku 2020 wzrosła ona o ponad 420 MW, nato-
miast w IV kwartale o przeszło 140 MW.

o portu w Gdańsku zawinął pierwszy po Brexicie chłodnicowiec 
z rybami z Wielkiej Brytanii. Silver Crystal to statek o długości 90 
m, przystosowany do transportu produktów spożywczych łatwo 

psujących się. Chłodnicowiec przywiózł na swoim pokładzie makrele z Wysp 
Szetlandzkich. Następnie ryby trafiły do nowoczesnej chłodni magazynowo-prze-
ładunkowej. Chłodnia Gdańsk Sp. z o.o. jako jedyna w Polsce posiada graniczny 
punkt kontroli weterynaryjnej dedykowany tego typu przesyłkom, czyli nieskonte-
neryzowanym przesyłkom surowca rybnego.

rekordowa ilość 
Mikroinstalacji

bĘdą nowe falocHrony

G
ospodarka

d

Pierwsza
dostawa

po Brexicie
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Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 
postawił na polską jakość w dziedzinie 
rozwiązań informatycznych w obszarze 
Księgowości, Controllingu i Kadr. Właśnie 
rozpoczyna wdrażanie systemu do zarzą-
dzania, największego polskiego produ-
centa oprogramowania – firmy Comarch. 
Wdrożenie środowiska Comarch ERP XL 
oraz jego integrację z innymi systema-
mi, ZMPG zlecił firmie Insoft Consulting 
z Gdyni. Umowa została podpisana 15 
grudnia 2020 r.
Wybór sytemu oprogramowania to decy-
zja na wiele lat. Dlatego tak ważne jest, 
aby dokonać właściwego wyboru. Syste-
my ERP, to dla firm ogromne ułatwienie 
– usprawniają zarządzanie przedsiębior-
stwem, obieg dokumentów i kluczowych 
informacji, wspomagają kontrolowanie 
oraz planowanie zasobów, ograniczają 
ręczne wprowadzanie danych oraz umoż-
liwiają automatyczne wykonywanie przez 
program określonych czynności (na przy-
kład tworzenie analiz).
ZMPG S.A. postawił na największego 
polskiego producenta oprogramowania, 
krakowską spółkę Comarch, i jej system 
Comarch ERP XL. To kompleksowe roz-
wiązania w obszarze księgowości i kadr. 

Elastyczne zarządzanie personelem jest 
bardzo ważne przy zatrudnianiu tak dużej 
liczby osób, jak to ma miejsce w Porcie 
Gdańsk, który zatrudnia dziś prawie 300 
pracowników.
- Dzięki nowym rozwiązaniom zostaną wy-
mienione dotychczasowe systemy księgo-
we i controllingowe oraz system kadrowo 
-płacowy. Na wdrożenie mamy rok, zaś 
start systemu nastąpi prawdopodobnie 
z początkiem 2022 r. Wymieniamy wszyst-
kie dotychczasowe systemy zarządzania 
w ZMPG, obsługiwane głównie przez De-
partament Głównego Księgowego, Dział 
Controllingu i Analiz, Sekcję Kadr oraz Ze-
spół Administracji. Za integrację wszyst-
kich systemów informatycznych, funkcjo-
nujących w ZMPG (wymienianych nie tylko 
w ramach tego projektu, ale również innych 

projektów prowadzonych aktualnie przez 
Dział IT), będzie odpowiadać narzędzie 
Intense Platform (tzw. szyna danych). Jest 
to produkt, który poza integracją zapewni 
nam nowoczesne narzędzie klasy Busi-
ness Intelligence, wspomagające procesy 
budżetowania i controllingu (analizy i ra-
portowanie). Dzięki tym zmianom system 
będzie stabilny i bardziej elastyczny – wyja-
śnia Maciej Sobecki, dyrektor Działu IT.
Comarch ERP XL to najchętniej wybierany 
system klasy ERP w Polsce, skierowany 
do średnich i dużych firm z różnych sekto-
rów gospodarki.
Dzięki systemom ERP dostęp do kluczo-
wych danych jest uporządkowany i łatwy, 
a obsługa procesów księgowych i kadro-
wo-płacowych jest zdecydowanie spraw-
niejsza i bardziej intuicyjna.

Port Gdańsk wprowadza 
nowy system do zarządzania 
przedsiębiorstwem.

tekst: Port Gdańsk
zdjĘcia: Port Gdańsk

Nowy system 
zarządzania w porcie
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– Jesteśmy gospodarzem niemal 700 hektarowego obszaru. To co 
wyróżnia nas nie tylko w Polsce, ale również w skali europejskiej, to 
bardzo dobre skomunikowanie drogowe i kolejowe oraz wciąż jesz-
cze dostępne tereny inwestycyjne, położone w sąsiedztwie głębo-
kowodnej infrastruktury. Prowadzimy intensywne prace mające na 
celu udostępnienie pozostałej jeszcze powierzchni pod inwestycje. 
Porządkujemy przestrzeń, utwardzamy place i budujemy coraz no-
wocześniejszą infrastrukturę, by maksymalnie przyśpieszyć rozwój 
nowego biznesu, ale także umożliwić obecnym operatorom osią-
ganie coraz lepszych wyników. W połowie tego roku zakończymy 
współfinansowane z środków CEF przedsięwzięcia, pogłębienie toru 
wodnego w Porcie Wewnętrznym, modernizację nabrzeży o łącznej 
długości ponad 5 km, oraz rozbudowę i modernizację sieci drogo-
wo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym, której celem jest polepszenie 
dostępu do portu od strony lądu. Kolejna umowa z DCT Gdańsk jak 
i inne zawarte w 2020 roku, są potwierdzeniem tego, że potencjał 
naszego portu nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, a wyniki prze-
ładunkowe na poziomie około 50 mln ton rocznie, to tylko etap po-
średni w tym, co Gdańsk będzie znaczyć dla polskiej gospodarki oraz 
rynków sąsiednich z tej części Europy – mówi Bartosz Bloch, mene-
dżer ds. Rozwoju Biznesu w Porcie Gdańsk.
DCT Gdańsk to największy terminal głębinowy w regionie Morza 
Bałtyckiego i jedyny obiekt, do którego bezpośrednio zawijają stat-
ki z Dalekiego Wschodu. Terminal posiada głębokowodne nabrzeże 
o długości 1,3 km, obsługiwane przez 14 suwnic nabrzeżowych STS 
i obsługuje rocznie ponad 620 statków (w tym 100 największych kon-
tenerowców świata). Rozpoczął działalność w 2007 roku, a w 2019 
przekroczył 2 mln TEU przeładunków. Obecność DCT w gdańskim 
porcie przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu, tworząc 
tysiące nowych miejsc pracy zarówno bezpośrednio, jak i na zaple-
czu – w dobrze prosperujących przedsiębiorstwach intermodalnych, 
logistycznych i usługowych. Dzięki skali terminalu powstają nowe 

szlaki logistyczne nie tylko w Polsce, ale także transgraniczne do 
krajów sąsiednich, a wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, 
które Port Gdańsk realizuje ze środków unijnych, zapewniają, że ter-
minal DCT Gdańsk, jak również inni najemcy portu, są nadal bardzo 
dobrze połączeni drogowo i kolejowo z Polską i kluczowymi rynkami 
Europy Środkowej.
– Cztery lata temu oddaliśmy do użytku drugie głębokowodne na-
brzeże T2, o długości 650 m. Zostało wyposażone w 8 nowocze-
snych, największych na Bałtyku, suwnic nabrzeżowych STS, umoż-
liwiających obsługę statków o pojemności ponad 24 tys. TEU. Nasz 
potencjał przeładunkowy podwoił się z 1,5 do 3 mln TEU rocznie, co 
potwierdziło naszą pozycję największego terminalu kontenerowym 
na Morzu Bałtyckim. Teren objęty najnowszą umową, umożliwi nam 
odsunięcie od nabrzeży procesów, które nie muszą być wykonywane 
tak blisko burty, ale też pozwoli nam poszerzyć portfel usług. Dzięki 
temu nie tylko zwiększymy naszą przepustowość, ale również zwięk-
szymy naszą atrakcyjność dla klientów – wyjaśnia Laurent Spies-
sens, zastępca dyrektora generalnego DCT Gdańsk S.A.
Umowa 30-to letnia z DCT Gdańsk, została podpisana 18 grudnia 
2020. To kolejna działka inwestycyjna, jaką od Portu Gdańsk wyna-
jął terminal DCT – w sumie jest to ok. 95 ha. Na terenie Portu Gdańsk 
wciąż dostępne są tereny pod inwestycje, o łącznej powierzchni 
ponad. 70 ha. W tym bardzo atrakcyjny teren z bezpośrednim do-
stępem do już istniejącego pirsu głębokowodnego. To ostatnia taka 
okazja w polskich portach.

tekst: Port Gdańsk
zdjĘcia: Port Gdańsk

DCT rozwija swój biznes w Porcie Gdańsk. Naj-
większy terminal kontenerowy na Bałtyku wchodzi 
w kolejną fazę rozbudowy. Na blisko 6,5 ha działce 
powstaną place, parking i budynek biurowy.

kolejny teren pod 
iNWesTycję
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2020 był rokiem ogromnych wyzwań, jed-
nak Port Gdynia zakończył go ze wzrostem 
– 2,9% w skali roku. W grudniu 2020 r. prze-
ładowane zostało 1 959,0 tys. ton, co w po-
równaniu do wyniku z tego samego okresu 
w 2019 r. - 1 769,4 tys. ton - jest wzrostem 
o 10,7%. Bardzo widoczna jest dynamika 
wzrostu przeładunków zboża - za 12 mie-
sięcy wyniosła 68,6%. Ważny jest także 
wzrost przeładunków kontenerów – 0,9% 
w skali roku.
- Zamknęliśmy rok 2020 wzrostem przeła-
dunków o 2,9 proc. w porównaniu do 2019 
roku, który był rekordowy w historii por-
tu (24 mln ton.). To bardzo istotny wzrost 
w czasie światowej pandemii i spowol-

nienia gospodarczego. Ten fakt najlepiej 
świadczy o doskonałej sprawności i efek-
tywności terminali operujących na terenie 
Portu Gdynia oraz konsekwentnej realizacji 
strategii rozwoju Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A. – mówi Adam Meller, prezes Za-
rządu Morskiego Portu Gdynia S.A.

Krajowy sektor logistyczny coraz chętniej 
korzysta z usług polskich terminali na Bał-
tyku, do czego przyczynia się poprawa infra-
struktury dostępowej, w tym modernizacje 
linii kolejowych i oddane w ostatnich latach 
odcinki autostrad i dróg ekspresowych. 
W Porcie Gdynia wszystkie inwestycje kon-
tynuowane są zgodnie z harmonogramem. 
Do największych należą „Pogłębianie toru 
podejściowego i akwenów wewnętrznych 
Portu Gdynia” oraz „Przebudowa nabrze-
ży w Porcie Gdynia”, budowa Publicznego 
Terminalu Promowego oraz przebudowa in-
frastruktury kolejowej. Całkowita wartość 
inwestycji infrastrukturalnych w obrębie 
Portu Gdynia to ponad 4 miliardy złotych.

tekst: Port Gdynia
zdjĘcia: Port Gdynia

poRT gdyNia 
w czołówce na bałtyku

Pomimo światowego spowolnie-
nia gospodarczego wynikającego 

z pandemii tempo inwestycji 
w Porcie Gdynia nie zwalnia. 

Udało się osiągnąć rekordowy 
wynik przeładunków – ponad 

24,6 mln ton.
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Port Gdynia 
w trosce 
o środowisko

tekst: Port Gdynia
zdjĘcia: Port Gdynia

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. złożył niedaw-
no wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gdańsku, o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach inwestycji pt. „Budo-
wa Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia. 

To ważna chwila w tej kluczowej inwestycji dla rozwoju Portu Gdy-
nia i regionu.
W trosce o dobro środowiska naturalnego i mieszkańców miasta 
Gdyni, władze Portu przeprowadziły szereg analiz i badań mają-
cych na celu zbadanie potencjalnego oddziaływania inwestycji na 
otoczenie.
Jednym z istotnych aspektów dla Gdyni jest zachowanie charak-
terystycznego, morsko – przemysłowego charakteru krajobrazu 
otoczenia. Dlatego, w pierwszej kolejności przeprowadzono wa-
loryzację i kompleksową analizę oddziaływania na krajobraz dla 
różnych wariantów Portu Zewnętrznego wraz z mapami z punk-
tów widokowych.
Analiza wykazała, iż pomimo widocznego dla obserwatora in-
dustrialnego krajobrazu wybrany do realizacji wariant Portu Ze-
wnętrznego pozwoli na utrzymanie szerokiego widoku na wody 
Zatoki. Mając na uwadze przemysłowy charakter portu i nie za-
pominając, iż miasto Gdynia wzięło swój początek od wizji budo-
wy pierwszego polskiego portu, nie przewiduje się negatywnego 
wpływu inwestycji na lokalną społeczność. Dodatkowo, Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia S.A. zaplanował wybudowanie wieży wido-
kowej, wieńczącej pirs zewnętrzny wraz z aleją pieszo – rowerową, 
która umożliwi widok na Zatokę Gdańską i Półwysep Helski. Będzie 
to kolejny punkt na mapie miasta, jako atrakcja turystyczna.
Jedną z priorytetowych analiz było zbadanie potencjalnego wpły-
wu Portu Zewnętrznego, zarówno na siedliska, jak również na 
warunki hydrodynamiczne panujące w akwenie. Na podstawie 
wykonanych modeli możemy zapewnić mieszkańców Gdyni i tu-

rystów, że powstanie pirsu zewnętrznego nie zaburzy przepływu 
wód w głąb Zatoki Puckiej. Badania objęły swoim zasięgiem rów-
nież przeprowadzenie analizy w zakresie ruchu rumowiska. Symu-
lacje komputerowe wykazały, iż nie przewiduje się negatywnego 
wpływu na plaże i klify, w sąsiedztwie portu. Stan plaż i kąpielisk, 
z których korzystamy nie ulegnie zmianie ani pogorszeniu.
Priorytetowym zadaniem dla służb portowych było wybranie ze 
wszystkich analizowanych wariantów rozwiązania najbardziej 
korzystnego dla środowiska, w zakresie hałasu. Dbałość o do-
bro lokalnej społeczności przyczyniła się do zmiany pierwotnie 
nakreślonego kształtu pirsu zewnętrznego. W trakcie prac nad 
raportem oddziaływania na środowisko wnikliwie i z wykorzysta-
niem najnowszych technologii przeanalizowano rozprzestrzenia-
nie się hałasu, w otoczeniu pirsu i portu. Na podstawie uzyskanych 
wyników Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., będąc świadomym 
potencjalnych zagrożeń i oddziaływań hałasu, zmienił projekt 
na rzecz wariantu, którego oddziaływanie na klimat akustyczny 
w tym rejonie jest znacząco mniejszy.
Wielopoziomowa, roczna analiza w zakresie wpływu na organi-
zmy bytujące w rejonie akwenu Zatoki Gdańskiej wykazała, iż nie 
poniosą one szkody z powodu budowy czy też funkcjonowania 
nowego pirsu w Porcie Gdynia. Jest to szczególnie ważne, gdyż 
region szczyci się dogodnymi warunkami dla bytowania ptaków 
i roślin podwodnych.
Jednocześnie, w celu wkomponowania nowego układu komunika-
cyjnego drogowo – kolejowego oraz budowli samego pirsu w tkankę 
miejską, wprowadzone zostaną elementy małej architektury. Wy-
żej wymienione elementy dostosowania urbanistycznego do ota-
czającego krajobrazu zaprojektowane zostały w taki sposób, aby 
zachować modernistyczny i portowy charakter naszego miasta.
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Modernizacja, pozwoli m.in. na szybsze 
usuwanie awarii oraz ułatwi sterowanie 
rozproszonymi odnawialnymi źródłami 
energii. Będzie to pierwsze tak komplekso-
we wdrożenie w Polsce.
Dyspozytorzy zyskają zautomatyzowane 
procesy wspierające sterowanie pracą sie-
ci. System samodzielnie wskaże optymalne 
rozwiązania, dokona także analizy ewentu-
alnych zagrożeń dla stabilnej pracy sieci.

pierwszy w kraju

Nowy, scentralizowany system sterowania 
SCADA/ADMS będzie pierwszym w Polsce 
kompleksowym system dyspozytorskim 
sterowania pracą siecią wysokich, śred-
nich i niskich napięć, który obejmie cały 
obszar działania operatora sieci dystrybu-
cyjnej. Pozwoli na połączenie elementów 
inteligentnej infrastruktury, w tym także 
czujników i urządzeń telekomunikacyjnych, 
w jedną sprawnie działającą całość.

automatyzacja i ograniczanie 
wpływu awarii

Pierwszy etap inwestycji obejmuje m.in. 
wdrożenie funkcji monitoringu obciążenia 
pracy sieci w czasie rzeczywistym wraz 
z jego wizualizacją oraz funkcji automatycz-
nej identyfikacji uszkodzeń. Zastosowanie 
modułu FDIR (ang. Fault Detection, Isolation 
and Restoration), dzięki automatyzacji prze-
łączeń na sieci, umożliwi znaczne ogranicze-
nie czasu usuwania oraz zasięgu awarii.

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, 
przystąpiła do prac nad wdrożeniem SCADA/ADMS, czyli 
najnowszej generacji centralnego systemu zarządzania ru-
chem sieci elektroenergetycznej. 

tekst: Energa
zdjĘcie: Energa

eNeRga wpRowadza 
nowy system
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System będzie również miał możliwość 
dokonywania samoczynnej, dynamicznej 
rekonfiguracji sieci w celu optymalizacji 
jej pracy. Wdrożenie funkcji kontroli prze-
pływu mocy czynnej i biernej ułatwi m.in. 
sterowanie źródłami rozproszonymi.

wsparcie dla oze

Ważną funkcją nowego systemu, wdrożoną 
na tym etapie, będzie planowanie rozwoju 
sieci dystrybucyjnych z uwzględnieniem 
rozproszonych źródeł generacji. System 
będzie w stanie przeanalizować wpływ 
projektowanych odcinków sieci elektro-
energetycznej oraz rozproszonych źródeł 
na działanie obecnej infrastruktury, jeszcze 
przed ich powstaniem.

nowe funkcje do 2026 r.

W ramach drugiego etapu modernizacji, 
którego zakończenie planowane jest na 
koniec 2026 r., wprowadzone zostaną ko-
lejne funkcjonalności. System wzbogacony 
będzie m.in. o funkcję symulatora treningo-
wego dla dyspozytorów.
Dodana zostanie również funkcja kontro-
li i regulacji wielkości generowanej mocy 
w źródłach wytwórczych przyłączonych do 
sieci wszystkich napięć, funkcja planowa-
nia i uzgadniania wyłączeń dla sieci WN, 
SN i nn z możliwością tworzenia sekwencji 
łączeniowych, funkcja obsługi zgłoszeń, 
reklamacji i awarii z możliwością dynamicz-
nego wyznaczania wskaźników realizacji 
zadań (wskaźnik zaoszczędzonej energii, 
wskaźniki niezawodności zasilania) oraz 
funkcja automatycznego generowania i ak-
tualizacji schematów sieci niskich napięć.

ALIcJA BARBARA 
kliMiuk
Prezes Zarządu Energi 
Operatora 
Wprowadzenie nowego systemu znacznie 
zwiększy możliwość nadzoru i kontroli nad 
pracą sieci nie tylko wysokich, ale również 
średnich i niskich napięć. Jest to szczególnie 
istotne ze względu na coraz większą rolę, 
jaką pełnią przyłączane do tych sieci rozpro-
szone odnawialne źródła energii .
Proces wdrożenia podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy z nich realizowany jest w ramach 
projektu Smart Grid, który jest dofinanso-
wany ze środków Unii Europejskiej (Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
2014–2020).
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Zabytkowe
Najemca

na dłużej
w Business Center

Sektor handlowy to 
segment nieruchomo-
ści, który najdotkliwiej 

ucierpiał podczas 
pandemii, głównie 

z powodu trzech 
lockdownów oraz 

wciąż przedłużanych 
ograniczeń. Pomimo 

to w 2020 r. do użytku 
oddano blisko 260 tys. 
mkw. GLA powierzchni 

w centrach handlowych, co stanowi wynik zbliżony 
do roku 2019. W 2021 możemy spodziewać się, że na 

rynek trafi kolejne 200-250 tys. mkw. GLA.

 LPP finalizuje pierwszy etap rozwoju kompleksu 
Fashion Lab. Spółka podwaja powierzchnię biuro-
wą centrali w Gdańsku. Pomorska spółka odzieżo-
wa oddała do użytku pracowników nowy budynek 
na ul. Łąkowej o łącznej powierzchni 17,5 tys. m2, 
podwajając w ten sposób metraż swojej centrali 

w Gdańsku. Otwarcie 
obiektu kończy pierwszy 
etap rozbudowy kom-
pleksu LPP Fashion Lab, 
który docelowo ma skła-
dać się z 4 biurowców. 
Zakończenie całości 
inwestycji przewidywa-
ne jest na 2027 r. 

coraz wiĘcej centrów 
HandlowycH

avills Investment Management (Savills IM) podpisał umowę przedłużenia 
najmu w warszawskim parku biurowym Gdański Business Center. Firmą, 
która zdecydowała się przedłużyć umowę o kolejne 5 lat, jest Provident 
Polska. Z Gdański Business Center firma związana jest od samego począt-

ku funkcjonowania obiektu, tj. od 2014 roku. Biura Provident Polska znajdują się na 
dwóch piętrach Budynku GBC A i zajmują ponad 4 000 mkw. powierzchni. 

budowa fasHion lab 
na ukończeniu

N
ieruchom

ości
s
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akup udziału w nieru-
chomości czy najem 
z dojściem do własności 

– to tylko dwa rozwiązania, które ułatwia-
ją zakup własnego „M”. Ostatnie miesiące 
przyniosły potężny wzrost zainteresowa-
nia ofertami firm, które zastępują lub uzu-
pełniają banki w finansowaniu mieszkań. 

Nie masz 20% wkładu własnego, aby ku-
pić mieszkanie z pomocą kredytu? Nie 
jesteś sam. Z takim problemem mierzą 
się miliony Polaków, Brytyjczyków, Fran-
cuzów czy Niemców. Rozwiązaniem tego 
problemu może być oferta firm technolo-
gicznych, które na warsztat wzięły rynek 
mieszkaniowy. Na Zachodzie znaleźć mo-
żemy kilka takich ciekawych proptechów 
– bo tak fachowo nazywa się właśnie fir-
my technologiczne działające w obszarze 
rynku nieruchomości. Postanowiliśmy 
przybliżyć pomysły 5 z nich.

najem z dojściem do własności

Na pierwszy ogień proponujemy rozwią-
zanie z rodziny „najem z dojściem do wła-
sności”. Na Zachodzie takie oferty mają 
deweloperzy i fundusze czy szerzej firmy 

inwestujące na tym rynku. Przykładem tej 
drugiej może być Coownership. W ofercie 
mają dwa rozwiązania. W pierwszym ktoś 
kto nie ma pieniędzy na zakup całej nieru-
chomości kupuje tylko jej część. Może to 
zrobić nawet z pomocą kredytu hipotecz-
nego. Najważniejsze jest jednak to, że 
nie trzeba kupować całej nieruchomości. 
Wspomniana firma bardzo chętnie kupi 
bowiem od 10% do 50% udziału w miesz-
kaniu. Od tej części trzeba więc płacić 
czynsz. Nie musi to jednak trwać wiecz-
nie. Jeśli bowiem uda nam się uzbierać 
odpowiednio dużo pieniędzy, to – współ-
właściciele – możemy okupować od Coow-
nership coraz większy udział w nierucho-
mości w paczkach po 5%. 
Drugie rozwiązanie to klasyczny najem 
z dojściem do własności. Działa to tak, 
że podpisuje się umowę najmu na maksy-

5 sposobów na 
mieszkaNie

Dla wielu osób zakup 
mieszkania może być 

problemem ze względu na 
niski wkład własny. Jak ten 
problem można rozwiązać? 

Z

tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: pexels.com
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malnie 3 lata (z możliwością przedłuże-
nia). Co miesiąc oprócz czynszu najemca 
wpłaca potem określoną kwotę tytułem 
wkładu własnego. Ten kapitał się kumu-
luje i gdy uzbiera się wystarczająco duży 
(np. 10 czy 20%), to można iść do banku 
i zawnioskować o kredyt na zakup najmo-
wanego mieszkania. Podobnie działa też 
np. firma Divvy, która wymaga tylko 1-2% 
wkładu na start.

wprowadź się z pożyczkodawcą

Trochę podobnie do Coownership działa 
też Proportunity. Oni jednak nie wynaj-
mują nam mieszkania, tylko udzielają 
pożyczki. Dzięki tej firmie można ubiegać 
się o hipotekę mając minimum 5% wkła-
du własnego. Resztę (do 25% ceny nie-
ruchomości) kupuje firma inwestycyjna. 
W sumie więc to oni wykładają brakujące 
pieniądze na wkład własny. 
Finansowanie z Proportunity kosztuje i to 
całkiem sporo (na swojej stronie podają 
przykład z oprocentowaniem na poziomie 
8,49% rocznie). Tak samo jak w Coowner-
ship ich udział w nieruchomości można 
wykupywać proporcjonalnie do tego jak 
zmienia się wartość domu lub mieszkania. 
W sumie więc jeśli nieruchomość stanieje, 
a oni sfinansowali 10%, to przynajmniej 
kapitału oddać trzeba mniej niż się wzięło, 
ale działa to też w drugą stronę. 

kup taniej, podziel się zyskiem

Najbardziej niecodzienny i w sumie skom-
plikowany mechanizm stosuje firma Uni-
son. Można odnieść wrażenie, że sama 
firma miała problem, aby w przystępnych 
słowach wytłumaczyć mechanizm swo-
jego działania. W prostym ujęciu przed-
stawiane jest to tak, że dziś Unision ku-
puje udział w nieruchomości i czeka aż 
właściciel sprzeda dom czy mieszkanie. 
Gdy do transakcji dojdzie, to firma ma 
udział w zmianie ceny nieruchomości. 
Działa tu mnożnik razy 4. To znaczy, że je-
śli dziś Unision wypłaci właścicielowi 10% 
ceny nieruchomości, to zażąda przy sprze-

daży zwrotu pożyczonych pieniędzy plus 
40% zmiany ceny. Działa to w obie strony 
– firma może dostać mniej niż pożyczyła, 
gdy nieruchomość traci na wartości i zara-
bia, gdy dom lub mieszkanie zdrożeje. 
W praktyce wszystko opiera się o swoisty 
kontrakt terminowy - opcję - na zakup nie-
ruchomości. Firma za maksymalnie 17,5% 
wartości nieruchomości kupuje od nabyw-
cy mieszkania opcję na zakup 4-krotnie 
wyższego udziału w nieruchomości, po 
z góry ustalonej cenie (o 2,5% niższej niż 
dzisiejsza). Jest jeszcze jeden haczyk – do 
sprzedaży musi dojść za maksymalnie 30 
lat. Jeśli do tego czasu nieruchomość nie 
zostanie sprzedana, to Unision wynajmie 
rzeczoznawcę majątkowego, wyceni nie-
ruchomość i zażąda zwrotu pożyczonej 
kwoty i swojego udziału w zmianie war-
tości domu lub mieszkania. To mogą być 
spore kwoty. W zależności od okoliczności 
rynkowych – czyli tego czy nieruchomości 
zdrożeją czy stanieją – to pożyczka może 
się okazać albo ekstremalnie tania, albo 
droga. Tak czy inaczej pieniądze te można 
wykorzystać np. jako wkład własny przy 
zakupie mieszkania dla dziecka. Rozwią-
zanie jest dostępne w USA.

łatwiej odłożyć niż pożyczyć

Nie zawsze jednak, aby pomóc przy zaku-
pie mieszkania wszyscy namawiają nas 
do pożyczania pieniędzy. W poprzek tego 
trendu idzie StepLadder. Jest to rozwią-
zanie inspirowane tzw. systemem argen-
tyńskim, czyli działa na zasadzie zrzutek. 
Dokładnie chodzi o to, że rejestrujemy się 
na stronie i aplikacja łączy nas z ludźmi, 
którzy mają podobne cele oszczędzania. 
W efekcie grupowo odkłada się do wspól-
nej skarbonki. Geniusz tego rozwiązania 
polega na tym, że raz na miesiąc wyloso-
wana osoba dostaje całą kwotę i dzięki 
temu może zrealizować swoje marzenia 
szybciej. Jest to idealne rozwiązanie do 
zbierania np. na wkład własny. 
Łączenie się w grupy wspiera oszczędza-
jących w regularny odkładaniu pieniędzy 
i dążeniu do wyznaczonego celu. Twórcy 

aplikacji sugerują także, że oszczędzanie 
z nimi podnosi ocenę wiarygodności kre-
dytowej w oczach banków. Rozwiązanie to 
jest dostępne pod różnymi nazwami w kil-
ku krajach świata. Niestety Polski nie ma 
na tej liście.

gwarancja rządowa - szybciej 
i taniej

Większości tych firm chleb mógłby jed-
nak odebrać rząd wprowadzając prosty 
i tani mechanizm gwarancji kredytowych 
dla osób kupujących pierwsze relatywnie 
tanie mieszkanie. Na tej właśnie zasadzie 
bazuje program działający w Nowej Zelan-
dii. Obywatelom, którzy posiadają w go-
tówce 5% ceny nieruchomości i chcą kupić 
relatywnie tanie „cztery kąty”, udzielona 
może zostać gwarancja na brakujące 15% 
ceny. Na te brakujące pieniądze trzeba się 
dodatkowo zadłużyć, ale banki pożyczają 
dodatkową kwotę chętnie jeśli za poten-
cjalnym kredytobiorcą stoi państwowa 
gwarancja. Oczywiście wciąż konieczne 
jest badanie zdolności kredytowej poten-
cjalnego kredytobiorcy – jego rzetelności, 
wysokości osiąganych dochodów i pono-
szonych kosztów. Przy tym jednak brak 
wkładu własnego przestaje być trudnym 
do przebycia problemem w drodze do wła-
snego miejsca na ziemi. 
Podobnie mechanizm ten mógłby działać 
w Polsce. Bez wątpienia taki system gwa-
rancji byłby kilka lub nawet kilkanaście 
razy efektywniejszy niż dopłaty do kredy-
tów realizowane w Polsce w latach 2014-18 
w ramach programu „Mieszkanie dla mło-
dych”. Chodzi po prostu o to, że gwarancje 
są rozwiązaniem wielokrotnie tańszym 
niż bezpośrednie dopłaty. Bez wątpienia 
ucieszyłoby to Ministra Finansów. Z jego 
punktu widzenia przychody z podatków 
związanych z realizacją takiego programu 
powinny być bowiem wielokrotnie wyższe 
niż koszty jego działania, a same koszty 
pojawiłyby się dopiero za kilka lat. Do tego 
gospodarka dostałaby dodatkowy impuls 
prorozwojowy, a Polacy mogliby łatwiej 
kupić swoje pierwsze mieszkanie.
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Odcinkowy pomiar prędkości już działa na wszystkich 
odcinkach budowanej autostrady A1, gdzie ruch po 
nowej betonowej jezdni odbywa się w układzie 2+2, 

czyli po dwa pasy w obu kierunkach. Na obu odcinkach 
obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h. Ozna-

cza to, że wyznaczone zostały dwa odcinki pomiarowe. 
Pierwszy od Tuszyna do Piotrkowa Trybunalskiego 

o długości blisko 16 
km. Drugi odcinek 

od Kamieńska aż do 
początku obwodnicy 

Częstochowy ma nie-
mal 41 km długości. 

Łącznie pomiarem 
zostanie objętych 

blisko 57 km trasy.

Jeszcze w pierw-
szym kwartale 
tego roku w Gdyni 
zostanie ogłoszo-
ny przetarg na 
nowoczesne pojaz-
dy do e-kontroli. 
3 takie auta 
testowo jeżdżą 

od kilku miesięcy po ulicach stolicy i wy-
łapują nieuczciwych kierowców, którzy nie 
uiszczają opłat parkingowych. Teraz takie 
rozwiązanie chce wprowadzić Gdynia. System 
e-kontrolingu oparty jest na GPS, skaningu 
laserowym i kamerach. 

odcinkowy PoMiar już 
działa na a1

iewidoczny dla kontrolera bilet za płatne parkowanie ukryty za szybą za-
sypaną śniegiem? Brak drobnych do parkomatu? Nie w Gdyni. Tu kierowca 
nie musi wracać z wydrukowanym biletem do samochodu i umieszczać go 
na podszybiu. Weryfikacja każdego pojazdu odbywa się automatycznie 

– kontroler sprawdza numer rejestracyjny urządzeniem skanującym. Dlatego tak 
ważne jest, aby numery tablic zostały prawidłowo wpisane w parkomacie.
Gdyńska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje około 2500 miejsc postojowych.

auta do zdalnej 
e-kontroli

M
otoryzacja

N

Płatne
parkowanie

bez biletu
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Ostatnio za oknem jest zima – i to taka prawdziwa, nie tylko z nazwy. 
Warunki pogodowe są trudne, aby bezpiecznie podróżować samo-
chodem bezwzględnie trzeba pamiętać o kilku sprawach: wlaściwe 
ogumienie, kontrola poziomu płynów chłodniczych i hamulcowych, 
dobry i naładowany akumulator. Zwróćmy jednak uwagę także na 
stan szyb i wycieraczek w naszym aucie.
W okresie, w którym noc dominuje nad dniem, a opady atmosfe-
ryczne znacznie utrudniają widoczność, podstawą bezpiecznej 
jazdy są bowiem prawidłowo działające wycieraczki i czyste szyby, 
zapewniające dobrą widoczność. 
Koszt wymiany wycieraczek nie jest wielki, a komfort i bezpie-
czeństwo, które podwyższa zamontowanie nowych, jest nieoce-
nione zwłaszcza podczas długich podróży. Pierwszą oznaką, że 
pióra uległy zużyciu, jest zamglona powierzchnia szyby po wyko-
naniu cyklu pracy wycieraczek. Jeśli takie zjawisko zaobserwo-
waliśmy również w naszym samochodzie, zweryfikujmy, czy pióra 
wycieraczek nie są rozwarstwione lub popękane. Pamiętajmy, że 

zużyte pióra wycieraczek nie zbierają z szyb wody i brudu. Pozo-
stawione na powierzchni smugi ograniczają widoczność i niepo-
trzebnie absorbują uwagę kierowcy. 
Ważny jest też rodzaj płynu do spryskiwaczy, jakiego używamy. 
W przeciwieństwie do letniego zimowy płyn charakteryzuje się 
dużą zawartością alkoholu, dzięki czemu nie zamarza w chłodniej-
sze dni, a dodatkowo rozpuszcza zalegający na szybie lód. 
Aby dodatkowo zwiększyć widoczność szyb podczas ulewnych 
deszczy oraz opadów śniegu warto zadbać o dokładne wyczysz-
czenie i odtłuszczenie szyb. Jeszcze przed nadejściem zimy często 
zaopatrujemy się w nowe akcesoria do samochodu – miotełki, od-
mrażacze oraz skrobaczki do szyb. Szczególnie te ostatnie cieszą 
się dużą popularnością wśród kierowców, gdyż stanowią najszyb-
szą metodę oczyszczenia szyby z lodu i śniegu. Ale uwaga - inten-
sywne skrobanie lodu z szyby może porysować szkło, zwłaszcza, 
jeśli wraz z lodem zamarzł brud i piach. By zmniejszyć ryzyko 
naruszenia powierzchni szyby, używajmy skrobaczek z twardego 
tworzywa. W miękką, plastikową linię ostrza skrobaczki wbijają 
się ziarna piasku znajdujące się w zamarzniętym lodzie. I później 
powodują rysy w szkle. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy 
w mroźne dni nie wystarczą zimowe opony i sprawny 
akumulator. Trzeba pomyśleć także o odpowiedniej 
widoczności – a zatem o szybach i wycieraczkach. 

tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: Pixabay.com

Dobra widoczność to 
podstawa
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Zalet wynajmu jest wiele. Najważniejsza 
to fakt, że nie trzeba posiadać jednora-
zowo sporych zasobów finansowych, aby 
móc bez ograniczeń korzystać z samocho-
du. Warto zauważyć, że nowe generacje 
konsumentów nie są już tak przywiązane 
do własności - bardziej liczy się dla nich 
wygoda. A trzeba mieć świadomość, że 
posiadanie auta wygodne nie jest. trzeba 
je serwisować i naprawiać. A jeśli chce-
my później sprzedać, to może okazać się 
wcale niełatwe, ponieważ to, co dziś jest 
nowoczesne i modne, za kilka lat będzie 
przestarzałe. Poza tym samochody coraz 
szybciej tracą na wartości. 
I tu pojawia się opcja wynajmu samocho-
du – w zależności od potrzeb krótko- lub 
długoterminowego. Czemu bowiem nie 
wziąć auta, jakie sobie wymarzyliśmy, 
i nie użytkować go, płacąc jedynie mie-

sięczną ratę? Szczególnie, że w czasie 
trwania umowy użytkownika nie interesu-
ją też koszty przeglądów, serwisów, wy-
miany opon ani ubezpieczenia - wszystko 
to zapewnia firma, która wynajmuje nam 
auto. Decydując się na wypożyczenie auta 
bardzo istotną sprawą jest wybór firmy, 
z którą podpiszemy umowę – tylko wybór 
rzetelnego kontrahenta zapewni wynaj-
mującemu komfort użytkowania auta 
i bezproblemowe załatwienie wszystkich 
formalności. 

Wynajęcie jest też m,znakomitym roz-
wiązan9iem dla osób, które z samochodu 
korzystają sporadycznie, na przykład dwa 
razy do roku na wyjazdy urlopowe. Wów-
czas wynajęcie na dwa czy trzy tygodnie 
okaże się znacznie bardziej opłacalną 
formą, niż kupno samochodu i ponoszenie 
kosztów utrzymywania przez cały rok. 

Alternatywa dla 
kupna auta

Kupno samochodu to spory wy-
datek. I nie kończy się na cenie 
samochodu, gdyż do tego zwykle 
dochodzą koszty kredytu, ubezpie-
czenia, itp. Może więc zamiast ku-
pować samochód, to go wynająć?

tekst: Rafał Korbut
zdjĘcia: Pixabay.com



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.

Podcasty, youtube, streamingi, 
czyli morderstwo 
żywej kultury…

 a może jednak nie? Niebawem 
minie rok, kiedy to w panice na-
sze władze postanowiły zamknąć 

nas w domach, pozwalając jedynie na sporadyczne 
zakupy. Pamiętamy wszyscy historie o mandatach 
za przejście przez zielony skwer z psem, wyjazd 
samochodem do myjni czy sportową przebieżkę 
po dzielnicy. Do dzisiaj rekordy popularności biją 
filmy, na których dobrze odżywieni i mało sprawni 
funkcjonariusze policji ścigają biegaczy… z marnym 
efektem :) Wtedy też jednym rozporządzeniem zo-
staliśmy odcięci od kultury i rozrywki na żywo, która 
praktycznie od tamtego smutnego czasu nie wróciła 
do nas w klasycznej formie. Życie jednak nie znosi 
pustki. Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się 
w sieci najróżniejsze formy aktywności artystycznej 
(lepszej lub gorszej) w postaci koncertów, spektakli, 
wystaw, prelekcji. Wszystko online, przygotowane 
prosto na nasze komputery i komórki. 

Po niecałym roku nikogo już to nie dziwi, przy-
zwyczailiśmy się do nowej rzeczywistości i nawet 

czasem zapominamy, że może być inaczej. A co 
ciekawe – instytucje artystyczne twierdzą, że na-
wet dzięki temu pozyskały nowego widza. Widza na 
odległość, który w normalnych warunkach nie zna-
lazłby możliwości, aby odwiedzić daną instytucję. 
Ale co dalej? Przecież kiedyś, miejmy nadzieję, że 
w nie długiej perspektywie, to szaleństwo się za-
kończy i wrócimy do dawnego życia. No właśnie… 
czy wrócimy? Czy kiedy otworzą muzea, dadzą zie-
lone światło wyprawom do sal teatralnych, ruszy-
my tłumnie? Czy forma online zostanie już z nami? 

Wracam właśnie ze spotkania z jednej z Filharmo-
nii w naszym regionie. Dyrekcja, której chwała za 
ciągłość pracy artystycznej mimo niesprzyjających 
warunków, praktycznie zmieniła swoją instytu-
cję w producenta muzycznych materiałów video. 
Działają pełną parą, produkując tydzień w tydzień 
koncert w wersji filmowej. I ktoś pewnie powie-
działby, że to dobry biznes. Jednak coraz częściej 
słyszy się głosy, iż publiczność nie chce płacić za 
dostęp w sieci do nagrań czy streamingów. Wybór 

darmowych propozycji jest ogromny i płynie szero-
kim strumieniem, nie tylko z najlepszych scen i es-
trad w Polsce, ale z całego świata – nie wyłączając 
największych, takich jak chociażby Metropolitan 
Opera House czy Zurich Opera House. Tu powstaje 
pytanie o biznesową część „zabawy” w sztukę onli-
ne, gdyż wpływy z biletów są ważną składową bu-
dżetów. A artystom, realizatorom i obsłudze trzeba 
przecież płaci. 

Wracając do wstępu – wierzę, że kultura, jaką zna-
my, się odrodzi. Liczę na to, także jako twórca, że 
wrócimy do celebrowania wieczornych wyjść do 
teatrów, że będziemy chcieli wrócić do normal-
ności sprzed marca ubiegłego roku. Że Teatr Wy-
brzeże, po całkowitej modernizacji głównej sceny 
wraz z widownią, wypełni się po brzegi widzami, 
że w Operze Bałtyckiej wrócą rzędy siedzeń na wi-
downi, w których zasiądą melomani, a do Filharmo-
nii na Ołowiance będzie znowu trudno kupić bilet. 
Czego Państwu i sobie życzę.

...



Pochodząca z 1979 r. pra-
ca Zdzisława Beksińskiego 
osiągnęła na Aukcji Sztuki 

Fantastycznej astronomiczną 
cenę. Licytacja obrazu zakoń-
czyła się na poziomie 600 tys. 

zł, natomiast 737 tys. zł zapłacił 
nabywca razem z opłatą orga-

nizacyjną. Poprzedni najdroższy 
obraz tego artysty kosztował 

razem z opłatami 401 tys. zł. 
„Rekordowy” obraz powstał 
w 1979 roku i od razu został 

zakupiony przez prywatnego kolekcjonera z Niemiec. Na 
wiele lat ślad po nim zaginął. 

Luksusowy jacht, napędzany dwoma moc-
nymi silnikami, został zbudowany w stoczni 
Galeon w Gdańsku. Zaprezentowano go 
w drugiej połowie stycznia. Model o nazwie 
325 GTO to pierwsza łódź tego typu na 
świecie. Producent jachtu działa na rynku 

od 1982 roku i jest 
prywatnym przedsię-
biorstwem specja-
lizującym się w pro-
dukcji luksusowych 
jachtów oraz łodzi 
motorowych. Firma 
zatrudnia ponad 
1400 pracowników.

zawrotna cena za obraz 
beksińskieGo

ak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zostaną przyznane 
Nagrody Teatralne Marszałka Województwa Pomorskiego za 2020 rok. 
Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzimy 27 marca. Na zgłoszenia ka-

pituła czeka do 26 lutego 2021 r. Kandydatów zgłaszać mogą: stowarzy-
szenia i związki twórcze, instytucje kultury, organy administracji publicznej, 
szkoły wyższe i szkoły artystyczne, media, organizacje pozarządowe, 
podmioty gospodarcze działające w sferze kultury.

Pierwsza taka łódź 
na świecie

Lifestyle
j

Pomorskie 
nagrody
teatralne
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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.

P uste ulice, zamknięte sklepy, nieczynne zakłady przemysło-
we. Oglądając po raz pierwszy - już przecież rok temu! - takie 
relacje z ulic Wuhan, wszyscy byliśmy pod ogromnym wra-
żeniem. Nieco zaniepokojeni, z zaciekawieniem obserwując 
dziejącą się na naszych oczach historię.

Kiedy pierwsza wiosenna kwarantanna zamknęła nas w domach, a większość 
centrów polskich miast także opustoszała, zaczęliśmy coraz częściej stawiać 
sobie pytania o konsekwencje tak daleko idącej społecznej izolacji. Czy stre-
fa relacji międzyludzkich, już przecież tak mocno nadszarpnięta przez konse-
kwentne przenoszenie każdej aktywności do Sieci, bezpowrotnie zmieni nasze 
życie i zamknie je niczym w szklanej bańce? Czy utracimy chęć bezpośredniej 
komunikacji, osobistego kontaktu?

saMotność

Późna noc. Typowy amerykański bar na rogu wielkomiejskiej ulicy. W środku 
jedynie cztery osoby – trójka klientów i barman. Wszyscy siedzą w milczeniu, za-
myśleni, nie nawiązują kontaktu wzrokowego. Obraz Edwarda Hoppera „Nocne 
marki” jest chyba najbardziej znanym spośród wszystkich dzieł tego, kultowego 
dla XX-wiecznej sztuki, amerykańskiego artysty. Choć malarz powtarzał wielo-
krotnie, że bohaterem i głównym tematem jego obrazów jest przede wszystkim 

światło, krytycy sztuki bardzo szybko okrzyknęli go malarzem melancholii. Hop-
per nie maluje pozbawionej obecności człowieka, pięknej i dzikiej przyrody. Po-
kazuje wnętrza mieszkań, przestrzeń wielkich aglomeracji, restauracje, stacje 
benzynowe - dzieła ludzkich rąk, całkowicie jednak ludzkiego ciepła pozbawione. 
Ukazane postaci albo kryją się za przedmiotami, mimochodem stając się ele-
mentem obrazu, albo znajdują się w samym jego centrum, idealnie oświetlone, 
skadrowane i wyraziste, a jednocześnie całkowicie samotne, nie wchodzące 
w relację z innymi, zamyślone.

Dzieło, powstałe w 1942 roku, bezpośrednio po ataku na Pearl Harbor, stało się 
niemal popkulturowym odbiciem atmosfery tamtych dni, niosąc ze sobą ciężar 
niepokoju, odosobnienia i konsekwencji społecznej traumy.

Z biegiem lat, stopniowo przyzwyczajając się do oglądania dramatycznych 
wydarzeń najpierw na ekranach naszych telewizorów, a następnie telefonów, 
czytając o coraz to nowych kataklizmach, katastrofach czy nawet zamachach 
terrorystycznych, wykształciliśmy w sobie mechanizm obronny. Już nie drżeli-
śmy ze strachu, nie śledziliśmy z niepokojem wydarzeń, które nas nie dotyczyły. 
Wychodziliśmy do kina, do restauracji, na siłownię, wypełnialiśmy każdy nasz 
dzień do granic możliwości, starając się sprostać coraz to nowym społecznym 
limitom szczęścia. Zapomnieliśmy, że samotność, a nawet poczucie wyobcowa-
nia, są naturalnym elementem naszej rzeczywistości.

WysPa 
izolacji czy 

Przestrzeń 
komunikacji?fo

t. 
A

ga
ta
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Od urodzenia staramy się dostosować swoje jestestwo do otoczenia, w którym 
żyjemy. Nawiązujemy kontakt przez zmysły, reagując na zainteresowanie z ze-
wnątrz – głównie rodziców i bliskich. Rosnąc, wchodzimy w coraz to nowsze śro-
dowiska, staramy się idealnie wkomponować w istniejący już układ wzajemnych 
relacji, spełniać pokładane w nas oczekiwania. Powtarzamy sobie, że naturalną 
rzeczą jest dążenie to życia w stadzie, funkcjonowanie zespołowo, otaczanie się 
bliskimi, przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami.

Jednocześnie zapominamy, że gwarantem bliskości i relacji nie są gwarne bary 
i puby, wypełnione po brzegi hotelowe spa czy sale koncertowe. Tak jak wnętrza 
u Hoppera są one jedynie miejscem, w którym możemy się znaleźć. Przestrzenią, 
którą możemy wypełnić. Taką samą przestrzenią jest Internet.

nowa rzeczywistość

Świat i czasy, w których żyjemy wymuszają na nas elastyczność i dostosowa-
nie się do nowych rozwiązań i technologii - lekcje online, zebrania firmowe na 
Zoomie, szukanie związków na Tinderze czy utrzymywanie przyjaźni dzięki 
wiadomościom na Messengerze lub Whatsapp’ie. Jeśli świadomie patrzymy 
na swoje życie, dokonujemy przemyślanych wyborów i żałujemy wynikających 

z tego konsekwencji, wszystkie te technologie są jedynie wspomagającym nas 
narzędziem.

Dziś wszyscy jesteśmy niczym postaci wyjęte z obrazów Hoppera. Jeśli to zaak-
ceptujemy, nie musi to wcale być nic złego.

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.

Edward Hopper, „Nocne marki”, olej na płótnie, Art Insitute of Chicago



3. Xiaomi mi WaTch

Ciekawy zegarek od chińskiego producenta dostępny do 
kupienia już w Polsce. Wyposażony jest w okrągłą tarczę 
i 1,39 – calowy panel AMOLED pokryty szkłem Corning Gorilla 
Glass trzeciej generacji. Posiada 117 profesjonalnych trybów 
aktywności – np. biegania, jazdy na rowerze, jogi czy pływania. 
Urządzenie posiada także czujnik tętna, akcelerometr i żyro-
skop, a także funkcję śledzenia faz snu. Pozwoli na 16 dni 
pracy przy normalnym użytkowaniu, a do pełnego naładowania 
wystarczą zaledwie 2 godziny. 

1 . maseczka RazeR hazel

Firma Razer, zajmująca się sprzętem gamingo-
wym zaprezentowała maseczkę RGB. Urzą-
dzenie przede wszystkim będzie zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się wirusa, dodatkowo 
dzięki wbudowanemu głośnikowi, który będzie 
przetwarzał dźwięk i emitował go na zewnątrz, 
rozmówca będzie nas lepiej słyszeć. Maseczka 
posiada aktywną wentylację powietrza, szczelną 
uszczelkę pozwalającą na idealne dopasowanie 
do twarzy i brak dyskomfortu oraz technologię 
Voiceamp gwarantującą mniejszy ucisk na uszy. 
Do ładowania i dezynfekcji maski otrzymamy 
specjalne etui. 

2. piloT Na eNeRgię słoNeczNą

Samsung zapowiedział pilot do telewizora zasila-
nego energią słoneczną! Rozwiązanie jest bardzo 
ekologiczne i oszczędne – eliminuje z użytkowania 
baterie, a do produkcji urządzenia wykorzystano 
przetworzone plastikowe butelki. Wystarczy odłożyć 
pilot w nasłonecznione miejsce by zaczął się ładować. 
Piękna pogoda za oknami oczywiście nie będzie 
konieczna byśmy mogli obejrzeć telewizję -  urządze-
nie naładujemy standardowo poprzez port USB. Piloty 
będą dodawane jeszcze w tym roku do dużej części 
telewizorów NEO QLED i Lifestyle

Gadżetomania
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