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zy da się „prze-
kuć sztukę 
w biznes”? Czy 
można być jed-
nocześnie arty-

stą i biznesmenem? Jak ważne 
dla przedsiębiorcy są relacje 
z ludźmi? Na te i wiele innych 
pytań odpowiada w wywiadzie 
Tomasz Podsiadły, aktor, reży-
ser i konferansjer, który wła-
śnie świętuje 30-lecie pracy 
artystycznej. 
W bieżącym wydaniu Expressu 
Biznesu, który właśnie trzyma-
cie w rękach, na kolejnych stro-
nach poruszamy wiele istotnych 
dla przedsiębiorców kwestii, 
jak choćby: perspektywy dla 
rozwoju pomorskiej gospodar-
ki, szansa dla biznesu (jaką 
może stać się rządowy projekt 
pod nazwą Krajowy Plan Odbu-
dowy), urzędy skarbowe, które 
stają się coraz przyjaźniejsze 

dla prowadzących własne biznesy czy w końcu dziesiątki milionów 
złotych, jakie pomorski samorząd chce zainwestować, aby stwo-
rzyć dogodna warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.
Ponadto na  stronach  najnowszego numeru  naszego magazynu 
znaleźć można informacje o ostatnich działaniach podejmowanych 
przez lokalne samorządy, trwających inwestycjach mieszkanio-
wych realizowanych przez deweloperów, aktualności gospodarcze 
oraz garść nowinek z rynku motoryzacyjnego. 
Zapraszam do lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu

POPRZEDNIE WYDANIA:

C



WYDAWCA:
PR MEDIA GROUP Sp. z o.o.,

Aleja Zwycięstwa 24,
80-219 Gdańsk,
tel. 58 736 16 92

redakcja@expressy.pl,
www.expressbiznesu.pl

ISSN 2080-5179

reDAktor
nACzelnY

Piotr Ruszewski

ZESPÓŁ:
Rafał Korbut

(redaktor prowadzący),
r.korbut@expressy.pl

tel. 606 112 745

REDAKCJA

reklAMA:
Rafał Laskowski

(dyrektor handlowy),
r.laskowski@expressy.pl,

tel. 791 980 155

Danuta Bieszke
(doradca ds. reklamy)

d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

SekretArz
DS. ADMiniStrACYjnYCh:

Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155

m.chmielewska@expressy.pl

SkŁad i ŁamaniE
Łukasz Wick

(grafik)
l.wick@expressy.pl

MArketinG / reklAMA / Pr

PARTNERZY EXPRESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW:

B ą d ź
n a  B i e ż ą c o

/ExpressBiznesu

/Express_Biznesu



W TYM NUMERZE

32

30

14

52

Biznes
12 Przyszłość pomorskiej gospodarki
14 Szansa dla polskiego biznesu
16 Nowy obowiązek dla zawierających umowę o dzieło
20 Wzajemnie
22 Urzędy skarbowe przyjazne przedsiębiorcom
24 Miliony złotych na nowe tereny inwestycyjne

Samorządy
28 Nowy Staw - czyste serce Żuław zaprasza
32 Po pierwsze: oświata, drogi i kolej
34 Rok Zaślubin Polski z Morzem: podsumowanie
36 Inwestycje za 30 milionów!
37 To jest czas na działanie! Przedszkole w Zblewie będzie jak z bajki!
38 Instalacje fotowoltaiczne i rozwój energetyczny Gminy Pelplin
42 Koszwały mogą być dumne z nowego wozu
44 Powiatowe plany na 2021 rok
46 Lotnicze mapy strat ciepła
49 Tczew nagradza przedsiębiorczych

GoSpodarka
56 Fundusze norweskie płyną do Gdyni
57 Gdański port szuka inwestora

nieruchomości
60 Deweloperzy nie zwalniają tempa
62 Najlepszy początek roku w historii
63 Kredyty jeszcze nie były tak tanie

motoryzacja
66 Co słychać w pomorskich salonach?

LifeStyLe
68 Kultura otwarta…
71 Zachwycać - Oburzać - Skłaniać do refleksji





BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 7    

Pasja dodaje
skrzydeł... od

trzydziestu lat.

omasz, ile Ty masz właści-
wie lat?

A na ile wyglądam?

Trzydzieści parę…

Jesteś miła, wyglądam na więcej. Mam 
czterdzieści cztery lata.

Czterdzieści i cztery. Trzydziestolecie pracy, 
jak to możliwe?

Wiek znamienny. A trzydziestolecie wynika 
z tego, że pierwszy raz na scenie stanąłem 
w wieku 14 lat w Teatrze Miejskim w Gdyni. 
Dokładnie 9 listopada 1991 roku.

Nie próbowali Cię przez te trzy dekady 
znieść ze sceny?

Wielokrotnie. Szczególnie, gdy pracowa-
łem w teatrze na etacie. Na ich szczęście 
sam odszedłem, a na moje, znowu poko-
chałem teatr.

Cofnijmy się do Twojego debiutu. Masz 
czternaście lat, stoisz na scenie - gdzie się 
wtedy widziałeś za trzydzieści lat? Jaką 
miałeś wizję siebie?

Pamiętam, że po trzeciej próbie generalnej, 
czyli po pierwszym spotkaniu z publiczno-
ścią, podszedł do mnie któryś z dorosłych 
aktorów i zapytał, czy mi się coś stało, bo 
zmienił mi się głos. Chyba z nerwów, choć 
ja zupełnie tego nie zauważyłem. Gdy mia-
łem czternaście lat, wydawało mi się, że trzy 
dekady później będę starym człowiekiem. 
Zawsze chciałem pracować w teatrze. Wie-
działem, że będę. Wychowywałem się z bab-
cią, która była śpiewaczką operową, znałem 
realia tego świata. Nie myślałem na pewno, 
że będę reżyserował, a nie grał. Właściwie 
wcale nie chciałem reżyserować.

Dlaczego?

Reżyseria wydawała mi się najmniej pre-
stiżowa. Pracę w teatrze widziałem przez 
pryzmat sceny i braw. Reżyser sterował 
wszystkim z tylnego siedzenia, a mnie inte-
resowało wyłącznie granie. Wiąże się z tym 
anegdota. Pracując nad „Księciem i żebra-
kiem”, reżyser (Jarosław Kilian) wziął rodzi-

ców kolei i moich na rozmowę, mówiąc: „Zo-
baczycie Państwo, Patryk będzie aktorem, 
a Tomek zostanie reżyserem”. Co u Patryka 
nie wiem, choć aktorem nie został…

Z czysto biznesowego punktu widzenia, 
aktorzy nie mają zbyt wielu możliwości 
dobrego zarobku.

Ze strony biznesowej bycie reżyserem, jest 
o wiele bardziej intratne rozwojowo i finan-
sowo. Faktem jest, że gdy aktor otrzyma 
rolę w serialu to właściwie osiąga rozpo-
znawalność i stabilizację. Może także speł-
niać swoje marzenia artystyczne w teatrze, 
choć niestety najczęściej gdzieś na prowin-
cji. Może się też szybko wypalić. 

Porzuciłem granie na rzecz reżyserii natu-
ralnie i mimochodem. Znasz mnie i wiesz, że 
mam jakiś imperatyw wewnętrzny, który cią-
gnie mnie do zarządzania, to chyba u mnie 
rodzinne. Marzenia o serialach skończyły się 
wraz z decyzją o pozostaniu w Trójmieście.

T Tomasz Podsiadły, aktor, reżyser, konferansjer, człowiek 
przekuwający sztukę w biznes. Choć trudno w to 
uwierzyć, obchodzi w tym roku trzydziestolecie pracy 
artystycznej. O to, jak to możliwe i ile zmieniło się w jego 
życiu w ciągu tych trzech dekad pytała Agata Braun.

TEKST: Agata Braun
ZDJĘCIA: Sebastian Mul
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Dlaczego podjąłeś taką decyzję?

Pojechałem, nie tak dawno, do War-
szawy na kilka miesięcy, żeby spró-
bować swoich sił. Z tą tylko różnicą, 
że miałem już ugruntowaną pozycję 

zawodową tutaj. Nie musiałem stawiać 
wszystkiego na jedną kartę. Zrozumia-

łem, że Trójmiasto jest moim miejscem 
na ziemi. Tu mam rodzinę, przyjaciół, re-

lacje. A biznes to relacje. Zdarza mi się 
pracować w całej Polsce, ale zawsze 
mogę wrócić do domu. Dobrze, że nie 
pytasz, czy wolę Gdańsk, czy Gdynię. 
Często słyszę to pytanie. Dla mnie to 

są dwa różne, współgrające byty, każdy 
z własną historią i temperamentem.

Chciałam o to zapytać! To teraz powiedz 
mi, jak się w Trójmieście robi biznesy arty-
styczne?

Niełatwo. Trójmiasto było i jest dosyć opor-
ne na inwestowanie w kulturę. Jako metro-
polia o charakterze portowo-stoczniowym 
nie stawia kultury na piedestale. Widzi ją, 
ale nie otwiera się na innowacje. Inaczej 
jest w przypadku Poznania, czy Warsza-
wy. U nas kultura zajmuje dalsze miejsca 
w rankingu potrzeb i zainteresowań. 

A jaka jest trójmiejska kultura? 

Nie mamy zbyt dużej konkurencji. Są 
ośrodki duże, z tradycjami, ale wciąż 

brakuje konkurencyjności na rynku. Biz-
nesowo jest to także ciekawe zjawisko. 
Podczas projektów sprzedażowych, dzia-
łań marketingowych sięga się po muzykę, 
kino, stand-up, ale nie po teatr. No chyba, 
że przyjedzie spektakl z Warszawy.

Ale przecież firmy mają w swojej misji za-
pisy o wsparciu kultury. Co w takim razie 
wspierają?

Przede wszystkim sport, bo to się wizerun-
kowo najlepiej przekłada na zyski. Sport 
łączy i jest popularny. Na drugim miejscu 
jest muzyka. Zarządy firm wybierają kultu-
rę z górnej półki. Prędzej zaproszą pracow-
ników do filharmonii, niż na farsę w ma-
łym teatrze. Takie jest prawo tego rynku 
- wspieramy to, co daje poczucie prestiżu. 
Tego rodzaju wsparcia brakuje szczegól-
nie mniejszym ośrodkom, które potrafią 
mieć bardzo interesującą ofertę. Dlaczego 
tak się dzieje? Pokutuje przeświadczenie, 
że kultura nie jest nośna, a inwestowanie 
mało dochodowe. Ludzie często nie zdają 
sobie sprawy, jak wielu środków i funduszy 
wymaga produkcja spektaklu, czy koncer-
tu, a nawet jego jednorazowego wystawie-
nia. W 90% przypadków wpływy z biletów 
nie są w stanie tych kosztów pokryć, mimo 
pełnej sali. Bardzo dobrze, że są jednak fir-
my, które sztukę wspierają, szkoda, że nie 
ma ich więcej.

W Polsce pokutuje myślenie, że kultura jest 
darmowa, a płacenie za nią to fanaberia.

Nie jesteśmy wciąż na tyle zamożnym kra-
jem, by swobodnie realizować szczyt pira-
midy Maslowa. Dawanie czegokolwiek za 
darmo sugeruje, że nie ma wartości. Dobrą 
praktyką jest rozdawanie wejściówek, któ-
re trzeba jakoś zdobyć.

Widz musi mieć świadomość, że się trochę 
natrudził, wtedy dopiero szanuje kulturę.

Efekty działań kulturalnych nie są mie-
rzalne, dotyczą miękkich kompetencji, nie 
sposób przedstawić wyników na wykresie. 
Kultura jest trudna w produkcji, ulotna, 
niepoliczalna. Trochę jak z drogim samo-
chodem. Wymaga tego samego zasobu 
części, ale dostrzegamy wyraźną różnicę 
między Maserati, a Skodą.
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Od 30 lat pracujesz na scenie, w różnych 
rolach. Co z Twojego doświadczenie sce-
nicznego, pomogło Ci w rozwoju kariery 
biznesowej?

Pomogła zmiana sposobu myślenia. Mało 
który artysta jest dobrym biznesmenem, 
choć powinien. Szkoły nie uczą tego, jak 
sobie radzić po dyplomie. A tu wszystko 
trzeba sobie wypracować, wychodzić.

Pracowałem na etacie i wydawało mi się, 
że nic więcej nie muszę. Poszedłem drogą 
trudniejszą, ale ciekawszą. Będąc aktorem 
potrafię wykorzystywać w biznesie umie-
jętność odczytywania mowy ciała. Mam 
też swobodę negocjacji. Znam też moc jaką 
generują relacje. Bez nich niewiele można 
osiągnąć. Jeśli myślisz o pracy w kulturze, 
skup się na relacjach z ludźmi. 

Skąd taka zmiana sposobu myślenia?

Miałem dosyć obserwowania sukcesów in-
nych. Przyjaciółka uświadomiła mi, że zasa-
dy biznesowe przekładają się na świat kul-
tury i sztuki. Tylko finalny produkt jest inny.

Na przestrzeni trzech dekad zaliczyłeś wie-
le wzlotów i upadków. A jak było z rokiem 
2020, trudnym dla wszystkich?

To był najbardziej wartościowy rok w moim 
życiu pod względem samorozwoju. Gdy 
w marcu straciliśmy możliwość zarobku, 
miałem nagle dużo czasu na naukę. Prze-
czytałem dziesiątki książek dotyczących 
relacji, rozwoju i siły charakteru. Leżałem 
na balkonie i czytałem. Po dwóch miesią-
cach byłem opalony, jak po egzotycznym 
urlopie, a w głowie buzowało mi od prze-
myśleń. Uświadomiłem sobie, że sztuka nie 
wróci w formie, którą znaliśmy. Musimy być 
nastawieni na zmianę. Nie ma co czekać na 
powrót „normalności”. Pomocna okazała się 

też dieta informacyjna. Wyłączyłem telewi-
zor i ograniczyłem negatywny przekaz.

Pracujesz z zawodowcami i amatorami, 
dostrzegasz znaczącą różnicę w sposobie 
pracy?

Praca z amatorami w Bałtyckim Teatrze 
Różnorodności była moim świadomym 
wyborem. Tam jest pasja. Praca na 
etacie ją zabija. Stałe zarobki, 
rodzaj stabilizacji i wygody… 
Pasja dodaje skrzydeł. Zde-
cydowanie trudniej pracu-
je się ze zgorzkniałym 
profesjonalistą, niż 
nawet średnio zdol-
nym amatorem. 
Jeżeli mogę wy-
bierać, to wolę 
pracować z ludź-
mi z pasją, także 
w biznesie.

Podsumuj w trzech słowach 
te trzydzieści lat pracy.

Zmiana, zmiana, zmiana. 

Kocham swoją pracę, ludzi, 
biznes, ale nie wyobrażam so-
bie życia bez teatru. Gdy go nie 
ma ,widzę jak bardzo mi brakuje tej macierzy, 
w której wyrosłem. To mocny fundament.

Czego Ci życzyć?

Abym spotykał na swojej drodze osoby, które 
wniosą w moje życie długofalową wartość.

Rozmawiała Agata Braun



 10    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



rójmiasto znalazło się w pierwszej piątce w kategorii  FDI Strategy dla miast 
średniej i małej wielkości oraz kategorii FDI Strategy – Rising Cities w rankin-
gu fDi Global Cities of the Future 2021/2022. Miasta zostały ocenione pod 

względem potencjału gospodarczego, przyjazności dla biznesu, kapitału ludzkiego 
i stylu życia, dostępności i efektywności. Tym, co wyróżnia Trójmiasto na tle innych 
polskich miast, jest świadomość wartości dodanej różnorodności i jej ogromnego 
potencjału pobudzania rozwoju gospodarczego i społecznego.

Ponad 200 mln dola-
rów kosztować będzie 

inwestycja szwedz-
kiej firmy Northvolt 
w Gdańsku. Już za 2 

lata powstanie zakład 
produkujący baterie 

i ogniwa energe-
tyczne oraz centrum 

badawczo rozwojowe. Firma planuje współpracę 
z uczelniami wyższymi oraz szkołami zawodowymi. 

Obiekt o powierzchni 50 tys. mkw. stanie na terenie 
Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, w pobliżu 
gdańskiego potu i terminala kontenerowego DCT. 

ZAkłAD ZAtruDnI  
pół tysIąCA luDZI

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zapra-
sza na cykl 15 webinarów. Będą się one odbywać 
pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowa-
cje!”, a rozpoczną się już 5 marca. Szkolenia po-
święcone skutecznemu przygotowaniu i wdrażaniu 

przedsięwzięć badawczo-rozwojo-
wych organizowane są w ramach 
unijnego projektu Smart Pro-
gress. Wszystkie spotkania będą 
prowadzone przez doświadczo-
nych specjalistów z Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
Instytut Kreowania Przedsiębior-
czości oraz Alfabeat.

poDróż w kIerunku 
InnowACJI

Biznes

Trójmiasto 
w ścisłej 

czołówce

T
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Przyszłość pomorskiej 
gosPodarki

Trwają prace Zarządu 
Województwa Pomorskiego 
nad opracowaniem 
Regionalnych Programów 
Strategicznych (RPS). 
Do 5 marca można zgłaszać 
uwagi w ramach konsultacji 
społecznych.

o, jaki kształt będą mia-
ły wypracowane doku-
menty, jest niezwykle 
istotne, ponieważ RPSy 

będą podstawowym dokumentem okre-
ślającym kierunki rozwoju regionu, a także 
punktem odniesienia do opracowania do-
kumentów angażujących środki finanso-
we na poziomie województwa w kolejnej 
perspektywie unijnej (Regionalny Program 
Operacyjny 2021-27). 

Regionalny Program Strategiczny w za-
kresie gospodarki, rynku pracy, oferty 
turystycznej i czasu wolnego (Gospodar-
ka 2030), to jeden z pięciu programów, za 
pomocą których realizowane są założenia 
Strategii Rozwoju Województwa Pomor-
skiego 2030. Pełni on równocześnie rolę 
Regionalnej Strategii Innowacji. Dostępny 
obecnie w ramach konsultacji społecz-
nych projekt został przygotowany przez 
Departament Rozwoju Gospodarczego 
oraz Departament Turystyki Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego 
we współpracy z ekspertami i praktykami, 
przedstawicielami samorządów lokalnych 
i partnerów społeczno-gospodarczych. 

Program odzwierciedla najważniejsze 
trendy globalne w gospodarce, które w co-
raz większym stopniu wpływają na roz-
wój lokalnych gospodarek. Szybki rozwój 
technologii, automatyzacja i cyfryzacja 
oraz związana z tym zmiana organizacji 
pracy, globalizacja sektorów gospodarki, 
nieuchronność zmian klimatycznych, bu-
dowanie odporności na nieprzewidziane 
zjawiska oraz konieczność dostosowania 
się do zmiennych warunków rynkowych 
i technologicznych - wymuszają zmiany na 
rynku pracy, w procesach produkcyjnych, 
turystyce czy edukacji. Wszystkie te czyn-
niki muszą być wzięte pod uwagę w wy-
znaczeniu optymalnego kierunku rozwoju 
pomorskiej gospodarki. 

Projekt RPS Gospodarka 2030 koncen-
truje się na trzech głównych celach. W ra-
mach celu Wysoka pozycja konkurencyjna 
w dalszym ciągu realizowane będą flagowe 
projekty Samorządu Województwa Pomor-
skiego, tj. Invest in Pomerania 2030, mają-
cy na celu poprawę efektywności systemu 
obsługi inwestorów, czy Pomorski Broker 
Eksportowy 2030, dedykowany firmom, 
które chcą wyjść na rynki zagraniczne. 
Ponadto nastąpi kontynuacja przedsię-
wzięcia Smart Progress, pod nazwą Smart 
GREEN Progress, które w nowej odsłonie 
koncentrować się będzie na animacji roz-
woju obszarów Inteligentnych Specjalizacji 
Pomorza oraz klastrów w kierunku gospo-
darki neutralnej klimatycznie. Ważne będą 

T

TEKST: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ZDJĘCIA: pixabay.com
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również nowe przedsięwzięcia, tj. Pomor-
skie dla talentów, ponieważ dla wzrostu 
konkurencyjności gospodarek coraz więk-
sze znaczenie ma zdolność do pozyskiwa-
nia, wspierania i zakorzeniania talentów 
oraz Pomorskie marki, które będzie służyło 
wspieraniu identyfikacji i rozpoznawalno-
ści tworzonych w województwie produktów 
i działających w nim przedsiębiorstw.

W ramach realizacji celu Atrakcyjny rynek 
pracy powstanie Pomorski Broker Zawodo-
wy, którego założeniem jest pozyskiwanie 
pracowników w zawodach szczególnie de-
ficytowych, a także Pomorskie Obserwato-
rium Gospodarcze, służące monitorowaniu 
innowacyjności, gospodarki i rynku pracy. 
Dokument wskazuje również na potrzebę 
wspierania kształcenia ustawicznego, roz-
woju zawodowego oraz podnoszenia kwa-
lifikacji mieszkańców Pomorza. Ponadto, 
odnosi się on do następstw spowodowa-
nych starzeniem się społeczeństwa oraz 
podkreśla konieczność stawienia czoła 
zmianom demograficznym. 

Trzecim celem będzie wypracowanie In-
spirującej oferty turystycznej i czasu 
wolnego. Turystyka, która odpowiada za 
ok. 6% PKB województwa pomorskiego, 
została mocno dotknięta przez pandemię. 
W ramach tego celu będzie realizowanych 
szereg przedsięwzięć, m.in. budowa tras 
rowerowych, wyznaczenie szlaków kon-
nych i wodnych, rozwój żeglarstwa i za-
pewnienie bezpiecznych miejsc kąpieli, czy 
utworzenie Pomorskiej Platformy Wspar-
cia Ruchu Turystycznego. Założeniem jest 
stworzenie kompleksowej, całorocznej 
oferty turystycznej i czasu wolnego wraz 
z systemowym wsparciem rozwoju infra-
struktury w oparciu o wyróżniki regionalne 
oraz aktualne kierunki rozwoju turystyki. 

Program Gospodarka 2030 koncentruje 
się ponadto na konieczności wykorzysta-
nia zróżnicowanego potencjału lokalnych 
przedsiębiorstw do adaptacji do nowych 
trendów w sposób uwzględniający regio-
nalne potrzeby. Istotne jest też kształ-
towanie przyszłości w oparciu o nowe 
technologie i dążenie do wzmocnienia 
kompetencji w tym zakresie, a także wy-

korzystanie wzrastającej roli technologii 
kosmicznych i satelitarnych. RPS kła-
dzie również nacisk na rozwój energetyki 
w obszarze OZE, offshore i energetyki 
wodorowej. Ogromną wagę przykłada 
się także do rozwoju branż powiązanych 
z gospodarką morską, które mają dla re-
gionu strategiczne znaczenie. Nie należy 
zapominać również o tym, że wartością 
rozwoju gospodarczego Pomorza jest też 
wzmacnianie potencjału ekonomicznego 
i samodzielności finansowej jak najwięk-
szej liczby mieszkańców Pomorza, a także 
budowanie partnerstw, kreowanie klimatu 
zaufania i współpracy w regionie. 

Kluczową kwestią dla realizacji założeń 
RPS Gospodarka 2030 jest, oczywiście, 
fundament finansowy. W tym kontekście 
z dużym niepokojem obserwujemy proces 
przygotowania przez rząd Umowy Part-
nerstwa, czyli dokumentu określający-
ego, w co Polska zainwestuje fundusze 
europejskie na lata 2021-2027.

Niestety, wiele wskazuje na to, że w no-
wej perspektywie województwo pomor-
skie straci ok. 40% środków. W ramach 
kolejnego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Pomorze uzyska 1,129 mld euro 
i będzie to ponad 730 mln euro mniej, niż 
w mijającej perspektywie. Oznacza to – 
w skrajnym przypadku - drastyczny spa-
dek alokacji na 1 mieszkańca z poziomu 
810 euro do poziomu 482 euro. Spowoduje 
to konieczność znacznego zredukowania 

inwestycji i postawi pod znakiem zapy-
tania realizację wielu założonych w RPS 
Gospodarka 2030 przedsięwzięć.

Warto tez podkreślić, że jednocześnie aż 
25% całego budżetu na programy regio-
nalne rząd planuje przeznaczyć na utwo-
rzenie rezerwy. Jest to kwota ponad 7 mld 
euro. Środki te nie zostały przypisane do 
poszczególnych RPO. Mają być one przy-
dzielone regionom w ramach negocjo-
wania z rządem tzw. kontraktów progra-
mowych. Zasady podziału rezerwy nie są 
znane i zależą od woli strony rządowej.

Proces podziału środków pomiędzy po-
szczególnymi programami regionalny-
mi jest, niestety, nacechowany brakiem 
transparentności. Po raz pierwszy od przy-
stąpienia Polski do UE nie poddano otwar-
tej dyskusji zastosowanego algorytmu 
podziału środków. Alokacja województwa 
pomorskiego w programach regionalnych 
dowodzi, że jest ono jednym z najbardziej 
poszkodowanych regionów.

***

Z pełną treścią projektu Regionalnego Pro-
gramu Strategicznego w zakresie gospo-
darki, ryku pracy, oferty turystycznej i cza-
su wolnego oraz dokumentów i informacji 
związanych z procesem konsultacji można 
zapoznać się na stronie internetowej www.
strategia2030.pomorskie.eu w zakładce 
Regionalne Programy Strategiczne.

Opracowanie własne, ilustracje: designed by Upklyak and Vectorpouch - Freepik.com
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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. 

Fundusze (KPO) w formie niskooprocento-
wanych pożyczek i bezzwrotnych grantów 
europejskich będą przeznaczone na odbu-
dowę i przywracanie odporności gospodarek 
UE na ewentualne kryzysy oraz przygotowa-
nie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczno-
ści. W ramach Instrumentu na Rzecz Od-
budowy i Zwiększania Odporności Polska 
będzie miała łącznie do dyspozycji ok. 57,3 
mld euro na najbliższe 5 lat. W największym 
skrócie pieniądze z Instrumentu na Rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności będą 
dedykowane prorozwojowym inwestycjom. 
W praktyce oznacza to wsparcie dla bizne-
su, innowacji, ochrony zdrowia, energetyki 
odnawialnej, cyfryzacji jak i działań na rzecz 
ochrony klimatu i projektów infrastruktural-
nych. Aż 37% wydatków związanych z krajo-
wym planem na rzecz odbudowy i zwiększe-
nia odporności będzie związana z klimatem 
i ochroną środowiska zgodnie z Europejskim 
Zielonym Ładem. Na tym polu jako kraj 
mamy wiele do zrobienia, gdyż pokutują 
nasze wieloletnie zaniedbania związane 
z ochroną klimatu. Nie jesteśmy w stanie 
nadrobić tych zaległości w przeciągu kilku 

lat jednak możemy podjąć się szeregu inno-
wacyjnych projektów, które ożywią polską 
gospodarkę w kolejnych, mam nadzieję już 
popandemicznych czasach.
Nośnym tematem częściowo związanym 
z Krajowym Planem Odbudowy jest rozwój 
morskiej energetyki wiatrowej (MEW) na 
Bałtyku, która dzięki ustawie regulującej 
ten proces z początku tego roku, może na-
brać przyspieszenia w najbliższym okresie. 
Co prawda fundusze z KPO w swoim założe-
niu nie będą finansowały budowy wiatraków 
na morzu, gdyż ten proces ma inny model 
biznesowy, to jednak na pewno mogą pomóc 
lepiej zrealizować ten plan pośrednio po-
przez inwestycje związane z dostosowaniem 
portów polskiego wybrzeża do obsługi farm 
wiatrowych na Bałtyku oraz projekty dedy-
kowane branży stoczniowej celem budowy 
statków obsługujących wspomniane farmy.  
Cały proces budowy energetyki wiatrowej 
jest żmudny, trudny i wymaga doświadcze-
nia w jego realizacji. Dlatego też wśród po-
tencjalnych generalnych wykonawców farm 
wiatrowych zlokalizowanych na Bałtyku 
nie znajdziemy firm z polskim rodowodem. 
Główną, wiodąca rolę w procesie budowa-
nia MEW na całym świecie pełnią globalne, 
wyspecjalizowane firmy z Europy zachod-
niej z wieloletnim doświadczeniem. O tym 
czy polskie firmy będą mogły być włączone 
do procesu inwestorskiego dużo zależy nie 
tylko od ich doświadczenia i dorobku, ale 
również od dobrej woli inwestorów i general-
nych wykonawców, którzy mają już wypraco-

wany latami „łańcuch dostaw” dedykowany 
energetyce wiatrowej. Czy uda się włączyć 
polskie firmy w proces inwestorski budowy 
farm wiatrowych na Bałtyku to trudno po-
wiedzieć. Wielu firmom to się udaje i z suk-
cesem biorą udział w procesie budowania 
wiatraków na morzu w różnych zakątkach 
świata. Jednak jest pewien niedosyt związa-
ny z tym procesem, gdyż zawsze tych firm 
mogłoby być więcej a na pewno nie gramy 
pierwszych skrzypiec w tej offshoreowej or-
kiestrze. Szczególnie teraz istotne jest, aby 
w początkowej fazie projektu MEW na Bał-
tyku polscy wykonawcy mogli skonsumo-
wać przynajmniej kawałek z całości tortu, 
który wydaje się, że jest już rozkrojony. Do 
tego potrzebny jest dialog a główną rolę ini-
cjującą tego typu rozmowy pełni polski rząd, 
który z założenia powinien wspierać pol-
skich przedsiębiorców chcących brać udział 
jako podwykonawcy w „łańcuchu dostaw” 
przy budowie MEW. 
Jest duża szansa na to, aby w tym procesie 
nasze rodzime firmy mogłyby otrzymać moc-
ny podmuch w żagle po okresie spowolnienia 
wywołanego pandemią koronawirusa. Do-
datkowo nasza gospodarka ma możliwość 
zbudowania jeszcze większego doświadcze-
nia w zakresie budowy morskiej energetyki 
wiatrowej, które w przyszłości może nas 
pretendować do tego, aby realizować podob-
ne inwestycje nawet w skali globalnej. Je-
żeli wypadniemy z tej gry o polskie wiatraki 
w początkowej fazie tego procesu to powrót 
do niej po latach będzie niezwykle trudny. 

Obecny trudny okres dla gospo-
darki może być wykorzystany 
przez wiele polskich firm w okre-
sie wychodzenia z kryzysu. 
Właśnie rozpoczynają się konsul-
tacje społeczne nad projektem 
Krajowego Planu Odbudowy. 

szansa dla 
polskiego biznesu
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Marka Pomorskiego Klub Biznesu, jako organizacji pozarządowej zrzeszającej przedsiębiorców i kadrę 
zarządzają naszego regionu, pojawia się w nowej odsłonie. 

Rok 2020 r., szczególnie trudny pod względem prowadzenia standardowej działalności Klubu, do której 
byliście Państwo przyzwyczajeni do tej pory, skupiającej się w szczególności na organizacji spotkań i imprez 
biznesowych, wykorzystaliśmy dla powołania nowego podmiotu: 

Związek Pracodawców Pomorski Klub Biznesu.

Uznaliśmy, że nowa formuła działania, w postaci związku pracodawców, pozwoli na przedstawienie szerszej 
oferty dla podmiotów zrzeszanych. Tym samym uznaliśmy, że warto skoncentrować się na pracy dla 
podmiotów będących nie tylko przedsiębiorcami, ale jednocześnie pracodawcami. 

Związek Pracodawców został zarejestrowany i stał się organizacją regionalną dla ogólnokrajowej organizacji: 

Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Tym działaniom przyświecała idea, że przynależność do struktur krajowych sprzyjać będzie ponadregionalnej 
współpracy członków i pozwoli na uczestnictwo w przedsięwzięciach o charakterze ogólnopolskim. Tworzy 
przestrzeń współpracy i dialogu z osobami, firmami i instytucjami działającymi w kraju i zagranicą.

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest prężnie działającą, ogólnopolską organizacją, której działania mogą 
być przydatne dla członków Pomorskiego Klubu Biznesu, w szczególności poprzez transfer wiedzy o nowych 
regulacjach prawnych, udział w procesie konsultacji takich aktów oraz udział w gremiach krajowych lub 
regionalnych, do których Federacja, jako organizacja reprezentatywna może delegować swoich przedstawicieli. 

W tym kontekście warto wspomnieć, że w bieżącym roku przedstawiciele FPP zostali powołani do Rady 
Dialogu Społecznego – forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony 
pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym - zyskując tym samym realny 
wpływ na kształtowanie środowiska sprzyjającego prowadzeniu biznesu w Polsce. 

Dodatkowo w ramach Federacji działają komitety tematyczne, w których członkowie struktur regionalnych 
mogą brać aktywny udział: zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych oraz HR oraz planowany 
komitet środowiskowy. 

Mając na uwadze oczekiwania członków Pomorskiego Klubu Biznesu postanowiliśmy, że działania 
w strukturach krajowych będą bardziej efektywne i spotkają się z Państwa zainteresowaniem. 

W związku z tym gorąco zachęcamy do członkostwa w nowej organizacji Związek Pracodawców Pomorski 
Klub Biznesu i w zakresie tego członkostwa do udziału w merytorycznych pracach gremiów w ramach 
zgłoszeń dokonywanych przez Federację. 

Szanowni Państwo,
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Umowa o dzieło jest jedną z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. 
W ramach jej zawarcia wykonawca nie podlega obowiązkowi składkowemu, 

chyba że umowa o dzieło zostanie zawarta z własnym pracownikiem.

Nowy obowiązek dla 
zawierających umowę 

o dzieło
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otychczas płatnicy nie 
mieli obowiązku zgła-
szania takich umów 
do Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych. 

Ważne zmiany w tej kwestii wprowadziła 
Tarcza Antykryzysowa, a właściwie art. 
22 tzw. specustawy w sprawie COVID-19. 
Nałożony obowiązek z pewnością ułatwi 
kontrolowanie przez ZUS zawieranych 
umów. Płatnicy powinni dokonać przeglą-
du zawartych umów o dzieło, a także prze-
analizować czy umowy zostały poprawnie 
zakwalifikowane jako umowy rezultatu. 
Obowiązkowi podlega każda osoba fizycz-
na, która zawarła umowę o dzieło. Zawar-
cie tej umowy należy zgłosić bez względu 
na to czy zawierający jest zarejestrowany 
w ZUS jako płatnik składek. Od tej regu-
ły są pewne wyjątki. Obowiązkowi temu 
nie podlega zawierający umowę o dzieło, 
gdy zawiera ją z własnym pracownikiem, 
gdy umowa o dzieło będzie wykonywana 
na rzecz własnego pracodawcy, ale jest 
zawarta z innym podmiotem, a także gdy 
umowa będzie zawarta z osobą prowadzą-
cą działalność gospodarczą na wykonanie 
przez nią usług, które wchodzą w zakres 
prowadzonej działalności. Podmiot lub 
jednostka organizacyjna nie będący płat-
nikami składek (nie muszą rejestrować 
się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie 
zgłaszają do ubezpieczeń społecznych 
co najmniej jednego ubezpieczonego) 
nie muszą informować ZUS o zawartych 
umowach o dzieło. Obowiązek dotyczy za-
wierających umowę o dzieło od 1 stycznia 
2021 r. Te, które zostały zawarte przed tą 
datą nie podlegają rejestracji. 
Należy pamiętać, że na zgłoszenie umo-
wy o dzieło zawartej od 1 stycznia 2021 r. 

mamy 7 dni od dnia zawarcia umowy. Ter-
min należy liczyć od następnego dnia po 
zawarciu umowy o dzieło, aczkolwiek jeśli 
ostatni dzień terminu na zgłoszenie in-
formacji do ZUS przypadnie w sobotę lub 
dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas 
ten termin przesunie się na najbliższy 
dzień roboczy. Jeśli z daną osobą cyklicz-
nie zawieramy umowy o dzieło to każdą 
taką umowę należy zgłosić. Oczywiście, 
gdy została zawarta po 1 stycznia 2021 r. 
Powstaje pytanie, w jaki sposób prze-
kazać informacje o zawartych umowach 
o dzieło. Należy to zrobić na nowym for-
mularzu RUD. Można go złożyć elektro-
nicznie przez Platformę Usług Elektro-
nicznych (PUE) ZUS. Powyższy formularz 
jest też dostępny w wersji do samodziel-
nego wypełnienia i wydruku. Wówczas 
taki formularz można przekazać do ZUS 
w wersji papierowej. W związku z tym, że 
taki obowiązek wszedł w życie z począt-
kiem tego roku, toteż ważne jest posia-
dać wiedzę na temat informacji jakich 
żąda od Nas ZUS. Potrzebne są dane za-
mawiającego wykonanie umowy o dzieło, 
dane wykonawcy oraz informacja o za-
wartych umowach o dzieło, czyli data 
zawarcia, data wykonania (od-do) i liczba 
zawartych umów. Ważnym jest, że w for-
mularzu RUD dostępnym na Platformie 
Usług Elektronicznych można przekazać 
informację o maksymalnie dziesięciu 
umowach o dzieło zawartych z danym 
wykonawcą. Trzeba mieć na względzie, 
że dla każdego z wykonawców wypełnia 
się odrębny formularz RUD. Natomiast 
na formularzu do wypełnienia i złożenia 
w wersji papierowej można przekazać 
informację o maksymalnie dziesięciu 
umowach o dzieło zawartych z danym 

wykonawcą, ale na jednym formularzu 
można wykazać umowy dla maksymalnie 
dziesięciu wykonawców. 
Warto zauważyć, że za niezarejestro-
wanie umowy o dzieło w ZUS możemy 
zostać ukarani. Taką możliwość przewi-
dziano w tzw. ustawie systemowej. Na 
osoby, które w terminie nie zarejestrują 
umów o dzieło mogą zostać nałożone 
kary grzywny. Sam ZUS nie nakłada kary, 
ale może wystąpić do sądu z wnioskiem 
o ukaranie. Wówczas sąd może nałożyć 
karę do 5000 zł. Natomiast w przypadku, 
gdy ZUS uzna, że umowę o dzieło zawarto 
z naruszeniem przepisów to może ją prze-
kształcić w umowę zlecenie i żądać od 
płatnika zapłaty zaległych odsetek. 
Z uzasadnienia specustawy w sprawie 
COVID-19 wynika, że nałożenie obowiąz-
ku zgłaszania do ZUS umów o dzieło ma 
służyć przede wszystkim celom staty-
stycznym, a także zwiększyć możliwość 
zapewnienia skuteczniejszej pomocy ich 
wykonawcom, w szczególności w czasie 
pandemii. Z uwagi na możliwość ukarania 
za niedopilnowanie obowiązku, warto pa-
miętać, by fakt zawarcia umowy o dzieło 
zgłaszać w terminie. Dzięki temu uniknie-
my wszelkich problemów związanych z za-
niechaniem zgłoszenia i jego skutkami. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

D
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arto przyjrzeć się bliżej 
regule kontaktów inter-
personalnych opisanych 
kilkadziesiąt lat temu 

przez Roberta Cialdiniego. Zasada wza-
jemności jako bardzo silne narzędzie wpły-
wu ma się bardzo dobrze w XXI wieku i nie 
zapowiada się aby „coś niedobrego” miało 
się z nią stać. Aby móc w pełni korzystać 
z dobrodziejstw tego uwarunkowania istot-

nym jest zrozumienie jej w szczegółach 
i dosłownie. Zrobienie „czegoś dobrego” 
komuś i oczekiwanie rewanżu wprost i to 
w jak najkrótszym czasie – nie jest raczej 
właściwym zrozumieniem tej zasady. Ku-
szące, to prawda, ale nie działa tak jak 
powinno. Wyświadczenie komuś przysługi 
tylko po to aby zmagazynować pewien za-
sób energii, która powinna być zwrócona 
w przyszłości poprzez zrewanżowanie się 

jest skuteczne, ale czy efektywne? Anali-
zując tą sytuację bardzo łatwo wyobrazić 
sobie akcje rodem ze srebrnego ekranu 
typu: umieścimy kogoś na wysokim sta-
nowisku nie oczekując od razu rewanżu. 
Jednak zarówno dla awansowanego, jak 
i obserwatorów z boku, jeśli tacy istnieją, 
staje się jasne, iż swoisty payback powi-
nien nastąpić w czasie krótszym niż dłuż-
szym. Jeśli byłyby z tym jakieś problemy 
to w takiej sytuacji również dysponujemy 
specjalnym słowem - to niewdzięczność, 
trudne słowo. Według słownika PWN to po 
prostu niepoczuwanie się do wdzięczności. 
Z kolei poczuwanie się do wdzięczności - 
to silne narzędzie wpływu, ale czy można 

Wzajemnie.

Czyli - jak? Przysłówek, 
pytanie wygląda na otwarte. 
To dobrze, - w stosunkach 
interpersonalnych brzmi 
naprawdę sensownie. 
Wzajemnie, możemy 
wymieniać się poglądami, 
uczyć się od siebie, 
wzajemnie możemy się 
również o siebie troszczyć. 
Można się też szczerze 
wzajemnie nienawidzić… 
W biznesie nie obrażamy się 
na siebie  więc jak naprawdę 
współpracujemy wzajemnie?

W

TEKST: Krzysztof Kalata
ZDJĘCIE: Mat. prasowe
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etycznie, zaznaczam etycznie i moralnie 
być w porządku wpływając na innych po 
prostu czyniąc komuś dobro?

Z psychologicznego punktu widzenia sto-
sowanie zasady wzajemności to budowanie 
u kogoś pewnego rodzaju napięcia we-
wnętrznego poprzez „wyrządzenie” mu cze-
goś dobrego, gdzie jedyną metodą redukcji 
tego napięcia będzie – oddanie tej pozytyw-
nej energii z powrotem lub nawet dalej.

Co istotne, codzienne życie z podwyższonym 
stanem napięcia, nawet tak pozytywnego nie 
jest do końca wygodne dla osób z normal-
nym poziomem empatii. Czy takie napięcie 
może wręcz „uwierać”? Może i świetnie! Jak 
to działa w biznesie? Fantastyczny przykład 
przynosi branża turystyczna - podróżowanie 
kamperem. Można polemizować, ale osobi-
ście uważam, iż jest to najwyższa forma sze-
roko dostępnej wolności turystycznej. Kam-
per, czyli dom na kołach to coraz bardziej 
skomplikowane i drogie urządzenia. Pomimo 
ich mobilności i niezależności właściwie 
można „nie wychodzić” z kampera przez 3-4 
dni. Istnieje potrzeba zaparkowania go na 
noc, czyli znalezienia właściwego ku temu 
miejsca. Słowo „właściwe miejsce” jest klu-
czem, bowiem kampery nie są w większości 
projektowane jak na przykład autobusy i do-
stęp do ich środka dla chcącego to czasem 
poradzenie sobie z plastikową szybą i kilko-
ma uchwytami i zamknięciami. W związku 
z tym aby spokojnie przenocować trzeba ja-
koś zaadresować potrzebę bezpieczeństwa. 
Możliwości jest kilka zaczynając od najdroż-
szych są to campingi, koszt noclegu w Euro-
pie to ok. 20-40 Euro. Dalej, parkingi dedy-
kowane kamperom, koszt noclegu ok. 5-15 
Euro. Można taniej? Oczywiście, można i na 
„dziko” czyli w miejscach niestrzeżonych, 
byle nie na zakazie, gdzie świadomie wy-
bieramy brak kosztów noclegu, ale i poten-
cjalne ryzyko z drugiej strony. Jest mnóstwo 

osób, które mogą powiedzieć „od kilkunastu 
lat staje tylko „na dziko” i nic nigdy się nie 
wydarzyło”. Świetnie, oby zawsze tak było, 
ale gdzie tu miejsce na biznes?

Okazuje się, że można też będąc w ciekawej 
okolicy wprost spytać gospodarza, czy jest 
możliwość „przycupnięcia” kamperem na 
jego ziemi , szczerze? Komu by się chciało, 
po wtóre czasem bariera językowa, może 
być faktyczną trudnością. I tu właśnie na 
styku tych dwóch przestrzeni w „nieznanej 
nikomu” włoskiej Toskanii powstał biznes 
w całości oparty o regułę wzajemności. 
Stowarzyszenie zrzeszające właścicieli firm 
agroturystycznych postanowiło wydawać co 
roku w formie książki jak i właściwej mapy 
informacje (koszt roczny to ok, 30 Euro, więc 
porównywalny z jednym noclegiem na kem-
pingu), którzy rolnicy chcą i mogą ugościć, 
przechować, przenocować i zabezpieczyć 
kampera z załogą za darmo, serio. Za zero 
Euro, Funtów, Franków - bo już to działa 
w większości państw Europy Zachodniej. 
Dobrze, to gdzie jest w tym biznes? Jest i to 
fantastycznie transparentny, bo opisany 
w kilku punktach, chcesz uczestniczyć? To 
przestrzegaj proszę. W skrócie: rolnicy gosz-
czą Cię za darmo przez 24 godziny, ale pro-
simy bądź niezależny, nie usuwaj śmieci czy 
zużytej wody. Przywitaj się po przyjeździe 
i zapytaj gdzie możesz stanąć na noc. I naj-
ważniejsze - rolnik, u którego się zatrzymałeś 
produkuje na przykład wino, oliwki, warzywa 
etc. Jeśli chcesz poproś o możliwość degu-
stacji, jeśli Ci smakuje po prostu kup. Masz 
gwarancje, że produkt jest świeży i oryginal-
ny. Jeśli nie chcesz kupować nie musisz, nikt 
Cię nie zmusza, ale nie ruszaj z piskiem opon 
rano, uciekając wręcz w dalszą drogę. A jak 
efekty ? Własne badania empiryczne poka-
zują, iż rolnicy zrzeszeni w w/w stowarzysze-
niach deklarują, że ok. 95% ich gości pyta 
o dostępne produkty, a aż 90% po prostu 
je kupuje. Świetny przykład biznesu, gdzie 

wszyscy zyskują. Rolnik, bo właściwie bez 
kosztów przyjeżdżają do niego potencjalni 
klienci. Załogi kamperów, bo zaadresowano 
jedną z najważniejszych ich potrzeb - bezpie-
czeństwo jak również mają dostęp do świe-
żych i oryginalnych produktów.

Jak? ( to ważne pytanie z początku arty-
kułu) reguła wzajemności może być wy-
korzystywana w naszym codziennym ży-
ciu i biznesie? Etycznie, bez oczekiwania 
odwdzięczenia się zaraz, teraz w jak naj-
krótszym czasie. Większość z nas intuicyj-
nie czuje, czy ktoś chce wywrzeć na nas 
wpływ a kiedy ktoś próbuje nami wręcz 
manipulować. Choć to samo w sobie jest 
trudne, bo narzędzia wpływu i manipulacji 
są identyczne - różni je tylko intencja. Dla-
tego w takich sytuacjach warto jak przeko-
nują znani psycholodzy biznesu wsłuchać 
się w odczucia ze swojego ciała, dać sobie 
szansę na wsłuchanie się w siebie.

Może trafimy na taką osobę, która podob-
nie jak w sfilmowanej w 2000 roku ekrani-
zacji powieści Catheriny Ryan Hyde „Pay 
it forward” (w wersji polskiej nazywał się 
„Podaj dalej”) przekaże dobrą energię dalej 
rozpoczynając pewien łańcuch. A dobro za-
wsze wraca. Szczególnie kiedy robimy coś 
dla innych faktycznie bezinteresownie. 

A co jeśli jednak zostaniemy zmanipulowa-
ni? Co dalej? Oko za oko? Jak Kuba Bogu 
tak..? Pewnie można, bo to i proste i nie wy-
maga wysiłku (podobnie jak w tym stuletnim 
chyba dowcipie, gdzie Jasiu się nie odzywał 
podczas obiadu, bo... zawsze kompot był…). 

Tylko zanim to się zadzieje warto dać sobie 
szansę na chwilę refleksji, co można zrobić 
lub jak się zachować aby z jednej strony nie 
stracić, a z drugiej strony, może znaleźć inne 
rozwiązanie , gdzie zgodnie z regułą wza-
jemności „wyrządzone” komuś dobro wróci.
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oroczny konkurs organizo-
wany jest przez Business 
Centre Club we współpracy 
z Ministerstwem Finansów 

oraz Krajową Administracją Skarbową.

W tym roku wyróżniono 64 urzędy. Najwię-
cej urzędów zostało nagrodzonych w woje-
wództwach: śląskim – 9, mazowieckim – 7, 
kujawsko-pomorskim – 6 oraz zachodnio-

pomorskim – 6. Wśród najwyżej ocenionych 
urzędów skarbowych i uznanych przez po-
morskich przedsiębiorców za najbardziej 
przyjazne znalazły się:

- Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdań-
skim oraz Naczelnik Urzędu Małgorzata 
Resmerowska

- Urząd Skarbowy w Chojnicach oraz Na-
czelnik Urzędu Maria Lipińska

- Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku oraz 
Naczelnik Urzędu Bohdan Kaczmaryk

- Pomorski Urząd Skarbowy w Gdańsku 
oraz Naczelnik Urzędu Krzysztof Zdunek.

Podczas podsumowania konkursu laure-
aci odebrali gratulacje i wyróżnienia od 
Kanclerza Loży Gdańskiej BCC Macieja 
Dobrzynieckiego, Dyrektora Izby Admi-

Urzędy skarbowe 
przyjazne 
Przedsiębiorcom

W siedzibie Loży Gdańskiej 
Business Centre Club, 
w formie hybrydowej, odbyło 
się uroczyste regionalne 
podsumowanie Finału XVIII 
edycji Konkursu „Urząd 
Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy”.

C

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Loża Gdańska BCC
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nistracji Skarbowej w Gdańsku Tomasza 
Słaboszowskiego, Zastępcy Dyrektora 
Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku 
Dariusza Aniećko oraz Wicemarszałka 
Województwa Pomorskiego Leszka Bonny. 
Partnerem regionalnym konkursu ze stro-
ny przedsiębiorców był Starogardzki Klub 
Biznesu reprezentowany przez Prezes Bar-
barę Stanuch.

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym, 
ogólnopolskim przedsięwzięciem działa-
jącym w oparciu o porozumienie podpisane 
przez Prezesa BCC Marka Goliszewskiego 
z Wiceministrem Finansów oraz Gene-
ralnym Inspektorem Kontroli Skarbowej 
w 2002 r. Ideą konkursu jest wyłonienie 
przez przedsiębiorców i wyróżnienie najle-
piej funkcjonujących urzędów skarbowych, 
a także pracowników tych placówek, jak 
również tworzenie i promowanie przyjaznej 

atmosfery współpracy między urzędami 
skarbowymi, a przedsiębiorcami. XVIII edy-
cja Konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny 
Przedsiębiorcy” została przeprowadzona 
przy użyciu metody CAWI (ang. Computer-
Assisted Web Interwiev).

Wyróżnione urzędy skarbowe otrzymują 
tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przed-
siębiorcy – 2020”. Prawo używania tytułu 
przysługuje przez rok, tj. do czasu rozstrzy-
gnięcia następnej edycji konkursu.

mACIeJ DobrZynIeCkI
Kanclerz Loży Gdańskiej i wiceprezes Zarządu Business Centre Club
Ten projekt organizujemy już od kilkunastu lat, jego podstawowym celem jest promowanie dobrych praktyk przedstawicieli aparatu 
skarbowego. Co istotne, od dłuższego już czasu relacje przedsiębiorcy – pracownicy urzędów skarbowych wykroczyły poza ramę 
decydent-petent. Przedsiębiorcy coraz częściej traktowani są jak partnerzy. To daleko idąca poprawa. Jednym z dowodów na to jest 
właśnie przyznawanie co rok kolejnym urzędom tego wyróżnienia. Przeprowadzając ten konkurs przedsiębiorcy zrzeszeni w Business 
Centre Club budują od lat nowe standardy współpracy z aparatem skarbowym. 
W tym roku po raz pierwszy zastosowana została procedura on-line. Należało wypełnić ankietę, zawierającą szereg pytań dotyczą-
cych rozmaitych aspektów pracy urzędów skarbowych, m.in. profesjonalizmu i kompetencji pracowników, warunków lokalowych 
w jakich przyjmowani są przedsiębiorcy., retoryki, itd. Dzięki takiej formule i rzetelnemu wypełnianiu ankiety przez przedsiębiorców 
system elektroniczny dał nam szereg cennych informacji uzupełniających. 
Szczerze gratuluję wszystkim wyróżnionym Urzędom Skarbowym i ich pracownikom.
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Około 50 hektarów zupełnie nowych tere-
nów pod inwestycje powstanie na Pomorzu 
do końca 2023 roku. Dzięki nowym przed-
sięwzięciom ma powstać ponad 400 miejsc 
pracy. A wszystko to dzięki wsparciu, jakie 
ze środków unijnych otrzymają gminy, spół-
ki i prywatni przedsiębiorcy.
Wsparcie zostanie udzielone w ramach 
realizowanego przez samorząd wojewódz-
twa pomorskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.
Nowe inwestycje są niezbędne dla roz-
woju gospodarczego regionu - zarówno 
firm spoza regionu, jak i przedsięwzięcia 
lokalnych firm.
– Inwestycje napędzają gospodarkę, nowe 
podmioty dzięki realizacji zamówień umac-
niają lokalną sieć powiązań budżetowych. 
Efektem inwestycji są także dobrej jakości, 
wysokopłatne miejsca pracy – podkreśla 
Mieczysław Struk, marszałek wojewódz-
twa pomorskiego. – Co istotne, nowe inwe-
stycje zwiększają wpływy do budżetu wo-
jewództwa. Dzięki czemu można zwiększać 
finansowanie np. szpitali czy transportu 
– dodaje. Ale dla samorządu wojewódz-
twa liczą się nie tylko wielkie inwestycje. 
– Szczególny nacisk kładziemy na rozwi-
janie pomorskich małych i średnich przed-
siębiorstw. To właśnie dla nich prowadzony 
jest przez Agencję Rozwoju Pomorza kon-
kurs grantowy na przygotowanie terenów 
inwestycyjnych – zaznacza marszałek.

Zainteresowanie grantami jest tak duże, 
że obecnie aplikować można tylko na listę 
rezerwową.
Pula środków, którą Zarząd Wojewódz-
twa Pomorskiego przeznaczył na konkurs 
grantowy Invest in Pomerania wynosiła po-
nad 10,4 mln zł. Środki przeznaczone były 
na wsparcie małych i średnich przedsię-
biorstw, w przygotowaniu nowych terenów 
inwestycyjnych pod własną działalność 
logistyczną i produkcyjną. Dofinansowanie 
trafi do 13 przedsiębiorców. Każda firma 
otrzyma maksymalnie 800 tyś zł. Łącznie 
dzięki wsparciu powstanie około 16 hekta-
rów terenów, a pracodawcy stworzą 40 no-
wych miejsc pracy. Zawartych zostało już 
sześć umów, a kolejne zostaną zawarte już 
wkrótce. Umowy podpisują firmy z różnych 
branż, od sprzedaży czy serwisowania ma-

szyn, przez usługi specjalistycznego trans-
portu, po branżę handlu elektronicznego.
Wsparcie inwestycyjne otrzymują także 
duże projekty. 22,8 mln zł wsparcia ze 
środków UE przeznaczonych zostało dla 
właścicieli dużych powierzchni, które 
znajdują się w szczególnie atrakcyjnych, 
dla potencjalnych inwestorów miejscach. 
Mowa tu o działkach dobrze skomuniko-
wanych, położonych w pobliżu rozwinię-
tej infrastruktury transportowej czy na 
zapleczu portów morskich. Takie tereny 
po ich przygotowaniu będą sprzedawa-
ne lub wynajmowanie innym inwestorom. 
Aktualnie realizowane są cztery takie 
duże projekty – dwa w Gdańsku oraz jeden 
w Rumi i w Słupsku.
Wszystkie inwestycje realizowane są dzięki 
wsparciu środków z Unii Europejskiej. 

miliony złoTyCh 
na nowe tereny 

iNwestycyjNe
Pomorski samorząd zain-
westuje ponad 33 mln zł ze 
środków unijnych w nowe 
tereny dla przedsiębiorców.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: Mat. prasowe
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Biznes





Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie na realiza-
cję projektu pn. „Rozproszony inkubator przedsiębior-

czości w Malborku – etap I”. W ramach przedsięwzięcia 
przewidziano działania mające na celu pobudzenie 
przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji, w tym 
m.in.: opracowanie programu przyciągania nowych 

przedsiębiorców, stworzenie systemu grantów lokal-
nych dedykowanych 
organizacjom poza-
rządowym, opraco-

wanie bazy lokali na 
obszarze rewitaliza-
cji, w których można 

ulokować działal-
ność gospodarczą.

Marszałek woje-
wództwa pomor-
skiego spotkał się 
z przedstawicie-
lami organizacji 
rolniczych z re-
gionu, by omówić 
najważniejsze pro-

blemy tej branży. W odpowiedzi na nie podjęto decyzje 
o powołaniu specjalnej rady. Będzie to stały panel do 
kontaktów z organizacjami rolniczymi. W województwie 
pomorskim działa ponad 60 tys. gospodarstw rolnych. 
Ich problemy dotyczą przede wszystkim opłacalności 
produkcji rolnej oraz niskich cen skupu żywca, których 
produkcją zajmuje się wiele gospodarstwach w naszym 
województwie.

DostAlI pIenIąDZe 
nA InkubAtor 
prZeDsIĘbIorCZośCI

 tym roku w Wejherowie zostaną wybudowane dwa nowe ogólnodostęp-
ne boiska sportowe. Boisko do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej 
nr 11 zostanie wybudowane do końca lipca br. Na całym terenie zostanie 

zainstalowane oświetlenie. Koszt realizacji wyniesie około 240 tys. zł. Drugie to bo-
isko do piłki nożnej na Osiedlu Dzięcielskiego. Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie 
około 300 tys. zł. Obydwie inwestycje powstaną z inicjatywy samych mieszkańców, 
którzy takie właśnie projekty zgłosili do Budżetu Obywatelskiego.

nA problemy rADA 
rolnICZA

Sam
orząd
w

Kolejne obiekty 
sportowe 
w mieście
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TEKST: UM Nowy Staw
ZDJĘCIA: UM Nowy Staw

 nowy sTaw - czyste 
serce ŻUław zaPrasza

eren inwestycyjny po 
byłej cukrowni w Nowym 
Stawie o powierzchni 
350 x 460 metrów poło-

żony jest w granicach administracyjnych 
miasta Nowy Staw, w powiecie malborskim 
w województwie pomorskim. Teren posiada 
bardzo dobrą wewnętrzną oraz zewnętrzną 
dostępność komunikacyjną. Jest położony 
w odległości ok. 15 km od Malborka, 13 km 
od Nowego Dworu Gdańskiego,  26 km od 
Tczewa, 35 km od Elbląga i 48 km od Gdań-
ska. Najbliższe połączenia transportowe 

drogowe to: DK 55 stanowiąca dowiązanie 
do S7 oraz  DK 22, którą można dojechać do 
autostrady A1.

W bezpośrednim sąsiedztwie płynie rzeka 
Święta, przebiega nieczynny obecnie tor ko-
lejowy. Bezpośredni dojazd do terenu inwe-
stycyjnego zapewnia publiczna droga gmin-
na oddana do użytku w 2018 roku w wyniku 
inwestycji przeprowadzonej przez gminę 
z udziałem środków Europejskiego Fundu-
szu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach PROW na lata 2014-2020.

Teren inwestycyjny nie jest objęty miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Przeprowadzono badania 
geologiczne, które wskazały na dobrą no-
śność gruntów. Nie występuje ryzyko zała-
mań i osunięć terenu. Teren jest uzbrojony 
w media, istnieje możliwość przyłączenia 
gazu, wody, energii elektrycznej. Na teren 
inwestycyjny składają się trzy działki. Naj-
większa o powierzchni 10,68 ha jest wła-
snością samorządu, ale dotychczas była 
klasyfikowana jako nieużytek. Pod koniec 
2019 roku mieszkańcy Nowego Stawu oraz 

Na ponad 13 hektarach będą 
mogły inwestować firmy 
przemysłowe, produkcyjne czy 
logistyczne zainteresowane 
prowadzeniem działalności 
w Nowym Stawie. 
Samorząd zakończył 
procedurę rekultywacji 
gruntów i przekwalifikował je 
z nieużytków na tereny pod 
zabudowę, co pozwoli na 
zwiększenie zainteresowania 
nieruchomością potencjalnych 
inwestorów.

T
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goście przejeżdżający drogą objazdową 
mogli zobaczyć maszyny, wyrównujące 
i rekultywujące nieruchomość, co było 
związane z procedurą przekwalifikowania 
gruntów.

To był dotychczas teren po odstojnikach 
cukrowniczych, który formalnie nie mógł 
być traktowany jako miejsce inwestycyj-
ne. Aby to zmienić, i móc wprowadzić tam 
inwestorów, zleciłem wykonanie projektu 
rekultywacji terenu i uzyskaliśmy stosow-
ne pozwolenie starosty malborskiego na 
przeprowadzenie przedsięwzięcia - mówi 
Jerzy Szałach, burmistrz Nowego Stawu. 
- Możemy się już pochwalić tym, że nasze 
prace rekultywacyjne zostały ocenione 
jako prawidłowe i staranne, a na przed-
miotowym obszarze brak jest symptomów 
świadczących o utracie lub ograniczeniu 
wartości użytkowej terenu.

Urząd Miejski posiada tym samym osta-
teczną decyzję starosty o zakończeniu 
rekultywacji największej części terenu 
inwestycyjnego. Dziś jest już to formalnie 
teren pod zabudowę określany w klasyfi-
kacji gruntów jak Bp zurbanizowane tere-

ny niezabudowane. Dwie pozostałe działki 
wchodzące w skład obszaru przemysło-
wego są własnością Skarbu Państwa, ale 
znajdują się w użytkowaniu wieczystym 
gminy Nowy Staw. 

- Realizujemy tę całą skomplikowaną pro-
cedurę administracyjną i dążymy do ujed-
nolicenia prawa własności nieruchomości, 
ponieważ inwestorzy są zainteresowani 
terenami, które są własnością gminy, są 
uporządkowane i uzbrojone - wyjaśnia bur-
mistrz Jerzy Szałach. Pozyskanie dużego 
inwestora jest dla nas priorytetem, bo to nie 
tylko wpływy do budżetu miasta i gminy ze 
sprzedaży gruntu, ale też coroczny zastrzyk 
gotówki z podatków, a przede wszystkim 
miejsca pracy dla naszych mieszkańców. 
To da wielką szansę na gospodarczy rozwój 
miasta i gminy Nowy Staw.

Urząd Miejski w Nowym Stawie zaprasza 
do rozmów przedstawicieli firm szukają-
cych terenów pod planowane inwestycje. 
Znajdą tu nie tylko dobrze przygotowany, 
duży i uzbrojony teren inwestycyjny, ale 
również otwartość samorządu na potrzeby 
inwestorów i przychylność mieszkańców. 
Nowy Staw – czyste serce Żuław zaprasza!

Link do prezentacji terenu inwestycyjnego: 
https://www.nowystaw.z-powietrza.pl/  
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Powiat Wejherowski od kilku 
lat systematycznie rozbudo-
wuje, modernizuje i dopo-
saża powiatowe placówki 
oświatowe.

Powiat inwesTuje 
w młode Pokolenie

fektem tych działań jest 
wzrost jakości kształce-
nia i podniesienie stan-
dardów nauczania, co 
przekłada się na wzrost 

osiągnięć uczniów, bardzo dobre wyniki 
egzaminów maturalnych oraz świetnie 
przygotowanych absolwentów chcących 
kontynuować kształcenie na uczelniach 
wyższych. 
Od kilku lat placówki edukacyjne prowa-
dzone przez Powiat Wejherowski w Wej-
herowie, Redzie i Rumi cieszą się dużym 
zainteresowaniem i są chętnie wybierane 
przez uczniów kończących naukę w szkole 

podstawowej. Wśród czynników mających 
wpływ na większą ilość uczniów jest dobra 
jakość kształcenia, otwieranie nowych kie-
runków oraz wysokie miejsca powiatowych 
szkół w ogólnopolskich rankingach. 
– Oświata jest priorytetową dziedziną dzia-
łalności naszego samorządu, to inwestycja 
w młode pokolenie, dlatego każdego roku 
prowadzimy działania w celu podniesie-
nia standardów nauczania, dostosowania 
oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego 
rynku pracy czy doposażenia i unowocze-
śnienia warsztatów szkolnych i pracowni 
zawodowych – mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. 

W 2016 r. Samorząd Powiatu Wejherow-
skiego pozyskał rekordową kwotę 28 mln 
zł z RPO Województwa Pomorskiego na  
rozwój i podniesienie jakości kształcenia 
zawodowego w powiecie wejherowskim. 
Otrzymane środki przeznaczone zostały 
na rozbudowę pięciu powiatowych zespo-
łów szkół, doposażenie i unowocześnienie 
warsztatów szkolnych, wyposażanie 23 
nowych pracowni zawodowych i doposa-
żenie 13 istniejących. 
– Staramy się regularnie podnosić poziom 
kształcenia zawodowego w naszych szko-
łach i wychodzić naprzeciw wymogów 
współczesnego rynku pracy – podkreśla 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. 
Nie dziwi więc fakt, że powiatowe pla-
cówki oferujące naukę w poszukiwanych 
zawodach tj. technik informatyk, technik 
programista, technik organizacji turysty-
ki, technik reklamy, kucharz, sprzedawca, 
fryzjer, mechanik pojazdów samochodo-
wych czy opiekun medyczny, cieszą się 
coraz większym uznaniem. Wśród chęt-

TEKST: Ewa Wajs
ZDJĘCIA: Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie

E



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 31    

Pracownia fizyczno-chemiczna w PZS nr 1 w Rumii

Wizualizacja rozbudowy PZS nr 1 w Wejherowie

nie wybieranych jest Powiatowy Zespół 
Szkół nr 2, 3 i 4 w Wejherowie, Powiatowy 
Zespół Szkół Policealnych oraz Powiato-
wy Zespół Szkół nr 2 w Rumi. 
W 2019 r. oddano do użytku nowy budynek 
szkolny z dziesięcioma pracowniami w Po-
wiatowym Zespole Szkół w Redzie oraz 
rozbudowany Powiatowy Zespół Szkół nr 
1 w Rumi. Szkoła w Redzie zyskała nowe 
pracownie dla branż kreatywnych oraz sale 
do nauczania języków obcych i przedmio-
tów ogólnokształcących. PZS nr 1 w Rumi, 
w skład którego wchodzi I Liceum Ogólno-
kształcące im. Książąt Pomorskich, rozbu-
dowany został o dwie nowe kondygnacje 
nad małą salą gimnastyczną. Znalazło się 
tam pięć pracowni oraz duże pomieszczenie 
wielofunkcyjne. Dodatkowo wyremontowa-
ny został pokój nauczycielski oraz szatnie 
uczniowskie. Ponadto przeprowadzono re-
mont poddasza, gdzie usytuowana została 
nowoczesna biblioteka oraz multimedialna 
czytelnia. Odnowiono także trzy pomiesz-
czenia szkoły, które zaadoptowano na pra-
cownię fizyczno-chemiczną.
Niebawem ruszy rozbudowa Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie. To kolej-
na powiatowa placówka, która doczeka się 
rozbudowy. Zarząd Powiatu pozyskał na 
ten cel 3 mln zł z rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. W ciągu miesiąca ma 

zostać ogłoszony przetarg, aby wyłonić 
wykonawcę. 
– Rozbudowa szkoły jest sprawą pilną, po-
nieważ w ciągu ostatnich trzech lat liczba 
uczniów wzrosła o ponad 20 procent i liczy 
dzisiaj ponad 800. To wynik nie tylko po-
dwójnego naboru, ale przede wszystkim ro-
snącej liczby kandydatów, którzy decydują 
się na wybór I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Jana III Sobieskiego oraz poszerza-
nia przez szkołę oferty edukacyjnej o nowe 
kierunki kształcenia – mówi Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius. – W tej chwili ze 
względu na braki lokalowe placówka musi 
korzystać z wynajmowanych pomieszczeń 
w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, 
co znacząco wydłuża dzień nauki uczniów.

Dzięki rozbudowie powstanie sześć dodat-
kowych sal dydaktycznych, pomieszczenia 
sanitarne i pomocnicze. Z myślą o potrze-
bach osób niepełnosprawnych w szkole 
dobudowana zostanie również winda. Pla-
cówka zyska także nową elewację, a teren 
wokół szkoły zostanie zagospodarowany. 
Istniejąca powierzchnia użytkowa zostanie 
zwiększona o prawie 800 m2. Prace budow-
lane mają zakończyć się w przyszłym roku, 
tak aby od września 2022 r. uczniowie roz-
poczęli naukę w nowym budynku.
Wszystkie działania realizowane przez 
Powiat Wejherowski na rzecz rozwoju 
edukacji przyczyniają się do wzrostu efek-
tywności kształcenia, poprawy stanu bazy 
lokalowej, zapewnienia dostępu uczniom 
do nowoczesnych pracowni oraz dobrego 
przygotowania absolwentów do wymogów 
współczesnego rynku pracy. 

Nowy budynek Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie
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Marcin Majek, wójt gminy 
Kosakowo w rozmowie 
z naszym dziennikarzem 
mówi o zrealizowanych 
już inwestycjach, planach 
wdrożenia systemu roweru 
metropolitalnego w gminie 
oraz wyzwaniach, które 
stoją przed Kosakowskim 
samorządem. 

Po Pierwsze: 
oświaTa, drogi i kolej

To, co jest jednym z wyznaczników rozwoju 
gminy, to realizowane inwestycje. W Kosa-
kowie sporo się dzieje w tej dziedzinie. Ja-
kie zatem największe inwestycje udało się 
zrealizować w ostatnim czasie?

Jedną z najważniejszych inwestycji, jakie 

udało się zrealizować w ostatnich latach, 
jest budowa ulicy Derdowskiego. To cał-
kowicie nowe połączenie pomiędzy gmi-
ną Kosakowo a miastem Gdynia. Zadanie 
kosztowało ponad 10 mln zł. Kolejna z waż-
nych inwestycji to budowa ulicy Kościusz-
ki w miejscowości Pogórze. To także było 

kosztowne zadanie, które pochłonęło bli-
sko 10 mln zł (na jego realizację otrzyma-
liśmy prawie 3 mln zł z Funduszu Dróg Sa-
morządowych, a dodatkowo fragmenty tej 
drogi zbudowali inwestorzy zewnętrzni). 
Idąc dalej, bardzo ważnym i dużym przed-
sięwzięciem, które także z sukcesem uda-

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UG Kosakowo
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ło się zrealizować, była budowa nowego 
budynku szkoły w Pogórzu. Został oddany 
do użytku we wrześniu ubiegłego roku, 
a wartość prac wyniosła blisko 25 mln zł. 
Oczywiście jest też cały szereg mniejszych 
inwestycji, jak budowa nowego bosmana-
tu w Rewie. Zadanie zostało ukończone 
w ubiegłym roku, kosztowało ok. 1,5 mln zł 
i było dofinansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Dzięki temu ostatniemu przed-
sięwzięciu gmina zyskała niesamowity po-
tencjał w zakresie rozwoju żeglarstwa. 

A jakie inwestycje trwają obecnie i jakie są 
zaplanowane?

Jeśli chodzi o trwające, przykładem może 
być budowa nowej remizy strażackiej dla 
OSP Kosakowo (za ponad 2 mln zł). Do-
datkowo, w tym roku planujemy zmoderni-
zować całą ulicę Rzemieślniczą, na którą 
pozyskaliśmy ponad 2 mln dofinansowania 
(wartość całej inwestycji to ponad 4 mln zł). 
Dużą, trwającą inwestycją jest również mo-
dernizacja hydroforni w miejscowości Su-
chy Dwór. Umowa jest już podpisana, prace 
powinny zakończyć się w tym roku. Kolejne 
dwa duże wyzwania (tym razem związa-
ne z oświatą), które mamy zaplanowane, 
to budowa dwóch przedszkoli: w Mostach 
i w Mechelinkach. Rozpoczęcie prac w Mo-
stach planowane jest w tym roku, a zakoń-
czenie w przyszłym. 

Kosakowo jest gminą turystyczną, a dla tu-
rystów ważna jest łatwość przemieszczania 
się. Znakomitym rozwiązaniem, łączącym 
zarówno możliwość zwiedzenia atrakcyjnych 
miejsc, a równocześnie aktywne spędzanie 
czasu jest system roweru metropolitalnego 
MEVO. Co prawda pierwsza próba wprowa-
dzenia tego systemu na Pomorzu zakończyła 
się fiaskiem, ale trwają przygotowania do 

jego reaktywacji. Jakie korzyści dla gminy 
Kosakowo widzi Pan w tym systemie?

W pierwszym cyklu wprowadzania MEVO 
na Pomorzu gmina Kosakowo nie wzięła 
udziału. Zgłosiliśmy natomiast akces do 
obecnego, drugiego podejścia. Mamy pod-
pisane wstępne porozumienie i czekamy 
na kolejne etapy. Uważam, że korzyści dla 
gminy z MEVO będą bardzo duże. To z jed-
nej strony ważny, kolejny element komuni-
kacji dla naszych mieszkańców, a z drugiej 
strony produkt, z którego będą mogli korzy-
stać turyści. Oprócz funkcjonującej komu-
nikacji autobusowej, do Gdyni, Pucka czy 
Rumi będą mogli dostać się komunikacją 
rowerową. 

Gmina wspiera działania wielu instytucji, 
klubów i organizacji działających bez-
pośrednio na rzecz mieszkańców, co roku 
przyznając granty. W jakich dziedzinach 
i na jak duże wsparcie gminy mogą liczyć 
te podmioty?

Na wsparcie klubów, stowarzyszeń i orga-
nizacji działających na terenie naszej gmi-
ny przeznaczyliśmy w tym roku 300 tys. zł. 
Zdecydowana większość – bo ponad 200 tys. 
zł – zostanie wydana na zadania związane ze 
sportem, 80 tys. zł na wsparcie kultury, zaś 
reszta na kwestie związane ze zdrowiem. 
Idea wsparcia jest taka, aby przy pomocy 
organizacji, stowarzyszeń, klubów i fundacji 
aktywować naszych mieszkańców, w szcze-
gólności dzieci – poprzez różne zajęcia spor-
towe oraz organizację czasu wolnego. 

Jak już jesteśmy przy kwestiach związa-
nych ze wsparciem ze strony gminy, warto 
też wspomnieć o Nagrodach Wójta. Co to 
za nagrody i kto może liczyć na takie wy-
różnienie?

Co roku przyznawane są Nagrody Wójta 
oraz stypendia za wybitne osiągnięcia 
w zakresie kultury i sportu. Osoby uhono-
rowane nagrodami czy stypendiami czę-
sto mogą się pochwalić osiągnięciami na 
mistrzostwach czy konkursach, nierzadko 
na szczeblu ogólnopolskim czy nawet mię-
dzynarodowym. Przyznając takie wyróż-
nienia, chcemy doceniać ich i motywować 
do dalszej pracy. To uhonorowanie ich wy-
siłku i ciężkiej pracy.

Na koniec rozmowy zapytam jeszcze o naj-
ważniejsze wyzwania, jakie obecnie stoją 
przed samorządem gminy Kosakowo. 

Myślę, że tak naprawdę tych wyzwań jest 
bardzo dużo. Jesteśmy w bardzo trudnym 
roku, nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
kiedy skończy się pandemia i jakie będą 
jej skutki gospodarcze w skali kraju oraz 
dla poszczególnych regionów. Problemów 
jest wiele, z czego dwa można uznać za 
podstawowe. Pierwszy to oświata i eduka-
cja. Stały napływ mieszkańców powoduje, 
że musimy szukać nowych miejsc w pla-
cówkach oświatowych. Drugi problem to 
komunikacja i drogi. Więcej mieszkańców 
oznacza więcej samochodów. Nowe dro-
gi, nowe połączenia komunikacyjne są 
więc niezbędne. Największe korki tworzą 
się na drogach prowadzących w kierunku 
Trójmiasta i z tym musimy sobie poradzić. 
Bardzo ważne dla naszej gminy jest jesz-
cze doprowadzenie kolei. Jeśli to się uda, 
będzie stanowić kamień milowy do rozwoju 
Gminy Kosakowo. Perspektywy, że to się 
uda, są duże, ponieważ PKP PLK ma w pla-
nach wybudowanie tej linii do 2030 roku. 
Liczymy jednak na to, że może wcześniej - 
w końcówce obecnej perspektywy unijnej, 
czyli do 2026 – 2027 roku – linia kolejowa do 
naszej gminy zacznie funkcjonować. 
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łówne obchody setnej 
rocznicy symbolicznego 
powrotu Bałtyku do Rze-
czypospolitej odbyły się 

10 lutego Pucku oraz 11 lutego  we Włady-
sławowie.  Ich charakter był bardzo pod-
niosły, a w uroczystościach wzięło udział 
wielu przedstawicieli władz Państwowych, 
z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. 
W przygotowanie święta polskiej państwo-
wości zaangażowały się nie tylko władze 
powiatu puckiego, a także okoliczne gminy 
oraz organizacje pozarządowe. 
Wspominając ubiegłoroczne wydarzenia 
będące inauguracją Roku Zaślubin Polski 
z Morzem w Powiecie Puckim zaczniemy od 
10 lutego 2020 i oficjalnych uroczystości na 
Starym Rynku w Pucku. Następnie odbyła 
się Msza Święta w farze, po której uczest-
nicy przeszli do portu rybackiego i złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Błękitnego Gene-
rała. Przybyłych do Pucka Gości przywitał 
zabytkowy parowóz z lat dwudziestych. 
Kulminacyjnym punktem były odwiedziny 
miejsca, w którym Generał wrzucił obrącz-
kę/ pierścień (różnice w przekazach histo-
rycznych) do Zatoki Puckiej. 

TEKST: Oskar Struk
ZDJĘCIA: Starostwo Powiatowe w Pucku

Rok 2020 upłynął pod znakiem świętowania setnej rocznicy 
Zaślubin Polski z Morzem. Choć jej centralne obchody z udzia-
łem prezydenta RP, Andrzeja Dudy odbyły się 10 lutego, w Po-
wiecie Puckim wspólnymi siłami samorządów, instytucji i orga-
nizacji pozarządowych przygotowano szereg wydarzeń, które 
upamiętniały symboliczny powrót Bałtyku do Rzeczypospolitej. 

rok zaślUbiN Polski 
z morzem: podsumowanie

G

Rekonstrukcja historyczna pierwszego rejsu pod polską banderą w Wielkiej Wsi

Obchody 101. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem
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Jednym z najbardziej widowiskowych 
elementów rocznicowych uroczystości 
była historyczna inscenizacja pierwsze-
go rejsu pod polską banderą z 11 lutego 
1920 roku, w którą zaangażował się radny 
Powiatu Puckiego Dariusz Sańko. W re-
alistyczny sposób wcielił się w postać 
Józefa Hallera. Specjalnie na potrzeby 
tej historycznej rekonstrukcji, dzięki sta-
raniom Stowarzyszenia „Towarzystwo 
Przyjaciół Hallerowa” z Władysławowa, 
uszyto mundur generała będący odwzo-
rowaniem tego z 1920 roku. Środki na ten 
cel uzyskano dzięki wsparciu Północno-
kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
W Roku Zaślubin Polski z Morzem, mimo pa-
nującej pandemii, odbyło się wiele wydarzeń 
towarzyszących , m.in. całoroczna wystawa 
„Idziemy nad polskie morze” w Muzeum Zie-
mi Puckiej pod patronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej cen-
nym elementem jest replika oryginalnego 
„zaślubinowego” słupka. Organizacje po-
zarządowe wykonujące zadania publiczne 
na rzecz społeczności Powiatu Puckiego 
również nawiązały swoją działalnością 
w 2020 roku  do tego ważnego święta. Dużą 
popularnością cieszyło Wielkie Zaślubino-
we Morsowanie zorganizowane przez Morsy 
Puck, którego uczestnicy pobili rekord Gu-
inessa w jedzeniu zupy rybnej, czy tradycyj-
ne organizowane już po raz XIII przez Klub 
Sportowy Grot zaślubinowe zawody strze-
leckie. Rzeczowymi symbolami tej rocznicy 

są okolicznościowe medale wydane z inicja-
tywy puckiego oddziału Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego. Pamiątki te wręczono 
ważnym osobistościom z powiatu puckiego 
i województwa pomorskiego, a także przed-
stawicielom władz państwowych. Żywym 
pomnikiem, który być może przetrwa kolejne 
stulecia, stały się też dwa drzewka zasadzo-
ne na pamiątkę Zaślubin Polski z Morzem 
przed budynkiem Starostwa Powiatowego 
w Pucku. „Puckie drzewko szczęścia” upa-
miętnia Rok Zaślubin Polski z Morzem w Po-
wiecie Puckim i przypomina nam o szczę-
ściu, które nie opuszcza związanej z morzem 
Ziemi Puckiej. „Dąb Partnerstwa Samorzą-
dowego” jest zaś symbolem współpracy 
pomiędzy samorządami, której w powiecie 
puckim poświęcony jest rok 2021. Z okazji 
Zaślubin Polski z Morzem powstała również 
księga pamiątkowa autorstwa śp. Andrzeja 
Dolnego – pucczanina, artysty i kronikarza, 
który uwiecznił wydarzenia z roku 2020 dla 
przyszłych pokoleń. 
Rok Zaślubin Polski z Morzem zwrócił 
uwagę całej Polski na Ziemię Pucką i Ka-
szuby Północne. Pokazał, że kontrasty 
mogą współistnieć ze sobą. Tradycja i po-
stępowość, polskość i kaszubskość są jak 
spotkanie lądu z morzem. Starosta  Puc-

ki w przemówieniu z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości porównał i podsu-
mował te kontrasty. Przywołał wydarze-
nia z 1920 roku jako kluczowe z punktu 
widzenia polskiej państwowości oraz sym-
bolicznego odzyskania w dniu 10 lutego   
niepodległości przez mieszkańców Ziemi 
Puckiej. Ich historia od zawsze nieroze-
rwalnie związana była z morzem. Roczni-
cowe, wielomiesięczne obchody stanowiły 
doskonałą okazję do przypomnienia tego 
pięknego dziedzictwa…

Dariusz Sańko - Radny Powiatu Puckiego w roli Gen. 
Józefa Hallera - fot. Kadr z filmu

Puckie Drzewko  Szczęścia

Wystawa Idziemy nad polskie morze w Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy w Pucku
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Każdy nowy rok niesie ze sobą nowe moż-
liwości, nadzieje i plany, które chcemy zre-
alizować.  I wierzymy, że się to uda. Jestem 
pełen tej wiary zarówno jako człowiek, ale 
też jako wójt. To będzie dla Gminy Zblewo 
wyjątkowy, dobry rok!

Zdaję sobie sprawę, że sytuacja związana 
z pandemią jest wyjątkowo trudna. Wszyscy 
jesteśmy zmęczeni, że tak długo to trawa, że 
tak bardzo zmieniło się nasze codzienne ży-
cie – może i zwykłe, ale dające nam wszyst-
kim dużo radości, spokoju i zadowolenia. 
Chciałbym jednak prosić Państwa, abyśmy 
nie tracili dobrej energii i optymizmu. Bar-
dzo zależy mi, aby w naszej Gminie - pomi-
mo sytuacji epidemicznej - tempo realizacji 
naszych inwestycji, a tym samym tempo 
zrównoważonego rozwoju całej Gminy – nie 
zwalniało, a wręcz przeciwnie – przyśpie-
szało. To nie jest czas na przeczekanie, na 
bierność. W naszej Gminie zawsze jest czas 
na działanie, aktywność, determinację i re-
alizację planów! Głęboko w to wierzę i nawet 
pandemia nie jest w stanie tej wiary we mnie 
zburzyć. Musimy działać, inwestować, rozwi-
jać się! I taki właśnie będzie również ten rok.

Dlatego w 2021 roku planujemy zrealizo-
wać wiele naprawdę potrzebnych i dobrych 

projektów oraz inwestycji. I to zarówno 
tych dużych – o wielomilionowym budże-
cie, jak i tych mniejszych – ale tak bardzo 
potrzebnych, by zachować codzienną ra-
dość i jakość życia. Wszystkie moje pla-
ny i zamierzenia na ten rok, jak i w całym 
moim działaniu łączy jedno: pewność, że 
najważniejsze jest to, by być blisko ludzi 
i ich spraw. Właśnie dlatego w 2021 roku –  
a jestem przekonany, że także w kolejnych 
latach: nie będziemy podnosić opłat za 
śmieci i podatki, a opłata za wodę i ścieki 
także pozostanie bez podwyżek, z niewiel-
kimi regulacjami finansowymi, odgórnie 
nałożonymi przez Wody Polskie
Ten rok będzie naprawdę wyjątkowy jeśli 
chodzi o inwestycje. Planujemy zrealizować 
je na poziomie ponad 30 mln złotych tj. oko-
ło 35 % naszego budżetu na koniec 2021 
roku. Będzie to najwyższy wymiar inwestycji 
w historii Gminy Zblewo! Oczywiście w pla-
nie inwestycyjnym Gminy Zblewo na 2021 
rok uwzględniłem też wszystkie postulaty, 
wnioski, a także obietnice dane Mieszkań-
com z wszystkich sołectw. Zawsze z wielką 
uwagą się w nie wsłuchuję i dążę do tego, 
by rozwiązywać prawdziwe, codzienne pro-
blemy naszych Mieszkańców. Czasami jest 
to naprawdę drobna rzecz, a tak potrzebna 
i realnie poprawiająca jakość życia naszych 
Mieszkańców.

Czasy są trudne, ale mimo to w naszej 
Gminie dobrze się dzieje, nawet w czasie 
pandemii, o czym świadczą dane, którymi 
z radością chciałbym się z Państwem po-
dzielić. Otóż: udział w podatku CIT wzrósł 
600 % w stosunku do roku 2019, a udział 
w podatku PIT wzrósł z około 8 mln zł do 
ponad 9 mln zł. Udało się także pozyskać 
około 15 mln środków zewnętrznych na in-
westycje w 2021 roku.
Szanowni Państwo, są to bardzo dobre wia-
domości, które spowodują, że Gmina Zble-
wo  będzie się prężnie rozwijała. Powsta-
ną nowe osiedla, infrastruktura drogowa, 
przedszkole w Zblewie, sala gimnastyczna 
w Bytoni i wiele innych oczekiwanych in-
westycji. Łącznie w naszym planie inwe-
stycyjnym na rok 2021 znajdują się aż 54 
zadania. Starałem się uwzględnić wszyst-
kie postulaty, wnioski i niezrealizowane 
dotąd obietnice.
Bardzo się cieszę, że w tym roku nastąpi tak 
wyjątkowy rozwój i prężna realizacja ocze-
kiwanych inwestycji. Wynika to głównie 
z tego, że nasza Gmina jest naprawdę wy-
jątkowa, prorozwojowa, korzystnie zlokali-
zowana, a przede wszystkim - z wielkim po-
tencjałem przedsiębiorców i mieszkańców 
zaangażowanych w dzieło rozwoju Gminy. 
Jako Wójt jestem wdzięczy za to zaangażo-
wanie, za ten wyjątkowy dar obecności. 
Patrząc na możliwości i perspektywy, które 
otwierają się dla nas w 2021 roku jestem pe-
łen optymizmu, że uda nam się zrealizować 
wszystkie plany i że będą one dla Państwa 
źródłem ogromnej radości i satysfakcji.
Wierzę, że 2021 rok będzie dobrym rokiem. 
Tego wszystkim Państwu z całego serca 
życzę! 

Artur Herold 
Wójt Gminy Zblewo

INWESTYCJE ZA 30 MILIONÓW!
TO JEST CZAS NA DZIAŁANIE!

Gmina Zblewo planuje w tym 
roku inwestycje na rekordowym 
poziomie – za ponad 30 milionów 
złotych! O planach inwestycyj-
nych Gminy Zblewo na 2021 rok 
- specjalnie dla naszych czytelni-
ków - opowiada wójt Artur Herold.

ZDJĘCIE: UG Zblewo
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W Urzędzie Gminy w Zblewie trwają przy-
gotowania do ogłoszenia jednego z naj-
ważniejszych przetargów w tym roku. 
Oczywiście chodzi o budowę nowego 
przedszkola w Zblewie. Przypomnijmy, że 
dzięki ubiegłorocznemu wsparciu z rezer-
wy Premiera udało się rozpocząć budowę 
i ukończyć fundamenty obiektu.  
W tej chwili trwają intensywne prace zwią-
zane z profesjonalną aranżacją wnętrz 
obiektu. Pieczę nad działaniami ma firma 
CGL Radosława Czerniejewskiego z Gdy-
ni. Jest to ta sama firma, która wcześniej 
wykonała aranżację przedszkola w Pin-
czynie. „Stawiamy w Zblewie na pełen pro-
fesjonalizm, bardzo zależy nam na wysokiej 
jakości zaprojektowania i wykonania nawet 
najdrobniejszych  szczegółów w naszym 

nowym przedszkolu. Czekaliśmy na tę in-
westycję tak wiele lat, dlatego teraz musi-
my zadbać o to, by spełniła ona wszystkie 
oczekiwania i najwyższe standardy. Stąd 
tak liczne konsultacje, uzgodnienia i spo-
tkania robocze z szerokim udziałem przed-
stawicieli społeczności naszego Przedszko-
la Gminnego w Zblewie…” – mówi wójt Artur 
Herold, który osobiście sprawuje pieczę 
nad tą inwestycją.
 W I etapie prac,  Inwestor czyli Gmina 
Zblewo wspólnie z dyrektor przedszkola 
Beatą Cyrson oraz przedstawicielkami 
Rady Rodziców wybrała - jedną z czterech 
zaproponowanych przez projektantów 
-  nazwę przedszkola. Kolejny etap prac 
aranżacyjnych (który właśnie trwa) polega 
na modelowaniu wnętrz nowego przed-

szkola, dostosowanych do wybranej nazwy 
i motywu przewodniego.  
Wszyscy wiemy, jak piękne przedszkole 
powstało w 2019 roku w Pinczynie. Jego 
nazwa -  „Zielona Łąka” ujmuje w sobie 
charakter całego obiektu, od jego aranża-
cji aż po lokalizację. A jak będzie w Zble-
wie? Wiemy już! Przedszkole w Zblewie 
będzie nosiło nazwę – „Leśna Przygoda”. 
Skąd ta nazwa? „Stawiamy na ekologię, 
przyjazne środowisko i naturalne materia-
ły. Podkreślamy nasze piękne, przyrodni-
cze położenie na skraju Borów Tucholskich, 
jak i atrakcyjną, naprawdę wyjątkową 
lokalizację przedszkola. Jest tam zieleń, 
przestrzeń, bezpieczeństwo... Wystrój, ma-
teriały, kolorystyka, a nawet nazwy grup 
przedszkolnych – wszystko to będzie miało 
wspólny mianownik. Nazwa „Leśna Przy-
goda” ma same pozytywne skojarzenia 
i takie będzie całe przedszkole. Już dzisiaj 
możemy śmiało powiedzieć, że zblewskie 
przedszkole będzie jednym z najpiękniej-
szych obiektów tego typu w nie tylko w wo-
jewództwie pomorskim, ale i w kraju” – nie 
kryje wójt.

TEKST: UG Zblewo
ZDJĘCIA: UG Zblewo

W Zblewie powstaje nowoczesne 
i piękne przedszkole. Fundamen-
ty już stoją, dobrze zabezpie-
czone przed zimą. Tymczasem 
trwają dalsze prace koncepcyjne, 
bo to przedszkole będzie napraw-
dę wyjątkowe!

prZeDsZkole w ZblewIe 
bĘDZIe jak z Bajki!



 38    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

iNstalacje 
fotowoltaiczNe 

i rozwój eNergetyczNy 
gminy pelplin

zięki realizacji part-
nerskiego projektu 
„Propagowanie energii 
z OZE w Gminie Pelplin 

i Gminie Chmielno”, na terenie Gminy Pelplin 
wybudowano 12 instalacji fotowoltaicznych 
o łącznej mocy  96,8 kW. Trzy z nich zosta-
ły zamontowane na obiektach użyteczności 

publicznej, w tym na budynku urzędu (10,36 
kW) oraz dwóch placówkach oświatowych 
(20,21 kW, 30,34 kW), pozostałe zaś o mocy 
3,7 kW i 6,29 kW na budynkach mieszkań-
ców gminy zakwalifikowanych do projektu. 
W ramach tego projektu w jednej z placówek 
oświatowych zamontowany został także no-
woczesny piec na pelet (moc 150 kWp).

Odnawialne Źródła Energii 
wrastają w dzisiejszą 

rzeczywistość, stają się 
nieodzownym elementem 
szeroko pojętego rozwoju 

energetycznego. W tym 
też kierunku podąża Gmina 

Pelplin, która zrealizowała 
pierwszy na swoim 

terenie projekt polegający 
na montażu paneli 

fotowoltaicznych, zarówno 
na budynkach publicznych, 

jak i w zabudowie 
jednorodzinnej.

D

TEKST: Gmina Pelplin
ZDJĘCIA: Gmina Pelplin

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym na terenie Gminy Pelplin
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Na projekt Gmina Pelplin oraz Gmina 
Chmielno uzyskały dofinansowanie w wy-
sokości 85% wydatków kwalifikowalnych, 
co ostatecznie przełożyło się na 1.049.786 
zł wsparcia ze środków Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014 – 2020, wkład własny 
samorządów wyniósł 344.459 zł. Szacuje 
się, że dzięki projektowi roczny spadek emi-
sji gazów cieplarnianych wyniesie 257,82 
tony równoważnika CO2.

Projekt ten jest jednym z wielu działań, ja-
kie wdraża Gmina Pelplin w celu nie tylko 
poprawy jakości środowiska naturalnego, 
ale też na potrzeby rozwoju infrastruktury 

energetycznej Pomorza. Procedury doty-
czące kolejnych miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego pozwalają 
dość realnie określić pejzaż gminy za kilka 
lat, kiedy to poza istniejącą farmą wiatro-
wą o mocy 48 MW, jedyną w regionie stacją 
elektroenergetyczną, nowoczesną siatką 
linii energetycznych od 100 do 400 kW, 
powinna powstać kolejna farma wiatrowa 
o mocy ponad 100 MW oraz kilka połaci naj-
nowocześniejszych farm fotowoltaicznych. 
Wszystkie tego typu działania świadczą 
o rozsądnym planowaniu przyszłości gminy 
w kontekście jej znaczenia na mapie ener-
getycznej Polski, która już teraz staje się jej 
ważnym punktem.

Widok na stację elektroenergetyczną oraz panoramę Pelplina z farmą wiatrową w tle

Ekologiczny kocioł na biomasę w Szkole Podstawowej 
w Małych Walichnowach
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koszwały mogą być 
dUmNe z nowego wozu

Nowy wóz bojowy został oficjalnie przekazany rycerzom św. Floriana z Koszwał. Samo-
chód udało się zakupić dzięki pieniądzom pozyskanym z kilku źródeł – m.in. z budżetu 
gminy Cedry Wielkie. Nowy samochód dotarł do Koszwał tuż przed końcem roku, ale 

dopiero wczoraj dokonano jego uroczystego przekazania miejscowym strażakom.

– Musieliśmy użyć wielu argumentów, aby 
przekonać radnych gminy Cedry Wielkie do 
przekazania gminnych środków na zakup 
nowego samochodu dla strażaków z Kosz-
wał. Kończyliśmy wtedy budowę hali w Ce-
drach Wielkich, a kolejne plany inwestycyj-
ne były niezwykle ambitne, ale i kosztowne. 

Korzystając z okazji, dziękuję wójtowi Ja-
nuszowi Golińskiemu, że jego argumenty 
trafiły do radnych i dziś możemy cieszyć 
się z nowego wozu bojowego. Dziękuję też 
wszystkim, którzy przez swoją życzliwość 
dołożyli cegiełkę, dzięki której spełniły 
się marzenia strażaków z Koszwał. Słowa 

podziękowań należą się też moim druhom 
i druhnom, którzy robili wszystko, aby ten 
piękny wóz stanął w naszym garażu – dzię-
kuje Justyna Słowińska, Przewodnicząca 
Rady Gminy Cedry Wielkie i zarazem druh-
na miejscowej OSP.
Wójt Janusz Goliński podkreślił, że jest to 

fo
t. 
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TEKST: UG Cedry Wielkie
ZDJĘCIA: UG Cedry Wielkie
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wyjątkowy dzień dla lokalnej społeczności.
– Wiele lat czekaliśmy na tę chwilę. Jest 
to pierwszy fabrycznie nowy wóz, który 
trafił do naszej gminy. Spontaniczne po-
witanie tego samochodu, który przyjechał 
do Koszwał, pokazało, jak wielką radość 
sprawił strażakom ten pojazd. Dziękuję 
wszystkim za pomoc finansową w zakupie 
tego wozu – mówi Janusz Goliński. – Jed-
nostka znajduje się w elitarnym gronie 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego, dlatego nie możemy szczędzić pie-
niędzy na ich działalność. Strażacy zawsze 
są z nami. Nawet w czasie pandemii służą 
między innymi pomocą w dowozie osób 
starszych na szczepienia. Zawsze możemy 
liczyć na wsparcie strażaków.
Nowy wóz strażacki został oczywiście 
poświęcony przez ks. Waldemara Naczk, 
proboszcza parafii Wocławy. Kluczyki do 
samochodu odebrali Michał Rychlicki, pre-
zes OSP Koszwały oraz kierowca jednostki, 
druh Zbigniew Starek.
– Myślę, że stary samochód przejdzie 
w końcu na zasłużoną emeryturę. Patrząc, 
jak jest udekorowany, jestem przekonany, 
że z powodzeniem będzie służył teraz do 
innych celów. Jesteśmy wdzięczni stra-
żakom – ochotnikom, ale i zawodowcom 
– że przez 24 godziny przez siedem dni 

w tygodniu czuwają nad naszym bez-
pieczeństwem. Mieszkam obok remizy 
strażackiej w Lublewie, więc doskonale 
wiem, jak szybko strażacy potrafią się 
organizować i ruszyć do akcji ratunkowej. 
Strażacy z Koszwał nie tylko biorą udział 
w akacjach gaśniczych, ale i pomagają lu-
dziom w zdarzeniach drogowych, których 
na pewno nie brakuje na trasie S7. Jestem 
przekonany, że nowy sprzęt sprawi, że ich 
pomoc będzie jeszcze szybsza i bardziej 
profesjonalna. Trzeba jednak zauważyć, że 
zakup nowego sprzętu nie miałby sensu, 
gdyby nie grono ochotników, którzy kosz-
tem rodziny angażują swój czas i działają 
z potrzeby serca – podkreśla Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich.
St. bryg. Tomasz Siemiątkowski, Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Gdańsku zauważył, że 
zakup samochodu był możliwy dzięki lu-
dziom dobrej woli.
– Nowy samochód na pewno nie będzie 
sprawiał tyle problemów technicznych co 
odchodzący na emeryturę wysłużony „dzia-
dek”. Takich wozów życzyłbym wszystkim 
jednostkom straży pożarnej. Życzę Wam 
tyle samo powrotów co wyjazdów. Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek – życzył st. 
bryg. Tomasz Siemiątkowski.

Marcin Osowski, Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku poinformował, że jest 
to kolejny samochód zakupiony z programu 
„Florian”. Niebawem uruchomione też będą 
środki z programu „Florek”, które będzie 
można pozyskać na zakup sprzętu strażac-
kiego.
– Piękny samochód na pewno daje powo-
dy do dumy. „Volvo” tłumaczone z łaciny 
oznacza „toczę się”, „jadę do przodu”. Ży-
czę Wam więc, żebyście w dobrym zdrowiu 
pełnili swoją służbę i podążali do przodu – 
życzy Marcin Osowski. Nowego samocho-
du pogratulował również Starosta Stefan 
Skonieczny.
– Będziecie nim jeździć do różnych zdarzeń, 
ale życzę Wam, aby było ich jak najmniej. 
Niech ten wóz służy jak najdłużej – dodaje 
Stefan Skonieczny.
Dodajmy, że samochód kosztował 870 000 
zł, z czego 400 000 zł to pieniądze z budże-
tu gminy Cedry Wielkie, 200 000 zł z Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, 160 000 zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku, 100 000 zł ze środków 
powiatu gdańskiego i 10 000 zł ze środków 
własnych OSP Koszwały.
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TEKST: Starostwo powiatowe w Tczewie
ZDJĘCIA: Starostwo powiatowe w Tczewie

Powiatowe 
plany na 2021 rok

- Ten rok będzie wyzwaniem dla samorządów, ale nie zwolnimy tem-
pa – mówi Starosta Tczewski, Mirosław Augustyn. – Kontynuujemy 
naszą kompleksową modernizację energetyczną budynków, przebu-
dowy dróg powiatowych oraz programy zawodowe oraz zdrowotne.   

Powiat Tczewski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach 
FDS na 2021 rok zadania pn. „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg 
powiatowych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu 
„Slurry seal””. Łącznie prawie 30 km dróg powiatowych zostanie od-
danych do remontu. Remonty odcinków dróg będą realizowane na 
terenie Gminy Gniew (Małe Walichnowy – Polskie Gronowo – Gniew 
oraz ul. 27 Stycznia), Gminy Tczew (Tczew – Gorzędziej – Rybaki – Grę-

blin; Turze – Małżewo – Swarożyn; Małżewo – Stanisławie; Bałdowo – 
Narkowy – Subkowy) Gminy Pelplin (Pelplin – Kulice – Nowa Cerkiew) 
oraz dwie ulice w Mieście Tczew: ul. 30 Stycznia oraz Jana z Kolna. 
Zadanie zostało wpisane na listę podstawową  do dofinansowania.  
Jest to już druga, tak obszerna inwestycja drogowa w tej kadencji, 
ponieważ tylko w roku ubiegłym udało się wyremontować ponad 
czterdzieści kilometrów dróg powiatowych.

Remonty dróg, chodników, 
termomodernizacje budynków, mnóstwo 
projektów edukacyjnych i zdrowotnych 
oraz udogodnienia dla klientów starostwa 
– 2021 rok władze samorządowe Powiatu 
Tczewskiego zamierzają dobrze wykorzystać.
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Powiat Tczewski planuje również zakończenie projektu pn. „Kom-
pleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących 
własność Powiatu Tczewskiego”. Projekt zakłada przeprowadzenie 
prac termomodernizacyjnych w 10 budynkach użyteczności pu-
blicznej należących m.in. w Tczewie do Powiatowego Urzędy Pracy, 
Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Kształcenia Zawodowego, 
Zespołu Placówek Specjalnych, Zespołu Szkół Rzemieślniczych 
i Kupieckich, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelpli-
nie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach. Prace obejmą 
m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji CO 
i CWU, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświe-
tlenia. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej, rozwój nisko-
emisyjnej gospodarki, wzrost bezpieczeństwa energetycznego 
i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Władze samorządowe podkreślają, iż obsługa klienta powinna być 
prowadzona w pierwszej kolejności w stosunku do innych prac biu-
rowych. Ważne jest dostarczenie klientowi jak największej ilości do-
godnych możliwości do umówienia wizyty, czy załatwienia sprawy 
jeszcze przed przybyciem do Starostwa. 

- Załatwienie sprawy bez wcześniejszego umówienia wizyty powodu-
je, że ruch klientów w poszczególnych dniach tygodnia jest bardzo 
zróżnicowany. Wydłuża się czas oczekiwania na załatwienie sprawy 
i powstają trudności w przyjęciu wszystkich klientów. Widać to bar-
dzo wyraźnie przy Wydziale Komunikacji, zarówno naszego Urzędu jak 
i w wielu urzędach w Polsce. Istotne znaczenie w tym zakresie stanowią 
rozwiązania internetowego i telefonicznego umawiania wizyt, co udało 
nam się w znaczący sposób usprawnić. W wyniku podjętych czynno-
ści z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych, uruchomiliśmy 
i wdrożyliśmy  również nowe dodatkowe usługi w zakresie Systemu 
Wysyłania Powiadomień, pozwalającego na dystrybucję komunikatów 
o gotowych do odbioru dowodach rejestracyjnych i prawach jazdy, za 
pośrednictwem SMS i Systemu zamówień spersonalizowanych kart 
pojazdów. Usługa ta stanowi duże udogodnienie dla klientów, gdyż wy-
eliminuje konieczność telefonicznego lub internetowego monitorowa-
nia statusu tych dokumentów – komentuje Starosta, dodając - Chcemy 
być nadal otwartym urzędem, który jak najlepiej reaguje na potrzeby 
mieszkańców i który realizuje zadania oraz inwestycje ważne dla nich.

W tym roku kontynuowana jest również realizacja wielu programów 
i projektów profilaktyki zdrowotnej, w tym m.in. zakażeń pneumo-
kokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko 
pneumokokom, szczepienia dla dziewcząt przeciw HPV oraz progra-
my profilaktyki cukrzycy typu 2. Kontynuowany będzie również pro-
jekt „Postaw na dobry zawód – podniesienie jakości edukacji zawo-
dowej w powiecie tczewskim”, dzięki któremu tczewscy uczniowie 
mogą skorzystać z wielu szkoleń oraz staży zawodowych. W ramach 
tego projektu szkoły zyskają również dodatkowe wyposażenie prze-
znaczone do nauki zawodu. 
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Powstaną  mapy strat cie-
pła na terenie Gdyni, Rumi, 
Redy i Wejherowa.

lotNicze mapy 
sTraT ciePła

dynię, Rumię, Redę 
i Wejherowo czekają na-
loty samolotowe, w wy-
niku których powstaną 

mapy termowizyjne budynków i sieci cie-
płowniczej. Przedstawiciele Gdyni, Rumi, 
Wejherowa i Okręgowego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej (OPEC) podpisali 
porozumienie w sprawie stworzenia lot-
niczych map termicznych terenów zabu-
dowanych. Innowacyjne mapy umożliwią 
zlokalizowanie miejsc strat ciepła w pu-
blicznych i prywatnych budynkach.

Porozumienie dotyczy wspólnego zamó-
wienia usługi polegającej na wykonaniu 
nalotów samolotem wyposażonym w ka-
merę termowizyjną nad obszarem Gdyni, 

Rumi, Redy i Wejherowa, analizę danych 
i przygotowanie map termowizyjnych 2D 
i 3D. Dzięki współpracy miast i OPEC po-
wstanie mapa termowizyjna  całego obsza-

TEKST: UM Wejherowo
ZDJĘCIA: UM Wejherowo

G
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ru, a koszty przedsięwzięcia będą niższe.
- Mapa strat ciepła pozwoli nie tylko prze-
analizować dane dla całego obszaru jedno-
cześnie, w tym np. wykrycie usterek i awarii 
sieci, którymi dystrybuowane jest ciepło 
w obrębie miasta, ale także precyzyjnie 
wskazać obiekty do termomodernizacji 
i dociepleń – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 
- W czerwcu 2020 roku uruchomiliśmy 
w OPEC projekt „Zielony Ład”, którego za-
daniem jest dostosowanie działalności fir-
my do europejskiego wymogu ograniczenia 
emisji CO2. Podczas prac zespołu narodził 
się pomysł wykonania map termowizyj-
nych sieci oraz budynków i zaproszenia 
do współpracy miast, na terenie których 
działamy – mówi Janusz Różalski, prezes 
Zarządu OPEC.
Każde z miast podpisze odrębną umowę 
z wykonawcą usługi – firmą MGGP Aero 
z Tarnowa, która natychmiast przystąpi 
do realizacji zamówienia. Warunkiem wy-
konania map termicznych jest wykonanie 
nalotów w czasie ujemnych temperatur.
- Samorządy lokalne pełnią ogromną rolę 

w budowaniu świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Miasto Wejherowo podejmu-
je szereg inicjatyw na rzecz racjonalnego 
zaopatrzenia w ciepło i  likwidację niskiej 

emisji. Obecnie ponad 50% mieszkańców 
naszego miasta korzysta z miejskiej sieci 
ciepłowniczej OPEC. Wspieramy dalszą 
rozbudowę  ekologicznego i bezpiecznego 
ciepła z miejskiej sieci,   sukcesywnie wy-
łączamy tzw. lokalne kopciuchy, a objęcie 
miasta termowizją będzie wsparciem dla 
tego procesu – mówi Beata Rutkiewicz, 
Zastępca Prezydenta Wejherowa ds. roz-
woju miasta.
Jak podkreślają samorządowcy – Marek 
Łucyk, wiceprezydent Gdyni i Ariel Sinicki, 
wiceburmistrz Rumi, ilość emitowanych do 
powietrza pyłów i CO2 wciąż jest za duża, 
podobnie nadal za duże są straty ciepła, 
dlatego realizacja tego wspólnego projek-
tu jest wysoce uzasadniona. Do współpra-
cy przystąpiła – chociaż ma własną firmę 
ciepłowniczą - także Reda.
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Tytuł MMB jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym 
przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyj-
nym nie posiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym, 
które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej 
lub realizacją swoich zadań na rzecz miasta i gminy Malbork, 
wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta i gmi-
ny lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności 
lokalnej. Celem konkursu jest popularyzacja idei zrównoważo-
nego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz na-
gradzanie  i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki 
biznesowe. 

Konkurs ten został zorganizowany w nowej formule w 2016. Każ-
de przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie naszego miasta 
i gminy Malbork ma możliwość zgłoszenia własnej firmy, a także 
nominowania do tej zaszczytnej nagrody innych firm oraz osób 
fizycznych.
    
Nagrodą będzie przyznanie tytułu Malborski Mistrz Biznesu 
2020 w sześciu kategoriach: Mecenat Roku 2020, Inwestor Roku 
2020, Debiut Roku 2020, Firma Roku 2020, Fachowiec Roku 
2020, oraz Sukcesja Roku 2020. 
     
Nominacje do konkursu można składać do 30 czerwca br. oso-
biście w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Malborka), 
e-mailowo: lop@um.malbork.pl, na formularzach zgłoszenio-
wych zamieszczonych od dnia 2 kwietnia br. na stronie:
www.urzad.malbork.pl - dla inwestora

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pan 
Zbigniew Charmułowicz – Urząd Miasta Malborka pod nu-
merem tel. (55) 629-04-69 kom. 885 689 993. Rozstrzygnię-
cie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu  
10 września br. podczas Gali Malborski Mistrz Bizne-
su 2020 w Przyziemiu Ośrodka Konferencyjnego Karwan 
w Malborku.

Serdecznie zapraszamy do udziału i nominowania w konkursie.

naGroda BUrMistrZa 
MIASTA MALBORKA  

Jarosław Filipczak
Przewodniczący 

Rady Gospodarczej  

Burmistrz Miasta Malborka wspólnie z Radą Gospodarczą organizują 
najważniejszy  konkurs gospodarczy w roku - Malborski Mistrz Biznesu. 

Marek Charzewski 
Burmistrz Miasta Malborka 
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tczew Nagradza 
przedsięBiorCzyCh

o raz IX nagrodziliśmy 
przedsiębiorców w kilku ka-
tegoriach, mikro oraz małe 
przedsiębiorstwa, a także 

debiut roku, inwestycja i inwestor roku. 
Pod uwagę braliśmy następujące kryteria: 

Kryteriami w tegorocznej edycji konkursu 
były: solidność i jakość poparte dobrą opi-
nią klientów, dbanie o zachowanie tradycji 
rzemieślniczej, kupieckiej etc., posiadanie 
innych znaczących wyróżnień lub/i od-
noszenie innych sukcesów o charakterze 

gospodarczym, zaangażowanie w sprawy 
miasta, CSR – społeczna odpowiedzialność 
biznesu, dbałość o środowisko naturalne, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł ener-
gii lub prowadzenie gospodarki obiegu za-
mkniętego.

Zakończyła się IX edycja konkursu „Przedsiębiorca roku 2020” 
– nagroda przyznawane są corocznie przez Prezydenta Miasta 

Tczewa dla wyróżniających się na tczewskim rynku przedsiębiorców. 
Rozstrzygnięcie tej edycji konkursu planowane było na koniec stycznia 
br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie, niestety trwająca 

epidemia Covid-19 zmieniła nasze plany, dlatego też rozstrzygnięcie 
odbyło się w kameralnej formule podczas spotkania z Prezydentem 

Miasta w dniu 17 lutego br.

P

TEKST: UM Tczew
ZDJĘCIA: UM Tczew
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przedsiębiorca roku w kat. debiut roku: you cafe sp. z o.o.
www.youcafe.pl
Wszyscy znamy markę „YOU” głównie za sprawą restauracji na Pla-
cu Hallera 20, która dział już na rynku 4 rok. Właściciele marki „YOU” 
są mocno zaangażowany w wiele inicjatyw społecznych i gospodar-
czych prowadząc działalność gastronomiczną na terenie Starego 
Miasta. W minionym roku wprowadził na rynek „Tczewską Kawę” 
pod marką „YOU-cafe”, dostępną również w dedykowanym sklepie 
online: https://youcafe.pl/ jest to świetny przykład lokalnego pro-
duktu promującego miasto. Latem prowadzi wspólnie z Biznes Punkt 
w Tczewie – ogródek YOU z Food Truck przy ul. Chłodnej. Wspiera 
również działalność i rozwój ekonomii społecznej przy spółdzielni 
HECA  Tczewskich Kurierach Rowerowych oraz  Fundacji To i Co.

przedsiębiorca roku w kat. mikroprzedsiębiorca: restauracja „pod 
orłem” s. c. 
www.restauracjapodorlem.pl
Restauracja „Pod orłem” działa w Tczewie przy ul. Gdańskiej 49 lok. 1 
od ponad 30 lat (lokal w tym miejscu powstał już w 1912 r.). Tradycje 
gastronomiczne w tej firmie przekazywane są z pokolenia na pokole-
nie. Jest to najstarszy lokal gastronomiczny w Tczewie. Wyróżnia się 
dbałością o tradycje rzemieślnicze i standard obsługi klienta, a po-
nadto podtrzymuje rodzinne tradycje rzemieślnicze. 

przedsiębiorca roku w kat. małe i średnie przedsiębiorstwa: Hms s.c.
www.hms-steel.pl 
Spółka HMS s.c. działa w Tczewie przy ulicy Jagiellońskiej 55U od 
ponad 10 lat, zajmuje się nadzorami i inspekcjami przemysłowy-
mi, skanowaniem 3D-wielkogabarytowym. W minionym roku uru-
chomiła   laboratorium antykorozyjne. Ponadto prowadzi audyty 
wytwórców oraz podwykonawców, a także szkolenia i egzaminy 
certyfikacyjne TUV. Posiada certyfikat ISO 9001:2015. Prowadzi  
również oddział zamiejscowy w Szczecinie. Podmiot stale się rozwi-
ja i zatrudnia nowych pracowników, dla kolejnych projektów. Bardzo 
ambitnie podchodzi do nowych technologii i korzysta z wielu projek-
tów dofinansowanych ze środków UE w ramach Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz 
Inteligentnego Rozwoju MŚP 2014-2020.
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przedsiębiorca roku w kat. Inwestycja / Inwestor roku etac poland 
sp. z o.o.
www.etac.com 
W roku 2017 na terenie Tczewa swoje środki ulokował szwedzki inwe-
stor Etac. W roku 2020 do użytku oddano zakład produkcyjny przy ul. 
Kapitana Mamerta Stankiewicza 1. Nowoczesny zakład spełnia wyso-
kie normy jakości i bezpieczeństwa. Inwestycja grupy Etac w Polsce, 
kosztowała około 60 mln. zł. Etac jest pierwszą firmą w Polsce, której 
przyznano najbardziej prestiżowy platynowy certyfikat DGNB, a po-
nadto ISO 13485:2016 oraz ISO 14001:2015. W planach firmy jest już 
rozbudowa zakładu, który obecne zatrudnienie to około 70 pracowni-
ków, a docelowo zatrudnienie może wynieść około 200 osób. Podmiot 
współpracuje z lokalnymi firmami i dostawcami usług. Produkty firmy 
Etac są ukierunkowane na krótko i długoterminową opiekę domową, 
szpitale lub inną formę opieki medycznej. Pozwalają użytkownikom 
czerpać przyjemność z przebywania w domu przy zachowaniu opty-
malnej aktywności, zapewniając jednocześnie optymalne warunki 
pracy dla opiekunów. Zapewniają pomoc w codziennym życiu, wspo-
magają ludzi w ich codziennych, rutynowych czynnościach, takich jak 
chociażby codzienna toaleta i kąpiel, sprytne produkty sprawiające, 
że codzienne czynności stają się łatwiejsze.

przedsiębiorca roku w kat. Inwestycja / Inwestor roku: metrix metal 
sp. z o.o.
www.metrixmetal.pl
Firma od 1993 roku obecna na tczewskim rynku (początek MA-
TECH Sp. z o.o. przy ul. Piaskowej 3), zajmuje się obróbką metali, 
stale rozwija park maszynowy i wdraża nowe technologie. Pod ko-
niec 2019 roku przeniosła swoją działalność pod nowy adres na 
ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza 3 , gdzie powstała nowa hala 
produkcyjna. Inwestycja kosztowała około 25 mln. zł. Zatrudnie-
nie sięga obecnie około 170 pracowników. Firma może poszczycić 
się certyfikatem  spawalniczym EN 1090-2, poziom EXC 2; certy-
fikat ISO 3834-2; certyfikat EN15085-2 poziom CL2; certyfikat 
ISO 14001 oraz ISO 9001. 
Dziękujemy uczestnikom konkursu, gratulujemy wszystkim tego-
rocznym laureatom, życząc dalszych sukcesów. Dziękujemy rów-
nież kapitule konkursu oraz naszym partnerom: Cech Rzemiosł 
Różnych w Tczewie, Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza o/
Tczew oraz Pracodawcom Pomorza o/ Tczew.
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Aby się rozwijać, 
trzeba inwestować

Z Krzysztofem 
Swat, burmistrzem 

Krynicy Morskiej, 
o tym, jak dobrze 
zarządzać gminą, 

aby zapewnić jej stały 
rozwój, o współpracy 

z innymi gminami 
oraz o pomysłach, jak 
przyciągnąć turystów 
także poza sezonem 

letnim, rozmawia 
Rafał Korbut. 

TEKST: Rafał Korbut 
ZDJĘCIA: UM Krynica Morska
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d lat Krynica Mor-
ska znajduje się 
w czołówce rankin-
gów, gdzie oceniane 

są rozmaite aspekty, jak dochody i wydatki 
gminy z przeliczeniem na mieszkańca, roz-
wój transportu, wykorzystywanie środków 
unijnych i wiele innych. Jaka więc jest re-
cepta na dobre zarządzanie gminą, gwa-
rantujące jej rozwój?
- Oczywiście wysokie miejsca Krynicy Mor-
skiej w różnych rankingach oceniających 
samorządy bardzo nas cieszą i napawają 
dumą, ale bez odpowiedniej kadry pra-
cowników i współpracy z mieszkańcami 
nie moglibyśmy tego osiągnąć. Co roku 
na działania inwestycyjne przeznaczamy 
ok. 50-60 % wydatków budżetowych. No 
i oczywiście staramy się, aby do każdej 
wydanej złotówki z budżetu dołożyć przy-
najmniej drugą ze środków zewnętrznych. 
Po części wysokie miejsca w rankingach 
wiążą się z niedużą liczbą mieszkańców na-
szego miasta, gdyż te dochody czy wydatki 
dzieli się właśnie na jednego mieszkańca. 
Musimy też pamiętać, że w sezonie letnim 
Krynica Morska z małego miasteczka (1250 
osób) staje się dość sporym miastem 30-40 
tyś., więc nasze wydatki inwestycyjne mu-
szą to uwzględniać i bez pomocy środków 
zewnętrznych byłoby to nie do osiągnięcia. 
Aby się rozwijać musimy inwestować.

Jakie największe zadania, które udało się 
zrealizować w ostatnich latach, uważa Pan 
za największy sukces?
- Ostatnio zrealizowano w Krynicy Mor-
skiej wiele zadań bardzo istotnych zarów-
no dla mieszkańców jak i przybywających 
turystów. Część z nich realizowało miasto 
jak np.: Promenada nadmorska wraz ze 
ścieżkami rowerowymi wybudowanymi 
w ramach Pomorskich Tras Rowerowych, 
I etap modernizacji Portu Jachtowego, czy 
Centra Sportowo-Rekreacyjne jak również 
modernizacja oczyszczalni ścieków wraz 
z siecią wodno-kanalizacyjną. Nie mniej 
ważna jest również inwestycja realizowa-
na przez Urząd Morski w Gdyni dotycząca 

budowy wałów przeciwpowodziowych, 
które w 100 % zabezpieczą nasze miasto 
przed powodzią, a przy okazji powstanie 
również ciąg spacerowy od strony Zalewu 
Wiślanego. Takich inwestycji jest oczywi-
ście dużo więcej jak np. modernizacja dróg 
gminnych czy termomodernizacja naszej 
Szkoły. Wszystkie inwestycje są tak samo 
ważne, gdyż podnoszą standard życia na-
szych mieszkańców i są ważne dla rozwoju 
turystyki w Krynicy Morskiej. Wiele zadań 
inwestycyjnych jest jeszcze przed nami 
np. II etap modernizacji portu jachtowego, 
który dopełni ofertę dla żeglarzy i stworzy 
mariną na miarę XXI wieku, budowa parku 
zdrojowego z całą infrastrukturą, czy może 
budowa małego mola-przystani od strony 
Zatoki Gdańskiej.

A jakie główne wyzwania stoją przed sa-
morządem w najbliższej i tej nieco dalszej 
przyszłości?
- Największym wyzwaniem stojącym przed 
nami na najbliższe i dalsze lata jest usta-
bilizowanie dochodów własnych budżetu 
na poziomie ok 1/3 wyższym niż obecnie co 
pozwoli nam się uniezależnić od konieczno-
ści sprzedaży nieruchomości gminnych aby 
zbilansować budżet, szczególnie w sytuacji 
gdy poziom inwestycji jest wysoki a nieru-
chomości, które można sprzedać kiedyś 
się skończą. Problemem jest również od-
pływ młodych mieszkańców spowodowany 
brakiem ofert pracy całorocznej czy też 
nowych mieszkań. Odpływ mieszkańców 
powoduje zmniejszenie ilości dzieci w szko-
le, a co za tym idzie wzrost kosztów jej 
utrzymania. Już w tej chwili są one bardzo 
wysokie bo przy subwencji oświatowej na 
poziomie ok. 800 tyś zł wydatki kształtują 
się na kwotę ok. 2,5 mln zł.  W skali całe-
go kraju jest to chyba rekord ile samorząd 
musi dopłacić do oświaty. Jest to problem 
małych samorządów, gdzie dzieci w szkole 
jest mało, a koszty utrzymania placówki 
wcale nie są mniejsze. Dlatego tak ważne 
jest, aby w Krynicy Morskiej powstawały 
obiekty hotelowe czy uzdrowiskowe cało-
roczne dające pracę mieszkańcom.

Krynica Morska ma specyfikę typową dla 
miejscowości turystycznych|: przeżywa ob-
lężenie w sezonie letnim, poza sezonem na 
stałe przebywa tu wielokrotnie mniej osób. 
Czy taka sezonowość generuje jakieś kosz-
ty, powoduje problemy?
- Oczywiście taka sezonowość jest wiel-
kim problemem dla nas. Nie ważne czy 
w mieście przebywa 1000 osób czy 40 tyś 
to cała infrastruktura komunalna musi 
pracować. Po sezonie letnim oczyszczal-
nia ścieków czy wodociągi też muszą 
pracować a dochody drastycznie spadają 
z powodu mniejszej sprzedaży wody. Rów-
nież jeżeli turystów jest mało to zamykają 
się obiekty „żyjące” z obsługi turystów, 
czyli nasi mieszkańcy tracą potencjalne 
dochody. 

Czy są zatem jakieś plany, aby zminima-
lizować tę sezonowość i przyciągnąć ludzi 
także po sezonie wakacyjnym?
- Wydaję mi się, że jedynym rozwiąza-
niem aby po pierwsze zwiększyć dochody 
miasta, po drugie przyciągnąć turystów 
po sezonie letnim, po trzecie zapewnić 
całoroczne miejsca pracy i powstrzymać 
odpływ młodych mieszkańców jak rów-
nież zachęcić do osiedlania się w Krynicy 
Morskiej innych jest uzyskanie statusu 
uzdrowiska co pozwoliłoby na poszerze-
nie oferty o turystykę zdrowotną funkcjo-
nującą przez okrągły rok. Tym bardziej, że 
mamy już gotowy operat uzdrowiskowy 
zawierający dokumenty potwierdzające 
właściwości lecznicze klimatu nadmor-
skiego oraz naszej solanki, które dają 
podstawę do funkcjonowania uzdrowiska. 
Są to „pieniądze leżące na chodniku” , 
które zarówno samorząd jak i mieszkań-
cy muszą chcieć podnieść. Jest wiele 
przykładów podobnych miejscowości jak 
Krynicy Morska, które doskonale sobie 
radzą jako uzdrowisko jak chociażby małe 
Dąbki w gminie Darłowo, przynoszące do 
budżetu ok 4-5 mln zł rocznie z samej 
działalności uzdrowiskowej. 

O





Stałą tendencją od co 
najmniej dekady była 

obecność trzech portów 
rosyjskich na bałtyckim 
podium (Port Ust Ługa, 

Port St. Petersburg i Port 
Primorsk). W styczniu 

2021 roku po raz pierwszy 
nastąpiła zmiana sił. Port 

Gdańsk awansował na 
trzecią pozycję, osiągając wynik 4,6 mln ton przeła-
dunków, co oznacza wzrost o 8,8% w porównaniu ze 

styczniem 2020 roku. Udział Portu Gdańsk w obsłudze 
morskiej wymiany towarowej Polski utrzymuje się na wy-

sokim poziomie i w 2020 roku wyniósł 46,2 proc., czyli 
najwięcej spośród polskich portów. 

To będzie jedno z najnowocześniejszych centrów 
informatycznych w tej części Europy. Politechni-
ka Gdańska rozpoczęła budowę Centrum Kom-
petencji STOS, w którym znajdzie się m.in. jeden 
z najszybszych superkomputerów w Polsce. 
Inwestycja pozwoli nie tylko na jeszcze szerszą 
współpracę uczelni z przemysłem i biznesem, 

ale również wzmocni pozycję 
Gdańska jako silnego ośrod-
ka akademickiego. CK STOS 
za blisko 156 mln zł powstaje 
na terenie kampusu uczelni - 
przy ul. Traugutta, w sąsiedz-
twie budynku Zarządzania 
i Ekonomii PG.

o największa w historii Polski pojedyncza dostawa łopat śmigieł turbin 
wiatrowych w Porcie Gdynia. Jednostka Tian XI mierząca 190 me-
trów długości dostarczyła aż 114 łopat potocznie zwanymi śmigłami. 

Ładunek robi imponujące wrażenie, gdyż wszystkie elementy przymocowano do 
pokładu, a same śmigła mierzą 54 metry długości. Dostarczone łopaty wyruszy-
ły w dalszą podróż na farmy wiatrowe w Polsce. Jak informują przedstawiciele 
spółki, tego typu ładunki przyjmowane są w Porcie Gdynia coraz częściej. 

ZA 156 mln Zł ZbuDuJą 
Centrum InformAtyCZne

ZDobylI poDIum nA bAłtyku

G
ospodarka

T

Największa
dostawa

w historii kraju
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„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielo-
nej, konkurencyjnej i sprzyjającej integra-
cji społecznej” - pod tym hasłem Islandia, 
Liechtenstein i Norwegia zapewniają 2,8 
miliarda euro. Pieniądze przekazywane są 
w ramach wsparcia dla 15 państw człon-
kowskich UE i EOG (Europejski Obszar 
Gospodarczy) z Europy Środkowej i Połu-
dniowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego. 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z po-
czątkiem lutego br. stał się beneficjentem 
funduszy norweskich.
Całkowity koszt projektu to ponad 6,7 mln 
zł. Z tej kwoty dofinansowanie wyniesie 
niemal 5,5 mln zł - w tym : 85% środków po-
chodzi z Norweskiego Mechanizmu Norwe-
skiego i 15% z budżetu państwa polskiego.
Projekt nosi nazwę „System monitoringu 
i obserwacji terenów portowych z wykorzy-
staniem pływających bezzałogowych mobil-
nych platform badawczych (akronim MPSS)” 
i rozpoczął się z początkiem lutego br.

Projekt realizowany jest przez międzynaro-
dowe konsorcjum składające się z 5 pięciu 
podmiotów - Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia S.A. jako lider oraz partnerzy: Politech-
nika Gdańska, Uniwersytet Morski, Norwe-
gian Institute of Water Research, Miros AS.
ZMPG-a S.A. realizując strategię ukierun-
kowaną na eko i smart port jest liderem 
w rozwijaniu technologii dronowej w ob-
szarze portowym. Projekt zakłada weryfi-
kację zasadności wykorzystania platformy 
bezzałogowej jako nośnika dla specjali-
stycznej aparatury pomiarowej. Wyniki 
przeprowadzanych testów określą stop-
nień miarodajności prowadzonych w ten 
sposób badań batymetrycznych oraz auto-
matycznego poboru prób wody. Na podsta-
wie danych uzyskanych w trakcie realizacji 

projektu, powstaną modele 3D uwzględ-
niające predykcję przemieszczania się 
określonych substancji takich jak np. roz-
lewy ropopochodne. Testy w rzeczywistym 
środowisku potencjalnego użytkownika 
dostarczą szeregu praktycznych spostrze-
żeń oraz pozwolą na szybsze doskonalenie 
wdrażanych proekologicznych rozwiązań. 
W oparciu o analizy, raporty oraz obser-
wację, w końcowej fazie przedsięwzięcia 
ZMPG-a S.A. stworzy dokument zawiera-
jący rekomendacje w zakresie funkcjono-
wania jednostek bezzałogowych w por-
tach morskich, który zostanie skierowany 
do instytucji państwowych zajmujących 
się niniejszą tematyką.
Rozpoczęty 1 lutego 2021 r. projekt potrwa 
trzy lata, do końca 2023 roku.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Port Gdynia

Fundusze norweskie 
płyną do Gdyni

Port Gdynia wykorzystuje drony 
do monitorowania obszaru 
portowego oraz różnego rodzaju 
pomiarów, które m.in. pomagają 
chronić środowisko naturalne. Na 
rozwój tych technologii Zarząd 
Portu pozyskał dofinansowanie 
z funduszy norweskich. 
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Gdański port 
szuka inwestora

TEKST: Port Gdańsk
ZDJĘCIA: Port Gdańsk

Port Gdańsk szuka inwestora dla największego ope-
ratora w Porcie Wewnętrznym.

To zdecydowanie dobry początek roku dla Portu Gdańsk. Najpierw 
awans na podium na Bałtyku i znalezienie się w pierwszej trójce 
portów bałtyckich, zaraz za portami rosyjskimi, następnie 1 miejsce 
w rankingu kontenerowym, a teraz poszukiwanie inwestora dla naj-
większego uniwersalnego operatora w Porcie Wewnętrznym jakim 
jest Port Gdański Eksploatacja S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. zdecydował się na sprzedaż 
pełnego pakietu akcji swojej spółki Port Gdański Eksploatacja S.A. 
To obecnie jedna z największych firm operatorskich, świadcząca 
profesjonalne usługi w zakresie przeładunków i składowania towa-
rów w obrocie międzynarodowym. Prowadzi działalność na wyjątko-
wo atrakcyjnym terenie, o znacznym potencjale inwestycyjnym.
- Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do przeprowadzenia tego 
procesu. Włożyliśmy dużo pracy w precyzyjne przygotowanie postę-
powania, które ma wyłonić przyszłego inwestora. Mamy pozytywną 
opinię Rady Nadzorczej, co do rozpoczęcia tego procesu. Zdecydo-
waliśmy się znaleźć inwestora dla tej spółki, ponieważ jako Zarząd 
Portu nie chcemy stanowić konkurencji wobec naszych klientów  po-
siadając w swoim portfelu spółkę świadczącą usługi przeładunkowe. 
Chcemy być transparentni i móc konsekwentnie realizować obrane 
we wcześniejszych latach kierunki działania. Znalezienie inwestora 
dla tych terenów umożliwi jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Portu 
Wewnętrznego, który pomimo pandemii zakończył 2020 rok z ponad 
15% wzrostem. Dążymy do najwyższych standardów rynkowych. 
Chcemy, aby wydajność przeładunków z metra kwadratowego Portu 
Wewnętrznego i terenów, które są obecnie w dzierżawie PGE była 
jak najwyższa i tego oczekujemy od wszystkich naszych klientów. 

Udaje nam się te procesy przeprowadzać. Co widać w naszych wyni-
kach – mówi Łukasz Greinke – prezes Portu Gdańsk.
PGE to największy uniwersalny operator przeładunkowy, działają-
cy na nabrzeżach wewnętrznej części Portu Gdańsk i czwarty pod 
względem przeładunków operator na całym obszarze portu. Na 
rzecz gestorów ładunków, zajmuje się realizacją usług przeładun-
kowych w relacji morskiej, oraz usługami składowania towarów do-
starczanych do portu statkami, koleją i ciężarówkami.
Spółka prowadzi działalność na ponad 89 ha. To wyjątkowo atrak-
cyjny teren o znacznym potencjale inwestycyjnym. W ramach wie-
loletniej umowy dzierżawy i umów operatorskich z ZMPG, realizuje 
przeładunki na nabrzeżach zlokalizowanych wzdłuż Martwej Wisły, 
po obu jej stronach – Nabrzeżu Wiślanym (12,1 ha), Nabrzeżu Szcze-
cińskim (8,2 ha), nabrzeżach Basenu Górniczego (68,9 ha). Poza 
tym, w ramach działalności operatorskiej, spółka funkcjonuje także 
na Nabrzeżu WOC I i WOC II (14,2 ha), oraz Nabrzeżu Oliwskim (5,9 
ha). Tereny, na których prowadzi działalność, zostały objęte naj-
większym programem inwestycyjnym realizowanym przez ZMPG, 
a  współfinansowanym ze środków unijnych. Inwestycje w Porcie 
Wewnętrznym opiewają na kwotę ok. 572 mln zł, w tym 439,8 mln 
zł to inwestycje dotyczące terenów PGE.
– Port Wewnętrzny jest bardzo istotnym elementem portowego 
biznesu, w który inwestujemy i będziemy dalej rozwijać. Szukamy 
inwestora na kluczowe aktywa w Porcie Wewnętrznym, czyli tereny 
dzierżawione przez spółkę Port Gdański Eksploatacja S.A. Dla nas 
bardzo ważnej części portu, bo ona ma cały czas potencjał wzrosto-
wy. Od kilku lat obserwujemy w Porcie Wewnętrznym zdecydowane 
wzrosty. Są one także udziałem PGE. To nie tylko kluczowa spół-
ka w Porcie Wewnętrznym, to także nasz 4. klient pod względem 
wolumenu przeładunkowego w Porcie Wewnętrznym. Znalezienie 
inwestora dla tych terenów, umożliwi jeszcze bardziej dynamiczny 
rozwój Portu Wewnętrznego – komentuje Adam Kłos, dyrektor han-
dlowy Portu Gdańsk.





Zimowy 
ogród 

w biurowcu

Młode Miasto 
w Gdańsku zyska 

nowy, wysokiej 
jakości obiekt wie-
lofunkcyjny. Fiński 

deweloper YIT otrzy-
mał pozwolenie na 

budowę kompleksu, 
który powstanie w sąsiedztwie Europejskiego Cen-

trum Solidarności. Inwestycję wyróżnia dynamiczna 
bryła, nawiązująca do historycznego charakteru miej-

sca. Obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ponad 
40 500 m2 stworzą: 243 mieszkania, 156 mikroapar-

tamentów, a także biurowiec oferujący 23 000 m2 
powierzchni najmu. Na parterze każdego budynku 

będą działały lokale handlowo-usługowe. 

Gdańsk znalazł się w gronie 16 miast, które 
zakwalifikowały się do konkursu o tytuł „Zielonej 
stolicy Europy 2023”. Oprócz tego o ten tytuł 
walczą Kraków, Rzeszów i Warszawa. Miasta 
zostaną ocenione przez niezależnych ekspertów 
w dwunastu kategoriach, m.in. jakości wody, 

gospodarki ściekami, bilansu 
energetycznego miasta, trans-
portu miejskiego, zarządzania 
przestrzenią publiczną, rozwo-
ju zieleni, hałasu. Zwycięzca 
konkursu otrzyma 600 tys. 
euro, a finaliści po 200 tys. 
euro, które mogą wydać na 
przedsięwzięcia związane ze 
zrównoważonym rozwojem.

ZbuDuJą wIelofunkCyJny 
kompleks

a terenie Olivia Business Centre w Gdańsku, największego centrum 
biznesowego w Polsce, powstaje całoroczny ogród pod nazwą Olivia 
Garden. W całym ogrodzie znajdą się tysiące roślin, reprezentujących 
ponad 150 różnych gatunków.  Nowo przygotowywana przestrzeń to nie 

tylko rośliny, ale również miejsca wypoczynku, ławeczki oraz punkty gastronomiczne. 
Celem jest stworzenie unikalnego miejsca relaksu i odprężenia, ale również pobu-
dzenia kreatywności i stworzenia przestrzeni do mniej formalnych spotkań. Projekt 
jest wyjątkowy na skalę kraju. 

mIAstA wAlCZą 
o „ZIelony” tytuł

N
ieruchom

ości
n
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deweloPerzy nie 
zwalniają temPa

W 2020 roku mieszkania zdrożały o niespełna 6 proc. Tymczasem deweloperzy wciąż budują 
kolejne osiedla. Poniżej publikujemy kilka przykładów. 

W

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: pexels.com

Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, War-
szawie i Wrocławiu w IV kwartale 2020 roku prze-
ciętna cena transakcyjna lokalu od dewelopera 

była o 7,5 proc. wyższa niż rok wcześniej, a w przypadku mieszkań 
używanych wzrost cen wyniósł 5,6 proc.
A oto kilka przykładów pomorskich inwestycji. 

Nowe KolibKi w GdyNi

Wcale nie trzeba przeprowadzać się na wieś, aby uciec od 
miejskiego zgiełku. Przykładem jest powstające osiedle 
Nowe Kolibki w Gdyni. Inwestycja powstaje na skraju Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego, na granicy Sopotu i dziel-
nicy Gdynia-Orłowo, zaledwie 800 metrów od piaszczystej 
plaży. To właśnie jej malownicze otoczenie stało się najwięk-
szym źródłem inspiracji dla autorów projektu.

Chlebova apartamenty w Gdańsku

Ta inwestycja jest już na ostatniej prostej. Chlebova po-
wstaje w miejscu bardzo szczególnym dla mieszkańców 
Gdańska. Przy ulicy Wiosny Ludów 4 mieściła się niegdyś 
historyczna fabryka chleba – Germania Brotfabrik. Jej eko-
nomiczne znaczenie było dla gdańszczan tak duże, że zo-
stała ona wspomniana na kartach „Gdańskiej trylogii” sa-
mego Güntera Grassa. 
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osiedle loCus w rumi

Janowo, będące największą dzielnicą Rumi, jest położone tuż przy 
granicy z Gdynią. Lokalizacja osiedla sprzyja szybkiemu dojazdowi 
do portowego miasta, jednocześnie zachęcając do wypraw w zie-
lone oraz morskie kierunki. Locus to zespół czterech atrakcyjnie 
zaprojektowanych budynków mieszkaniowych, których wysokość 
sięga czterech pięter z miejscowymi podwyższeniami do pięciu. Po-
środku osiedla znajduje się zielony dziedziniec z pergolami, który 
tworzy kameralne miejsce spotkań mieszkańców. Mieszkania będą 
gotowe do odbioru w czerwcu br., a kolejne w styczniu 2022 r. 

lipova parK w redzie

To zespół nowoczesnych trzykondygnacyjnych budynków 
o kameralnym charakterze. Inwestycja zlokalizowana jest przy 
Alei Lipowej w Redzie – w zacisznej i spokojnej okolicy. Każdy 
z budynków osiedla Lipova Park składa się z 9 mieszkań o róż-
nym metrażu. Funkcjonalne układy mieszkań pozwalają na ich 
łatwą aranżację i osiągnięcie efektu przestrzeni w indywidu-
alnym stylu. Nasadzenia, słoneczne balkony i ogródki, a tak-
że bliskość lasu i łatwy dojazd do najważniejszych punktów 
aglomeracji Trójmiasta to tylko niektóre z zalet tego miejsca. 
Obecnie zrealizowany został II etap tej inwestycji.

lawendowe wzGórza w Gdańsku

Ta inwestycja również jest już na finiszu. Inwestor zakończył 
wieloetapową inwestycję i oddał wszystkie lokale do użytku 
mieszkańcom. Zbudowano 33 budynki, w których mieści się 
2060 mieszkań. Ogólnodostępna infrastruktura obejmuje 11 
placów zabaw, tereny zielone o łącznej powierzchni 13 ha, 
wielofunkcyjne boisko, strefy relaksu, barbecue i ścieżki ro-
werowe. Osiedle posiada także własną sieć WiFi dostępną 
dla mieszkańców. Planowana jest jeszcze budowa terenów 
rekreacyjnych.
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najlePszy poCząTek 
roku w historii

Deweloperzy nadrabiają zaległości z ubie-
głego roku. Do tego mamy spory popyt na 
nowe mieszkania. W efekcie styczeń pod 
względem liczby rozpoczynanych inwestycji 
był najbardziej pracowitym początkiem roku 
w historii polskiej deweloperki.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

W samym tylko styczniu deweloperzy rozpoczęli budowę 12,4 tys. 
mieszkań. To o prawie 24% więcej niż rok wcześniej, ale też o ponad 
5% więcej niż miesiąc wcześniej.
- Aby jednak oddać wyjątkowość pierwszego miesiąca bieżącego 
roku, trzeba podkreślić, że był to pod względem liczby rozpoczy-
nanych przez deweloperów inwestycji najlepszy styczeń w historii 
– wyjaśnia Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. - Udało 
się to pomimo faktu, że w styczniu br. było tylko 19 dni pracujących, 
a rok wcześniej było ich 21. 
Skąd tak dobry wynik? Wszystko wskazuje na to, że deweloperzy 
mają ciągle spore zaległości do nadrobienia. Jeśli spojrzymy na 
dane z ubiegłego roku, to liczba mieszkań, których budowę rozpo-
częto, była w sumie o około 12 tys. niższa niż w 2019 roku. Był to 
efekt wyrwy, którą spowodował wiosenny lockdown. Przypomnijmy, 
że w kwietniu i maju deweloperzy przenieśli akcent z rozpoczynania 
nowych inwestycji na kończenie prowadzonych projektów. W efekcie 
przez te dwa miesiące zaczynano budowę o połowę mniejszej liczby 
mieszkań niż w analogicznym okresie 2019 roku. 
Szybko te akcenty należało jednak znowu zmienić. Wszystko dlate-
go, że Polacy wrócili do biur sprzedaży deweloperów i wymusili od-
świeżanie i poszerzanie oferty w nich dostępnych. W efekcie kolejne 
miesiące przyniosły już wyraźną poprawę statystyk, a we wrześniu 
padł nawet historyczny rekord liczby rozpoczynanych inwestycji 
przez deweloperów. Wciąż jednak było to za mało, aby wspomniane 
zaległości nadrobić.
To jednak niejedyny powód, dla którego dziś możemy obserwować 
tak dobre dane. Początek roku przyniósł też duże zainteresowanie 
rynkiem mieszkaniowym. 
W styczniu bardzo dobre dane napłynęły też na temat wydawanych 

deweloperom pozwoleń na budowę. Wzrost o 30% względem sytu-
acji sprzed roku sygnalizuje, że firmy bardzo aktywnie przygotowują 
nowe projekty. Przy czym trzeba mieć świadomość, że tak wysoki 
wynik jest po części efektem niskiej bazy – po prostu w styczniu rok 
temu wydano mniej pozwoleń. Ponadto w ogóle dane o pozwole-
niach, które publikuje GUS są obarczone dużą zmiennością. Trzeba 
mieć też świadomość że spora część wydanych pozwoleń nie prze-
kłada się potem na rozpoczynane inwestycje. Dlatego należy na te 
dane patrzeć z większą rezerwą.
Najtwardszymi danymi, które publikuje urząd, są te na temat liczny 
mieszkań oddanych do użytkowania. Ta liczba pokazuje ile nieru-
chomości w Polsce faktycznie powstało. Tu deweloperzy nie bardzo 
mają się czym pochwalić. Liczba mieszkań oddanych do użytkowa-
nia była w styczniu o prawie 13% niższa niż rok wcześniej. Nie po-
winno to jednak martwić z dwóch prostych przyczyn. Tak jak wspo-
mnieliśmy wcześniej, w styczniu mieliśmy mniej dni pracujących (19 
zamiast 21 jak w styczniu 2020 roku), a więc wyniki mają prawo być 
trochę gorsze. Ponadto w 2020 roku oddawano do użytkowania bar-
dzo najwięcej domów i mieszkań od 4 dekad. 
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2,27% - tak jest oprocentowany przeciętny kredyt hipoteczny w Pol-
sce – wynika z najnowszych danych NBP. Mowa tu o wszystkich kre-
dytach mieszkaniowych, które na koniec grudnia spłacaliśmy. Jeśli 
ktoś dopiero w grudniu ubiegłego roku się zadłużył, to ma trochę 
droższy kredyt. Nowe długi były bowiem przeciętne oprocentowa-
ne na 2,83%. Tak czy inaczej, w obu przypadkach możemy mówić 
o najniższym wyniku w historii. Warto to podkreślić - jeszcze nigdy 
kredyty mieszkaniowe nie były tak tanie jak dziś. 
Do tego oprocentowanie kredytów jest bardzo często niższe niż spo-
dziewana w 2021 czy 2022 roku inflacja. To znaczy, że realne opro-
centowanie kredytu jest ujemne, czyli inflacja szybciej podgryzać 
będzie siłę nabywczą kapitału, który bank pożyczył nam na zakup 
mieszkania, niż naliczane będą odsetki od tego długu. Z takim feno-
menem też wcześniej nie mieliśmy do czynienia.
Trudno zatem się dziwić, że chętnych na kredyty hipoteczne nie 
brakuje. Mało tego, w 2020 roku popyt był rekordowy. Z danych 
NBP wynika, że wypłaty kredytów w całym poprzednim roku mo-
gły być najwyższe w historii. Na mieszkania i domy Polacy poży-
czyli około 58 miliardów. Rekordowy był też ostatni kwartał. Wte-

dy to szacunkowe wypłaty kredytów złotowych przekroczyły 16 
miliardów. Działo się tak pomimo tego, że o kredyt było i cięgle 
jest trudniej niż przed epidemią.
Trzeba przecież pamiętać, że wartość wypłaconych kredytów 
to jedno, a ich liczba, to drugie. Chodzi o to, że w ubiegłym roku 
znacznie więcej musieliśmy wydać, aby kupić mieszkanie i to był 
główny motor wzrostu wartości wypłacanych kredytów miesz-
kaniowych. Samych kredytobiorców było za to mniej. Ponadto, 
częściej na kredyt kupowali zamożniejsi rodacy, a wyraźnie ubyło 
osób, które kupowały pierwsze w życiu mieszkanie. Chodzi o to, 
że w niemal całym 2020 roku największe trudności z zakupem 
mieszkania miały przede wszystkim osoby młode. Wszystko dla-
tego, że w odpowiedzi na epidemię banki wyraźnie zaostrzyły kry-
teria udzielania kredytów – podniosły wymagany wkład własny, 
a ten młodzi przeważnie mają niski. Do tego instytucje nie akcep-
towały dochodów z „umów śmieciowych”, własnej działalności 
gospodarczej, czy nawet czasowej umowy o pracę, a przecież nie 
jest tajemnicą, że są to popularne wśród młodych formy zarob-
kowania. Wraz z rozwojem sytuacji banki zaczęły jednak luzować 
kryteria i poprawiać ofertę. Był to jednak proces. Sama normali-
zacja marż kredytowych (składnik oprocentowania odpowiedzial-
ny za dochód banku) trwała 3 kwartały. 
Zadłużając się dziś – gdy stopy procentowe są najniższe w histo-
rii – powinniśmy pamiętać, że nasz kredyt w końcu zacznie drożeć. 
Do tego potrzebne byłyby przede wszystkim decyzje Rady Polityki 
Pieniężnej (RPP) podnoszące stopy procentowe. Całe szczęście dla 
kredytobiorców – większość członków RPP – w tym jej przewodni-
czący – opowiadają się za co najmniej utrzymaniem stóp procento-
wych w perspektywie co najmniej 2 lat.

Około 190 złotych odsetek miesięcznie za każde 
100 tysięcy pożyczone na zakup mieszkania. Tak 
tani jest dziś przeciętny kredyt hipoteczny. Progno-
zy sugerują, że będzie drożej, ale podwyżki będą 
nam dawkowane powoli.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Aleksandr Khomenko

Kredyty jeszcze
nie były tak tanie
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Lidia Popiel, fotografka i wykładowczyni Warszawskiej 
Szkoły Filmowej, ambasadorka marki Renault, zmienia 

samochód na elektryczne ZOE. Tym razem również 
postawiła na kolor czarny (wcześniej jeździła czarnym 
Renault Megane R.S.). Renault ZOE to najlepiej sprze-
dający się w Europie osobowy samochód elektryczny. 

W 2020 roku sprzedano ponad 100 tys. sztuk tego mo-
delu. ZOE uplasowa-
ło się na pierwszym 
miejscu w segmen-

cie samochodów 
elektrycznych we 

Francji, Niemczech, 
Włoszech, Hiszpanii 

i Słowenii. 

W styczniu 2021 roku 
Toyota zarejestrowała 
łącznie 5857 samo-
chodów osobowych 
(co stanowi 18% rynku) 
i zajęła pierwsze miejsce 
z przewagą ponad 1700 
egz. nad kolejną marką. 
Najpopularniejszymi 

modelami w tym okresie były Corolla i Yaris, 
a w pierwszej dziesiątce znalazły się także 
RAV4 i Toyota C-HR. Dużą popularnością 
Toyota cieszy się zwłaszcza wśród klientów 
indywidualnych - w styczniu br. samochody 
marki wybrało 21,8% nabywców. 

AmbAsADorkA prZesIADłA 
sIĘ Do „elektrykA”

olkswagen Group Polska oraz wszystkie zakłady produkcyjne koncer-
nu w Polsce zasilane są wyłącznie energią elektryczną pochodzącą ze 
źródeł odnawialnych (z siły wiatru). Koncern jako pierwszy producent 

samochodów w 2018 roku zobowiązał się do realizacji celów klimatycznych 
zawartych w Porozumieniu Paryskim. Do 2050 roku koncern zamierza stać się 
firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Energia będąca przed-
miotem zawartej z dostawcą umowy to ponad 1,2 TWh. 

toyotA lIDerem rynku 
motoryZACyJnego

M
otoryzacja

V

VW zasilany 
zieloną 

energią
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Postanowiliśmy zajrzeć do salonów dealerskich i sprawdzić, co ak-
tualnie dzieje się na rynku motoryzacyjnym. Jest trochę nowości, 
są też modele, które mimo tego, że miały premierę już sporo czasu 
temu, wciąż znakomicie się sprzedają. A zatem zapraszamy na krót-
ki, subiektywny spacer po pomorskim rynku motoryzacyjnym. 

Spod znaku francuSkiego lwa

Zwróciliśmy uwagę na dwa modele marki Peugeot. Pierwszy to Peu-
geot 208. Dlaczego akurat ten model? Ponieważ był on najlepiej 
sprzedającym się samochodem we Francji w 2020 roku! Jest tak po-
pularny, że fabryki nie nadążają z jego produkcją. Na 3 miejscu zna-
lazł się większy bliźniak, model 2008. Pierwsze miejsce w rankingu 
nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę, że – jak podkreśla producent 
- „208 wyznacza nowe standardy w swojej klasie”.
Drugie interesujące auto to hybrydowa, wyczynowa wersja Peugeot 
508 - PSE (Peugeot Sport Engineered) z 360 KM i 520 Nm na pokła-
dzie. Dzięki trzem silnikom (1 benzynowy i 2 elektryczne) 508 PSE 
rozpędza się do 100 km/h w 5,2 sek! Jest to najmocniejszy Peugeot 
w historii, a 508 to dopiero pierwszy model z oznaczeniem PSE. Peu-
goet 508 PSE jest już dostępny w sprzedaży. 
Obydwa auta można obejrzeć w salonie Peugeot JD Kulej w Gdyni. 

niekweStionowany lider 2020 roku

Rok 2020 Toyota zakończyła na pozycji zdecydowanego lidera pol-
skiego rynku motoryzacyjnego. W ciągu całego roku marka zareje-
strowała 64 364 samochody osobowe i dostawcze. To o ponad 7 600 
aut więcej od marki zajmującej drugie miejsce. Do sukcesu przyczy-

nił się awans na pierwsze miejsce w segmencie aut osobowych i 60-
procentowy wzrost rejestracji samochodów dostawczych marki.
Do sukcesu w ogromnym stopniu przyczyniła się zarówno niesłabną-
ca popularność Corolli i Yarisa, jak i dominująca pozycja RAV4 i Toyo-
ty C-HR w segmencie SUV. Najczęściej rejestrowanym samochodem 
Toyoty jest Corolla (17 508 egz.), która zajmuje drugie miejsce na pol-
skim rynku oraz drugie w segmencie C. Pozycję najpopularniejszego 
modelu marki Corolla utrzymuje od 2019 roku, kiedy zadebiutowała 
12. generacja. Tuż za nią, na trzecim miejscu znalazł się Yaris (15 378 
egz.) – lider segmentu B, który zanotował o 1309 egzemplarzy więcej 
niż rok wcześniej. Yaris jest także samochodem najchętniej wybiera-
nym przez klientów prywatnych (7 967 egz.).
W pierwszej dziesiątce znalazły się również RAV4 (9 587 egz.) i To-
yota C-HR (8 271 egz.), czyli dwa najpopularniejsze SUV-y w kraju. 
Pozycję lidera segmentu A wzmocniła Toyota AYGO (4 819 egz.) 
z 43-procentowym udziałem w swoim segmencie.
Toyota zyskuje także coraz mocniejszą pozycję w klasie samo-
chodów użytkowych. Auta dostępne są w salonach Toyota Walder 
w Chwaszczynie i Rumi. 

Biją rekordy popularności 

Renault Captur został uznany za najpopularniejszy samochód w kla-
sie crossover i SUV w 2020 roku w Europie. W ubiegłym roku sprze-
dano aż 167.823 egzemplarzy tego modelu. A dealerzy potwierdza-
ją: „Renault Captur kradnie serca naszych Klientów!”. Swój urok 
zawdzięcza niezliczonym wariantom personalizacji, dlatego każdy 
może dopasować samochód pod własne preferencje. 
A jeśli już mówimy o Renault, nie sposób nie wspomnieć o jednym 

Ryk kilkusetkonnych V6-ek, ciche „mruczenie” rzędowych 
benzynówek, rytmiczną pracę nowych diesli czy może.... niemal 
niesłyszalny szum elektrycznych motorów? Co aktualnie słychać 
w salonach motoryzacyjnych na Pomorzu? 

Co słychać 
w pomorskich 
salonach?

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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z najpopularniejszych modeli: niedużym, miejskim Clio. Choć trzeba 
przyznać, że w w wersji przedłużonej wcale nie jest to aż tak małe 
auto. Auto można dostać w różnych wersjach silnikowych, m.in. z fa-
bryczną instalacją LPG. Są też dobrze wyposażone, m.in. w światła 
Full Led, aluminiowe felgi, asystenta pasa ruchu, czujniki parkowa-
nia czy klimatyzację. 
Bardziej szczegółowe informacje zarówno o tych, jak i innych mode-
lach marki Renault, można zdobyć, wybierając się do salonów Re-
nault Zdunek w Gdyni, Gdańsku lub Sopocie. 

nowości, także elektryczne 

W 2021 r. Citroën kontynuuje ofensywę modeli elektrycznych pre-
zentując Nowe ë-C4 – 100% ëlectric i C4. Samochody otwierają nową 
erę designu marki, zapewniają komfort jazdy i oferują możliwość 
wyboru jednego z trzech rodzajów napędu: w 100% elektrycznego, 
jednostki benzynowej lub silnika diesla. Nowe ë-C4 – 100% ëlectric 
i C4 są godnymi spadkobiercami bogatej, 92-letniej historii kompak-
towych modeli Citroëna. Od 1928 r. powstało już 10 generacji, wypro-
dukowanych w łącznej liczbie 12,5 mln egzemplarzy. Nowe Citroëny 
ë-C4 – 100% ëlectric i C4 są już dostępne w sprzedaży – trafiły też do 
pomorskich salonów. 

Warto też zwrócić uwagę na inny ciekawy model tej francuskiej 
marki - SUV Citroën C5 Aircross Hybrid. To pierwsza hybryda plug-
in marki, która jest zapowiedzią ofensywy modeli niskoemisyjnych. 
Zgodnie z planem do 2025 r. gama zostanie w pełni zelektryfiko-
wana. SUV Citroën C5 Aircross Hybrid łączy zalety samochodów 
elektrycznych, widoczne w jeździe miejskiej, z atutami wersji spali-
nowych − wszechstronnością i zasięgiem w dłuższych trasach.
Auta można obejrzeć w salonie Citroën Zdunek w Gdańsku. 

elektryczne gran turiSmo

I na koniec auto z wyższej półki, które na długo przed premierą stało 
się jednym z najbardziej wyczekiwanych. Wyjątkowe i spektakular-
ne – Audi e-tron GT. Światowa premiera tego modelu miała miejsce 
w ostatnich dniach – 9 lutego 2021 roku. Tego dnia Audi zaprezen-
towało oficjalnie swój nowy w pełni elektryczny samochód - Audi 
e-tron GT. 
- Model e-tron GT to jedyne w swoim rodzaju Gran Turismo, któ-
rego zalety zinterpretowano na nowo - z myślą o przyszłości  - wy-
jaśnia Markus Duesmann, prezes zarządu AUDI AG. - Jego wy-
gląd jest świadectwem motoryzacyjnego designu segmentu 
premium. To elektromobilność w najbardziej emocjonującym 
wydaniu, dająca niesamowite wrażenia podczas jazdy. Koncep-
cja zrównoważonego rozwoju stojąca u podstaw tworzenia tego 
modelu, dodatkowo podkreśla jego zalety. Jednak nie tylko kon-
cepcja napędu jest zrównoważona środowiskowo. Cała produkcja  
w naszym zakładzie ma teraz neutralny pod względem emisji dwu-
tlenku węgla bilans energetyczny. To ważny sygnał dla naszych pra-
cowników i dla biznesowej przyszłości Audi.



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

KULTURA 
OTWARTA… 

przynajmniej na dwa tygodnie 
jak ogłosił minister. Wiem do-
skonale, iż wobec palących 

potrzeb temat kultury nie jest tym priorytetowym. 
Jednak patrząc na widzów szturmujących teatry, 
które nieśmiało wpisały pierwsze spektakle do 
swych repertuarów, serce rośnie. Wydaje się, że 
nasze społeczeństwo zgłodniałe jest rozrywki na 
wyższym poziomie i nie każdemu pląsy gwiazdek 
disco polo wystarczają do codziennej egzystencji. 
Swoją drogą, chyba nikt nie zdawał sobie sprawy 
z tego, jak jesteśmy spragnieni wyjścia do te-
atru czy opery. W ubiegły weekend wybrałem się 
(wstyd, gdyż dopiero pierwszy raz) do Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku. Była słoneczna nie-
dziela. Dżentelmen, z którym miałem przyjemność 
zwiedzać wystawę, a który na co dzień mieszka 
w stolicy, co jakiś czas informował mnie, iż jest 
pod ogromnym wrażeniem ilości zwiedzających. 
To prawda, w niektórych salach było wręcz tłocz-
no. Przed wejściem, widząc sporą frekwencję, 
zapytałem przemiłą panią kasjerkę, czy muzeum 

cieszy się zawsze taką popularnością.  „Ależ nie. 
Te tłumy to prawdopodobnie wynik ostatniego 
poluzowania obostrzeń covidowych i tego, że ludzi 
ciągnie do normalności”.

Zaskoczyła mnie także przypadkowo zasłysza-
na rozmowa w kolejce do sklepu osiedlowego. 
Dwie starsze panie zacięcie dyskutowały o nowej 
produkcji Teatru Wybrzeże. Zdania miały zgoła 
odmienne. Jedna robiła wrażenie osoby z kon-
serwatywnym podejściem do sztuk scenicznych, 
druga z otwartym i zdecydowanie bardziej nowo-
czesnym. Jako iż panie różniły się w poglądach, 
ich rozmowa stawała się coraz głośniejsza i już 
po chwili cały tłumek znał szczegóły Emigrantek, 
zagranych wczoraj w Starej Aptece, scenie Teatru 
Wybrzeże. A że w naszej mentalności leży głęboko 
zakorzenione posiadanie racji na każdy możliwy 
temat oraz zaznaczenie tego, kolejne osoby włą-
czały się do rozmowy dodając kilka zdań od siebie. 
A to, że ktoś był na takim czy siakim spektaklu, 
a to, że się coś podobało, a coś nie. A to, że te-

atr jest inny niż dawniej i że to dobrze, albo – że 
to właśnie źle. Proszę sobie wyobrazić kolejkę do 
sklepu z warzywami dyskutującą o kondycji sztuki 
teatralnej w kraju. Zadziwiające, zabawne, zaska-
kujące – ale i bardzo, bardzo przyjemne.

To dobre i budujące a także szalenie miłe, że jest 
taka chęć uczestniczenia w życiu kulturalnym 
i artystycznym Trójmiasta i Pomorza. Gdyńskie 
Centrum Kultury, po wpisaniu w swój repertuar 
Pomocy domowej, której premierę celebrowali-
śmy w ubiegłym roku, a którą zagraliśmy trzy razy 
z wiadomych przyczyn, cieszyło się tylko dwie 
godziny pulą biletów dostępnych w sprzedaży. 
Dokładnie dwie godziny. Między trzynastą a pięt-
nastą spektakl został wykupiony. Korzystajmy 
z kultury, wychodźmy z domów, cieszmy się nią, do 
czasu kiedy znowu ktoś uzna, że wirus szczególnie 
złośliwie atakuje w salach teatralnych i muzeal-
nych. Niestety obawiam się, że ponowne podcięcie 
skrzydeł artystom to kwestia niedługiego czasu.

...



Gala operowo-operetkowa 
w wykonaniu utalentowa-
nych artystów to koncert, 

podczas którego zabrzmią 
czardasze, walce, toasty, 

miłosne arie i duety, sceny 
operowe i operetkowe, 

a także standardy jazzowe, 
pieśni neapolitańskie 

i popularne piosenki. To wyjątkowe wydarzenie, zorga-
nizowane z okazji Dnia Kobiet, odbędzie się w słupskiej 

filharmonii. Zaprezentowane zostaną największe przeboje 
muzyki operowej i operetkowej takich mistrzów, jak: G. 

Rossini, G. Verdi, G. Puccini, E. Kalman, C. Gounod, G. Bizet, 
C. Saint-Saens i inni. 

Do 2 maja można oglądać 
w Państwowej Galerii Sztuki 
w Sopocie dzieła słyn-
nego malarza, rzeźbiarza 
i scenografa Władysława 
Hasiora. Władysław Hasior 
(1928-1999) należy do grona 
najwybitniejszych współ-
czesnych polskich artystów. 

W Polsce nazywany prekursorem pop-artu 
i sztuki assemblażu, czyli technice tworze-
nia przestrzennych kompozycji złożonych 
z różnych przedmiotów i gotowych elemen-
tów.  Większość prac pochodzi z lat 60 i 70 
ubiegłego wieku. 

operowA gAlA 
nA DZIeń kobIet

nstytut Kultury Miejskiej w Gdańsku przygotował specjalną serię czapek 
promujących gdańskie dzielnice. Każda z czapek została zaprojektowa-
na przez jedną z siedmiu gdańskich artystek – projektantek graficznych. 

Każda czapka jest inna, tak jak różne są charaktery gdańskich dzielnic. Zapro-
szone do współpracy graficzki w swoich projektach oddały specyfikę każdej 
z nich. Na zdjęciach znaleźli się Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki oraz 
osoby działające na rzecz lokalnej społeczności. 

DZIełA wybItnego 
Artysty w sopoCIe

Lifestyle
i

Promują się... 
czapkami!
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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.

C zym jest sztuka?  Jaki jest sens i cel sztuki? 

To pytania, na które udzielono już nieskończenie wielu odpo-
wiedzi. To jednocześnie pytania wciąż otwarte, temat dyskusji 
krytyków i zwykłych odbiorców sztuki. 

rolA sZtukI w ksZtAłtowAnIu rZeCZywIstośCI

Wraz z pojawieniem się w pierwszej połowie XX wieku ogromnej różnorodności 
stylów i tendencji artystycznych w sztuce, oczekiwania względem jednej wy-
kładni ideowej, której powinny być podporządkowane dzieła artystyczne, stały 
się coraz mniej jednoznaczne. Sztuka nie musiała już jedynie naśladować rze-
czywistości, być lustrem, w którym odbija się świat, nie musiała nieść ze sobą 
religijnego, historycznego czy alegorycznego przesłania. Nowatorstwo w środ-
kach wyrazu, materiałach i technikach, a nawet przekazie, były początkowo 
przyjmowane z dużą ostrożnością, rezerwą czy kpiną; czasem jednak z zachwy-
tem i wzruszeniem. Kluczowym aspektem sztuki stało się generowanie bodźców, 
które zmuszały do refleksji i głębszych przemyśleń. Nawet jeśli wywoływały 
kontrowersje i ekstremalne emocje - od radości po eksplozję euforii, od smutku 
aż po żal - kształtowały naszą świadomość i postrzeganie świata. 

Skrajne uczucia wywoływała od samego początku między innymi twórczość 
Władysława Hasiora, którego prace można obecnie oglądać w Państwowej Ga-

lerii Sztuki. Wybrane dzieła, pochodzące głównie z lat 60. i 70., doskonale repre-
zentują główne wątki w twórczości zakopiańskiego artysty, należącego dziś do 
kanonu historii sztuki współczesnej. Hasior, twórca  totalny, nieustępliwy i kon-
sekwentnie realizujący swoją wizję artystyczną, szybko zyskał uznanie kryty-
ków. Był laureatem wielu konkursów, zdobywcą nagród, wyróżnień, stypendiów 
artystycznych. Jego charakterystyczny styl, łączący religijność i folklor z pasją 
zbieractwa, stał się powszechnie rozpoznawalny i ceniony. (…) to coś pięknego, 
a jednocześnie przerażającego. Porusza umysł głęboko, każe myśleć i oceniać 
samego siebie – to tylko jedna z opinii widza-laika, który odwiedził wystawę prac 
Hasiora pod koniec lat 70. 

Niewątpliwie należał do wirtuozów sztuki żywej, tętniącej głębią mocno nasy-
conego przekazu. Jego realizacje miały prowokować. W swoich kompozycjach 
odwoływał się do idei żywiołów – tworzył wykopane w ziemi człekokształtne 
formy, posługiwał się ogniem trawiącym materię jego prac, lokując swoje prace 
w plenerze wykorzystywał wodę i powietrze jako wzbogacenie i spotęgowanie 
odczucia artystycznego. Sam jednak podkreślał, że najważniejszy jest dla niego 
piąty żywioł – nieograniczoność ludzkiej wyobraźni. 

 (…) kontrastem dla wody jest ogień, ziemia i powietrze. Taką klasyfikację usta-
lono straszliwie dawno - wtedy, kiedy ludzie nie umieli się doliczyć wszystkich 
żywiołów, bo - o dziwo - jest ich o jeden więcej. Piątym żywiołem jest ludzka zdol-
ność fantazjowania. /W. Hasior/

ZAchWycAć 
- ObuRZAć - 
SKłAniAć 

do RefLeKSji
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Najczęściej i być może najpełniej wyrażał się Hasior nie w klasycznej rzeźbie 
pomnikowej, lecz w tzw. asemblażach, czyli przestrzennych kompozycji złożo-
nych z gotowych przedmiotów. Technikę tę kojarzymy dziś przede wszystkim 
z twórcami amerykańskiego i brytyjskiego pop-art’u, którzy skupiali się na 
ukazaniu konsumpcyjnego, nowoczesnego, wielkomiejskiego stylu życia. Korzy-
stając z podobnych metod artystycznych, bazując na świadomym gromadzeniu 
i zestawianiu ze sobą przedmiotów codziennego użytku, Hasior sugerował treści 
o zupełnie odmiennym ciężarze gatunkowym, wywodzące się z zupełnie innego 
światopoglądu i poruszające zgoła odmienne problemy. Na sopockiej ekspozycji 
możemy zobaczyć między innymi jego prace Golgota i Polski chleb, odwołujące 
się do motywów przemocowych - cierpienia, ofiary, milczenia. 

CHlebA nAsZego powsZeDnIego DAJ nAm DZIsIAJ…

Wątek i symbolika chleba były wielokrotnie eksploatowane w tradycji chrześcijań-
skiej.  Najdonioślejszym wydarzeniem zmieniającym bezpowrotnie znaczenie chleba 
i na stałe wiążącym go z wykładnią religijną była Ostania Wieczerza. Dzięki temu 
chleb stał się synonimem nie tylko pożywieniem dla ciała, lecz także dla duszy. Taki 
kontekst kulturowy był jednocześnie wielokrotnie podkreślany przez samego artystę. 
Chleb Hasiora nie był nigdy ośmieszany ani bezczeszczony; był uświęcany i adorowa-
ny. Świadczą o tym chociażby promieniste aureole okalające bochenki mocowane do 
hasiorowskich kompozycji. Przebijając je nożem, domalowując stróżki krwi, chce arty-
sta pokierować skojarzenia odbiorcy w stronę ludzkiego ciała, życia, sił witalnych. 

Jak sam podkreślał: Niektóre przedmioty czy materiały noszą w sobie atmosfe-
rę jakiejś katastrofy. Na przykład rozbite szkło. Nie trudno zorientować się, że 
szyba oprawiona w ramę okienną w zasadzie nie istnieje. Nikt jej nie dostrzega 
jako materiału, jest jej zaletą, że nie absorbuje wyobraźni swoją obecnością. Ale 
szyba wybita kaleczy nasze oczy. Powstaje uczucie zaburzenia bezpieczeństwa, 
jakie ona przedtem stwarzała. (…) do mnie, jako do człowieka trudniącego się 
sztuką plastyczną zawodowo, należy umiejętność prawidłowego używania 
przedmiotów. /W. Hasior/

Równie fascynującą grupą prac są hasiorowskie Sztandary, czyli kompozycje 
stojące na pograniczu rzeźby, tkaniny artystycznej i happeningu, odwołujące się 
do tradycyjnych sztandarów bitewnych i religijnych feretronów używanych pod-
czas procesji. Stały się one nie tylko efektem wewnętrznej potrzeby artystycz-
nej, lecz niejako znalazły swoją użyteczność – jako dekoracja święta ludowego 
na cześć wiosny – obchodów Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku. Potrzebę takich 
działań utożsamiał z protestem względem starych, często awangardowych, lecz 
pozbawionych głębszej treści, upodobań estetycznych. 

Hasior był twórcą nowatorskim, wielokrotnie powracał do podobnych motywów 
i wątków, kontynuował tematykę zapoczątkowaną w swoich wcześniejszych pra-
cach. Świadczy to o niezwykłej dojrzałości artystycznej, o pewności tego, co chce 
się przekazać odbiorcy. Jego dzieła nie były odbiciem chwili, krótką refleksją, 
lecz konsekwentnie kreowaną wizją świata. W swoich kompozycjach zbliżał się 

fot. Anna Czarnowska
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do czegoś, co nazywamy dziś powszechnie socjologią kultury. Ujawniał społecz-
ne niepokoje, rozterki i dążenia równie często jak pychę, megalomanię i fałsz, 
głęboko zakorzenione w naszych tradycjach i obyczajach. Hasior nie stał jednak 
z boku, nie wyśmiewał, nie moralizował, nie karcił. Potrafił jednocześnie nadać 
dystans, pokazać społeczne problemy w innym kontekście. Odprawiał swoje ar-
tystyczne rytuały, zapraszając widza do zetknięcia się z nimi, uczestnictwa, wyj-
ścia poza granice swojej wyobraźni i przeniesienia się w świat niezwykłej mocy, 
innej rzeczywistości. Jego przekaz jest bardzo ekspresywny i intrygujący. 

CZy sZtukA wCIąż nAs oburZA?

Dziś „sztuka zaangażowana” nikogo już nie dziwi, nie oburza. Spotykając w sa-
lach wystawowych nawet najbardziej kontrowersyjne prace, postrzegamy je 
jako artystyczne szkło powiększające -  uwypuklające i wystawiające na światło 
dzienne niewygodne zagadnienia czy skrywane tajemnice. Akceptujemy zimną 
i pustą przestrzeń galeryjną jako pole kontemplacji, refleksji nad współczesno-
ścią i pozycją człowieka w świecie. Kiedy jednak refleksja swoją obecność za-
znaczyć chce w przestrzeni publicznej - na ulicy, w parku, na billboardzie, ścianie 
budynku czy manifestacyjnym sztandarze ubranym w tęczowe barwy, uważamy 

ją za niesmaczną, podburzającą i raniącą uczucia. Jeśli nadrzędnym i niezmien-
nym sensem sztuki jest budzenie emocji, poruszanie, skłanianie do rozmów, czy 
funkcji tej nie powinniśmy również przypisać innym działaniom, nie tylko działa-
niom artystycznym?

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.



przyszłość Barów?

Studenci Eindhoven University of Technology stworzyli automat, który sam napełnia 
kufel do piwa. 

Rozwiązanie miałoby pomóc w obsłudze imprez masowych czy rozładowywaniu 
kolejek. Ponadto świetnie sprawdzi się w nowej rzeczywistości Covid-19. Nie za-
stąpi jednak w pełni pracy barmanów – będą oni potrzebni chociażby do spraw-
dzenia czy dana osoba korzystająca za automatu jest pełnoletnia. Studenci planują 
produkcje swojego wynalazku na wielką skalę, a także rozszerzenie asortymentu 
o wino i kolorowe drinki.  

Vr FiTness sTudio Tempo

Pandemia COVID-19 zupełnie wywróciła do góry 
nogami świat fitness. Technologia AI Tempo to 
świetna domowa alternatywa. 42-calowy wy-
świetlacz HD, sztangi, hantle, mata czy roller do 
masażu zamienia mały kącik w domu na własną 
siłownie. Tempo Studio pozwala ustawić własne 
indywidualne cele i potrzeby fitness. Wszystko 
co robimy przed ekranem jest analizowane przez 
specjalną techologię, która monitoruje tętno, liczy 
powtórzenia i wydaje zalecenia odnośnie techniki. 
By ćwiczyć w domowym zaciszu wystarczy około 
1,5 metra przestrzeni! 

wieCzny długopis

Zmęczony ciągłym wymienianiem długopisów? 
W domu w każdej szafce wala Ci się co najmniej kilka 
sztuk? Wieczny długopis to rozwiązanie może właśnie 
dla Ciebie. Ten wynalazek pisze na tyle długo, by 
przeżyć swojego właściciela. Nie ma w nim żad-
nych mechanizmów ani wkładów. Jak więc działa? 
Długopis jest oprawiony w aluminium lub drewno 
stop, który po docisnięciu do kartki papieru zostawia 
na nim trwały, ciemny ślad. W końcówkach wyko-
rzystywany jest stop AXL-Metal (markaOmega), lub 
Ethergraf (firma Pininfarina). Pod względem trwałości 
można więc długopis nazywać „wiecznym”.  

Gadżetomania
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