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Brakuje nam 
„tylko” pasażerów





dużą przyjemno-
ścią oddajemy 
w Państwa ręce 
kolejny, wiosenny 

numer Expressu Biznesu. Wciąż 
jest w bardzo trudnym okresie 
pandemii, ale jednak z nadzieją 
na lepsze jutro, na co wskazują 
informacje przekazywane przez 
rząd i zapowiedziane stopnio-
we odmrażanie gospodarki. 
Z dużą dozą prawdopodobień-
stwa można powiedzieć, że te-
raz przed nami czas odbijania 
gospodarki u nadrabiania strat 
spowodowanych przez COVID-
19. Z pewnością będzie to czas 
wytężonej pracy, ale też czas, 
kiedy relacje międzyludzkie 
zaczną wracać do normalności, 
kiedy firmy i przedsiębiorstwa 
znów będą wracać do działania 
na pełnych obrotach. Lekturę 
bieżącego numeru proponuję 
rozpocząć od wywiadu z Toma-

szem Kloskowskim, prezesem zarządu Portu Lotniczego Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy, który przybliża obecną sytuację branży lotniczej 
i i zdradza nam, czego możemy się spodziewać już w najbliższych 
miesiącach. Warto też zapoznać się z artykułem, w którym opisu-
jemy, jakie nowe kwalifikacje zdobywają pracownicy w czasie pan-
demii. Z pewnością wielu przedsiębiorców zaciekawią też zmiany 
w funkcjonowaniu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
oraz to, jakie wsparcie można otrzymać z PSSE. 
W numerze polecamy także rubrykę samorządową (tym razem wy-
jątkowo obszerną i przedstawioną w nieco inny sposób, niż zwkle. 
W jaki? Aby się tego dowiedzieć, wystarczy obrócić gazetę). Trady-
cyjnie już – magazyn zamykają lekkie, okołobiznesowe tematy. Na 
ostatnich stronach Expressu Biznesu wspominamy więc o nieru-
chomościach, wydarzeniach biznesowych i kulturalnych.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Brakuje nam 
„tylko” pasażerów

rwająca już ponad rok 
pandemia koronawirusa 
wywarła bardzo duży, ne-
gatywny wpływ na branżę 

lotniczą. Jak ocenia Pan obecną sytuację?

- Nie ma co ukrywać, że jest po prostu dra-
matyczna. Od kilkunastu miesięcy obo-
wiązują obostrzenia, a przypomnę, że na 
początku pandemii mieliśmy całkowite za-
mknięcie ruchu lotniczego. Branża lotnicza, 
w szczególności w Polsce i Europie, jest 
poturbowana i zmaltretowana. Tanie linie 
lotnicze nie dostały żadnej pomocy z ze-

wnątrz (jedynie niewielkie wsparcie z tarcz 
antykryzysowych), tradycyjni przewoźnicy 
otrzymali dofinansowanie od swoich rządów 
w poszczególnych krajach. A lotniska? Jeśli 
chodzi o wielkie porty lotnicze, to są one 
w dramatycznej sytuacji. Linie lotnicze nie 
wykonują lotów, pasażerów nie ma, a koszty 

utrzymania są ogromne. Duże porty lotnicze 
zamykają drogi startowe, płyty postojowe, 
terminale. Mniejsze porty lotnicze – takie jak 
my – ograniczają koszty w każdym zakresie. 
A najmniejsze porty nie mają obecnie żad-
nych lotów. W praktyce zatem branża lotni-
cza jest w fatalnej kondycji. 

T
O dramatycznej sytuacji w branży lotniczej, ogromnych 
stratach spowodowanych pandemią, kontynuowanych 
inwestycjach infrastrukturalnych oraz prognozach na 
najbliższe miesiące z Tomaszem Kloskowskim, prezesem 
zarządu Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, 
rozmawia Rafał Korbut. 

TEKST: Rafa Korbut
ZDJĘCIA: Renata Dąbrowska
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Patrząc na dane finansowe za I kwartał 
bieżącego roku spadki w porównaniu do 
tego samego okresu w roku ubiegłym są 
ogromne – spadek liczby pasażerów wyniósł 
blisko 90 proc.! To musiało bardzo mocno 
odbić się na kondycji finansowej spółki.

- Oczywiście. Lotnictwo w Polsce zostało 
zamknięte w połowie marca ub. roku. Co 
istotne, w statystykach jest uwzględniony 
styczeń i luty 2020 roku, a to był jeszcze 
bardzo dobry czas dla nas. Podkreślam, że 
przed pandemią byliśmy firma rentowną, 
notowaliśmy 50 mln zł zysku netto. Dziś 
odprawiamy 10 proc. tego, co powinniśmy. 
Zasada jest prosta – nie mamy pasażerów, 
to i nie mamy przychodów. Każdego mie-
siąca generujemy 5 mln zł strat. I to jest 
prawdziwa skala tej pandemii dla takiego 
lotniska, jak nasze. 

Jak władze portu lotniczego poradziły 
sobie w tej nadzwyczajnej sytuacji, jakie 
podjęto działania?

- Wszystko, co możemy zrobić, to maksy-
malnie ograniczyć koszty. I to zrobiliśmy 
w każdym obszarze kosztowym. Jedyny ob-

szar, którego nie ruszałem w dramatyczny 
sposób, to obszar ludzki. Wyszkolenie pra-
cownika, który mógłby zostać zatrudniony, 
gdy zacznie wracać koniunktura, trwa ok. 
dwóch lat. Gdybym zakładał, że pandemia 
potrwa 3, 4 czy 5 lat, to wtedy można by 
takie ruchy podejmować. Ale zakładam 
i mam nadzieję, że w 3 lata odrobimy tę 
pandemię i tych pracowników zwyczajnie 
będę potrzebował. Nie robiłem więc cięć 
kadrowych. 

To działania w obszarze kosztowym. A co się 
zmieniło, jeśli chodzi o obszar przychodów?

- Do tych kwestii także podeszliśmy w spo-
sób odpowiedzialny. Jeśli np. mam kontra-
hentów, którzy żyją z tego, że obsługują 
pasażerów (choćby sklepy, restauracje, 
sklepy wolnocłowe, parkingi, itd.) i dzielą 
się tym obrotem, który jest razem z nami 
(lotniskiem) wypracowany, to nie wyobra-
żam sobie, żebym pobierał od nich opłaty 
w pełnej wysokości, gdy oni także nie mają 
pasażerów. W związku z tym, z każdym in-
dywidualnie zawieraliśmy porozumienia 
i zwalnialiśmy z opłat tam, gdzie zarobek 
zależy od pasażera. Oczywiście nie ukry-

wam, że musiałem wziąć kredyt w banku 
– to było niezbędne w obecnej sytuacji. I tu 
muszę podkreślić, że współpraca z ban-
kiem układa się doskonale. To coś, co 
bardzo sobie cenię. Bo w dobrych czasach 
wszystko jest proste, ale szczególnie waż-
ne jest to, jak instytucje finansowe zacho-
wają się w czasach kryzysu. 

A jak ma się sprawa z inwestycjami realizo-
wanymi w gdańskim porcie lotniczym? 

- Wszystkie inwestycje, z wyjątkiem trzech 
głównych (budowa biurowca Alpha, roz-
budowa terminalu pasażerskiego oraz 
hangaru lotniczego) zostały wstrzymane. 
Natomiast wstrzymywanie rozpoczętych 
tych dużych inwestycji infrastrukturalnych, 
o których wspomniałem, nie miałoby sensu. 
To są zadania długoterminowe, nawet na 
kilkadziesiąt lat. Dlatego są one realizowa-
ne zgodnie z planem. Wprawdzie są pewne 
opóźnienia, ale wynikają one z faktu, że 
spora część dostaw idzie z Chin, a na rynku 
chińskim, jeśli chodzi o logistykę, są pewne 
problemy. Ale nie wpływa to generalnie na 
całokształt inwestycji i na przełomie II i III 
kwartału będziemy oddawali budynek biu-
rowy Alpha, a na przełomie roku pirs. 

Warto wspomnieć o operacjach cargo - 
przewóz ładunków wzrósł. Czy zatem 
przewóz towarów będzie stawał się stop-
niowo coraz bardziej znaczącą dziedziną 
dla portu lotniczego w Gdańsku?

- Tu trzeba podkreślić, że od połowy mar-
ca do końca czerwca ub. roku trzymaliśmy 
lotnisko otwarte wyłącznie dla ruchu to-
warowego. Wtedy też zostały pandemicz-
nie przerwane łańcuchy dostaw do nie-
których przedsiębiorstw. I my zaczęliśmy 
pełnić funkcję użyteczności publicznej, 
czyli staraliśmy się, aby firmy mogły dalej 
funkcjonować i produkować - bo zaopa-
trywanie w tamtym czasie odbywało się 
wyłącznie dzięki przewozom cargo. Na-
tomiast musimy sobie jasno powiedzieć, 
przewozy cargo u nas to głównie przesyłki 
kurierskie. I to one rosną. W pandemii – co 
obserwujemy cały czas – handel hurtowy 
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i detaliczny wzrósł, bo wszyscy kupują 
z domów. I to widać właśnie we wzroście 
przewozów cargo. Ale przewóz towarów to 
zaledwie 1,5 proc. naszych dochodów. Co 
oznacza, że nawet, gdyby dochody z tego 
tytułu wzrosły dwukrotnie, to nie uratuje-
my firmy, bazując na tym. 

Czyli obecnie sytuację można podsumo-
wać następująco: oczekiwanie na zniesie-
nie obostrzeń, wznowienie lotów i odbicie 
po pandemii?

- Przykłady chińskie pokazują, że to od-
bicie prawdopodobnie będzie bardzo sil-
ne. Zresztą tak na logikę, gdy ludzie są 
zamknięci przez kilkanaście miesięcy, to 
później chcą się kontaktować ze światem, 
ze znajomymi, z rodzinami. I do tego czę-
ściej, niż robili to wcześniej. Na rynku chiń-
skim, gdzie pandemię udało się opanować, 
tę euforię i radość wyraźnie widać, tam-
ten rynek już się odbudował, jeśli chodzi 
o ruch krajowy. Oczywiście Chiny są spe-
cyficzne, ponieważ jest to duży kraj i tam 
samolot jest wykorzystywany trochę jak 
autobus czy pociąg, do przemieszczania 

się po kraju. Gdy więc ten ruch krajowy zo-
stał odblokowany, odbudował się w bardzo 
krótkim czasie i jest na takim poziomie, jak 
cały ruch przed pandemią! Co to dla nas 
oznacza? Jak tylko obostrzenia zostaną 
zniesione, to będzie mnóstwo kontaktów 
krajowych i w następnym etapie kontakty 
zagraniczne. Patrząc na inne kraje euro-
pejskie i luzowanie obostrzeń myślę, że już 
w wakacje zaczniemy przyjmować pasaże-
rów na nieco większą, masową skalę. Zale-
ży to jednak nie tylko od naszego kraju, ale 
od otwarcia innych krajów na mniej więcej 
jednolitym poziomie. 

Patrząc zatem na to, co się dzieje obecnie 
i na stopniowe znoszenie obostrzeń przez 
rząd, czego możemy się spodziewać w naj-
bliższych miesiącach? Jak się przygotowuje-
cie do tego „boomu”, który nas czeka? 

- My jesteśmy cały czas, od roku, na to go-
towi. Linie lotnicze też są przygotowane. 
Na płycie stoi ponad 20 samolotów, które 
w ciągu 1 – 2 dni mogą wejść w rozkłady lo-
tów. Załogi czekają na stand-by’u, obsługa 
lotniska też czeka w gotowości, infrastruk-

tura jest przygotowana (a nawet nieco 
poprawiona w czasie pandemii). Lotnisko 
i wszystkie firmy lotniskowe są gotowe, 
brakuje nam „tylko” pasażerów. Czekamy 
na sygnał, kiedy będziemy mogli zacząć 
normalnie pracować. 

Jak Pan ocenia, ile czasu może zająć czasu 
odrabianie strat po pandemii? 

- Szacuję, że około 3 lat. My oczywiście 
mamy swój dalekosiężny master-plan na 
kolejne 30 lat, w którym przygotowany jest 
rozwój lotniska w zależności od zwiększa-
jącego się ruchu lotniczego. Ale ten plan 
- jeśli prawdziwe się okaże moje prognozo-
wane wyjście z pandemii właśnie w ok. 3 
lata – przesuwa się de facto o 4 lata (rok 
pandemii oraz czas wychodzenia z tego 
kryzysu). Po tym okresie powinniśmy dojść 
do poziomu z roku 2019, czyli 5,4 mln pa-
sażerów rocznie. To wszystko jest jednak 
ściśle związane natężeniem z natężeniem 
ruchu pasażerskiego. Czekam więc z nie-
cierpliwością ma powrót do normalności 
i na odbudowywanie normalnych kontak-
tów międzyludzkich. 





rzy razy w tygodniu będą latać samoloty pomiędzy Portem Lotniczym im. 
Lecha Wałęsy a lotniskiem Heathrow w Londynie (LHR). To trzecie lotnisko 
w aglomeracji Londynu, na które będzie można polecieć z Pomorza. Port 

lotniczy London-Heathrow to jedno z największych lotnisk nie tylko w Europie, 
ale i na świecie - w 2020 r. pomimo pandemii obsłużył ponad 22 mln pasażerów. 
British Airways to kolejny tradycyjny przewoźnik lotniczy, który będzie operować 
z Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Tegoroczne Sztormy powędrowały do 
jedenastu laureatów z Pomorza. O pięciu 

zwycięzcach zadecydowali czytelnicy 
„Gazety Wyborczej”, którzy docenili 

m.in. Dom Marzeń w Gdyni, a w kategorii 
EUROinspiracje zwycięstwem mogą 
pochwalić się szpital im. Kopernika 

w Gdańsku oraz gmina Kartuzy. Pozosta-
łe statuetki przyznały kapituły złożone 

z dziennikarzy i niezależnych ekspertów. 
W tym roku przyznano aż 11 statuetek 

w 4 kategoriach: sport, kultura, biznes oraz pomor-
skie EUROInspiracje dla najlepszych osób, wydarzeń, 
inwestycji i firm z Pomorza w 2019 roku. To wyróżnie-

nie przyznawane jest od 2005 roku.

GAlA PomorskICh 
SZTORmóW 2020

Pomorska Kolej Metropolitalna ogłosiła zwycięzcę 
postępowania przetargowego na opracowanie Stu-
dium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 
dla projektu PKM Południe. W przetargu wystarto-
wało pięć firm. Po analizie złożonych ofert okazało 

się, że najlepsza jest propozycja 
opiewająca na ok. 4,4 mln zł. Co 
ważne, to to o prawie pół miliona 
złotych więcej, niż Pomorska 
Kolej Metropolitalna planowała 
wydać. Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowe 
jest niezbędne do potwierdzenia 
technicznych możliwości zreali-
zowania inwestycji.

stuDIum śroDowIskowe 
ZA 4,5 mln Zł

Biznes

Nowe 
połączenie
z Londynem

T
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chwili śmierci spad-
kodawcy następuje 
otwarcie spadku, 
a więc przejście spad-

ku ze spadkodawcy na spadkobierców. 
Nie oznacza to jednak, że spadkobierca 
automatycznie otrzymuje spadek. Do 
czasu objęcia go przed spadkobiercę nad 
całością spadku czuwa sąd. Gdy istnieje 

taka potrzeba sąd ustanawia kuratora 
spadku. Przede wszystkim ustanowiony 
kurator powinien starać się o wyjaśnienie 
kto jest spadkobiercą oraz zawiadomić 

spadkobierców o otwarciu spadku. Ku-
rator zarządza majątkiem spadkowym. 
Może dokonywać czynności mieszczą-
cych się w granicach zwykłego zarządu, 

Kurator spadku, zarządca 
spadku i wykonawca 
testamentu to trzy różne 
instytucje niezwykle ważne 
w przypadku, gdy mamy do 
czynienia ze spadkiem. Warto 
wiedzieć czym charakteryzuje 
się każda z tych instytucji, 
jakie wiążą się z tym prawa 
i obowiązki oraz czego każdy 
z nas jako spadkobierca 
może się spodziewać biorąc 
udział w postępowaniu 
spadkowym. 

trzy różne instytucje 
prawa spadkowego. 

W
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a więc niezbędnych do zapewnienia pra-
widłowej gospodarki tym majątkiem. Na-
tomiast czynności przekraczających za-
kres zwykłego zarządu może dokonywać 
jedynie uprzednio uzyskując zezwolenie 
sądu. Na marginesie warto dodać, że gdy 
w skład spadku wchodzi przedsiębior-
stwo i ustanowiono zarząd sukcesyjny 
tym przedsiębiorstwem, a więc jest już 
powołana osoba mająca zapewnić cią-
głość funkcjonowania przedsiębiorstwa 
po śmierci jego właściciela, wówczas jest 
ono wyłączone spod zarządu sprawowa-
nego przez kuratora. Kurator ma działać 
zgodnie z domniemaną wolą spadkobier-
ców. Porównując powyższą instytucję do 
pozostałych różnice najłatwiej pokazać 
na przykładzie prawa rodzinnego. 
Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego w umowie darowizny bądź 
w testamencie można zastrzec, że przed-
mioty, które przypadają dziecku z tytułu 
darowizny lub testamentu nie będą ob-
jęte zarządem sprawowanym przez ro-
dziców. Wówczas taki zarząd sprawuje 
zarządca testamentu. Nie ma przeszkód, 
aby w umowie darowizny wskazać kilku 
kandydatów na zarządców ustalając ko-
lejność obejmowania przez nich funkcji. 
Zanim przejdę do omówienia instytucji 
zarządcy dodam, że gdyby darczyńca lub 
spadkodawca nie wyznaczył zarządcy to 
sąd opiekuńczy ustanawia kuratora. Jed-
nakże powracając do zarządcy, trzeba 
wskazać, że podlega on nadzorowi sądu 
opiekuńczego. Jego obowiązkiem jest uzy-
skiwanie zezwolenia sądu we wszystkich 
ważniejszych sprawach, które dotyczą 
zarządzanego majątku. Małoletni, który 
ukończył lat trzynaście może za zgodą za-
rządcy sam dokonywać czynności praw-
nych. W razie złej woli lub nieudolności 
zarządca może być zwolniony ze swych 
obowiązków. Wówczas wyznacza się ku-
ratora. Trzeba tutaj pamiętać o naczelnej 
zasadzie prawa opiekuńczego, a więc kie-
rowaniu się dobrem dziecka. 

Ostatnie z zagadnień dotyczy wyko-
nawcy testamentu. Niewątpliwie może 
być to najbardziej znana instytucja ze 
wszystkich trzech. Pewnie niejeden z nas 
spotkał się z sytuacją, gdy w testamen-
cie spadkodawca powołał wykonawcę 
testamentu. Samo pojęcie możemy ko-
jarzyć, ale już bardziej precyzyjne okre-
ślenia mogą sprawić trudności. Najważ-
niejszym jest, że jeśli spadkodawca nie 
postanowił inaczej to wykonawca testa-
mentu powinien przede wszystkim zarzą-
dzać majątkiem spadkowym. Ponadto, 
do jego zadań należy spłacenie długów 
spadkowych, a finalnie wydanie majątku 
spadkobiercom mając na uwadze wolę 
spadkodawcy. Powinno to nastąpić nie-
zwłocznie po dokonaniu działu spadku. 
Ważnym jest, że wykonawca testamentu 
może pozywać i być pozywanym w spra-
wach wynikających z zarządu spadkiem. 
Ma również uprawnienie do pozywania 
w sprawach o prawa należące do spad-
ku i być pozywanym w sprawach o dłu-
gi spadkowe. Istotną kwestią jest fakt, 
iż wynagrodzenie należne wykonawcy 
wchodzi w skład długów spadkowych. 
Sąd z ważnych powodów może zwolnić 
wykonawcę z tej funkcji. 
Warto zwrócić uwagę czy na pewno osoba, 
która rzekomo jest wykonawcą testamen-
tu, rzeczywiście nim jest. Może właściwie 
została ustanowiona zarządcą spadku 
i dopuszcza się przekroczenia uprawnień. 
Trzeba pamiętać, iż sąd spadku lub nota-
riusz wyda osobie powołanej na wykonaw-
cę testamentu stosowne zaświadczenie, 
które prócz danych wykonawcy zawiera 
również stwierdzenie, że dana osoba 
została powołana na wykonawcę testa-
mentu. W zaświadczeniu wskazuje się 
też prawa i obowiązki wykonawcy testa-
mentu, jeżeli zostały one określone przez 
spadkodawcę. Z własnego doświadczenia 
w prowadzeniu spraw spadkowych mogę 
jasno stwierdzić, iż zdarzają się sytuacje, 
gdy owe zaświadczenie dotknięte jest 

wadami skutkującymi jego nieważnością. 
W sprawach, gdy pozywa osoba mająca 
działać w imieniu małoletniego należy 
zwrócić uwagę czy uzyskała ona zgodę 
sądu, jeśli jest wymagana do prowadze-
nia tej konkretnej sprawy. Może dojść do 
sytuacji, że rzekomy „wykonawca testa-
mentu” będzie działał na swój rachunek, 
a wytoczone powództwo uznać należy 
za niedopuszczalne z uwagi na podjęcie 
działań przez osobę nieuprawnioną i bez 
wymaganej zgody opiekuna małoletniej 
oraz sądu. Nigdy nie można dopuścić, by 
dziecko było w jakikolwiek sposób krzyw-
dzone w wyniku czynności prawnych za-
rządcy jego majątkiem. 
Reasumując, należy mieć na względzie, 
że każda z przedmiotowych instytucji jest 
różna i cechuje się innymi prawami i obo-
wiązkami osób sprawujących te funkcje. 
Kurator powinien troszczyć się o spadek 
tak jak spadkobiercy, powinien się zatem 
kierować ich dorozumianą wolą, nato-
miast zarządca ani wykonawca testamen-
tu nie kierują się wolą właściciela. Biorąc 
pod uwagę wyżej wskazane instytucje 
w prawie rodzinnym, zarówno kurator 
spadku, zarządca spadku jak i wykonaw-
ca testamentu powinni mieć na względzie 
nade wszystko dobro małoletniego. Bądź-
my czuli na zakres uprawnień wszystkich 
trzech instytucji, ponieważ niezwykle ła-
two je przekroczyć. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego
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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. 

Wszystkie badania i raporty pokazują, że 
przez ostatni rok od początku pandemii uda-
ło nam się dostosować do nowych warunków 
w jakich przyszło nam pracować. Według 
raportu autorstwa Wyser, Gi Group&Grafton 
Recruitment z marca tego roku, opracowane-
go na podstawie badań ankietowych, może-
my przeczytać, że blisko 32% pracowników 
biurowych pracuje zdalnie. Z kolei 29% osób 
powróciło już na stałe do swoich biur. Zdecy-
dowanie mniejsze zainteresowanie niesie ze 
sobą praca hybrydowa, gdzie blisko 14% re-
spondentów wspomniało o takiej formie pra-
cy. Wydaje się, że nowe formy świadczenia 
pracy na stałe zagoszczą w naszych firmach. 
Dla wielu pracowników zdalna forma pracy 
daje pewne poczucie bezpieczeństwa, gdyż 
w ten sposób unika się miejsc narażonych na 
zachorowanie na koronawirusa. Przebywa-
nie wiele godzin, często w jednej przestrzeni 
zwiększa ryzyko zakażenia. Dzięki temu unika 
się również dojazdu do pracy z wykorzysta-
niem transportu zbiorowego co wielu naraża 
na dodatkowy stres związany z chorobą. Z ko-

lei nowa sytuacja stawia pracodawców przed 
wyzwaniami związanymi z uregulowaniem 
modelu funkcjonowania pracy, zarządza-
niem personelem ze stawianiem celów i roz-
liczaniem zadań włącznie. Oczywiście praca 
zdalna może również zmienić nasze przyzwy-
czajenia związane z miejscem, w którym 
pracujemy. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo idąc za panującym trendem, że część 
firm myśląc o cięciu swoich kosztów stałych 
zrezygnuje z najmowanych powierzchni 
biurowych wdrażając na stałe inne formy 
świadczenia pracy. Tego typu decyzje mogą 
budzić pewne zagrożenie szczególnie dla 
właścicieli komercjalizowanych powierzch-
ni biurowych. Należy jednak zwrócić uwagę 
na pewne inne niekorzystne zjawiska, które 
już są dostrzegane a mogą przyczynić się do 
zachwiania równowagi pomiędzy życiem pry-
watnym a zawodowym. Przejście wielu pra-
cowników na pracę zdalną spowodowało, że 
częściej wykonują oni swoje obowiązki poza 
standardowymi godzinami pracy. Wynika to 
w głównej mierze z zaburzonego trybu pracy, 
kiedy to oprócz zawodowych obowiązków wy-
brzmiewają problemy związane z organizacją 
życia domowego, w podobnym trybie szkoły 
czy opieki nad dziećmi. Mimo to prawie dwie 
trzecie pracowników uważa, że udaje im się 
zachować równowagę między życiem pry-
watnym a zawodowym. Oznacza to, że przy-
wykliśmy do nowych warunków życia i pracy 
w okresie pandemii, ale jakim kosztem. Czy 
aby na pewno pozbędziemy się na dobre 
kontaktów międzyludzkich ze współpracow-
nikami i partnerami biznesowymi? Wydaje 
się to wątpliwe abyśmy mogli sobie bez tego 
poradzić na dłuższą metę. Brak interperso-

nalnego kontaktu jest frustrujący dla wszyst-
kich i negatywnie wpływa na nasz dobrostan 
co pokazują badania ankietowe. Ponad 50% 
pracowników odczuwa negatywne skutki 
braku kontaktu ze współpracownikami co 
wynika z przeprowadzonej analizy przez fir-
mę Randstad. Najczęściej takiego zdania są 
osoby w najstarszej grupie wiekowej 50-64 
lata (67%). Natomiast dla 31% pracowników 
taka sytuacja okazuje się mieć więcej plusów 
co być może ma więcej przyczyn niż tylko 
stricte zawodowych. 
W pracy zdalnej warto zwrócić jeszcze 
uwagę na problemy techniczne i czynniki 
psychospołeczne. Naukowcy Uniwersyte-
tu Stanforda opublikowali wyniki badania 
psychologicznego wpływu spędzania kilku 
godzin dziennie na spotkaniach online pro-
wadzonych poprzez ogólnie powszechne ko-
munikatory video. Tym samym zdiagnozowali 
niekorzystne zjawisko ciągłego utrzymywa-
nia kontaktu wzrokowego, obserwowania 
siebie na ekranie, ograniczonego poruszania 
się, większego wysiłku w odczytywaniu i in-
terpretacji sygnałów niewerbalnych pozosta-
łych uczestników spotkania. 
Czy zatem mamy do czynienia z rewolucją in-
gerującą w nasze życie zawodowe i rodzinne? 
Wszystko na to wskazuje, że jednak nie a sam 
proces przypomina pewną ewolucję, choć po-
stępującą gwałtownie z większym impetem 
w ostatnim roku. Można mieć tylko nadzieję, 
że nasz czysto ludzki byt z naszymi potrzeba-
mi zahamuje znane nam wszystkim aktualne 
modele funkcjonowania równoważąc pracę 
z życiem prywatnym. Choć nie da się przewi-
dzieć, czy kiedykolwiek wrócimy do czasów 
przed pandemią, w co osobiście wątpię. 

Pandemia nie tylko doprowadzi-
ła do globalnego kryzysu, ale 
również przyspieszyła znane już 
wcześniej modele świadczenia 
pracy w formie zdalnej lub hy-
brydowej. Możemy znaleźć wiele 
korzyści z panujących trendów, 
ale nie możemy zapominać o pro-
blemach, które z tego wynikają. 

„ewolucja czy rewolucja”
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Jak pan to ocenia z perspektywy właściciela 
agencji zatrudnienia, obserwatora i znawcy 
rynku pracy?

Rzeczywiście, znawcy zagadnień dot. zdro-
wia, wirusolodzy dostrzegają światełko 
w tunelu i wieszczą (choć bliżej nieokreślony) 
koniec pandemii i powrót do „normalności”. 
Niestety wielu firmom nie udało się prze-
trwać kryzysu lub stają one przed koniecz-
nością podejmowania radyklanych decyzji 
i wdrażania nowych rozwiązań jak np. zmiana 
organizacji pracy czy automatyzacji proce-
sów produkcji. W dobie jeszcze utrzymującej 
się pandemii lub „po” pandemii nie jest to 
zadaniem prostym, jest trudnym wyzwaniem 
ze względu dużą niepewność i rozchwianie 
w gospodarce nie tylko polskiej, ale i świato-
wej. Równie istotnym problemem jest niż de-
mograficzny, który na przestrzeni ostatniego 
roku zauważalnie wzrósł. Prognozuje się, że 
sytuacja w kraju jeszcze długo nie będzie się 
poprawiać, a co gorsza – istnieje spore ryzy-
ko, że niebawem będziemy mierzyć się z po-
ważną „dziurą demograficzną”.
Według danych statystycznych w ubiegłym 
roku w Polsce zmarło rekordowo dużo osób. 
Jest to z pewnością w dużej mierze efekt ko-
ronawirusa, który wciąż zbiera swoje żniwo. 
Umierają nie tylko osoby starsze, coraz czę-
ściej słyszymy o śmierci młodych ludzi. Jed-
nocześnie, poza zwiększającym się wskaźni-
kiem umieralności, cały czas maleje wskaźnik 
urodzeń. To wszystko powoduje, że liczba lud-
ności w Polsce zmniejsza się, co niestety sta-

nowi zagrożenie dla rozwoju gospodarczego 
- już brakuje „rąk do pracy”, a w najbliższej 
perspektywie potrzeby nasilą się. 

Czy widzi pan jakieś rozwiązanie problemu 
na już…, gdy wrócimy do „normalności” i go-
spodarka zacznie się odbijać po pandemii?

Z perspektywy biznesu temat jest prosty. 
Ameryki tutaj nie odkryję..., jesteśmy i bę-
dziemy zmuszeni pozyskiwać/zapraszać do 
Polski pracowników „zewnętrznych”. 
Problem jednak tkwi w braku dogodnych, 
szybkich rozwiązań systemowych dot. za-
trudniania pracowników spoza UE. W dobie 
po pandemii takie rozwiązanie z pewnością 
rozwiązałoby w dużym stopniu problemy 
kadrowe. Do tego dochodzą problemy lo-
kalowe dla przybywających do pracy. Tu 
też przydałyby się działania systemowe 
rozwiązujące to zagadnienie. Generalnie to 
szerszy temat do dyskusji…
Rozwiązania na teraz? Mogę zapropono-
wać nasze usługi i fachowe, transparentne 
wsparcie. 
Receptą na bolączki wielu przedsiębiorstw 
może być outsourcing, który mimo tego, 
że z roku na rok cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem, wciąż jest niedoceniany 
lub traktowany z nieufnością przez wielu 
przedsiębiorców ze względu na nie do koń-
ca właściwe standardy firm outsourcingo-
wych. Pamiętajmy, korzystajmy z solidnych 
firm, gwarantujących właściwe i w pełni 
legalne świadczenie tego typu usług.
Wielu zapyta, jakie korzyści niesie za sobą 
outsourcing? Z punktu widzenia klienta 
jest ich mnóstwo – dostęp do usług wyko-
nywanych przez personel wykwalifikowany 
lub pomocniczy (np. transport, pakowanie, 
obsługa linii produkcyjnej); realizacja usług 
wyłącznie pod konkretne zamówienia, co 
pozwoli firmie zamawiającej skoncentrować 
się wyłącznie na głównych obszarach dzia-
łalności; zapewnienie ciągłości produkcji 
przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów 
czy też chociażby oszczędność czasu.
Kolejnym rozwiązaniem jest elastyczne 
zatrudnianie tj. korzystanie z pracowników 
tymczasowych. Innymi słowy kupujesz tyle 
pracy, ile potrzebujesz. Wszędzie tam, gdzie 
występuje sezonowość produkcji bądź wa-
hania zamówień i produkcji to korzystanie 
z usług Agencji Pracy Tymczasowej bardzo 
się opłaca. 

Rozumiem, że to co w „skrócie” pan zapropo-
nował to domena AB Uni-Servis? 

Tak. Wszystkie wyżej wymienione usługi 
świadczy moja firma: AB Uni-Servis. Dzia-
łamy na terenie całej Polski. Zapewniamy 
profesjonalną w pełni transparentną ob-
sługę. Nasze wieloletnie doświadczenie 
w branży pozwoliło nam zdobyć zaufanie 
wielu firm z różnych obszarów.
Wszystkich przedsiębiorców, którzy poszu-
kują skutecznych sposobów usprawniają-
cych procesy w organizacji, zachęcamy do 
współpracy z naszą firmą. Dołożymy wszel-
kich starań, aby nasza współpraca przebie-
gała pomyślnie. Znajdziemy rozwiązanie 
idealne dla każdej firmy. Zapraszam.

korzyści z elastycznych form 
ZarZądZania personelem

Kolejny raz rozmawiamy z pa-
nem Mirosławem Stosik na 
temat sytuacji na rynku pracy 
w perspektywie po pande-
mii….. oby jak najszybszej. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIe: AB Uniservis
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gólnopolskie badanie 
przeprowadzone zo-
stało na zlecenie Clue 
PR na wyselekcjono-

wanej grupie ponad 450 kobiet na kierow-
niczych stanowiskach. Autorki badania, 
dr Marta Bierca (SWPS) i Alicja Wysocka 
Świtała, partnerka zarządzająca Clue PR, 

zapytały kobiety zarówno o systemowe 
ograniczenia, jak i stereotypy, z którymi 
muszą walczyć na co dzień. 

Celem badania było zmapowanie całej siat-
ki ograniczeń, które sprawiają, że kobiety, 
mimo równościowych haseł zawartych w re-
gulaminach i statutach firm, mają utrudnioną 

drogę do awansów. Autorki badania wzięły 
również pod lupę całe spectrum opresyjnych 
sposobów zachowania podczas spotkań czy 
zebrań – ironicznych uśmiechów, pomijania 
wypowiedzi kobiet, wykluczających rozmów 
z innymi mężczyznami bez dopuszczania ko-
biet, jak również nagminnego przerywania 
kobietom ich wypowiedzi.

Bariery
do kobiecej kariery

Jedna czwarta kobiet na menedżerskich stanowiskach czuje się niedoceniana w miejscu pracy. 
Mimo wysokiego stanowiska i pełnienia odpowiedzialnej funkcji, 61% badanych kobiet postrzega 

swoją rolę w firmie jako wspierającą a nie przywódczą, a 40% uważa swoje osiągnięcia za 
przeciętne. Jakie wnioski płyną z najnowszego badania Clue PR pt. „Bariery do kariery”? Z jakimi 

przeszkodami na drodze do rozwoju zawodowego kobiety muszą się mierzyć najczęściej?

O

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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OPIEKuNKA, NIE LIDERKA

Po pierwsze, kobiety dostrzegają różni-
ce w traktowaniu płci przy decydowaniu 
przez zarządy firm o awansach i podwyż-
kach – 1 na 5 kobiet uważa, że płeć ma zna-
czenie przy decyzji o awansie pracownika 
i również 1 na 5 kobiet uważa, że zarobki 
na tych samych stanowiskach różnią się 
pomiędzy płciami, co zresztą zostało udo-
wodnione w wielu badaniach o różnicach 
płacowych. 

Najbardziej zaskakujące i niepokojące róż-
nice leżą jednak w postrzeganiu samych 
siebie i swojej roli przez kobiety na kierow-
niczych stanowiskach. 61% kobiet uważa 
swoją funkcję w organizacji za wspierają-
cą – a przecież badane były kobiety, które 
pełnią role zarządcze w firmie, czyli wynika 
z tego, że kobiety nie postrzegają samych 
siebie jako przywódczyń. 37% badanych 

kobiet postrzega siebie jako „pomocni-
cę”, a 25% jako „opiekunkę”. Jako liderkę 
– mimo, że w rzeczywistości są to właśnie 
liderki w swoich środowiskach pracy – wi-
dzi siebie jedynie 27% badanych kobiet.

Kobiety chcą się rozwijać i zdobywać nowe 
kompetencje – 53% badanych kobiet de-
klaruje, że chce zajść dalej i wyżej, a 59% 
jest pewne siebie i uważa, że podejmowa-
nie decyzji nie przychodzi im z trudnością. 
Zarazem jednak aż 40% kobiet uważa 
swoje osiągnięcia za przeciętne, czyli tym 
samym je pomniejsza. Otoczenie niestety 
przyczynia się do tego – 25% kobiet czuje 
się w pracy niedoceniana, a mniej niż po-
łowa badanych kobiet (45%) uważa, że 
firma wspiera ich rozwój zawodowy. Po-
nadto, kobiety są nieustająco porówny-
wane z mężczyznami – 29% kobiet uważa, 
że musi się starać bardziej niż ich koledzy, 
żeby osiągnąć to samo, co mężczyźni. 

CICho o osIąGnIĘCIACh, PółGłosem 
o AwAnsACh

Pomimo iż wiele kobiet deklaruje chęć 
zwiększania zakresu odpowiedzialności 
w pracy, na co dzień bardzo dyskretnie ko-
munikuje swoją siłę i osiągnięcia. Podobnie 
jest z reakcjami otoczenia, które często 
deprecjonuje i wręcz dosłownie ucisza ko-
biety, również te zajmujące eksponowane 
stanowiska w firmach i zarządach. 34% 
badanych kobiet deklaruje, że zabieranie 
głosu przychodzi im z trudnością. Co cie-
kawe staranie się o awans jest zawsze wy-
zwaniem dla niemal połowy respondentek, 
niezależnie od tego, czy przełożonym jest 
kobieta czy mężczyzna. Ponad 30% kobiet 
nie lubi się sprzeciwiać przełożonemu, na-
wet gdy to one mają rację; 34% nie chce 
się sprzeciwiać przełożonej kobiecie, a 31% 
mężczyźnie. 

Niebagatelny wpływ na samoocenę kobiet 
i ich przebojowość mają wszystkie sposoby 
zachowania, które systematycznie – chociaż 
często w ukrytej i niejawnej formie - wtła-
czają kobiety w role posłusznych i cichych 
pracownic na pozycjach wspierających 
- a nie menedżerek decyzyjnych w kluczo-
wych obszarach. Co ciekawe, opresyjne 
zachowania są również udziałem kobiet 
wobec kobiet. Nagminne wobec badanych 
kobiet są pytania o ich życie prywatne 
(23% kobiet doświadcza tego ze strony 
mężczyzn, 26% ze strony innych kobiet), ko-
mentowanie wyglądu (21% ze strony męż-
czyzn, 22% ze stron kobiet), przerywanie 
wypowiedzi (19% ze strony mężczyzn i aż 
23% ze strony kobiet), traktowanie z góry, 
z wyższością (19% vs. 20%). Jedynie jedna 
na cztery badane kobiety wskazuje, że nie 
doświadczyła żadnego z powyższych opre-
syjnych zachowań w środowisku pracy.
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AleksAnDrA hArAsIuk
Liderka Lean in Poland
W 2015r. utworzyłyśmy koło Lean In Poland i działamy dziś jako jedno z 44 tysięcy istniejących na świecie w ramach organizacji 
Leanin.org. Tą zaś powołała do życia Sheryl Sandberg, COO Facebooka, na podstawie doświadczeń swoich i koleżanek. W ramach 
Lean In Poland dyskutujemy, dzielimy się doświadczeniem, uczymy się i wspieramy w tematach nas dotyczących. Jak potwierdzają 
wyniki badań Clue PR, przed kobietami w pracy piętrzy się mnóstwo barier. Leanin.org co roku od 6 lat publikuje wyniki raportów 
„Women in the Workplace” i ich wnioski pokrywają się z ww. badaniami niemal idealnie.
Nikt nie zaprzeczy, że kobiety pracują od tysiącleci, więc nie brakuje nam doświadczenia i sukcesów. Faktem jest, że przez wspo-
mniane tysiąclecia zabraniano nam przewodzić i posiadać władzę. W tej sytuacji kierowałyśmy z „drugiego rzędu”, gdzie pracy było 
dużo, a medali mało. Lub w ogóle. Aktualnie pola walki zmieniły się na dzisiejsze gabinety członków zarządów korporacji. 
By zrozumieć aktualne miejsce kobiet w „drugim rzędzie” zestawmy ze sobą listę Forbes’a wśród „100 najbogatszych Polaków 2021” 

i firmy MŚP. Na liście najbogatszych widnieje tylko jedna Polka, która samodzielnie zarządzała firmą i osiągnęła sukces, 17 pań uwzględniono w rankingu z uwagi na wspólne 
rodzinne przedsięwzięcia i aż 82 pozycje zajmują mężczyźni. Inaczej wygląda sytuacja w polskich MŚP. Wg raportu PARP o „stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce 2020”, liczba pracujących Polaków w tych firmach to 99,8% wszystkich zatrudnionych i wypracowują oni aż 72,3% PKB w Polsce. Wśród 4.1mln os pracujących na 
swój rachunek, 1.7 to kobiety. 42% Polek wypracowuje 72% całego PKB, a tylko jedna z tych kobiet zakwalifikowała się do rankingu 100 najbogatszych! „Drugi rząd” i to bez 
miejsc medalowych należy w Polsce do kobiet! 
Reasumując, można wyciągnąć wniosek, że hormony i historia są barierami, które w sposób znaczący utrudniają kobietom zdobycie najwyższych stanowisk, awansów i wy-
sokich przychodów. Teoria „broken rung” (ułamany szczebelek) odkryta w 2019 przez Leanin.org jest moim zdaniem bardziej adekwatna do opisania tej sytuacji. Parafrazując 
karierę zawodową jako drabinę, kobietom ułamano kilka szczebli tuż przed szczytem, a drabinom mężczyzn schodków nie brakuje. 
Dowody? Z badań Cluse PR wynika, że 27% ankietowanych kobiet postrzega się jako liderki. Co z pozostałymi 73% kobiet aktywnymi zawodowo? Analizie należałoby poddać 
czy w badanych firmach występują transparentne zasady awansu, takie jak szkolenia do tego przygotowujące i mentoring kobiet ze średniego stanowiska kierowniczego. Da-
lej, czy stereotypowe zachowania są w kulturze firm eliminowane chociażby przez warsztaty, jasno określoną i powszechnie stosowaną politykę firmy, w której opracowano 
np. konsekwencje dyskryminujących działań. 
Ciężka i efektywna praca Polek z „drugiego rzędu” kotwiczy je wśród „opiekunek” i „pomocnic”. Udawanie, że tego nie widzimy, nie spowoduje wzrostu konkurencyjności 
i innowacyjności polskich firm. Jeśli Polska i polskie firmy mają przyciągać talenty i stawać się bardziej konkurencyjnymi firmami na arenie światowej, muszą dostosować 
kulturę swojej firmy, w której nie wszyscy myślą tak samo. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na 
ograniczanie rozwoju i potencjału zawo-
dowego kobiet jest ich zaangażowanie 
w sprawy domowe. Tylko 17% kobiet zde-
cydowanie się zgadza ze stwierdzeniem, 
że aby osiągnąć obecny sukces nie mu-
siało poświęcić życia osobistego, a zara-
zem 39% uważa, że aby osiągnąć większy 
sukces musiałoby poświęcić życie rodzinne 
i skupić się na pracy. Prawie jedna czwarta 
kobiet (23%) ma wyrzuty sumienia, że za-
niedbuje życie osobiste kosztem kariery. 
Wynika z tego, że do umożliwienia rozwoju 
zawodowego kobiet potrzebne są zarówno 
zmiany systemowe, jak i w świadomości 
społecznej.
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W panDemii pracownicy 
zDoByWajĄ noWe 

kWalifikacje

Kursy przemysłowe, księgowe, sprzedażowe i programistyczne - to do tych branż Polacy 
przekwalifikowują się najczęściej, licząc od momentu wybuchu pandemii - wynika z analizy 

przygotowanej wspólnie przez Kodilla.com i Randstad.

olacy są niezwykle aktywni w dokształcaniu się 
i rozwijaniu swoich kompetencji zawodowych. 
Z wszelkich raportów i badań wynika, że jest to 
stały trend, jednak pandemia z pewnością jesz-

cze go wzmocni. W ciągu ostatnich miesięcy znacznie więcej osób 
zaczęło bowiem pracować w domu i już sam ten fakt mógł wpłynąć 
na wygenerowanie dodatkowego czasu na samodoskonalenie. Jak 
informuje Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, swoje kompe-
tencje zawodowe rozwija 70% Polaków w wieku 25-64 lata. 

- Pracownicy nadal chcą się rozwijać i wbrew utrudnieniom dbają 
o swoją karierę, jednak dziś zapisują się na kursy dające im konkret-
ne umiejętności praktyczne. Szkolenia, po których mogą starać się 
o nową, lepszą pracę. Nie są to już zatem szkolenia dotyczące kwa-
lifikacji miękkich, lecz kursy przemysłowe, księgowe czy programi-
styczne – mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły 
programowania Kodilla.com. 

P

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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Z raportu Kodilla i Randstad dowiadujemy się również, które ścieżki 
rozwoju wybierały poszczególne grupy wiekowe, czy też jaką rolę 
w tym procesie odgrywa wykształcenie. Tutaj nie ma zaskoczeń - kursy 
IT wybierają częściej osoby w wieku 18-29 lat, a kursy spawalnicze lub 
na operatorów wózków widłowych 50- i 60-latkowie. Ponadto osoby 
z wykształceniem wyższym najczęściej decydowały się na kursy księ-
gowe, kursy IT, kursy marketingowe. Z wykształceniem podstawowym 
zaś - kursy operatora wózka widłowego, spawalnicze i budowlane.

Tymczasem z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Se-
rvice wynika, że rekordowo dużo firm, bo aż co czwarta, planuje re-
dukcje etatów. Rekrutować chce tylko 9% pracodawców. Najwięcej 
zwolnień będzie w handlu oraz przemyśle i sektorze publicznym. 
Są jednak branże, w których przybywa ofert pracy. Chodzi głównie 
o IT, budowlankę, nieruchomości, logistykę czy transport. Część 
pracowników będzie się musiała przekwalifikować. 

- Ważna będzie elastyczność ze strony kandydatów i chęć przekwa-
lifikowania się. Ktoś, kto straci pracę w handlu, będzie mógł znaleźć 
pracę w e-commerce czy logistyce, natomiast osoby z przemysłu będą 
mogły trafić m.in. na produkcję spożywczą. Aktualnie szala przechyla 
się w stronę rynku pracodawcy, a nie jak dotychczas rynku pracowni-
ka. Ta sytuacja nie potrwa jednak wiecznie – mówi Krzysztof Inglot, 
Prezes Zarządu Personnel Service.

Pandemia dokonała istotnych zmian w świadomości pracowników, 
przyczyniając się do zwiększenia ich motywacji do rozwoju. Już 44% 
z nich pod wpływem doświadczeń ostatniego roku planuje w 2021 
roku zdobywać nowe kompetencje. Szczególnie mocno nastawiona 
na zdobywanie nowych umiejętności jest najmłodsza grupa respon-
dentów w wieku 18-24 lata (60%) oraz 25-34 lata (57%). 

- To bardzo dobra informacja, że młodzi ludzie chcą zdobywać nowe 
kompetencje. To ułatwi im przebranżowienie się, a wielu z nich czeka 
ten scenariusz już w najbliższej przyszłości. Głównie dotyczy to pra-
cowników z branży gastronomicznej, turystycznej czy usługowej. Nie 
wiadomo, jak długo potrwa powrót w tych sektorach do normalności, 
więc pracownicy będą musieli szukać pracy gdzie indziej. Już teraz wi-
dzimy, że do prac w fabrykach zaczynają się zgłaszać młodzi ludzie, 
którzy dotychczas omijali tego typu oferty szerokim łukiem. Ich miej-
sca dotychczas zajmowali Ukraińcy, a teraz widzimy, że ten trend się 
odwraca – podsumowuje Krzysztof Inglot.

W czasie pandemii, ze względu na postępującą automatyzację oraz 
popularyzację pracy zdalnej, najbardziej aktywne w kwestii rekru-
tacji nowych pracowników są firmy z branży IT - wynika z raportu 
„Rynek pracy: rok z koronawirusem” zrealizowanego przez Gi Group, 
Grafton Recruitment i CBRE. Dobra sytuacja pod względem rekruta-
cji jest również w sektorze usług dla biznesu, w którym zdecydowa-
na większość firm przyjmuje obecnie nowych pracowników.

Tymczasem z badania „Polacy w środowisku pracy” zrealizowane-
go przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl widać, że 
więcej niż co trzeci Polak (35%) deklaruje, że aktywnie rozgląda się 
za nowym miejscem zatrudnienia. Jednocześnie jednak grupa osób, 
które potencjalnie mogłyby zmienić pracodawcę, jest znacznie 
większa (86%). 

Najczęstszą przyczyną chęci zmiany pracy są lepsze zarobki (71%). 
Ważną motywacją pozostają także ambicje zawodowe - 33% bada-
nych czuje się niedocenionych w obecnym miejscu zatrudnienia, 
a 28% nie ma możliwości awansu i rozwoju. Ważną rolę przy wybo-
rze pracodawcy poza wynagrodzeniem odgrywają kwestie związane 
z karierą – możliwości rozwoju (58%) i awansu (52%), a także wspie-
ranie samodzielności i rozwoju pomysłów pracowników (36%). Co 
czwarty badany (24%) oczekuje od idealnego pracodawcy możliwo-
ści pracy zdalnej w dowolnym wymiarze.

Najchętniej wybierane kursy przez osoby poszukujące 
pracy w 2021 roku (źródło: Randstad/Kodilla.com)

28% kursy przemysłowe, w tym najczęściej dla • 
operatorów wózka widłowego, operatorów maszyn 
CNC, spawalnicze

21% kursy sprzedażowe• 
14% kursy finansowe i księgowe• 
10% kursy marketingowe, w tym najczęściej di-• 

gital marketingu i grafiki komputerowej
9% kursy IT, w tym najczęściej programistycz-• 

nych lub związanych z administracją IT
6% kursów budowlanych• 
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lotnisko na minusie, ale 
rośnie siatka połĄczeń

W ciągu trzech miesięcy 2021 w Porcie 
Lotniczym Gdańsk było 105 095 

podróżujących (spadek o 88,2% vs. I kw. 
2020) i 3 314 operacji lotniczych (spadek 

o 64,4%). O ponad 16% wzrosła ilość 
obsługiwanych towarów i poczty.

o pierwszym kwartale 2021 liczba pasażerów zna-
cząco różni się od wyniku, jaki Port miał w I kwarta-
le 2020. Jednak w styczniu i lutym ub. roku ruch był 
zupełnie normalny, pierwsze symptomy koronawi-

rusa pojawiły się na początku marca, a 14 marca regularny ruch pa-
sażerski został całkowicie wstrzymany. W pierwszym kwartale 2021 
roku loty co prawda mogły się odbywać, ale podróże do poszczegól-
nych krajów wiążą się z wieloma różnymi ograniczeniami. 

P
TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

fot. Marcin Hlades | Pandemia sparaliżowała ruch lotniczy 
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- Wyniki za pierwszy kwartał 2021 nie są najlepsze, lecz tego się na-
leżało spodziewać przy obserwowanym poziomie ruchu. Odprawiamy 
tylko 10% pasażerów, których powinniśmy odprawiać, gdyby nie CO-
VID. Dalej czekamy na wznowienie ruchu lotniczego. Mam nadzieję, że 
szczepionki będą panaceum na odblokowanie całej Europy, w tym Pol-
ski. Są pierwsze pozytywne sygnały, że być może wakacje będą lepsze. 
Jeżeli w okresie letnim będziemy mogli podróżować swobodnie, to bę-
dziemy na prostej do wychodzenia z kryzysu, to będzie ten moment, od 
którego będzie tylko lepiej – mówi Tomasz Kloskowski, prezes Portu 
Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

W pierwszym kwartale tego roku najwięcej pasażerów latało 
z Gdańska do Amsterdamu, Warszawy, Sztokholmu, Londynu 
i Oslo. Z powodu pandemii liczba pasażerów drastycznie spadła, 
ale wzrosły operacje cargo. Port Lotniczy Gdańsk w I kwartale 2021 
roku odprawił 2097 ton towarów, to jest więcej o 16,2% w stosunku 
do tego samego okresu ubiegłego roku. Cargo stanowi jednak za-
ledwie 1,5% przychodów gdańskiego lotniska. 

Za trzy miesiące tego roku Port Lotniczy zanotował 12 221 000 złotych 
straty. Ma to bezpośredni związek ze zmniejszeniem liczby operacji lot-
niczych i obsłużonych pasażerów. Kondycja finansowa nie ma bezpo-
średniego wpływu na inwestycje realizowane w porcie. Na ukończeniu 
jest budowa biurowca Alpha w ramach Airport City Gdańsk. Natomiast 
przy rozbudowie terminalu pasażerskiego trwają ostatnie prace ze-
wnętrzne, a następnie będą realizowane roboty wykończeniowe. 

Port Lotniczy ma w siatce na ten sezon letni 82 połączenia z Gdań-
ska do 21 państw (w tym Polski), na 69 lotnisk, realizowane przez 10 
przewoźników. Linie lotnicze co kilka dni komunikują uruchomienie 
latem nowych lotów. 

fot. Robert Neumann – Port Lotniczy ma w siatce na ten sezon letni 82 połączenia z Gdańska do 21 państw.

RYANAIR - Aarhus, Alicante, Barcelona-Reus, Belfast, Bil-
lund, Birmingham, Bristol, Chania/Kreta, Dublin, Edynburg, 
Goteborg, Hamburg, Kopenhaga, Kijów-Boryspol, Kraków, 
Leeds-Bradford, Londyn-Stansted, Malta, Manchester, Me-
diolan-Bergamo, Newcastle, Odessa, Oslo-Torp, Pafos, Piza, 
Santorini, Sztokholm-Skavsta, Vaxjo, Wrocław, Zadar.

WIZZ AIR – Aberdeen, Alesund, Baracelona El-Prat, Ber-
gen, Billund, Bodo, Burgas, Charków, Doncaster-Sheffield, 
Dortmund, Heraklion/Kreta, Goteborg, Edynburg, Eindho-
ven, Hamburg, Haugesung, Kolonia-Bonn, Kijów-Żulany, 
Kristiansand, Kutaisi, Larnaka, Liverpool, Londyn-Gatwick, 
Londyn-Luton, Lwów, Malmo, Mediolan-Bergamo, Molde, 
Mykonos, Odessa, Oslo-Gardermoen, Oslo-Torp, Paryż-
Beauvais, Rejkiawik-Keflavik, Santorini, Split, Stavanger, 
Skelleftea, Sztokholm-Skavsta, Tromso, Trondheim, Turku

LOT - Kraków, Warszawa 

KLM – Amsterdam

SAS – Kopenhaga

LUFTHANSA – Frankfurt, Monachium

SKYU - Boryspol 

EUROWINGS - Dusseldorf

SWISS - Zurych 

FINNAIR - Helsinki

SIATKA POŁĄCZEŃ Z GDAŃSKA
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Vika – gdy biZnes 
spotyka się z misjĄ

Pomaga monitorować i odzyskać zdrowie, ostrzega przed ryzykiem poważnych chorób, 
codziennie proponuje nowe wyzwania kształtując zdrowe nawyki, poprawiając stan 
organizmu i samopoczucie. Vika, aplikacja stworzona przez trójmiejskich lekarzy, 

naukowców i programistów działa jak gra, w której wygrywa się zdrowie.

ika to pierwsza na świecie aplikacja, która ana-
lizując styl życia i aktywność fizyczną, wylicza 
przewidywaną długość zdrowia, ale przede 
wszystkim aplikacja ta ma pomagać we wpro-

wadzaniu zdrowych nawyków, a w efekcie – ograniczyć zapadanie 
na choroby przewlekłe. 

- Vika działa na podstawie danych o stylu życia ponad 550 tysięcy 
osób. Dzięki temu dokładność jej wyliczeń nie ma sobie równych - mówi 
dr hab. inż. Jacek Rumiński, profesor Politechniki Gdańskiej.

Pomysłodawcą Viki jest Łukasz Osowski, programista i przedsiębior-
ca, twórca syntetyzatora mowy Ivona, współtwórca Alexy, asysten-
ta głosowego używanego przez miliony użytkowników na świecie, 
która mówi głosem Ivony. Na pomysł wpadł leżąc unieruchomiony 
w domu i lecząc kontuzjowane kolano. 

V

TEKST: Wit Miller, Maciej Dzwonnik
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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- Dużo myślałem o tym, że nagła, niespodziewana utrata zdrowia i brak 
możliwości powrotu do pełnej sprawności to straszna wizja dla każ-
dego człowieka. W moim przypadku chodziło o poważną kontuzję ko-
lana, więc miałem świadomość, że wrócę do sprawności, ale co mają 
powiedzieć osoby doznające udaru, albo takie, które zachorowały na 
nieuleczalne choroby. Mając 30 czy 40 lat można nagle stracić wszyst-
ko, całą swoją dotychczasową codzienność, co jest dla człowieka dra-
matem zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Okazuje się jednak, że 
wielu schorzeń można uniknąć, lub przynajmniej odłożyć „na później” 
i cieszyć się zdrowiem dużo dłużej – mówi Łukasz Osowski. 

Rozmowy z fachowcami, lekarzami i naukowcami, skrupulatne anali-
zy badań utwierdziły go w przekonaniu, że warto stworzyć narzędzie, 
które będzie dla ludzi drogowskazem ku dłuższemu i zdrowszemu 
życiu. Aplikacja VIKA działa w oparciu o opracowane przez naukow-
ców algorytmy i dane medyczne pozyskane z baz naukowych, m.in. 
z BioBanku w Wielkiej Brytanii, czy CDC w Stanach. Na bazie tych 
danych opracowano model, który przewiduje z wysokim prawdopo-
dobieństwem oczekiwany czas życia i zdrowia każdej z tych osób. 
Wbudowano go do aplikacji Vika, która może dokonać tych samych 
wyliczeń i prognoz, ale dla nowych użytkowników.

Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik wypełnia drobiazgową an-
kietę, a odpowiedzi są analizowane przez algorytmy Viki. Aplikacja 
z jednej strony oceni aktualny tryb życia użytkownika, a w dalszej 
kolejności zasugeruje zmiany. 

- Już po samym wypełnieniu testu będziesz wiedział, w którym miej-
scu jesteś i ile pozostało ci „zdrowych lat”, ale kolejne kroki będą za-
leżały od ciebie. Nie dokonując żadnych zmian w swojej codzienności 
będziesz widział, jak zmniejsza ci się twój pozostały czas w zdrowiu, 
ale możesz też spróbować wdrożyć porady zawarte w aplikacji, bądź 
zacząć wykonywać zadane przez nią misje. Przejście każdej doda ci 
kolejne miesiące i lata w pełnym zdrowiu, a także może pomóc w utwo-
rzeniu zdrowych nawyków, czy to w jedzeniu, ruchu, czy śnie. Będziesz 
mógł zyskać 3-4 lata zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet 7 
– dodaje Łukasz Osowski. 

Vika na podstawie stylu życia użytkownika oblicza i aktualizuje 
wskazania wieku biologicznego, oblicza ryzyka najważniejszych 
chorób i proponuje sposoby na ich zmniejszenie oraz, stosując psy-
chologię behawioralną, motywuje i zapewnia utrwalenie zdrowej 
rutyny, zarówno jeśli chodzi o odżywianie, ruch, jak i regenerację 
organizmu, w tym sen. 

- Obecnie nie ma na świecie drugiej takiej aplikacji, która łączy progno-
zowanie medyczne oparte na twardych danych z motywowaniem użyt-
kownika w zmianach jego indywidualnych przyzwyczajeń, tak by opty-
malnie wydłużyć jego czas życia w zdrowiu – mówi Łukasz Osowski.

W zespole pracującym nad rozwojem aplikacji są lekarze, wybitni 
naukowcy, specjaliści od stylu życia, matematycy, statystycy, bio-
technolodzy, specjaliści od sztucznej inteligencji, dietetycy, psycho-
lodzy i oczywiście programiści. Vika to przedsięwzięcie społeczno-
biznesowe i twórcy aplikacji planują międzynarodową ekspansję. 
Zdecydowana większość funkcjonalności Viki dostępna jest bez-
płatnie, choć dostępny jest również paket premium z roczną opłatą 
w wysokości 120 zł. W tym pakiecie można ocenić potencjalne ry-
zyko zachorowania na konkretne choroby i schorzenia, jak cukrzyca 
czy nowotwór. Można w nim również odblokować wyższe poziomy 
poszczególnych misji zdrowotnych. 

- Traktuje Vikę jak grę RPG. Za przechodzenie kolejnych misji zdoby-
wam odpowiednią liczbę punktów doświadczenia - w tym wypadku dni 
życia. Dzięki temu ciągle mam ochotę na zaliczanie oraz przechodze-
nie nowych zadań – pisze Arek, lat 28. 

- Aplikacja regularnie przypomina o wykonywaniu drobnych zadań 
i utrwala dobre nawyki, jak chociażby zaczynanie dnia od szklanki cie-
płej wody czy regularne spożywanie posiłków. Nowe zadania i misje 
motywują do działania – dodaje Małgorzata, lat 36.

Aplikację Vika: asystent zdrowego życia można pobrać z Google 
Play i Apple App Store. Średnia ocena aplikacji wynosi 4.8 gwiazdek 
w Apple App Store i 4.1 gwiazdki w Google Play.
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sunreef yachTs Buduje 
elektrycznego giganta

Jest w pełni elektryczny, wyposażony w innowacyjny system 
fotowoltaiczny z technologią pozwalającą generować 

energię wodną – stocznia Sunreef Yachts buduje najbardziej 
zaawansowany technologicznie luksusowy ekologiczny 

katamaran na świecie: Sunreef 80 Eco. Ma on być gotowy 
jeszcze w tym roku! A to nie jedyna tegoroczna premiera 

gdańskiej stoczni. 

unreef 80 Eco to w peł-
ni elektryczny jacht 
wyposażony w ultrano-
woczesną technologię. 

Jednostka przeznaczona jest do dalekich 
podróży morskich w pozbawionej hałasu 
i spalin atmosferze. Zaprojektowany i wy-
produkowany przez Sunreef Yachts, in-
nowacyjny i ultralekki system paneli sło-
necznych będzie w pełni zintegrowany 
z burtami, nadbudową i węglowym masz-
tem Sunreef 80 Eco. System fotowolta-
iczny pokryje 150 m² powierzchni jachtu, 
produkując do 34 kWp mocy.

STEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Sunreef 80 Eco
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Napęd motorowy elektrycznego katama-
ranu będzie pochodził z dwóch silników 
o mocy 180kW każdy, zapewniających naj-
wyższą wydajność energetyczną i osiągi. 
Żeglując, katamaran będzie odzyskiwał 
energię z obrotu śrub napędowych dzięki 
zaawansowanemu systemowi generowa-
nia energii wodnej. Wyprodukowana ener-
gia będzie zasilać napęd i urządzenia na 
pokładzie. System ten będzie w stanie wy-
generować ponad 15 kWh podczas żeglugi 
z prędkością powyżej 7 węzłów. 

Sunreef 80 Eco dopiero powstaje, a na 
wodzie już pływają dwa inne, najnowsze 
katamarany. 60 Sunreef Power to ultra-
nowoczesny jacht motorowy, oferujący 
komfort, wyjątkową dzielność morską oraz 
pełną swobodę personalizacji. Ten łatwy 
w manewrowaniu katamaran jest idealną 
jednostką do podróżowania zarówno z za-
łogą, jak i bez niej. Dzięki imponującej sze-
rokości, 60 Sunreef Power może pochwalić 
się rozległym salonem, który wraz z kokpi-
tem rufowym tworzy wygodną półotwartą 
przestrzeń do wypoczynku. Jej atutem są 
bogate przeszklenia, dzięki którym salon 
wypełnia naturalne światło. 

Zewnętrzne strefy relaksacyjne katama-
ranu obejmują duży taras dziobowy i kok-
pit rufowy z przestrzenią do spożywania 
posiłków i wypoczynku. Platforma hy-
drauliczna na rufie oferuje fantastyczne 
warunki do kąpieli słonecznych i uprawia-
na sportów wodnych. Pokład słoneczny 60 
Sunreef Power może bez trudu pomieścić 
jacuzzi, bar, stół oraz wygodne siedziska 
i materace. Dzięki innowacyjnemu gara-
żowi rufowemu i platformie hydraulicz-
nej, jacht z łatwością przetransportuje 
i zwoduje ponton oraz skuter wodny. Ten 
konkretny model trafi na Florydę, a co 
ciekawe, Sunreef Yachts oferuje go także 
w wersji eco, czyli elektrycznej. 

Drugą premierą gdańskiej stoczni jest 
żaglowy katamaran Sunreef 70 Ginette. 
Funkcjonalna aranżacja wnętrz jednostki 
zapewnia wygodne zakwaterowanie dla 
ośmiorga gości. Znajdująca się na lewej 
burcie obszerna kabina właściciela wy-
posażona została w duże podwójne łóżko 
z aksamitnym pikowanym wezgłowiem, 
toaletkę oraz elegancką łazienkę. Na pra-
wej burcie znajduje się kabina VIP z garde-
robą i biurkiem, a także kabina gościnna 
z rozsuwanym podwójnym łóżkiem. 

W salonie na głównym pokładzie jach-
tu stworzono przestrzeń wypoczynkową 
z dużą sofą, chłodziarką do win oraz przy-
tulnym miejscem do czytania. Znajdujący 
się w salonie stół o regulowanej wysoko-
ści może służyć również jako przedłużenie 
sofy. Po środku salonu zlokalizowana jest 
wyspa kuchenna dzieląca salon i kuchnię, 
która kryje w sobie wysokiej jakości sprzęt 
restauracyjny oraz wysuwany telewizor.

Imponujący kokpit rufowy Sunreef 70 
Ginette stanowi idealne miejsce do spo-
żywania posiłków na świeżym powietrzu. 
Przestrzeń wyposażono w grill i bar, a tak-
że platformę hydrauliczną dodatkowo po-
większającą kokpit. Taras dziobowy jachtu 
posiada duże materace do opalania, miej-
sce do odpoczynku osłonięte od wiatru 
oraz schowek na sprzęt do nurkowania. Na 
pokładzie słonecznym Sunreef 70 Ginette 
znajduje się otwarta przestrzeń z leżaka-
mi do opalania oraz dużą sofą.

Wnętrze katamaranu 60 Sunreef Power

Wnętrze katamaranu Sunreef 70 Ginette
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- Bardzo się cieszę z otrzymania nagrody 
Czempiona Transformacji ADMA przyzna-
wanej przez European Advanced Manufac-
turing Support Centre (ADMA) - skomento-
wał Jakub Kaszuba, Prezes Zarządu Base 
Group. - Jest to dowód na to, że Base Group 
jest wyróżniającą się firmą produkcyjną już 
nie tylko w skali polskiej ale również euro-
pejskiej. Jest to dla nas potwierdzenie, że 
obrany przez nas kierunek dynamicznego 
rozwoju przedsiębiorstwa jest zauważalny 
w branży. W najbliższych latach będziemy 
kontynuowali nasze strategiczne działania 

w celu uruchomieniu na terenie naszego 
zakładu fabryki przyszłości..

Base Group to firma produkcyjna, która 
specjalizuje się w produkcji maszyn i urzą-
dzeń przemysłowych oraz wysokiej jakości 
spawanych konstrukcji przemysłowych. 
Wyprodukowane przez przedsiębiorstwo 
wyroby trafiają do wielu krajów Europy, 
Azji, Ameryki Północnej i Południowej. 
Więcej na www.base-group.pl.

European Advanced Manufacturing Sup-
port Centre – Komisja Europejska zaini-

cjowała utworzenie European Advanced 
Manufacturing Support Centre (ADMA) 
w celu wsparcia rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) w Unii Europejskiej. 
Głównym celem tej inicjatywy jest przy-
gotowanie Małych i Średnich Przedsię-
biorstw do przeprowadzenia transformacji 
biznesowej zarówno w obszarze technolo-
gii produkcji jak i zarządzania całą organi-
zacją. Projekt jest prowadzony w imieniu 
European Commission’s Executive Agency 
for Small and Medium-sized Enterprises 
(EASME) na podstawie umowy serwisowej 
GRO-SME-17-C-063.

Base Group nagrodzona 
tytułem ADmA Transformation

Champion Award

Za nami ceremonia rozda-
nia nagród dla czempionów 
transformacji fabryk przy-
szłości, która zorganizowana 
została w Brukseli. Podczas 
gali zorganizowanej przez 
European Advanced Ma-
nufacturing Support Centre 
Base Group uhonorowana 
tytułem ADMA Transforma-
tion Champion Award.

TEKST: Base Group
ZDJĘCIe: Base Group
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Z badania wynika, że co czwarta firma nie 
zrezygnowała z żadnych benefitów pracow-
niczych. Jednak zdecydowana większość, 
bo niemal 3 na 4, uszczupliły swoje pakiety 

dodatków. Najwięcej pracodawców, bo co 
trzeci, ze względu na sytuację nie organizu-
je imprez firmowych, a co czwarty nie ofe-
ruje kart multisport oraz szkoleń. Ponadto, 
17% firm nie proponuje kart lunchowych, 
a 16% prywatnej opieki medycznej. Co dzie-
siąty pracodawca nie organizuje owoco-
wych dni tygodnia.
Pracodawcy w zamian za benefity, z których 
zrezygnowali, wprowadzają nowe oferty dla 
pracowników. Zdecydowało się na to 67% 

firm. Najwięcej przedsiębiorców za bene-
fit uznaje elastyczne podejście do miejsca 
i czasu wykonywania pracy (34%). Podobny 
odsetek, bo 30%, oferuje szkolenia online. 
Nieco mniej, bo 18% wprowadziło w firmie 
wsparcie psychologiczne dla pracowników, 
a 14% szczepienia na grypę. To ostatnie 
pokrywa się z oczekiwaniami pracowników, 
którzy na pierwszym miejscu benefitów 
w pandemii wskazują rozbudowany pakiet 
opieki medycznej. 
Powyżej opisane zmiany pracodawców od-
powiadają wprost na oczekiwania pracowni-
ków. Jak wynika z badania, najwięcej zatrud-
nionych (45%) chciałoby rozbudowanego 
pakietu opieki medycznej, a 30% szkoleń 
online. Co istotne, już co piąty pracownik 
chciałby, żeby pracodawca ułatwił mu do-
stęp do szczepień. Pracownicy oczekują też 
benefitów w postaci wsparcia psychologicz-
nego oraz dofinansowania do zdalnych form 
rozrywki, np. Netflixa (po 17%). 

Pandemia zmieniła podejście do 
benefitów pracowniczych

Benefity oferowane pracownikom 
przed pandemią straciły na zna-
czeniu lub stały się bezużyteczne. 
Dlatego już 74% firm zrezygno-
wało z części z nich. Najczęściej 
budżety przedsiębiorstw odciąża 
brak organizacji imprez firmo-
wych (36%), a co czwarty pra-
codawca nie oferuje już szkoleń 
i kart sportowych - wynika z „Ba-
rometru Polskiego Rynku Pracy” 
Personnel Service.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Materiały prasowe

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Materiały prasowe

Rośnie niewypłacalność polskich firm
Niewypłacalność to niezdolność do regulowania zobowiązań wobec 
dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowa-
nia restrukturyzacyjnego. Wiąże się z brakiem środków na pokry-
cie zobowiązań u dostawcy, powodując efekt domina – ich kłopoty 
z płynnością. Analiza obrotów i zatrudnienia wskazuje, że płynność 
finansową masowo tracą firmy najmniejsze, często rodzinne, w tym 
te będące jednocześnie już wiele lat na rynku, co wyklucza problemy 
dotykające nowicjuszy w biznesie.

Najtrudniejsza sytuacja jest w sektorze usług, w którym liczba nie-
wypłacalności była przeszło trzykrotnie większa niż przed rokiem. 
Firmy z tego sektora odczuwają nie tylko skutki zamknięcia gospo-
darki, ale także kryzysowych budżetów samorządów, firm i konsu-
mentów. Kryzys widoczny jest także w rolnictwie, gdzie niewypłacal-
ność dotyka producentów podstawowych artykułów spożywczych. 

W tej branży widać też efekt domina, gdyż problem z wypłacalno-
ścią mają wyspecjalizowane firmy obsługi upraw i chowu, dostaw-
ców agrochemii i pasz, maszyn, ale też firm skupujących i handlu-
jących żywcem oraz mięsem. Kryzys dotyka wszystkie branże, gdyż 
w żadnym z sektorów gospodarki nie było spadku rok do roku liczby 
niewypłacalności. 

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. aż 316 
polskich firm ogłosiło niewypłacalność. To o 75 pro-
cent więcej niż przed rokiem – wynika z danych Moni-
tora Sądowego i Gospodarczego. 
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TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Materiały prasowe

Gdy biznes spotyka
technologię i ekologię

Milion elektronicznych wnio-
sków urlopowych wystawio-
no już za pośrednictwem 
stworzonej w Gdyni aplikacji 
HRnest. Przekłada się to nie 
tylko na ogromną oszczęd-
ność czasu, ale również wielu 
ton papieru. Z tej okazji twór-
cy aplikacji podjęli współpracę 
z fundacją Las na Zawsze i za 
każdego nowego klienta, któ-
ry dołączy do HRnest, firma 
ufunduje 10m2 lasu. 

Celem fundacji Las na Zawsze jest sa-
dzenie lasów na gruntach prywatnych, 
publicznych lub na gruntach zakupionych 
ze środków darczyńców. Zwykle są to nie-
użytki leżące daleko od zabudowań czy pól, 
za to w bezpośredniej bliskości innych la-
sów. Na 10m2 lasu rośnie kilka drzew, a po-
sadzenie takiego kawałka kosztuje 35 zł. 
Nasadzenia są ekologiczne, nie używa się do 
nich środków biobójczych. 

„Sadzimy wspólnie z ochotnikami. Wierzy-
my, że liczy się nie tylko sadzenie lasów, ale 
także tworzenie społeczności, której zależy 
na lasach. Sadzenie to forma aktywizacji 
społeczeństwa, dzięki której otwieramy lu-
dzi na kontakt z naturą i przywracamy do 
niej szacunek – czytamy na stronie fundacji. 

Z kolei HRnest to proste i intuicyjne narzę-
dzie do zarządzania kadrami w firmie, po-
cząwszy od planowania urlopów, przez wy-
jazdy służbowe, na grafiku pracy kończąc. 

Przy jego pomocy możliwe jest wystawienie 
wszystkich najpopularniejszych typów wnio-
sków urlopowych, tworzenie i kontrolowanie 
planów urlopowych pracowników, wysta-
wienie polecenia wyjazdu służbowego, rozli-
czenie delegacji, rejestracja czasu pracy, czy 
tworzenie harmonogramów pracy. Wszystko 
to w czytelnej i przejrzystej formie, dostęp-
ne całą dobę, z każdego miejsca na świecie, 
a ponadto w pełni bezpieczne.
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Business Centre Club 
będzie wspierać uczniów, 

umowa ze szkołą podpisana

TEKST: Business Centre Club
ZDJĘCIe: Business Centre Club

W siedzibie Loży Gdańskiej Business Centre Club 
miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia 
Partnerskiego pomiędzy Lożą Gdańską BCC repre-
zentowaną przez Kanclerza Macieja Dobrzynieckie-
go a Fundacją COLUMBUS reprezentowaną przez 
Prezesa Firmy OMIDA Marka Rostkowskiego.

Liceum COLUMBUS powołane przez Fundację w 2020r. w Gdańsku 
poprzez działalność edukacyjną i wychowawczą wspiera swych 
uczniów w budowaniu i wzmacnianiu kompetencji, które w przy-
szłości umożliwią im świadomy wybór kierunku studiów, rozwój za-
wodowy, odważne podejmowanie się roli liderów w ich otoczeniu.

W ramach budowania postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży 
Kanclerz Loży Gdańskiej BCC spotkał się w miniony poniedziałek 
z Prezesem firmy OMIDA celem podpisania porozumienia. Wśród 
głównych założeń wzajemnego wykorzystania potencjału stron 
jest rozwój osobistej postawy przedsiębiorczości uczniów Liceum 
COLUMBUS poprzez koncentrację na budowie proaktywnej posta-
wy w życiu, przejmowanie odpowiedzialności oraz praktyczną na-
ukę zarządzania i biznesu a także czerpanie wzorców z bezpośred-
niego kontaktu z liderami pomorskich przedsiębiorstw.

Loża Gdańska Business Centre Club zawsze chętnie podejmując 
się działań na rzecz lokalnej społeczności współpracując z Fun-
dacją COLUMBUS nie pierwszy już raz angażuje się w rozwój i roz-
powszechnianie świadomości gospodarczej i społecznej wśród 
młodzieży.



Łukasz Greinke, prezes Portu 
Gdańsk, został odznaczony 

przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę Złotym Krzyżem Za-

sługi. Ten wyjątkowy order 
nadawany jest osobom, które 
swoją działalnością wyróżniły 

się w pracy dla kraju i społe-
czeństwa. Łukasz Greinke na 

stanowisko prezesa został po-
wołany w maju 2016 r. Obecnie 

w Porcie Gdańsk, na niespotykaną wcześniej skalę, 
realizowane są wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę 
portową, dzięki którym znacznie zwiększy się konkurencyj-

ność operatorów działających na terenie portu. 

W czerwcu zakończona zostanie inwestycja 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - nowy 
Publiczny Terminal Promowy. To największe 
przedsięwzięcie od blisko 50 lat w Porcie Gdynia. 
Inwestycja jest realizowana na obszarze 6 hek-
tarów. Rozebrane zostało historyczne Nabrzeże 

Polskie i wykonano na 
nowo całą linię tego na-
brzeża. Dzięki tej potężnej 
inwestycji, która przekłada 
się na trwały rozwój portu, 
zwiększona zostanie do-
stępność transportowa od 
strony morza, zwiększając 
konkurencyjność portu. 

poślizgiem, ale wciąż z Wizją Rozwoju. Zmienił się termin największego 
wydarzenia gospodarczego w północnej Polsce. IV edycja Forum Wizja 
Rozwoju odbędzie się w Gdyni 26 i 27 sierpnia, czyli dwa miesiące póź-
niej niż pierwotnie planowano. Powód – oczywiście pandemia COVID-19 

i związane z nią obostrzenia. Przypomnijmy, że gdyńskie forum rokrocznie od-
wiedza około 5000 osób. Decyzja o nowym terminie imprezy jest o tyle słuszna, 
że tym roku ograniczone zostały dyskusje panelowe – więcej czasu miało być 
przeznaczone na dyskusje w kuluarach.

nAJwIĘksZe PrZeDsIĘwZIĘCIe 
oD Pół wIeku

PreZes Portu oDZnACZony 
mEDALEm PRZEZ PREZYDENTA

G
ospodarka

Z

Wizja Rozwoju 
przesunięta na 

sierpień
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po pierWsze: 
wspieranie małych 

i mikroprzeDsięBiorstW

rganizatorami spotka-
nia byli Kazimierz Chy-
ła, Starosta Powiatu 
Starogardzkiego,oraz 

Mirosław Stosik, przewodniczący Rady 
Gospodarczej działającej przy staroście. 
Zaproszono na nie także Macieja Kazienko, 
wiceprezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz przedstawicieli przed-
siębiorców. Spotkanie tym razem odbyło 
się w normalnym trybie (a nie on-line) z za-
chowaniem reżimy sanitarnego. 

O tym, na jakim obszarze obecnie działa Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna, jakiego wsparcia udziela 
i kto może po nie sięgnąć, rozmawiano na spotkaniu, 
które niedawno zorganizowano w Starogardzie Gdańskim.

OTEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Powiat starogardzki
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- Takie spotkania mają zupełnie inny wymiar, 
niż on line – podkreśla Mirosław Stosik. - To 
bezpośrednie relacje, bezpośrednia rozmo-
wa, podczas której można uzyskać o wiele 
więcej informacji czy dopytać o szczegóły. 
Takie spotkania to także znacznie spraw-
niejsza komunikacja między uczestnikami. 
Przedsiębiorcy podkreślali już po spotka-
niu, że ta forma bardziej im odpowiada, że 
uzyskali szersze informacje a także bezpo-
średni kontakt do opiekuna strefy na ob-
szarze powiatu starogardzkiego. 

ZMIANY W dZIAłANIU STREFY

Maciej Kazienko, wiceprezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dokład-
nie wyjaśnił zebranym, jakie zmiany zaszły 
przez lata w funkcjonowaniu Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
- Z racji wykonywanych obowiązków jestem 
częstym gościem w Starogardzie Gdań-
skim i znam powiat, jego specyfikę i pro-
blemy – powiedział wiceprezes Kazienko. 
- Pamiętamy oczywiście te czasy, gdy na-
stępowała transformacja systemowa, która 
powodowała strukturalne bezrobocie. Taka 
sytuacja miała też miejsce w Starogardzie 
Gdańskim, bardzo mocno uprzemysłowio-
nym w czasie PRL. Mocno dotknęła wów-
czas duże zakłady, które przeżyły trudne 
chwile - niektóre nie dotrwały do dnia dzi-

siejszego, inne się przekształciły. W każ-
dym razie na początku zmian systemowym, 
aby niwelować sytuacje związane z tym 
strukturalnym bezrobociem, wprowadzono 
pojęcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Było to związane z wydzieleniem pewnych 
obszarów na terenie Polski i umożliwienie 
inwestowania na tych obszarach. 
Zachętą dla przedsiębiorców były ulgi po-
datkowe. Pierwsza taka „wyspa” powstała 
w Żarnowcu w miejscu po likwidowanej elek-
trowni, druga w Tczewie po zamkniętym go-
spodarstwie ogrodniczym i trzecia pojawiła 
się w Starogardzie Gdańskim. Od dwóch lat 
sytuacja uległą znaczącej zmianie. 
- Te „wyspy” właściwie zniknęły, gdyż strefa 
specjalna zaczęła obowiązywać na terenie 
całej Polski – tłumaczył Maciej Kazienko. 
- Stało się to za sprawą ustawy o wspie-
raniu nowych inwestycji: rząd wprowadził 
zasady, że każdy przedsiębiorca, który roz-
pocznie nową inwestycję bądź będzie roz-
budowywał istniejącą, może przy pewnych 
warunkach skorzystać ze wsparcia. 

14 ObSZARóW, 14 SpółEK

|Jakie zatem obecne wyglądają realia 
związane ze specjalnymi strefami ekono-
micznymi? Polska została podzielona na 
14 obszarów i 14 spółek skarbu państwa 
zarządza tymi obszarami, udzielając tzw. 

decyzji o wsparciu. Spółki zarządzające 
strefami (w przypadku PSSE jest to obszar 
połowy województwa pomorskiego, czyli 11 
powiatów i całe województwo kujawsko-po-
morskie) mają możliwość udzielania decyzji 
administracyjnych polegających na zwol-
nieniu z podatku PIT lub CIT (w zależności od 
tego, na jakiej podstawie prowadzona jest 
działalność gospodarcza) na okres 12 lub 15 
lat. Wysokości tych zwolnień są uzależnione 
od wielkości przedsięwzięcia i lokalizacji. Te 
poziomy wsparcia związane są bowiem z wy-
stępowaniem bezrobocia – im wyższy poziom, 
tym większe wsparcie. Na terenie całego po-
wiatu starogardzkiego według tych nowych 
zasad małe i mikroprzedsiębiorstwa mogą 
ubiegać się o zwolnienie z podatku do 55 
proc. kosztów przedsięwzięcia. Obowiązują 
ponadto pewne kryteria ilościowe do speł-
nienia, związane z wielkością inwestycji.

pOMOc, ALE NA cO?

Na co można uzyskać tę decyzję o wspar-
ciu? Jak wyjaśnia wiceprezes Kazienko, na 
niemal wszystkie działania inwestycyjne, 
ale z pewnymi wyjątkami.
– Chodzi tu o działalności wyłączone z pomo-
cy publicznej: usługi hotelarskie i gastrono-
miczne, roboty budowlane, usługi finansowe 
i ubezpieczeniowe związane z obsługą rynku 
nieruchomości, handel hurtowy i detaliczny, 
produkcja pierwotna produktów rolnych 
(chodzi o podstawową działalność rolniczą, 
która nie jest objęta pomocą, ale już każ-
dy produkt przetworzony może uzyskać to 
wsparcie w postaci ulg), sektor rybołów-
stwa, sektor budownictwa okrętowego oraz 
usługi w zakresie opieki zdrowotnej – wyli-
cza. - Z powiatu starogardzkiego do tej pory 
ze zwolnień skorzystały takie firmy, jak: Za-
kłady Farmaceutyczne Polpharma, Komex, 
Gillmet, Steico i Iglotex. 

INFORMOWAć pRZEdSIębIORcóW

W 2019 roku PSSE rozpoczęła akcję „strefa 
w każdej gminie”, i dopóki pandemia tego 
fizycznie nie zatrzymała, przedstawiciele 
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strefy odwiedzali każdą gminę. Celem ta-
kich spotkań były rozmowy z wójtami i oso-
bami odpowiedzialnymi za rozwój inwesty-
cji w poszczególnych gminach i przekazani 
im wszelkich niezbędnych informacji. 
- Zależało i zależy nam na tym, aby zburzyć 
wrażenie z poprzedniej rzeczywistości, 
kiedy strefa ekonomiczna działała w ogra-
niczonym obszarze – wyjaśnił Maciej Ka-
zienko. - Ponadto przyświeca nam cel, aby 
wszystkim firmom – również tym najmniej-
szym, również rzemieślnikom – przekazać 
informacje o tym, że każda inwestycja, 
która będzie miała miejsce, może uzyskać 
wsparcie w postaci ulg podatkowych.
Przez ostatnie dwa lata działalności spół-
ek strefowych na nowych zasadach na 
obszarze tych niespełna dwóch woje-
wództw PSSE wydała już ponad 100 decy-
zji o wsparciu, w zeszłym roku tych decyzji 
było 48, z tego 24 na obszarze niepełnego 
województwa pomorskiego. 

pOMAGAją NAjMNIEjSZYM 

- Muszę podkreślić, że prym |(jeśli chodzi 
o wnioski o wsparcie) wiodą mikroprzedsię-
biorstwa – zaznaczył Maciej Kazienko. - Są 
wśród nich np. producenci mebli sklepo-
wych, wytwórcy ozdób choinkowych i inne. 
To są małe przedsięwzięcia, które raczej 
nie kojarzyły się z możliwością uzyskania 
decyzji o wsparciu. Do tej pory były to prze-
ważnie duże, wielomilionowe przedsięwzię-
cia realizowane przez przedsiębiorstwa 
zatrudniające nawet kilkaset osób. A tu się 
okazuje, że z dobrodziejstwa ulgi podatko-
wej mogą skorzystać też mikroprzedsię-
biorstwa, czyli firmy rodzinne. 
Wiceprezes PSSE zadeklarował, że chce, 
aby spotkania w gminach były powtarza-
ne. Dzięki temu wójtowie będą na bieżąco 
informowani o działaniach strefy i będą 
mogli przekazać później informacje o moż-
liwości uzyskania wsparcia inwestorom. 
Co ważne, procedura składania wniosków 
została bardzo uproszczona, wystarczy wy-
pełnić krótki formularz i dołączyć do niego 
biznesplan. Rozpatrywanie takiego wnio-
sku trwa do czterech tygodni. 

ZAcZYNA SIę Od SZKOłY

Oprócz wspierania przedsiębiorców (czyli 
np. sprzedaży uzbrojonych działek, ofero-
waniu terenów inwestycyjnych i udzielania 
decyzji o wsparciu) PSSE prowadzim także 
działania związane z otoczeniem biznesu, 
m.in. działania związane ze szkolnictwem 
branżowym. 
- Szkolnictwo zawodowe jest prowadzone 
przez powiat i nasza współpraca ma na 
celu uzupełnianie oczekiwań rynku pracy – 
wyjaśniał Maciej Kazienko. - Z podejmowa-
nych działań organizujemy np. dla uczniów 
szkół zawodowych wspólnie z przedsię-
biorcami wizyty w zakładach pracy - poka-
zujemy w ten sposób, że zawód wyuczony 
w szkole jest atrakcyjny i ma swoje walo-
ry, takie jak pewność zatrudnienia i coraz 
lepsze zarobki. Do tej pory szkolnictwo 
zawodowe było postrzegane raczej jako 
to miejsce dla najmniej zaradnych, a tak 
absolutnie nie jest. Nie wszyscy muszą 
skończyć studia, jest zapotrzebowanie na 
rynku na fachowców, którzy przez swoje 
zdolności manualne i umiejętności także 
mogą znajdować swoje miejsce w życiu, 
pracując w różnych firmach. Obecnie ry-
nek pracy jest właściwie rynkiem pra-
cownika, a nie pracodawcy; to pracownik 
ma większą ofertę, większy wybór i przez 
różne możliwości może dokształcać się 
czy przekwalifikowywać oraz szukać no-

wych ofert pracy. My działamy więc na tej 
linii uczeń/pracownik – pracodawca, aby 
przedsiębiorcom znajdować lokalną, do-
brze wykształconą siłę roboczą. 

NOWOcZESNE TEcHNOLOGIE 

Działaniami PSSE objęci są też absolwen-
ci szkół wyższych. W gdańskim Parku Na-
ukowo-Technologicznym znajdują swoje 
miejsce firmy start-up’owe. Zwykle to fir-
my zakładane przez absolwentów uczelni, 
zajmujące się nowymi technologiami, jak 
informatyka, energia, itp. Założyciele ta-
kich biznesów mają możliwość wynajęcia 
po bardzo preferencyjnych warunkach 
pomieszczeń biurowych, dostają też moż-
liwość korzystania z laboratoriów, dostęp 
do prototypowych pomieszczeń warszta-
towych, wyposażonych w nowoczesne ma-
szyny cyfrowe (jak skanery czy drukarki 
3D). Ma to służyć rozwojowi polskiej myśli 
technicznej i powstawaniu firm wysoko-
technologicznych. 
- Tego rodzaju pomoc, jaką oferuje przed-
siębiorcom PSSE, jest konieczna i szcze-
gólnie istotna w tak trudnym okresie, jak 
obecnie: podczas i po zakończeniu pande-
mii – podsumowuje Mirosław Stosik. - Oczy-
wiście można myśleć jeszcze o innych, do-
datkowych narzędziach pomocowych, te 
programy rozbudować, dodać nowe. Ale to 
już znacznie szerszy temat. 
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Eko-budynki
potrzebne od zaraz

Mimo lockdownu
i ograniczeń, które 

dotknęły centra han-
dlowe, Galeria Klif 

cały czas intensyw-
nie pracowała nad 

nowymi projektami 
i otwarciami. Od 
4 maja wszystkie sklepy w galeriach handlowych 
wznawiają działalność. W gdyńskim Klifie będzie 

można ponownie zrobić zakupy w sklepach odzieżo-
wych, obuwniczych i z wyposażeniem wnętrz. Otwarte 

zostały również wszystkie punkty usługowe. Strefa 
gastronomiczna nadal będzie działać na wynos i w do-
wozie. W ramach nowych otwarć, Galerii Klif udało się 

pozyskać aż czterech nowych najemców.

W 2020 roku do Gdańska przyjechało niespełna 
2 mln gości, o 44 proc. mniej niż rok wcześniej. Do 
czasu pandemii około jedną trzecią całego ruchu 
stanowili goście zagraniczni. W ubiegłym roku 
ich liczba spadła rok do roku o 75%. Liczba gości 
krajowych wyniosła ponad 1,6 mln i była o 28% 

niższa niż w roku 2019. 
W Trójmieście działają 94 
hotele z prawie 8 tysiąca-
mi miejsc. Dramatycznie 
trudna sytuacja związana 
z pandemią spowodowa-
ła, że na rynku jest coraz 
więcej ofert sprzedaży 
pensjonatów i hoteli. 

klIf Z nowymI nAJemCAmI

2019 r. emisje CO2, których źródłem są budynki, osiągnęły poziom 10 
gigaton dwutlenku węgla i był to najwyższy w historii poziom. Głównym 
problemem jest brak skutecznej polityki w zakresie efektywności ener-
getycznej. Bezpośrednią konsekwencją tego braku jest niewystarczająca 

liczba eko-inwestycji. Pozytywną wiadomością jest rosnąca skala eko-inwestycji na 
rynku budowlanym. Duże znaczenie miała tu poprawa efektywności energetycznej 
przegród zewnętrznych budynków. Wprowadzane zmiany w budownictwie, powodują 
spadek energochłonności o  ok 0,5 – 1 proc.  rocznie. 

PensJonAty I hotele
nA sPrZeDAż

N
ieruchom

ości
w
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iększość z realizowanych obecnie inwesty-
cji powstaje na obrzeżach dużych miast lub 
w mniejszych miesjcowościach. Jesto to oczy-
wiste, bo w samych miastach od lat nie ma już 

praktycznie terenów, które mogłyby być wykorzystywane pod bu-
downictwo mieszkaniowe. 

NA pERYFERIAcH MIASTA

Na granicy lasu, w miejscowości Kowale k. Gdańska, powstanie 
kameralne osiedle wpisujące się w nowe trendy budownictwa 
mieszkaniowego. Na terenie osiedla powstaną place zabaw, prze-
strzenie do rekreacji, zewnętrzny fitness, dwa oczka wodne oraz 
boisko sportowe.
– Ostatni rok wiele zmienił w naszych przyzwyczajeniach i wybo-
rach – mówi Anna Wojciechowska, Dyrektor Sprzedaży i Marketin-
gu Robyg w Gdańsku i Poznaniu. – W związku z dużą ilością czasu 
spędzanego w czterech ścianach, nauką i pracą zdalną wzrosło 
zainteresowanie lokalami z dużymi balkonami, tarasami czy ogro-
dami. Dzisiaj dla Kupujących ważniejsze są aspekty związane 
z możliwościami wypoczynku jakie daje własne mieszkanie niż 
szybki dojazd do biura. Dlatego ROBYG zdecydował się postawić 
na przedmieścia, gdzie łatwiej o duże przestrzenie, ciszę oraz bli-
skość terenów zielonych i rekreacyjnych. 

Umiejscowione z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu lasów, 
stawów, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Bursztynowa Góra” 
oraz licznych ścieżek rekreacyjnych w Jarze Reknicy, w tym wokół 
jeziora Otomin - osiedle Szumilas przyciągnie amatorów bliskiego 
kontaktu z naturą, którzy szukają kameralnej, rodzinnej enklawy, 
gdzie czas płynie wolniej, łatwo się zrelaksować, a okolica zachę-
ca do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

zielone, autonomiczne 
i nowocZesne

Nowopowstające osiedla to nie tylko 
budynki, ale też zieleńce, place zabaw, tereny 

rekreacyjne i cała niezbędna infrastruktura. 
Oto niektóre z nowych inwestycji, 

realizowanych obecnie na Pomorzu. 

W

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Robyg.pl, Eurostyl.pl
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dWA OSIEdLA pOWIęKSZONE

W pierwszej połowie marca w ofercie Robyga w Gdańsku pojawiły 
się nowe odsłony Parku Południe i Zielonego Widoku. Druga poło-
wa miesiąca należy do Porto oraz Zajezdni Wrzeszcz. W sumie de-
weloper doda 316 lokali w ramach nowych etapów 4 inwestycji.
Do sprzedaży, w pięciopiętrowym budynku powstającym na eks-
kluzywnym osiedlu Porto, trafiło ponad 50 lokali. Mieszkańcy 
osiedla będą mieli do dyspozycji rozległe zielone przestrzenie 
z mnogością krzewów i drzew oraz pięknie zaaranżowanymi ogro-
dami deszczowymi w ramach części wspólnych inwestycji. Po-
nadstandardowa odległość między poszczególnymi budynkami 
zapewni właścicielom lokali prywatność.
Rozbudowuje się też industrialna, wielofunkcyjna Zajezdnia 
Wrzeszcz. Bliskie sąsiedztwo morza, parków i terenów rekreacyj-
nych, doskonała infrastruktura komunikacyjna, wysoki standard 
wykończenia oraz szereg udogodnień, zapewniających komfort 
mieszkańcom. Do tego modny, industrialny styl, w którym utrzy-
mane są elewacje budynków i atrakcyjne wizualnie części wspól-
ne, ozdobione autorskimi zdjęciami nawiązującymi do historii 
miejsca – tak w telegraficznym skrócie prezentuje się nowocze-
sna, wielofunkcyjna Zajezdnia Wrzeszcz. W ramach nowego etapu 
inwestycji do sprzedaży włączonych zostało 113 mieszkań.

dYNAMIKA I pRZESTRZEń

Dynamika to osiedle składające się z 7 budynków wielorodzin-
nych wraz z bogatym terenem rekreacyjnym.
Inwestycja jest położona w południowej części Gdańska przy uli-
cy Człuchowskiej. Obszar ten należy do Ujeściska – jednej z naj-
młodszych dzielnic administracyjnych miasta, zamieszkiwanej 
przez dynamicznych i aktywnych zawodowo młodych ludzi. W po-
bliżu osiedla znajduje się Szkoła Podstawowa – dobry wybór dla 
rodziców, którym zależy na tym, by dzieci uczyły się blisko domu, 
w nowoczesnym i dobrze wyposażonym obiekcie. Rodzina nie tra-
ci czasu na długie dojazdy, a mając szkołę w sąsiedztwie, dzieci 
mogą w bezpieczny sposób stawać się samodzielne. W okolicy 
znajduje się potrzebna infrastruktura, przedszkole, sklepy, komu-
nikacja miejska.
Położenie Dynamiki na działce o tarasowym ukształtowaniu za-
pewnia walory widokowe. Nachylenie terenu decyduje o wyjąt-
kowym układzie osiedla, którego budynki wznoszą się zgodnie 
z naturalnym układem krajobrazu. Całość dopełnia starannie do-
brana roślinność, zaprojektowana zgodnie z koncepcją miejskie-
go, wielobarwnego ogrodu. Jego nieodłączną częścią jest ścieżka 
rekreacyjna prowadząca do terenu parkowego. Już kilkuminuto-
wy spacer wzdłuż granicy osiedla poprawia nastrój i zapewnia 
odpowiednią dawkę ruchu. Ozdobą części wspólnych są ogrody 
deszczowe – porośnięty roślinnością system retencyjny pozwala 
w zrównoważony sposób gospodarować wodą. Jednocześnie two-
rzy nowy, bogaty ekosystem.
Projekt części wspólnych zawiera zestaw atrakcji dostępnych 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Należą do niego plac zabaw, 
skate park, zjeżdżalnia, tyrolka, pająk linowy, ścieżka rekreacyjna 
oraz elementy małej architektury otulone zielenią.
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ż 73 procent ankietowa-
nych tęskni za kontakta-
mi i relacjami z zespołem, 
56 procent – za wymianą 

informacji i wiedzy, a 36 procent za możli-
wością oddzielenia sfery prywatnej od za-
wodowej. 40 procent ankietowanych odpo-
wiedziało, że pracę w domu utrudnia brak 
ergonomicznego miejsca pracy, zaburzony 
rytm dnia i trudność ze skupieniem uwagi. 
Zdecydowana większość, bo aż 70 procent 
badanych pracowników odpowiedziało, 

że na poczucie bezpieczeństwa w biurze 
wpływa przede wszystkim sprawna klima-
tyzacja i wentylacja, a także zdrowe i świe-
że powietrze, reżim sanitarny, zapewnienie 
środków do dezynfekcji, możliwość wie-
trzenia pomieszczeń i respektowanie zasad 
dystansu społecznego.

- W okresie lockdownu biura opustoszały 
niemal z dnia na dzień. I choć  home office 
czy hybrydowy model pracy sprawdza się 
na poziomie operacyjnym, to zdecydowa-
nie brakuje, także mi osobiście swobody 

bezpośrednich spotkań. Tego, co w dużej 
mierze definiowało też naszą „torusową” 
kulturę społeczną i organizacyjną, a czego 
nie da się zastąpić ZOOM-em czy Teams-
em. Zdrowie pracowników jest dziś abso-
lutnym priorytetem, mam jednak nadzieję, 
że niedługo powrócimy do tych „starych 
nawyków”. Żeby zapewnić bezpieczeństwo 
i dostępność naszych budynków, szybko 
wprowadziliśmy szereg procedur i zmian 
w ich funkcjonowaniu – mówi Sławomir Ga-
jewski, prezes zarządu spółki Torus, która 
jest właścicielem obu biurowców. 

Torus
staWia na Bezpieczny

poWrót Do Biur

Czego brakuje wam podczas 
pracy w trybie home office? 
Co utrudnia pracę zdal-
ną? Co sprawi, że poczujecie 
się bezpiecznie, wracając do 
biura? Na te pytania odpo-
wiedziało prawie 300 respon-
dentów, pracowników biu-
rowców Alchemia i Oficyna. 
Wszystko po to, by pomóc 
zarządcom budynków opra-
cować procedury i rozwią-
zania zapewniające bezpie-
czeństwo pracy stacjonarnej 
w dobie pandemii.  

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Kompleks biurowy Alchemia

A
Kompleks biurowy Alchemia
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śwIeże PowIetrZe

Od wielu miesięcy pracuje nad tym dedyko-
wany zespół wybitnych specjalistów, który 
na podstawie między innymi ankiety, a tak-
że w oparciu o analizę rynku i światowych 
trendów opracował i wdrożył rozwiązania 
pozwalające czuć się w biurze komforto-
wo i minimalizujące zagrożenie. Jak prze-
konują zarządcy obu centrów biurowych, 
wysoki standard, nowoczesne rozwiązania 
techniczne i architektoniczne oraz odpo-
wiednie zarządzanie sprawiają, że w prze-
strzeniach Alchemii i Oficyny można czuć 
się bezpiecznie. To efekt między innymi 
najlepszej jakości powietrza i regularnej 
dezynfekcji. Zminimalizowano też koniecz-
ność kontaktu z powierzchniami i ułatwio-
no zachowanie zalecanego dystansu. 

O to, czym oddychają pracownicy troszczą 
się m.in. bardzo dokładne filtry F7, które 
oczyszczają z zanieczyszczeń powietrze do-
starczane do budynków. Stały pomiar oraz 
nawilżacze parowe pozwalają utrzymywać 
w budynku poziom wilgotności od 40 do 
60 procent, czyli tyle ile zalecają eksperci. 
Trzybiegowa klimatyzacja zapewnia kon-
trolę cyrkulacji powietrza, a duża kubatura 
pomieszczeń (3 metry wysokości), uchylne 
okna pozwalające na regularne wietrzenie 
gwarantują 50 m3 świeżego powietrza na 
osobą na godzinę, co jest bardzo wyśrubo-
wanym wskaźnikiem. 

DeZynfekCJA I DystAns

Personel dbający o utrzymanie czysto-
ści w budynkach biurowych spółki Torus 
został przeszkolony przez ekspertów 
zajmujących się dezynfekcją szpitali. Re-
gularne odkażanie obejmuje wszystkie 
elementy narażone na dotyk – np. klamki, 

tablety w holach windowych, przyciski, 
blaty, uchwyty czy strefy odpoczynku. 
W recepcjach dostępne są środki ochrony 
osobistej, a w wyznaczonych miejscach 
umieszczone zostały podajniki z płynem 
do dezynfekcji. Zwiększono też protokół 
bezpieczeństwa dla dostawców i kurierów, 
u których weryfikowany jest poziom tem-
peratury ciała. 

Ponadto niemal we wszystkich budyn-
kach znajdują się bezdotykowe bramki 
w lobby i automatyczne drzwi obrotowe, 
a w budynku Neon kompleksu Alchemia 
wykorzystywane są kody QR zamiast kart 
tymczasowych dla gości. W recepcjach za-
montowano przegrody ochronne, a strefy 
wypoczynkowe w lobby przearanżowano 
tak, aby każdy znalazł dla siebie prze-
strzeń. W zależności od pojemności wind, 
ustalono dopuszczalne limity przebywają-

cych w nich osób. Zalecane jest przemiesz-
czanie się nimi na górne piętra, a schodze-
nie schodami. W budynkach dostępne są 
szatnie, prysznice i windy dla rowerzystów, 
a zarządcy budynków rekomendują dojazd 
do biura rowerem jako zdrową alternatywę 
dla transportu zbiorowego. 

PomoC nAJemCom

Ponadto najemcom proponowane są zin-
dywidualizowane rozwiązania dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa i komfortu w prze-
strzeni biurowej: rearanżacja powierzchni 
pod kątem możliwości zachowania dystan-
su i liczby osób, które mogą jednocześnie 
korzystać z pomieszczeń, zamgławianie 
i ozonowanie przestrzeni, montaż czytni-
ków temperatury połączonych z systemem 
kontroli dostępu, montaż oczyszczacza po-
wietrza, montaż lamp UV-C do dezynfekcji 
powietrza i powierzchni, montaż urządzeń 
bezdotykowych (dozowników, kranów itp.), 
pokrycie powierzchni narażonych na czę-
sty dotyk specjalną powłoką tytanową 
i przegrody higieniczne. 

- Za nami niemal rok życia w nowej – wie-
rzę, że przejściowej – rzeczywistości, gdy to 
pandemia w dużej mierze wyznacza kierun-
ki i sposób naszego funkcjonowania w nie-
mal każdej sferze: społecznej, biznesowej, 
prywatnej. Niepewność, ograniczenia, na-
kazy, zakazy, zmiany – to dla nas wszystkich 
trudny czas. Wiemy, że czas powrotu do biur 
potrwa, będzie wymagał pracy wszystkich 
stron i przyniesie ze sobą nowe rozwiąza-
nia w zakresie organizacji pracy, aranżacji 
przestrzeni czy technologii. Żeby niezależ-
nie od okoliczności wciąż dostarczać nowo-
czesną, bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń, 
dopasowaną do potrzeb najemców - działa-
my! – reasumuje Sławomir Gajewski. 

Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus
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Planowana inwestycja jest kontynuacją od-
danego do użytku w 2015 roku pierwszego 
etapu Waterfront – dwóch budynków o funk-
cjach biurowo-hotelowych usytuowanych 
bezpośrednio przy Nadbrzeżu Prezydenta. 
Istniejąca zabudowa zostanie uzupełniona 
o dodatkowe 80 tysięcy m2 powierzchni 
mieszkalno-biurowo-usługowej. 

Ze względu na skalę planowanego projektu, 
jego realizacja będzie przebiegała etapami. 
Prace rozpoczną się od zabudowy fragmentu 
działki od strony ulicy Hryniewickiego, przy 
zachowaniu przejazdu do hotelu Marriott od 
strony ulicy Jana Pawła II, a w dalszej kolej-
ności, terenu bezpośrednio sąsiadującego 
ze Skwerem Kościuszki, gdzie w przeszłości 
funkcjonowało centrum Gemini.

W ramach rozpoczynającego się procesu 
budowlanego, wzdłuż pierzei ulicy Wa-
szyngtona, powstaną dwa biurowce o po-
wierzchni najmu 14 500 m2 oraz usytuowa-
ne tuż za nimi dwa budynki mieszkalne, 
które pomieszczą 126 lokali mieszkalno-
usługowych. Sprzedaż mieszkań zostanie 
uruchomiona po zakończeniu budowy, 
a wszystkie lokale zostaną oddane w stan-
dardzie „gotowe do zamieszkania”. Naj-
prawdopodobniej z rocznym opóźnieniem, 
rozpocznie się realizacja ostatniej części 
projektu, w ramach której powstanie ko-
lejny budynek biurowy, lokale usługowe, 

dwa hotele z powierzchnią konferencyjną 
oraz obiekty użyteczności publiczno-kul-
turowej, w tym kino z ośmioma salami pro-
jekcyjnymi. 

Ważnym elementem zabudowy jest grani-
czący ze Skwerem Kościuszki ogólnodo-
stępny skwer, wokół którego będzie toczyło 
się życie publiczne. Całość uzupełni zieleń 
miejska, która nada nadmorski charakter 
i podkreśli różnorodność stref funkcjonal-
nych planowanego projektu. Projektowanie 
tej części kompleksu zostanie zakończone 
w ciągu najbliższych miesięcy.

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIe: Materiały prasowe

RuSZA BuDOWA DRuGIEGO 
etAPu GDyŃskIeGo 
waTerfronTu

Cztery budynki z garażami pod-
ziemnymi powstaną w ramach 
drugiego etapu kompleksu Wa-
terfront w Gdyni. Inwestor, firma 
Vastint Poland podpisał umowę 
na generalne wykonawstwo z fir-
mą Budimex SA. Prace budowla-
ne mają się rozpocząć już w maju 
tego roku, a inwestycja ma być 
gotowa w 2023 roku. 



Wielokrotnie wieszczono 
już całkowity koniec pły-

tom winylowym. Najpierw 
miały zostać wyparte 

przez kasety magnetofo-
nowe, następnie przez pły-

ty CD i DVD, później przez 
piki mp4 i internetowe 

serwisy muzyczne.... a są 
do dziś i do dziś znajdują 

rzesze wielbicieli. W kwietniu obchodzony jest Światowy 
Dzień Płyty Winylowej. Miłośnicy płyt winylowych zwraca-
ją uwagę na naturalne, ciepłe, głębokie brzmienie muzyki. 
Dla kolekcjonerów niektóre wydania są łakomym kąskiem 

i osiągają na rynku ogromne kwoty.

Wiosenne wykłady, spo-
tkania i spacery Lokalnych 
Przewodników i Przewod-
niczek zapowiadają kolejny 
sezon alternatywnych 
spacerów po Gdańsku. 
W programie m.in.: opowie-
ści o przyrodzie Nowego 
Portu, historia oliwskiego, 

przemysł chemiczny na Oruni czy historia 
pierwszego, gdańskiego dworca. W kwietniu 
na kanale YouTube Instytut Kultury Miejskiej 
prowadzi prelekcje on-line. W maju, o ile 
pozwolą na to warunki sanitarno-epidemiolo-
giczne, rozpoczną się spacery. 

muZykA ZAklĘtA 
w wInylowym krążku

eatr Muzyczny w Gdyni poszukuje aktorów do musicalu „Mistrz i Małgo-
rzata”. Łącznie potrzeba jeszcze 11 aktorów do największej i wyjątkowej 
realizacji musicalowej tego roku. Pełne emocji widowisko w reżyserii Ja-
nusza Józefowicza (twórcy kultowych musicali „Metro”, „Polita”, „Romeo 

i Julia”, „Piotruś Pan”) to 110 aktorów na scenie, dla których uszyto 240 kostiu-
mów. Jakie są wymagania? Sprawdzane będą umiejętności aktorskie, wokalne 
i taneczne. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja 2021 r.

PoZnAJ GDAŃskIe 
DZIelnICe

Lifestyle
T

Mistrz 
i Małgorzata 
poszukiwani
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PODBILI ŚWIATOWĄ
BRANŻĘ SCENICZNĄ

dzie tkwi tajemnica suk-
cesu Portman Lights? 
Fenomen tkwi w prosto-
cie, aczkolwiek sama 

technologia już taka prosta nie jest. Oświe-
tlenie sceniczne projektowane przez firmę 
z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo 

– Technologicznym opiera się na świetle 
żarowym, pięknym dla oka i dla obiektywu, 
przywołującym na myśl najlepsze widowi-
ska ze złotej ery Hollywood. 

Światła tworzą piękną oprawę wizualną 
widowiska – koncertu, kongresu, teledysku 
– nie rażą przy tym w oczy muzyków i świet-
nie „współpracują” z kamerami. Nie powo-
dują efektu mrugania, jak klasyczne lampy 
LED. Idealnie spełniają swoją rolę, nie tylko 
jako źródło światła, ale też element sce-
nografii. Podstawa to oryginalny design. 
Wykorzystano w niej motyw plastra miodu 
oraz zastosowano stylistykę retro. 

Za firmą Portman Lights stoją Dominik Zima-
kowski, Łukasz Sztejna i Krzysztof Rosłonek. 
Ten pierwszy odpowiada za stronę bizneso-
wą, drugi zaś jest light designerem i odpo-

wiada za kwestie technologiczne. Rosłonek 
wymyślił zaś pierwszą lampę, która dała fun-
damenty pod rozwój firmy. Zakładając firmę 
i opracowując pierwszy produkt poszli pod 
prąd i wbrew temu, co było wówczas na topie 
w branży oświetlenia scenicznego.

- Producenci na całym świecie prześciga-
li się w tym, kto zrobi szybsze, mocniejsze 
urządzenie oparte na LEDach lub laserach. 
Była gonitwa tzw. ruchomych głów, któ-
re dają piękny snop światła na scenie, ale 
same są poukrywane. A my zrobiliśmy urzą-
dzenie oparte na źródłach halogenowych, 
które ma ładnie wyglądać i które będzie 
można postawić obok artystów na scenie. 
Dołożyliśmy do tego elektronikę sterującą, 
wymaganą na scenie – mówił Dominik Zi-
makowski w wywiadzie udzielonym porta-
lowi mamstartup.pl.

Czy wielka światowa kariera 
może zacząć się od filmu 

opublikowanego w interne-
cie? Przypadek gdyńskiej fir-
my Portman Lights jest tego 
świetnym przykładem. Zapro-
jektowane przez nią oświetle-
nie sceniczne, zaledwie kilka 
tygodni po emisji filmu, świe-
ciło już na spotkaniu rodzin 
królewskich Belgii i Holandii, 

a następnie na koncercie 
Stinga. Dziś innowacyjne 
lampy świecą na koncer-

tach największych gwiazd, 
na największych festiwalach 
i branżowych konferencjach 

na całym świecie. 

G

Pierwszy produkt, czyli lampa P1 o charak-
terystycznym designie w stylu retro była 
gotowa we wrześniu 2016 roku. Wtedy 
też w internecie opublikowany został film 
promocyjny. Młoda firma miała też bazę 
danych potencjalnych klientów, strategię 
ich pozyskiwania, plan kampanii marke-
tingowej, czyli wszystko to, co potrzebne 
jest na starcie każdego biznesu. Tyle, że 
z planów tych nic nie wyszło. Klienci bo-
wiem sami lawinowo zaczęli się zgłaszać, 
a zapytania zaczęły spływać z całego 
świata. Zamiast zajmować się aktywnym 
pozyskiwaniem klienta, Portman Lights 
zybko musiało zmienić strategię i zająć się 
aktywną sprzedażą i produkcją. Oby każda 
firma miała taki „problem”. 

Dominik Zimakowski i Łukasz Sztejna 
odkryli niszę i szybko ją zagospodarowa-
li. Pierwszy milion złotych zarobili już po 
kwartale działalności. Siatka międzynaro-
dowych dystrybutorów rosła bardzo szybko 
– dziś firma jest obecna w 42 krajach - a cha-
rakterystyczne świetlne plastry miodu raz 
za razem zaczęły się pojawiać na koncer-
tach na całym świecie. Twórcy gdyńskiej 
firmy nie spoczęli na laurach, pieniądze 
inwestowali w nowe produkty oraz rozwój 
technologii sterujących oświetleniem. Dziś, 
niespełna pięć lat po wypuszczeniu na ry-
nek pierwszej lampy, Portman Lights to 
światowa ekstraklasa w branży estradowej 
i firma uznawana za jedną z najbardziej in-
nowacyjnych na świecie. 

Gale nagród Grammy, finały Eurowizji, 
festiwale Glastonbury, Open’er, Roskilde, 
Electrobeach, Hellfest, PinkPop, Tinder-
box Music Festival, telewizyjne show, jak 
The Voice of Spain, The Voice of Germa-
ny, American Idol, czy X Factor w Wielkiej 
Brytanii, koncerty takich gwiazd, jak: Ed 
Sheeran, Cher, Sting, Prodigy, Slayer, Lio-
nel Richie, Miley Cyrus, Mumford & Sons, 
Backstreet Boys, Dua Lipa, Shawn Men-
des, Bon Jovi, LP, Skunk Anansie, Jonas 
Brothers, konferencje i kampanie rekla-

mowe wielkich firm, jak Ferrari, Bentley, 
McDonalds, Fender, Red Bull, Netflix - 
portoflio Portman Lights jest imponujące 
i dowód na to, że lampy „made in Poland” 
zadomowiły się na dobre na zagranicz-
nych scenach.

W czasie trwającej pandemii rynek kon-
certowy na całym świecie został sparaliżo-
wany. Gdyńska firma ten czas postanowiła 
wykorzystać na opracowywanie nowych 
technologii oraz nowych produktów. Wła-
ściciele zapowiadają, że wkrótce do oferty 
dołączą nowe modele lamp, które dadzą 
realizatorom widowisk scenicznych jesz-
cze więcej możliwości. Okres spowolnienia 
biznesu to także dobra okazja, by szukać 
nowych możliwości. 

- Jeden z naszych zaprzyjaźnionych produ-
centów z branży wprowadził już produkty do 
dezynfekcji światłem UV. Są one na tyle do-
bre, a przede wszystkim bezpieczne i speł-
niają wszelkie normy, że postanowiliśmy 
zostać ich dystrybutorem na rynku krajo-
wym. W między czasie rozpoczęliśmy prace 
nad własnym produktem, którego brakuje 
w gamie tych już dostępnych na rynku – 
mówi Dominik Zimakowski.

Lampy te mogłyby być używane na scenie 
lub w centrach konferencyjnych, np. do 

dezynfekcji mikroportów czy mikrofonów, 
oraz innych drobnych urządzeń scenicz-
nych, przy zmianie artysty, itp. 

- W ramach projektu InnovaBio Pomorze 
zrealizowaliśmy badania dotyczące dzia-
łania światła UV-C na mikroorganizmy. 
Równolegle przeprowadziliśmy kilka ba-
dań testowych na Politechnice Gdańskiej, 
potwierdzających te wyniki. Ponadto zde-
rzyliśmy to z wynikami badań spółki, której 
jesteśmy przedstawicielem oraz tymi, udo-
stępnionymi przez największych graczy na 
rynku oświetlenia. Konkluzja jest taka, że 
jest to bardzo skuteczne narzędzie w walce 
z bakteriami, wirusami, grzybami i pasoży-
tami. Światło UV-C działa bowiem na RNA 
mikroorganizmów. Nie zabija ich wprost, 
ale je dezaktywuje, przez co nie mogą się 
obudowywać, namnażać i powodować cho-
rób, a finalnie umierają. W związku z tym 
światło UV-C może służyć do dezynfekcji 
powierzchni, przedmiotów oraz powietrza – 
dodaje Dominik Zimakowski.

Projekt ten jest jak na razie w fazie testów 
i firma Portman Lights nie podjęła jeszcze 
decyzji, czy lampy dezynfekcji zostaną 
wprowadzone do sprzedaży. Jednocześnie 
też w designerzy firmy prowadzą prace 
projektowe nad oświetleniem dekoracyj-
nym do wnętrz. 

TEKST: Wit Miller
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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PODBILI ŚWIATOWĄ
BRANŻĘ SCENICZNĄ

dzie tkwi tajemnica suk-
cesu Portman Lights? 
Fenomen tkwi w prosto-
cie, aczkolwiek sama 

technologia już taka prosta nie jest. Oświe-
tlenie sceniczne projektowane przez firmę 
z siedzibą w Pomorskim Parku Naukowo 

– Technologicznym opiera się na świetle 
żarowym, pięknym dla oka i dla obiektywu, 
przywołującym na myśl najlepsze widowi-
ska ze złotej ery Hollywood. 

Światła tworzą piękną oprawę wizualną 
widowiska – koncertu, kongresu, teledysku 
– nie rażą przy tym w oczy muzyków i świet-
nie „współpracują” z kamerami. Nie powo-
dują efektu mrugania, jak klasyczne lampy 
LED. Idealnie spełniają swoją rolę, nie tylko 
jako źródło światła, ale też element sce-
nografii. Podstawa to oryginalny design. 
Wykorzystano w niej motyw plastra miodu 
oraz zastosowano stylistykę retro. 

Za firmą Portman Lights stoją Dominik Zima-
kowski, Łukasz Sztejna i Krzysztof Rosłonek. 
Ten pierwszy odpowiada za stronę bizneso-
wą, drugi zaś jest light designerem i odpo-

wiada za kwestie technologiczne. Rosłonek 
wymyślił zaś pierwszą lampę, która dała fun-
damenty pod rozwój firmy. Zakładając firmę 
i opracowując pierwszy produkt poszli pod 
prąd i wbrew temu, co było wówczas na topie 
w branży oświetlenia scenicznego.

- Producenci na całym świecie prześciga-
li się w tym, kto zrobi szybsze, mocniejsze 
urządzenie oparte na LEDach lub laserach. 
Była gonitwa tzw. ruchomych głów, któ-
re dają piękny snop światła na scenie, ale 
same są poukrywane. A my zrobiliśmy urzą-
dzenie oparte na źródłach halogenowych, 
które ma ładnie wyglądać i które będzie 
można postawić obok artystów na scenie. 
Dołożyliśmy do tego elektronikę sterującą, 
wymaganą na scenie – mówił Dominik Zi-
makowski w wywiadzie udzielonym porta-
lowi mamstartup.pl.

Czy wielka światowa kariera 
może zacząć się od filmu 

opublikowanego w interne-
cie? Przypadek gdyńskiej fir-
my Portman Lights jest tego 
świetnym przykładem. Zapro-
jektowane przez nią oświetle-
nie sceniczne, zaledwie kilka 
tygodni po emisji filmu, świe-
ciło już na spotkaniu rodzin 
królewskich Belgii i Holandii, 

a następnie na koncercie 
Stinga. Dziś innowacyjne 
lampy świecą na koncer-

tach największych gwiazd, 
na największych festiwalach 
i branżowych konferencjach 

na całym świecie. 

G

Pierwszy produkt, czyli lampa P1 o charak-
terystycznym designie w stylu retro była 
gotowa we wrześniu 2016 roku. Wtedy 
też w internecie opublikowany został film 
promocyjny. Młoda firma miała też bazę 
danych potencjalnych klientów, strategię 
ich pozyskiwania, plan kampanii marke-
tingowej, czyli wszystko to, co potrzebne 
jest na starcie każdego biznesu. Tyle, że 
z planów tych nic nie wyszło. Klienci bo-
wiem sami lawinowo zaczęli się zgłaszać, 
a zapytania zaczęły spływać z całego 
świata. Zamiast zajmować się aktywnym 
pozyskiwaniem klienta, Portman Lights 
zybko musiało zmienić strategię i zająć się 
aktywną sprzedażą i produkcją. Oby każda 
firma miała taki „problem”. 

Dominik Zimakowski i Łukasz Sztejna 
odkryli niszę i szybko ją zagospodarowa-
li. Pierwszy milion złotych zarobili już po 
kwartale działalności. Siatka międzynaro-
dowych dystrybutorów rosła bardzo szybko 
– dziś firma jest obecna w 42 krajach - a cha-
rakterystyczne świetlne plastry miodu raz 
za razem zaczęły się pojawiać na koncer-
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niespełna pięć lat po wypuszczeniu na ry-
nek pierwszej lampy, Portman Lights to 
światowa ekstraklasa w branży estradowej 
i firma uznawana za jedną z najbardziej in-
nowacyjnych na świecie. 

Gale nagród Grammy, finały Eurowizji, 
festiwale Glastonbury, Open’er, Roskilde, 
Electrobeach, Hellfest, PinkPop, Tinder-
box Music Festival, telewizyjne show, jak 
The Voice of Spain, The Voice of Germa-
ny, American Idol, czy X Factor w Wielkiej 
Brytanii, koncerty takich gwiazd, jak: Ed 
Sheeran, Cher, Sting, Prodigy, Slayer, Lio-
nel Richie, Miley Cyrus, Mumford & Sons, 
Backstreet Boys, Dua Lipa, Shawn Men-
des, Bon Jovi, LP, Skunk Anansie, Jonas 
Brothers, konferencje i kampanie rekla-

mowe wielkich firm, jak Ferrari, Bentley, 
McDonalds, Fender, Red Bull, Netflix - 
portoflio Portman Lights jest imponujące 
i dowód na to, że lampy „made in Poland” 
zadomowiły się na dobre na zagranicz-
nych scenach.

W czasie trwającej pandemii rynek kon-
certowy na całym świecie został sparaliżo-
wany. Gdyńska firma ten czas postanowiła 
wykorzystać na opracowywanie nowych 
technologii oraz nowych produktów. Wła-
ściciele zapowiadają, że wkrótce do oferty 
dołączą nowe modele lamp, które dadzą 
realizatorom widowisk scenicznych jesz-
cze więcej możliwości. Okres spowolnienia 
biznesu to także dobra okazja, by szukać 
nowych możliwości. 

- Jeden z naszych zaprzyjaźnionych produ-
centów z branży wprowadził już produkty do 
dezynfekcji światłem UV. Są one na tyle do-
bre, a przede wszystkim bezpieczne i speł-
niają wszelkie normy, że postanowiliśmy 
zostać ich dystrybutorem na rynku krajo-
wym. W między czasie rozpoczęliśmy prace 
nad własnym produktem, którego brakuje 
w gamie tych już dostępnych na rynku – 
mówi Dominik Zimakowski.

Lampy te mogłyby być używane na scenie 
lub w centrach konferencyjnych, np. do 

dezynfekcji mikroportów czy mikrofonów, 
oraz innych drobnych urządzeń scenicz-
nych, przy zmianie artysty, itp. 

- W ramach projektu InnovaBio Pomorze 
zrealizowaliśmy badania dotyczące dzia-
łania światła UV-C na mikroorganizmy. 
Równolegle przeprowadziliśmy kilka ba-
dań testowych na Politechnice Gdańskiej, 
potwierdzających te wyniki. Ponadto zde-
rzyliśmy to z wynikami badań spółki, której 
jesteśmy przedstawicielem oraz tymi, udo-
stępnionymi przez największych graczy na 
rynku oświetlenia. Konkluzja jest taka, że 
jest to bardzo skuteczne narzędzie w walce 
z bakteriami, wirusami, grzybami i pasoży-
tami. Światło UV-C działa bowiem na RNA 
mikroorganizmów. Nie zabija ich wprost, 
ale je dezaktywuje, przez co nie mogą się 
obudowywać, namnażać i powodować cho-
rób, a finalnie umierają. W związku z tym 
światło UV-C może służyć do dezynfekcji 
powierzchni, przedmiotów oraz powietrza – 
dodaje Dominik Zimakowski.

Projekt ten jest jak na razie w fazie testów 
i firma Portman Lights nie podjęła jeszcze 
decyzji, czy lampy dezynfekcji zostaną 
wprowadzone do sprzedaży. Jednocześnie 
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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.

UŚmIechNIj sIĘ!

jutro będzie lepiej. Oddałem 
auto do mechanika, czasem 
trzeba. Jednak jak na złość 

w ten sam dzień musiałem podjechać na spotka-
nie do Dworu Artusa. Nie było mi do śmiechu, nie 
przepadam za komunikacją miejską. Chwilę się 
wahałem, pomny doświadczeń z przeszłości, jed-
nak finalnie zdecydowałem się skorzystać z na-
szej SKM-ki. Przyznam, iż byłem miło zaskoczony. 
Czysto, na czas, bez problemów. Zaskoczyły mnie 
jednak kontrastujące z nową SKM (tak wiem, 
miałem szczęście trafić akurat na „ten” skład) 
ponure miny współpasażerów. Dlaczego? Spró-
bowałem się uśmiechnąć do pani naprzeciw, ona 
jedynie odwróciła wzrok. Inna osoba spojrzała 
bardzo podejrzanie, kiedy obdarzyłem ją uśmie-
chem, ale już trzeci współpasażer odwzajemnił 
uśmiechem. Zainspirowało mnie to do wykonania 
pewnego eksperymentu. 

W drodze, idąc ulicą Długą, uśmiechałem się 
do wszystkich przechodniów. Eksperyment wy-
padł jednak nie najlepiej. Mało kto odwzajemnił 
uśmiech uśmiecham. W pewnym momencie mi-
nęło mnie kilku dżentelmenów w tzw. „białych 
kołnierzykach”, ci uśmiechali się. Ha, czyli szkole-
nia biznesowe nie idą na marne, pomyślałem. Ale 
mimo iż wiedziałem, że ten uśmiech jest wystudio-
wany, poczułem do nich sympatię. U aktorów hol-
lywoodzkich uśmiech jest pierwszą rzeczą, która 
uderza ze zdjęcia. I ten błysk w oku. Zresztą, praw-
dziwy uśmiech widać przede wszystkim w oczach. 
Stąd, mimo maseczek na twarzy, doskonale widać, 
kto się uśmiecha. Ciekawą zabawą jest zakrycie 
ust uśmiechających się znajomych z mediów spo-
łecznościowych tak, aby były widoczne tylko ich 
oczy. Wtedy fantastycznie widać, kto się śmiał 
szczerze, a kto nie. W tym drugim wypadku oczy 
zazwyczaj są wystraszone. 

Namawiam Was, moi drodzy, do pewnego ekspery-
mentu. Zróbcie tak: jeden dzień od rana do późnego 
wieczora uśmiechajcie się do wszystkich, których 
spotkacie. Wiem, że będzie to wielokrotnie niewy-
godne, jednak uwierzcie – czyni cuda. Z jakiegoś 
magicznego powodu Wasi rozmówcy także zaczną 
się uśmiechać i jednocześnie myśleć w jasnych, 
przyjaznych barwach. Wygląda to na receptę wy-
jętą z książki biznesowej, tak często nie przystoso-
wanej do polskiej mentalności, jednak zapewniam: 
to działa! A co najdziwniejsze – kiedy na siłę, nawet 
wbrew woli, uśmiechamy się, nasz mózg dostoso-
wuje się do grymasu twarzy i zaczynamy odczuwać 
radość. Wiem, brzmi to co najmniej nieprawdopo-
dobnie, ale działa! Siła uśmiechu jest ogromna. 
Otwiera przed nami wiele drzwi, ratuje z opresji, 
pomaga w urzędach, rozbraja potencjalnego wro-
ga, a także pomaga w miłości. Uśmiecham się do 
Państwa, szczerze licząc, że ten niedobry czas pan-
demii powoli będzie odchodził w niepamięć.

...



soundbar samsung hw-Q950a

Gratka dla miłośników oglądania filmów w domowym zaciszu, 
pierwszy na świecie soundbar z dźwiękiem przestrzennym 
11.1.4! Soudbar HW-Q950A posiada cztery głośniki frontowe 
oraz sześć bocznych, emitujących dźwięk w zakresie 360 stop-
ni. Połączenie dopełnia soundbar oraz bezprzewodowe głośniki 
znajdujące się za widzem. Producent postanowił zatem mocno 
rozbudować idee soundbarów, nawet kosztem dodatkowych 

głośników, wszystko po to, by jakość dźwięku była doskonała. Jeśli dodatkowo 
widz posiada telewizor Samsung QLED TV, soundbar sam skalibruje parametry 
swojej pracy, bazując na wielkości i kształcie pomieszczenia. Urządzenie nieba-
wem trafi do Europy, a jego koszt powinien wynieść ok. 6,8 tys. zł.

powerbank XTorm TyTan

„Gruby” - taki przydomek (nie obrażając nikogo) powinien 
nosić nowy powerbank 130W TITAN 27 000 od firmy Xtorm. 
Urządzenie, jak widać po samej nazwie posiada 27 000 mAh 
pojemności. Co to oznacza? Taka moc wystarczy np. do 20-
krotnego naładowania iPhone’12  czy 90-krotnego nałado-
wania zegarka Apple Watch serii 5. Nie sama moc jednak jest 
wyjątkowa a to, że owym powerbankiem naładujemy cztery 
urządzenia naraz! Sam także naładuje się mega szybko (1,5 
godziny). Wada? Do kieszeni spodni raczej go nie schowamy, 
jest po prostu za duży i za gruby... Jego waga to nieco ponad 
pół kilograma. Koszt w Polsce to 669 zł.

LokaLiZaTor airTag
od appLe

W styczniu autorski lokalizator przedstawił 
światu Samsung, czas więc na projekt od firmy 
Apple. Owy AirTag będziemy mogli przyczepić 
praktycznie do wszystkiego: kluczy, portfela, 
słuchawek czy nawet obroży naszego pupila, 
następnie wystarczy, że sparujemy je z naszym 
iPhonem i gotowe – już więcej nie musimy 
zaprzątać sobie głowy gdzie położyliśmy daną 
rzecz. Urządzenie współpracować będzie z apli-
kacją lokalizator, wspomaganą przez technologię „Precision 
Finding”. AirTag emitując dźwięk znacznie ułatwiać będzie 
znalezienie zagubionej rzeczy. Za cztery „guziki” zapłacimy 
99 dolarów. Sprzedaż zaczyna się 30 kwietnia. Polska cena 
nie jest jeszcze znana. 
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zisiejsze wydanie 
Expressu Biznesu, 
które właśnie trzy-
macie w rękach, jest 

wyjątkowe. A to ze względu 
szeroko opisywaną działalność 
samorządów. Dlaczego to tak 
ważne tematy? Ponieważ to 
właśnie samorządy gmin, miast 
i powiatów są najbliżej miesz-
kańców, to właśnie władze sa-
morządowe realizują inwestycje 
na poziomie lokalnym i w dużej 
mierze to od nich zależy, w ja-
kim kierunku i w jakim tempie 
małe i duże miejscowości będą 
się rozwijać. Odwiedziliśmy za-
tem kilka miast i gmin aby zo-
baczyć, jakie ważne zadania są 
tam realizowane i jakie pomy-
sły mają samorządowcy. I tak 
zajrzeliśmy do gminy Żukowo, 
w której powstają węzły inte-
gracyjne, które już niebawem 
znacząco odmienią komunika-

cję. Dużo dzieje się też w Nowym Stawie. Na ponad 13 hektarach 
będą mogły tam inwestować firmy przemysłowe, produkcyjne czy 
logistyczne. Samorząd zakończył właśnie procedurę rekultywacji 
gruntów i przekwalifikował je z nieużytków na tereny pod zabudo-
wę. W Zblewie natomiast pozyskano nowe środki na inwestycje, 
a sportowy stadion właśnie jest na ukończeniu i niedługo zostanie 
oddany do użytku. A co jeszcze ciekawego dzieje się choćby w po-
wiecie puckim, Cedrach Wielkich, Pszczółkach, Wejherowie oraz 
powiecie wejherowskim, Kosakowie, Stegnie czy w końcu w Gdań-
sku? To wszystko i wiele więcej właśnie w tym wydaniu samorzą-
dowego Expressu Biznesu. Na koniec zdradzę jedynie, że tematyka 
samorządowa będzie nam towarzyszyć – i to prawdopodobnie jesz-
cze w obszerniejszej i bardziej zróżnicowanej formie – w kolejnych 
wydaniach naszego magazynu.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Gmina Kosakowo nabyła Port Lotniczy!
TEKST: UG Kosakowo
ZDJĘCIE: UG Kosakowo

Nabycie przez gminę Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo Spółka z o.o.

Gmina Kosakowo złożyła ofertę w przetar-
gu nieograniczonym na zakup upadłego 
przedsiębiorstwa Port Lotniczy Gdynia-
Kosakowo Spółka z o.o. znajdującego się 
w upadłości likwidacyjnej. W toczącym 
się przed Sądem Rejonowym w Gdańsku 
postępowaniu upadłościowym wyznaczo-
na została cena wywoławcza w wysoko-
ści 7.138.000 zł. Oferta gminy Kosakowo 
w kwocie 7.150.000 zł była jedyną złożo-
ną i została zatwierdzona na posiedzeniu 
w dniu 13 kwietnia br. nieuprawomocnio-
nym postanowieniem Sędziego Komisarza.
Spółka Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo 
została powołana w 2007 roku przez sa-
morządy miasta Gdyni i gminy Kosakowo. 
Głównym celem podjętych działań było 
utworzenie lotniska cywilnego w oparciu 
o istniejącą infrastrukturę wojskowego 
portu lotniczego. W 2014 r. Komisja Eu-
ropejska wydała decyzję, na mocy której 
orzekła, że finansowanie inwestycji ze 
środków publicznych stanowiło w tym 
przypadku naruszenie unijnych zasad po-
mocy państwa. Pomimo zaskarżenia decy-
zji przez miasto Gdynię i gminę Kosakowo, 
do dziś nie zapadło prawomocne orzecze-
nie w przedmiotowej sprawie. 

Warto przypomnieć, że zdecydowana 
większość powierzchni portu zlokalizo-
wana jest w granicach administracyjnych 
gminy Kosakowo, która jest również bene-
ficjentem umowy użyczenia ponad 250 ha 
terenów zlokalizowanych na terenie lot-
niska. Umowa ta została zawarta w 2010 
r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezen-
towanym przez Wojewodę Pomorskiego, 
a gminą Kosakowo i kończy się w 2040 r.
– Zatwierdzenie wyboru gminy Kosakowo 
jako nabywcy przedsiębiorstwa upadłego 
Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo Spół-

ka z o. o. w upadłości likwidacyjnej nie-
wątpliwie zakończy toczące się od 2014 r. 
postępowanie upadłościowe spółki – mówi 
Wójt Gminy Kosakowo, Marcin Majek. – Do-
celowo doprowadzi również do rozwiąza-
nia rozpatrywanego obecnie przez Komi-
sję Europejską zagadnienia niedozwolonej 
pomocy publicznej, ale przede wszystkim 
spowoduje uruchomienie lotniskowej 
i okołolotniskowej działalności na terenie 
po upadłym przedsiębiorstwie z zachowa-
niem zasad konkurencyjności i wolnoryn-
kowości.



Nowe, ważne połączenie drogowe coraz bliżej. Jego 
elementem będzie nowe rondo na ul. Strzeleckiej 

w Wejherowie. Zakończenie prac zaplanowane jest 
na koniec maja. Nowa droga połączy ul. Strzelecką 

z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany 
już Węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Powstające 

połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do 
Wejherowa z powsta-

jącej właśnie Trasy 
Kaszubskiej. Koszt 

inwestycji to ok. 11,2 
mln zł, z czego ok. 

połowę pokryje pozy-
skane dofinansowanie 
z rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Place zabaw, strefy 
rekreacyjne a nawet 
kącik wędkarza. To tylko 
niektóre inwestycje, jakie 
zostaną zrealizowane 
dzięki wsparciu w ramach 
Aktywnego Sołectwa 
Pomorskiego. Wsparcie 

otrzyma 40 miejscowości 
z całego regionu. To była już czwarta edycja konkursu 
Aktywne Sołectwo Pomorskie. Z roku na rok konkurs, 
cieszy się on coraz większym zainteresowaniem. 
W 2021 r. złożone zostały aż 92 wnioski. Aplikacje były 
ocenianie przez specjalną komisję powołaną przez 
marszałka województwa pomorskiego. Łącznie pomor-
skie miejscowości otrzymają niemal 400 tys. złotych.

MIasto buDuJE
kolEJnE ronDo

owiat gdański otrzymał dotację z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów 
z zakresu usług społecznych. Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkow-
ski podpisali umowy. Pomocą objętych zostanie ponad 300 mieszkańców. Pierw-

szy projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób bezrobot-
nych lub biernych zawodowo. Celem drugiego projektu jest rozwój usług społecznych, 
które przyczynią się do wsparcia osób, które znalazły się w trudnych sytuacjach życio-
wych, poprzez udzielenia im kompleksowego wsparcia psychologicznego i społecznego. 

aktywnE sołECtwa
na PoMorZu

Sam
orząd
P

Unijne dotacje 
na usługi 

społeczne
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Energetyka …- to również nasz cel !
TEKST: Wodociągi Słupsk
ZDJĘCIE: Wodociągi Słupsk

Dziś nowoczesne przedsiębior-
stwa wodociągowo-kanalizacyjne 
dostrzegają swój potencjał rów-
nież w zakresie energetyki, korzy-
stając z posiadanych zasobów. 

Tak też dzieje się z nami! Spółka „Wodocią-
gi Słupsk” rozpoczęła realizację projektu 
pn.: „Wykorzystanie ciepła odpadowego 
z kogeneracji biogazowej w systemie cie-
płowniczym miasta Słupska” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 
2020, współfinansowanego z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umo-
wę o dofinansowanie podpisano w sierpniu 
2020 r. na wartość brutto 11,03 mln. PLN 
z czego dotacja z EFRR do wysokości 4,97 
mln. PLN. Przedsięwzięcie realizowane 
jest w ramach Słupskiego Klastra Bio-
energetycznego, który pozwoli na rozwój 
lokalnego modelu energetyki rozproszonej, 
w ramach której lokalne przedsiębiorstwa 
i społeczności energetyczne powinny w jak 
najszerszym zakresie przechodzić z pozycji 
„przemysłowego odbiorcy energii” do pozy-
cji ,,autoproducenta przemysłowego” lub 
prosumenta biznesowego. Projekt oparty 
na skojarzonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej z biogazu oraz wykorzystaniu 
ciepła odpadowego, ma być elementem 
stymulującym rozwój lokalnej energetyki 
i podnieść efektywność systemu ciepłow-
niczego miasta Słupska, jej wytwarza-
nia i dystrybucji, zmniejszy emisyjność 
produkcji energii i korzystnie wpłynie na 
koszty usług komunalnych w regionie. 
Rozproszenie źródeł wytwórczych popra-
wi sprawność przesyłu ciepła, wprowadzi 
element konkurencyjności i lepsze wy-

korzystanie potencjału energetycznego. 
Realizowane przedsięwzięcie polega na 
rozbudowie zespołu kogeneracji w oczysz-
czalni ścieków (Etap I) oraz rozbudowie 
miejskiego systemu sieci cieplnej, łączącej 
„OŚ” z obiektem Parku Wodnego Trzy Fale 
w Słupsku (Etap II). Przedsięwzięcie po-
zwoli na zagospodarowanie ciepła z chło-
dzenia agregatów kogeneracyjnych, któ-

re obecnie pomimo 100% wykorzystania 
go do ogrzewania obiektów oczyszczalni 
i zapewnienia ciepła dla procesów tech-
nologicznych musi być oddawane przez 
chłodnice awaryjne. Działanie to wpłynie 
na istotną redukcję CO2 znacznie powyżej 
30% w porównaniu do stanu wyjściowego. 
Planujemy osiągnięcie tego celu do końca 
marca 2022 r. 
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ObwODnica 
MetrOPOlii staje się 

faktem!

Umowy na zaprojektowanie 
i budowę dwóch odcinków 

Obwodnicy Metropolii 
Trójmiejskiej (OMT) w ciągu 

drogi ekspresowej S6 
zostały podpisane. 

ierwszy odcinek mię-
dzy Chwaszczynem 
a Żukowem ma dłu-
gość 16,3 km. Drugi 

to 16-kilometrowy odcinek między Żu-
kowem a węzłem Gdańsk Południe wraz 
z 7-kilometrową obwodnicą Żukowa. Za-
kończenie prac budowlanych zaplanowa-
no w II kwartale 2025 r.

- Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to 
trasa, której budowa pozwoli na uspraw-
nienie układu komunikacyjnego Trójmia-
sta i Pomorza Gdańskiego. Dzięki niej 

ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony 
poza tereny zurbanizowane i zwiększy się 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Reali-
zacja tej trasy jest możliwa dzięki decyzji 
rządu o przeznaczeniu na ten cel dodatko-
wych środków w ramach Programu Budo-
wy Dróg Krajowych – powiedział minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk.

P

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIa: Materiały prasowe
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Podpisane umowy obejmują wykonanie 
projektu i budowę Obwodnicy Metropo-
lii Trójmiejskiej. Wykonawcy na podsta-
wie Koncepcji programowej opracują 
dokumentację techniczną, a następnie, 
po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, roz-
poczną prace budowlane. Wybudowana 
trasa będzie dwujezdniową drogą eks-
presową (po dwa pasy w każdym kie-
runku), z rezerwą pod trzeci pas. Łączna 
długość nowej trasy wraz z obwodnicą 
Żukowa to ok. 39 km.

S6 ChwaSzCzyno – Żukowo

W ramach realizacji zadania o długo-
ści ok. 16,3 km zostanie wybudowany 
węzeł Miszewo oraz obwód utrzymania 
drogi. Dokończony zostanie też węzeł 
Chwaszczyno (na styku z budowaną 
obecnie Trasą Kaszubską). Koszt prac 
to ok. 715,2 mln zł.

MarCIn Horała
wiceminister infrastruktury
Każdy zmotoryzowany mieszkaniec województwa pomorskiego wie, że Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej to najważniejsza inwe-
stycja drogowa, na którą wszyscy z niecierpliwością czekamy. Ciężko mówić o rozwoju gospodarczym, jeżeli nie są zapewnione ku 
temu warunki. Planowana inwestycja, dzięki usprawnieniu układu komunikacyjnego Trójmiasta i Pomorza Gdańskiego, stanie się 
impulsem do działania. Sprawny i bezpieczny przejazd, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zurbanizowane, odciążenie 
dróg lokalnych, to tylko kilka z korzyści pojawiających się przy tego typu przedsięwzięciach. W założeniach OMT miałaby przejąć 
tranzyt, który zmierza do Trójmiasta od południa i wschodu, kierując się na zachód. To realna szansa dla województwa pomorskiego 
na jeszcze lepszą współpracę z województwem zachodnio-pomorskim, ale to także kolejny krok w drodze do polepszenia komunika-
cji w całej północnej części Polski. Niewykluczone, że inwestycja odegra również rolę w rozwoju transportu intermodalnego morsko-
drogowego, najlepszym przykładem mogłyby być ciężarówki opuszczające Port w Gdyni. Społeczeństwo potrzebuje motywatorów 
do działania i z pewnością podpisanie umów na budowę Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta może być jedną z inwestycji, które 
rekompensują skutki trwającej pandemii.

krZysZtof 
HIlDEbranDt

prezydent Wejherowa 
Budowa Trasy Kaszubskiej diametralnie zmieni 
sytuację w mieście. Aktualnie ruch odbywa się 

obecnym przebiegiem drogi krajowej nr 6 w układzie 
wschód-zachód, a nowa trasa spowoduje zmianę 

kierunku ruchu na południe-północ. Przy istniejącej 
sieci komunikacyjnej, miasto nie było przygotowane 

na przejęcie takiego natężenia ruchu ze zmienionego 
kierunku. Aby zatem uchronić się przed całkowitym 

zakorkowaniem, od wielu lat przygotowywaliśmy 
się zmianę układu drogowego w mieście poprzez 

projektowanie całkiem nowych układów drogowych. 
Nowy układ drogowy realizowany przez Miasto ma 
w przyszłości spełniać również inne ważne zadanie 

tj. wyprowadzić obecny ruch powodowany przez 
drogę wojewódzką 218 z zabytkowego śródmieścia 

Miasta. Obecnie realizujemy już kolejny odcinek 
tego nowego połączenia zachodniego Miasta i jest 

to połączenie ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką. 
Pozostaje do zrealizowania jeszcze jeden odcinek, 
który jest jednocześnie odcinkiem strategicznym 

z punktu widzenia wejherowskich przedsiębiorców, 
gdyż będzie stanowił istotne połączenie dzielnicy 

przemysłowej z przyszła trasą kaszubską.
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S6 Żukowo – GdańSk Południe

Inwestycja obejmuje realizację drogi eks-
presowej o długości ok. 16 km oraz obwod-
nicy Żukowa o długości ok. 7 km. W ra-
mach zadania zostaną wybudowane węzły 
Żukowo i Lublewo. Rozbudowany zostanie 
także węzeł Gdańsk Południe na styku ist-
niejących S6 Obwodnicy Trójmiasta oraz 
S7 Południowej Obwodnicy Gdańska. Prze-
widziano również budowę Miejsca Obsługi 
Podróżnych Widlino. Obwodnica Żukowa 
połączy się z drogą krajową nr 7 w miej-
scowości Przyjaźń i poprzez węzeł Żukowo 
zostanie doprowadzona do drogi krajowej 
nr 20 w miejscowości Glincz. Koszt prac to 
ok. 777 mln zł.

Przyszła droga ekspresowa zostanie wy-
posażona w urządzenia ochrony środo-
wiska. Będą to m.in. ekrany akustyczne, 
zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt, 
przepusty ekologiczne wraz z ogro-
dzeniem ochronno-naprowadzającym, 
szczelny system odprowadzenia wód opa-
dowych, zespoły podczyszczające wody 
opadowe z jezdni oraz zbiorniki retencyj-
ne i infiltracyjne.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej umoż-
liwi sprawny, bezpieczny i komfortowy 
przejazd od strony autostrady A1 oraz dro-
gi ekspresowej S7 w kierunku zachodnim 
i północnym województwa pomorskiego. 
Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy na 
dalsze odcinki S6 w kierunku Lęborka, 
Słupska i Koszalina. Zapewni dostępność 
komunikacyjną terenów leżących wzdłuż 
obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblo-
kuje centra Żukowa i Chwaszczyna oraz 
częściowo odciąży istniejącą Obwodnicę 
Trójmiasta w ciągu drogi ekspresowej S6.

Budowa S6

W budowie w województwie pomorskim 
są już trzy odcinki S6 między Bożympolem 
Wielkim a Gdynią o łącznej długości ok. 41 
km. Natomiast w fazie przetargu na projekt 
i budowę jest jeszcze pięć odcinków drogi 
ekspresowej o łącznej długości ok. 72 km 
między Słupskiem a Bożympolem Wielkim.

Całość trasy S6 w województwach pomor-
skim i zachodniopomorskim będzie odda-
na do ruchu w 2025 r. Do dyspozycji kie-
rowców będzie to w sumie blisko 200 km 
drogi ekspresowej.

bogDan łaPa
starosta powiatu kartuskiego
Dla mieszkańców powiatu kartuskiego budowa obwodnicy metropolii trójmiejskiej bez wątpienia stanowi strategiczne przedsię-
wzięcie w zakresie inwestycji drogowych. Samorząd powiatowy zabiegał o jej realizacje od wielu lat. Z pewnością przyczyni się 
ona do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, skrócenia czasu przejazdu i podniesienia komfortu podróżowania, poprawy jakości 
lokalnych połączeń oraz zmniejszenia uciążliwości komunikacyjnych. Co dla nas niezwykle istotne, pozwoli odciążyć centra Żu-
kowa i Chwaszczyna oraz wyprowadzić ruch tranzytowy na dalsze odcinki trasy S6. Zapewni dostępność komunikacyjną terenów 
leżących wzdłuż obecnych dróg krajowych nr 7 i 20, odblokuje oraz częściowo odciąży istniejącą obwodnicę Trójmiasta w ciągu 
drogi ekspresowej S6. Umożliwi sprawny, bezpieczny i komfortowy przejazd od strony autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7 
w kierunku zachodnim i północnym województwa pomorskiego. To arteria komunikacyjna, która postawi nowe perspektywy 
rozwoju nie tylko przed powiatem kartuskim, ale całym Pomorzem. 

woJCIECH 
kankowskI
burmistrz gminy Żukowo 
O tym jak ważne jest to zadanie dla miesz-
kańców gminy Żukowo nie trzeba nikogo 
przekonywać. Powstanie obwodnicy ma 
rozwiązać problem korków, a także zreduko-
wać zanieczyszczenie powietrza związane 
z ogromną ilością samochodów codziennie 
przejeżdżających przez Żukowo. Cieszę się, 
że w końcu doczekaliśmy tego momentu 
i, że wspólne starania przyczyniły się do 
realizacji tej inwestycji. Od wielu lat nasza 
Gmina zabiegała nie tylko o samo zadanie, 
ale i jego szybszą realizację. W rozprawach 
Sądu Administracyjnego uczestniczyłem 
nie tylko ja, ale też mój Zastępca Tomasz 
Szymkowiak. Od początku aktywnie wspierał 
nas (jeszcze jako poseł, potem senator) 
Stanisław Lamczyk. Myślę, że podpisanie 
umowy na budowę OMT z obwodnicą Żukowo 
to wspaniała wiadomość nie tylko dla nas 
samorządowców, ale przede wszystkim dla 
mieszkańców naszej gminy.
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Gdańsk sOliDarny 
w czasie pandemii

Z kolei miejskie spółki zakupiły blisko 8000 testów na koronawiru-
sa dla pracowników szpitali walczących z pandemią.

wsParCIE roDZIn I osób starsZyCH

W tych ciężkich chwilach opieką otoczono zarówno osoby starsze, 
jak i rodziny potrzebujące wsparcia. Wypłacono zasiłki celowe, zor-
ganizowano dowóz posiłków dla osób starszych, niepełnospraw-
nych, bezdomnych oraz przebywających w odosobnieniu. 

Uruchomiono specjalną linię telefoniczną, gdzie udzielano wspar-
cia dla osób i rodzin doświadczających przemocy. Pod numerem 
797 909 112 cały czas można uzyskać pomoc specjalistów w ra-
mach Kampania „Dom bez przemocy”. 

#gDańskPoMaga

Akcja #GdańskPomaga służy pomocą osobom i instytucjom, któ-
rych stan epidemii utrudnia lub uniemożliwia normalne funkcjono-
wanie. Od jej rozpoczęcia, czyli marca 2020, każdego dnia udaje się 
nieść pomoc w postaci dostarczania ciepłych posiłków, robienia 
zakupów czy spaceru z psem i wiele innych. 

Od początku akcji można ją wesprzeć finansowo. W ciągu roku 
udało się zebrać ponad 570 tys. zł, które przeznaczono na pomoc 
potrzebującym. 

gDańskI PakIEt wsParCIaPrZEDsIĘbIorCów

W ramach tego pakietu możliwe było uzyskanie m.in. na ulgi w płat-
ności czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz możliwość od-
roczenia obowiązku płatności. Łącznie wsparcie otrzymało blisko 
500 przedsiębiorców, w tym niemal 40 organizacji pozarządowych. 
Całkowita wysokość wsparcia w 2020 r. wyniosła niemal 2,5 mln zł. 
Ponadto ogłoszonych zostało prawie 60 postępowań na remonty lo-
kali na uproszczonych zasadach, o łącznej wartości prawie 6 mln zł. 

Ważnym wsparciem dla branży gastronomicznej był Gdański Szlak 
Kulinarny funkcjonujący w okresie świątecznym. Z tej formy sko-
rzystało 375 przedsiębiorców, a wartość udzielonej pomocy prze-
kroczyła 2 mln zł.

Również w tym roku podjęto działania skierowane do pewnych 
grup przedsiębiorców, związane m.in. z możliwością przedłużenia 
terminów płatności rat podatku od nieruchomości.

DZIałanIa gDańskIEgo urZĘDu PraCy

Także Gdański Urząd Pracy realizuje zadania wspierające przed-
siębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Do końca 2020 za-
rejestrowano 55 408 wniosków o przyznanie wsparcia w ramach 
Tarczy Antykryzysowej i zawarto już 48 999 umów, na podstawie 
których środki finansowe o wysokości blisko 301 milionów zł prze-
kazywane były do lokalnych firm. Dodatkowo uruchomiony został 
zupełnie nowy instrument finansowy w postaci jednorazowej dota-
cji w wysokości 5000 zł dla firm prowadzących działalność w ści-
śle określonych branżach. 

wsParCIE Dla kultury I ngo

Jedną z form wsparcia kultury jest Gdański Fundusz Wydawniczy, 
który wspiera księgarzy i wydawnictwa w potrzebie, skupując war-
tościowe książki, albumy i płyty. W dwóch edycjach programu mia-
sto zakupiło 580 unikalnych tytułów w łącznym nakładzie ponad 
10 tys. za ponad 400 tys. zł. 

Przyznano również stypendia kulturalne dla artystów i artystek. 
W 2020 roku było ich 164, na kwotę ponad 1,2 mln zł. Zakupio-
no także 58 obiektów artystycznych za łączną kwotę 200 tys. zł. 
W ubiegłym roku, w dziedzinie kultury przyznano również 75 na-
gród na kwotę ponad 600 tys. zł.

W 2020 r. rozstrzygnięto także trzy otwarte konkursy grantowe 
skierowane do organizacji pozarządowych, które otrzymały ponad 
4,8 mln zł. 

Kiedy rok temu rozpoczęła się pandemia 
COVID -19, w Gdańsku uruchomiono różne 
formy wsparcia mieszkańców i mieszkanek. 

Na działania związane ze zwalczaniem 
skutków oraz przeciwdziałaniu epidemii 

miasto przeznaczyło dotąd blisko 25 
milionów złotych.

ylko w 2020 roku Gdańsk na ten cel z budżetu 
miejskiego wydał 24,4 mln zł. Dzięki temu sfi-
nansowano m.in. działania organizacji pozarzą-
dowych oraz utrzymanie Straży Miejskiej, kiedy 

wspierała Policję w działaniach związanych z pandemią, a także 
zakup sprzętu medycznego, w tym respiratorów dla gdańskich szpi-
tali oraz środki ochrony osobistej dla pracowników narażonych na 
COVID-19. 

T
TEKST: Dariusz Wołodźko
ZDJĘCIa: Grzegorz Mehring

#GdańskPomaga cały czas – by zwrócić się o pomoc, wystarczy zadzwonić pod numer 500 218 337 lub napisać na mail: centrum@gdanskpomaga.pl

Rok akCji #GdańSkPomaGa w liCzBaCh:

- przekazanie 305 tysięcy sztuk środków ochrony 
osobistej (m.in. rękawiczek, maseczek, przyłbic) 170 
organizacjom i instytucjom (placówkom edukacyjnym, 
domom pomocy społecznej, hospicjom, szpitalom) 
- pomoc blisko 7 500 osobom indywidualnym (ponad 
20 000 form wsparcia) 
- stworzenie 35 lokalnych punktów we wszystkich 
gdańskich dzielnicach, prowadzonych przez 21 organizacji 
pozarządowych i instytucji
- 1000 transportów na szczepienia dla osób 70+ oraz 
z niepełnosprawnościami 
- przekazanie blisko 90 komputerów do nauki zdalnej 
gdańskim uczniom 
- dostarczenie ponad 5000 obiadów do potrzebujących
- 6000 Dobrych Paczek dla seniorek i seniorów z okazji 
świąt (Boże Narodzenie oraz Wielkanoc) 
- 120 świątecznych paczek dla dzieci i młodzieży

Punkty SzczePień PowSzechnych 

W Gdańsku funkcjonują trzy Punkty Szczepień Powszechnych: w hali 
Międzynarodowych Targów Gdańskich, w hali sportowej GUMed (naj-
większy na Pomorzu) oraz w Ergo Arenie. 
Warto podkreślić, że dla mieszkańców starszych i niepełnosprawnych, 
którzy mają trudności z dotarciem na szczepienie, zorganizowano bez-
płatny transport – wystarczy zadzwonić pod numer 500 218 337. 
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Gdańsk sOliDarny 
w czasie pandemii
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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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szkoły powiatu puckieGo 
nOwOczesne i Przyjazne 

uczniom

zięki aktywności władz 
powiatu puckiego udało 
się pozyskać środki ze-
wnętrzne, które zostały 

przeznaczone na doposażenie oraz po-
prawę jakości kształcenia w placówkach, 
będących pod opieką starosty. Jednym 
z programów umożliwiającym przeprowa-
dzenie szeregu inwestycji był program pod 
nazwą: „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra 
przyszłość. Modernizacja infrastruktury 
i wyposażenia szkół zawodowych powiatu 
puckiego”. W jego ramach doposażono m.in. 
pracownie do praktycznej nauki zawodu 
w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Pucku, którego 

uczniowie do dyspozycji mają nowe szatnie, 
czy nowoczesną pracownię programisty. 
W ramach tego projektu poczyniono szereg 
inwestycji w szkole w Kłaninie, m.in. pro-
fesjonalną wentylację mechaniczną oraz 
zmodernizowano pracownie do praktycznej 
nauki zawodu, które dają uczniom szansę 

praktyki w warunkach zbliżonych do tych, 
jakie czekają na nich na runku pracy. Jed-
nak prawdziwym powiewem nowoczesnej 
szkoły jest Edu-Kampus, który został wy-
posażony w wiele instalacji edukacyjnych, 
jest to miejsce relaksu na terenach zielo-
nych, które zostały uporządkowane. Inno-
wacją pozwalającą uczniom być w stałym 
kontakcie ze światem są ławki umożliwia-
jące ładowanie telefonu. 
Dzięki poczynionym inwestycjom szkoły 
z powiatu puckiego zyskały nowoczesny 
szlif i stały się miejscem jeszcze bardziej 
przyjaznym uczniom, stanowiąc konkuren-
cyjną propozycję dla tych, którzy dopiero 
wybierają swoją ścieżkę edukacyjną.   

Jednym z priorytetów władz powiatu puckiego są inwestycje w edukacje. W ostatnim czasie 
przyspieszyły prace mające na celu poprawę jakości kształcenia oraz warunków, w jakich uczniowie 
pobierają naukę. Modernizacji doczekały się wszystkie placówki będące pod opieką starosty. 
Flagowym projektem jest nowoczesny Edu-Kampus. Poczynione nakłady sprawiają, że szkoły 
z terenu powiatu puckiego stają się jeszcze bardziej atrakcyjne dla uczniów oraz konkrecyjne na 
rynku edukacyjnym.

D

TEKST: Oskar Struk
ZDJĘCIa: Powiat pucki

autor zdjęcia: www.seedia.city
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Wójt Artur Herold nie kryje radości: trwa 
budowa nowego przedszkola w Zblewie 
i modernizacja oczyszczalni, a za kilka dni 
– nowy stadion w Zblewie będzie gotowy do 
odbioru końcowego. Do tego kilka ważnych 
i bardzo oczekiwanych projektów drogo-
wych, na które Gmina właśnie pozyskała 
dofinansowanie.

Jakie inwestycje zostaną zrealizowane? 
Wójt jak zawsze jest pełen zapału:
- „Dofinansowanie z PROW przeznaczone jest 
na kontynuację przebudowy ulicy Podgórnej 
w Zblewie. Jestem szczęśliwy, bo nie tylko 
podniesie to codzienną jakość życia naszych 
Mieszkańców, ale otworzy nas także na bar-
dzo atrakcyjne tereny inwestycyjne. Ta część 
Zblewa zyskuje właśnie naprawdę nowe ob-
licze. Mają tu swoją siedzibę duże firmy, po-
wstają w sąsiedztwie nowe bloki i nowe domy, 
działa tu żłobek, a możliwości inwestycyjne 
są tu ogromne. Dlatego już w zeszłym roku 
rozpoczęliśmy przebudowę tej ulicy – położy-
liśmy instalację wodną i utwardziliśmy część 
drogi. Otrzymane dofinansowanie pozwoli 
nam na kontynuację kompleksowej moderni-
zacji tych terenów, co będzie ważnym impul-
sem do rozwoju Zblewa ” – cieszy się wójt.

Kolejne środki na gminne inwestycje trafią 
do Zblewa z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Celem tego programu jest przyśpie-
szenie powstawania nowoczesnej i bez-
piecznej - lokalnej infrastruktury drogowej. 
I Gmina Zblewo z tego świetnie skorzystała, 
z sukcesem pozyskując ok. 1,25 miliona do-
finansowania na przebudowę drogi gmin-
nej ul. Słonecznej, ul. Akacjowej, ul Różanej 
oraz ul. Modrzewiowej w Zblewie. Inwesty-
cja ruszy już niebawem, a zakończy się do 
września br. Tym samym osiedle w Zblewie, 
zlokalizowane w sąsiedztwie nowo budo-
wanego przedszkola, zmieni swój kształt 

i wizerunek na jeszcze bardziej nowocze-
sny, bezpieczny i dobrze zagospodarowany.

„Nasz plan inwestycyjny na ten rok jest bar-
dzo ambitny, tym bardziej cieszę się, że wciąż 
idziemy z jego realizacją do przodu! Oczywi-
ście, że trudności nie brakuje, ale determi-
nacja, dobra energia i wiara w powodzenie 
naszych planów wzmacniają mnie jako wójta 
w działaniu. Tylko w ciągu ostatniego mie-
siąca Gmina Zblewo pozyskała na gminne 
inwestycje drogowe łącznie prawie 3 miliony 
zł zewnętrznego dofinansowania. Przypomnę 
bowiem, iż mamy jeszcze z RFIL prawie 1,5 
mln na ulicę Gajową (boczną) w Pinczynie. To 
wszystko mówi samo za siebie: małymi kroka-
mi konsekwentnie do przodu. I my to robimy…” 
– mówi Artur Herold i podkreśla, jak ważne 
i oczekiwane są to inwestycje. Na przebudo-
wę ulicy Gajowej (bocznej) w Pinczynie cze-
kano tu – jak zaznacza wójt - 10 lat. To stra-
tegiczna droga również dlatego, iż zostanie 
w ten sposób zapewniony alternatywny, tak 
bardzo potrzebny dojazd do firmy DEKPOL 
i terenów inwestycyjnych. 

Warto zauważyć, iż ciągu ostatnich lat Gmi-
na Zblewo z sukcesem zmodernizowała 
dużą część gminnej infrastruktury drogo-
wej na terenie całej Gminy, co doceniają 
mieszkańcy i inwestorzy.

ZBLEWO. KOLEJNE ŚRODKI 
NA gMInnE InwEstyCJE

Gmina Zblewo konsekwentnie 
realizuje plany inwestycyjne na 
2021 rok i to zarówno jeśli chodzi 
o postęp prac, jak i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. W ciągu 
zaledwie ostatniego miesiąca 
zblewski samorząd zdobył kolej-
ne dofinansowania: z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg i z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, a wcześniej – z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ulica Podgórna w Zblewie – jej modernizacja to lepsza jakość życia Mieszkańców i wysoka
dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

fot.Michał Stosik
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Choć to dopiero I etap kompleksowej mo-
dernizacji - stadion już zachwyca! Trwają tu 
jeszcze ostatnie prace: w kwietniu dosiano 
trawę na płycie oraz zamontowano wiaty 
dla zawodników i dla opieki lekarskiej. Trwa 
montaż bramek, dokończone zostaną także 
linie na bieżni, zgodnie z przepisami Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki. Jednocze-
śnie prowadzone są ostatnie, drobne prace 
porządkowe. Planowany odbiór końcowy 
inwestycji już niebawem – w maju. 

Prace przy przebudowie stadionu w Zble-
wie trwały wiele miesięcy, a zakres prac 
był kompleksowy. I był to czas naprawdę 
dobrze wykorzystany, bo obiekt ten zmie-
nił się nie do poznania. Jest nowoczesny, 
przyjazny sportowcom i kibicom, po pro-
stu - piękny! Będzie to z pewnością kolejna, 
sportowa wizytówka Gminy Zblewo.

„Długo czekaliśmy, by cieszyć się ze sta-
dionu na miarę XXI wieku. Nasza Gmina 
słynie ze sportowej aktywności, a ten sta-
dion będzie prawdziwym uhonorowaniem 
tak wielu lat naszej sportowej pasji. Będzie 
dumą nas wszystkich i wierzę, że jeszcze 
bardziej zaktywizuje naszych Mieszkańców 
do zdrowego, sportowego trybu życia. Jako 
wójt i jako sportowiec jestem szczęśliwy…” 
– mówi wójt.

Przypomnijmy, iż inwestycja jest dofinan-
sowana z Ministerstwa Sportu, ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ra-
mach Pilotażowego Programu Modernizacji 
Infrastruktury Sportowej – Mały Klub 2017. 
Modernizacja stadionu w Zblewie otrzymała 
dofinansowanie z ówczesnego Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w wysokości 1 581 300 zł, 
wliczając w to częściowo inwestycję wyko-
naną w 2018 r. w Borzechowie. Wartość za-
dania w Zblewie wyniesie ok. 2,85 mln zł.

A to nie koniec! Kolejnym etapem komplek-
sowej modernizacji stadionu w Zblewie 
będzie bowiem rozbiórka istniejącego bu-
dynku szatni i budowa nowego obiektu, na 
który Gmina Zblewo również otrzymała do-
finansowanie w grudniu 2020 r. z Minister-
stwa Sportu. Planowane rozpoczęcie robót 
budowalnych to druga połowa 2021 r. 

„Ten stadion będzie prawdziwą 
dumą nas wszystkich…” – mówi 
wójt Artur Herold o moderni-
zowanym właśnie stadionie KS 
Sokół Zblewo. Za kilka dni – finał 
I etapu tej wielkiej inwestycji!

staDiOn w ZblEwIE
– PRZED NAMI WIELKI FINAŁ!
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herowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz działania Klubu Integracji Społecznej 
w ponad 10. obszarach społecznych.

Jak podkreśla prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, rewitalizacja to 
proces ciągły. 
- Od wielu lat realizujemy w Wejherowie sys-
tematyczny proces ożywienia miasta, który 
ma na celu przede wszystkim zwiększenie 
atrakcyjności społecznej i przestrzennej 
Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji mia-
sta jako regionalnego ośrodka w metropolii 
– mówi prezydent krzysztof Hildebrandt. 
- Ten rozwój oparty jest m.in. o projekt rewi-
talizacji, dzięki któremu widzimy jak ważne 

zmiany zachodzą w Wejherowie – od moder-
nizacji parków, skwerów i ulic, poprzez re-
monty budynków, po projekty społeczne.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, 
kompleksowa rewitalizacja realizowana 
jest w formule tzw. projektów zintegrowa-
nych, które polegają na realizacji w danej 
dzielnicy pakietu powiązanych ze sobą pro-
jektów społecznych i infrastrukturalnych. 
- Wszystkie działania podejmowane w ra-
mach rewitalizacji łączy wspólny cel – oży-
wienie społeczne, gospodarcze, uporząd-
kowanie sfery przestrzennej oraz wsparcie 
w sferze środowiskowej – podsumowu-
je beata rutkiewicz.

W Wejherowie realizowany 
jest projekt Rewitalizacji 
Śródmieścia Wejherowa. 
Zadania dotyczą aktywiza-
cji społecznej i zawodowej 
mieszkańców oraz moder-
nizacji infrastruktury, w tym 
remontów budynków miesz-
kalnych wraz z urządzaniem 
otoczenia, zagospodarowa-
nia przestrzeni publicznych, 
m.in. parków i skwerów. 
Warto dodać, iż program 
rewitalizacyjny to jeden 
z trudniejszych progra-
mów unijnych. Uczestniczy 
w nim zaledwie osiem miast 
na obszarze metropolii nad 
Zatoką Gdańską. 

nowe oblicze miasta 
– rewitalizacja 

ŚródmieŚcia

oszt obecnie realizowa-
nego projektu to ponad 
25,7 mln zł, z czego 
dofinansowanie unij-

ne wynosi 19 mln zł. Realizacja przedsię-
wzięć w ramach Projektu „Rewitalizacja 
Śródmieścia Wejherowa” znajduje się na 
różnych etapach i obejmuje 18 inwestycyj-
nych zadań miejskich, 34 działania inwe-
stycyjne Wspólnot Mieszkaniowych i Wej-

TEKST: UM Wejherowo
ZDJĘCIa: UM Wejherowo

K

Promenada Sobieskiego
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herowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz działania Klubu Integracji Społecznej 
w ponad 10. obszarach społecznych.

Jak podkreśla prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, rewitalizacja to 
proces ciągły. 
- Od wielu lat realizujemy w Wejherowie sys-
tematyczny proces ożywienia miasta, który 
ma na celu przede wszystkim zwiększenie 
atrakcyjności społecznej i przestrzennej 
Wejherowa oraz ugruntowanie funkcji mia-
sta jako regionalnego ośrodka w metropolii 
– mówi prezydent krzysztof Hildebrandt. 
- Ten rozwój oparty jest m.in. o projekt rewi-
talizacji, dzięki któremu widzimy jak ważne 

zmiany zachodzą w Wejherowie – od moder-
nizacji parków, skwerów i ulic, poprzez re-
monty budynków, po projekty społeczne.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, 
kompleksowa rewitalizacja realizowana 
jest w formule tzw. projektów zintegrowa-
nych, które polegają na realizacji w danej 
dzielnicy pakietu powiązanych ze sobą pro-
jektów społecznych i infrastrukturalnych. 
- Wszystkie działania podejmowane w ra-
mach rewitalizacji łączy wspólny cel – oży-
wienie społeczne, gospodarcze, uporząd-
kowanie sfery przestrzennej oraz wsparcie 
w sferze środowiskowej – podsumowu-
je beata rutkiewicz.

ZaDanIa ZakońCZonE
• Park nad rzeką Cedron
• Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączący 
ul. Dworcową z ul. Spacerową
• Ostatni etap budowy ciągu pieszego 
wzdłuż ul. Sobieskiego
• Adaptacja lokalu przy ul. Kopernika 22 na 
potrzeby Klub Integracji Społecznej
• Rozbiórka 6-lokalowego budynku przy ul. 
10 Lutego 8 wraz z zapewnieniem lokali 
zamiennych jego mieszkańcom
• Remont kanalizacji deszczowej w ul. 
Sienkiewicza

ZaDanIa rEalIZowanE
• Rewitalizacja Parku Kaszubskiego
• Przebudowa ulicy Kopernika wraz z kwar-
tałem pomiędzy ul. Kopernika a Dworcową
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
między ul. 12 Marca – Reformatów poprzez 
budowę nowego łącznika drogowego, któ-
ry uporządkuje teren wewnątrz kwartału
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 
rzeki Cedron na brakującym odcinku Wa-
łowa-Rzeźnicka

ZaDanIa PlanowanE Do rEalIZaCJI
• Przebudowa powiązania drogowego łą-
czącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza 
w Wejherowie
• Zagospodarowanie podwórek
• Dokumentacja projektowa dot. rewitali-
zacji ul. Hallera 

ZaDanIa sPołECZnE
Niezależnie od powyższych działań inwe-
stycyjnych trwają działania „miękkie” re-
alizowane przez Klub Integracji Społecznej 
„Śródmieście”. W ramach różnych działań 
wsparcie otrzyma około 300 mieszkańców 
Śródmieścia.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejhe-
rowa” jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjny Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ścieżka Cedron - przed rewitalizacją

Park Cedron

Dworcowa-Spacerowa

Projekty miękkie akcja srodowiskowa
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w Gminie Żukowo 
powstają 

węzły integracyjne

akres prac inwestycji jest 
ogromny, przy czym roboty 
drogowe związane z wę-
złem Żukowo są już na fini-

szu. Przy ul. Gdyńskiej w Żukowie zaobserwo-
wać możemy powstającą ścieżkę rowerową. 
Jeszcze więcej dzieje się przy ul. Pożarnej, 
bliżej centrum miasta. Ulica ta całkowicie 
zmienia swoje oblicze, a z uwagi na położenie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej jest niezwykle istotna. 

Zakres prac przy ul. Pożarnej jest szeroki. 
Nawierzchnia zmieni się na kostkę, powsta-
nie oświetlenie, przebudowana zostanie 
infrastruktura podziemna, droga przejdzie 
też ogólną estetyzację.

Bardzo dużo dzieję się również w przypad-
ku węzła Rębiechowo, obecnie prace pro-
wadzone są równolegle na:

drodze powiatowej Miszewo-Rębiechowo• 
drodze gminnej, ul. Mickiewicza • 

w Chwaszczynie
drodze gminnej w Lniskach (Jarzębino-• 

wa) oraz w Leźnie (Jarzębinowa oraz Pała-
cowa i Św. Floriana) do sołectwa Czaple

ul. Akacjowa w Rębiechowie• 

Wkrótce rozpoczną się też prace wzdłuż 
DK nr 20 w Miszewie. Natomiast w czerw-
cu powinno nastąpić zakończenie prac 
budowlanych całego węzła Rębiechowo. 
Po realizacji zadań, Gmina Żukowo będzie 
jednym z liderów w regionie jeśli chodzi 

o ilość km ścieżek rowerowych w przeli-
czeniu na ilość mieszkańców.

Łączna wartość robót budowlanych węzła 
w Żukowie opiewa na kwotę ok. 14,5 mln 
zł z czego ok. 5,8 mln zł stanowi dofinan-
sowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

W przypadku węzła Rębiechowo wartość 
zadania to ok. 24,5 mln zł. Projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Wysokość dofinasowania 
to ok. 8,8 mln zł.

Z
Duże zmiany na plus czekają osoby przejeżdżające przez gminę Żu-
kowo, tak samochodami jak i rowerami. Obecnie realizowane są tam 
bowiem 2 węzły integracyjne: Żukowo i Rębiechowo. Łączna wartość 
zadań to ok. 39 mln zł, oba są dofinansowane z Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

TEKST: UG Żukowo
ZDJĘCIa: UG Żukowo

Budowa ścieżki rowerowej w Leźnie w ramach Węzła Rębiechowo Przebudowa ul. Pożarnej w Żukowie
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woJCIECH 
kankowskI
Burmistrz Gminy Żukowo
Powiedzieć, że to duże zmiany to jak nic nie 
powiedzieć. Gmina Żukowo zyska kilometry 
ścieżek rowerowych, stan niektórych odcin-
ków ulegnie znacznej poprawie. To wszystko 
wpłynie nie tylko na komfort podróżowania 
po gminie Żukowo, ale przede wszystkim 
na bezpieczeństwo. Warto zaznaczyć, że 
realizacja tych inwestycji nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie ogromne dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020, które w przypadku obu węzłów dało 
łączną sumę ok. 14,5 mln zł.

utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Pożarnej

wykonawca dokłada wszelkich starań, by przejazd ul. 
Pożarną był przejezdny, z pewnością będą jednak dni, 
w których droga będzie całkowicie zamknięta (z wyłącze-
niem przejazdu karetek i awaryjnych sytuacji). Planując 
wizytę w sPZoZ (lub innych obiektach przy ul. Pożarnej) 
w trakcie prac drogowych, warto zostawić samochody 
na niedalekich parkingach i resztę trasy pokonać pieszo. 
staraniem gminy, przy wjeździe na ul. Pożarną, powsta-
ło tymczasowe miejsce parkingowe Dodatkowo, w tej 
części Żukowa są miejsca, w których można pozostawiać 
pojazdy, nawet na dłuższy czas, np.:

parking przy przystanku PkM koło szkoły • 
Podstawowej nr 1

parking przy szkole Podstawowej nr 2• 
miejsca parkingowe wzdłuż ul. armii krajowej• 
parking przy dworcu Żukowo wschodnie• 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Miszewie w ramach Węzła Rębiechowo

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Miszewie w ramach Węzła Rębiechowo

Budowa ścieżki rowerowej w Lniskach w ramach Węzła Rębiechowo
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ybrzeże morskie Gmi-
ny Puck jest terenem 
rozwijającego się od 
lat ruchu turystyczne-

go i wypoczynkowego. Atrakcyjny pro-
mocyjnie sezon letni stopniowo zaczyna 
otwierać perspektywę na inne pory roku, 
równie klimatyczne i warte wykorzystania 
rekreacyjnego… Czas mijającej pandemii 
pozwala nam refleksyjnie rozłożyć punkty 
ciężkości naszego zainteresowania…

Do najważniejszych atutów Gminy Puck 
należy położenie niedaleko Trójmiasta 
i graniczenie z nadmorskimi obszarami 
letniskowymi. Gęsta sieć drogowa uła-
twia komunikację. Wielka różnorodność 
form przyrodniczych, krajobrazowych 
tworzy idealne warunki rozwoju rekreacji. 
Bezpośredni dostęp do morza otwiera że-
glarskie emocje sportów wodnych… 

TEKST: OKSiT
ZDJĘCIa: P. Kropidłowski, M. Parchem

Gmina Puck promując się 
hasłem „odkryj kaszubską 
wieś nad morzem...” jed-
noznacznie określa swo-
ją otwartość na wszelką 
twórczą i ekonomicznie 
uzasadnioną współpracę. 
Panorama 30.lecia powo-
łania samorządu ukazuje 
drogi rozwoju gospodar-
czego gminy, które oparły 
się na jej zasobach i moż-
liwościach. Mimo odkrycia 
na tym terenie bogatych 
złóż soli kamiennej i pota-
sowo-magnezowej jeszcze 
nie podjęto ich eksploatacji. 
Rolnictwo przestawiło się 
na kierunki specjalistyczne, 
zarówno w produkcji roślin-
nej jak i zwierzęcej. Rozle-
głe, meliorowane łąki mogą 
stanowić zaplecze chowu 
bydła mlecznego. 

…w 30.lecie samorządu 
gMiny Puck

odkryj kaszubską wieŚ nad morzem...

W

w w w. g m i n a . p u c k . p l  |  w w w. o k s i t p u c k . p l

Swarzewo. Pomost żeglarski Stanicy Wodnej Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
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Dobry stan środowiska i warunków 
agroekologicznych poświadczają ist-
niejący potencjał rozwojowy… Zasad-
niczym celem jest rozbudowa funkcji 
gospodarczych i usług przyjaznych dla 
środowiska, efektywnych ekonomicznie 
i proekologicznych z wykorzystaniem 
położenia gminy. Oczekiwany jest rozwój 
funkcji obsługi ruchu rekreacyjnego, ta-
kich jak pensjonaty, gastronomia, pola 
namiotowe i campingi, czy różnorodnych 
usług terenochłonnych. 
Cały segment gospodarczy związany 
z turystyką i gastronomią jest otwarty 
inwestycyjnie. Oczyszczalnia ścieków dla 
całego zakola zatoki skutkuje czystością 
wód morskich i sprzyja bezpiecznemu 
rozwojowi regionu. Zamierzenia perspek-
tywiczne Gminy Puck uszczegóławiają 
strategię rozwoju województwa pomor-
skiego, a przyjęte priorytety bazują na 

rozwoju kapitału ludzkiego poprzez sys-
tem edukacji i inicjatywę społeczną, re-
strukturyzację gospodarki w kierunku 
rozwoju usług oraz kreowanie wysokiej 
jakości życia, promocję zdrowia i kultury 

fizycznej, zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego i udział w tworzeniu kultury. Po-
nieważ podstawowym kapitałem Gminy 
Puck jest dostępność atrakcyjnych tere-
nów inwestycyjnych i kapitał ludzki – pre-
ferowani są inwestorzy tworzący stałe 
i sezonowe miejsca pracy. 
Rosnąca migracja do gminy, bardzo duży 
ruch budowlany, potwierdzają atrakcyj-
ność miejsca zamieszkania i działania.

urząd gminy Puck
ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck 
tel.58 673 20 96
fax: 58 673 27 37;
e-mail: ugpuck@onet.pl

ośrodek kultury, sportu i turystyki 
w gminie Puck
ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo 
tel.: 58 673 16 55 
e-mail: oksit@oksit.puck.pl

Ścieżka rowerowa Swarzewo-Krokowa

Łebcz. Szkoła podstawowa z salą gimnastyczną po modernizacji i rozbudowie
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inwestycje w Gospodarkę 
wodno–kanalizacyjną 

w gMinie PelPlin

latego tak ważne jest 
realizowanie inwestycji 
związanych z tą dzie-
dziną gospodarki, co 

też w bardzo szerokim spektrum wyda-
rzyło się w ostatnich latach w pomorskiej 
Gminie Pelplin.
W latach 2017-2020 gminna spółka „Pel-
kom” realizowała kompleksowy projekt 
w tym zakresie pt.: „Uporządkowanie go-
spodarki wodno – ściekowej w aglomeracji 

Jak wiadomo, woda jest niezbędnym elementem 
istnienia. Jednakże, wobec zanieczyszczenia 

środowiska, konieczne jest jej uzdatnianie przed 
spożyciem przez ludzi i zwierzęta. Dla zatrzymania 

degradacji środowiska, między innymi, konieczne jest 
kontrolowane odprowadzanie ścieków. 

D
TEKST: Urząd Miasta i Gminy Pelplin
ZDJĘCIa: Urząd Miasta i Gminy Pelplin
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Pelplin”, na który pozyskała dofinansowa-
nie z Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. 
Wybrane w ramach projektu zadania zo-
stały dobrane w taki sposób, aby zapewnić 
mieszkańcom Gminy Pelplin ciągłość, ilość 
i jakoś doprowadzanej wody, jak również 
unowocześnić i ulepszyć system oczyszcza-
nia ścieków z finalnie znacznie zwiększoną 
ich jakością odprowadzania do rzeki Wie-
rzycy. Wśród tychże zadań należy wymie-
nić: modernizację stacji uzdatniania wody 
w Pelplinie, budowę dwóch odcinków sieci 
wodociągowej wraz z modernizacją magi-
strali o łącznej długości ok. 3,2 km, budowę 
dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdat-
nionej oraz ten największy, najbardziej efek-
towny i efektywny ekologicznie element 
polegający na rozbudowie i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Pelplinie. Moderni-
zacja oczyszczalni pozwoliła m. in. na osią-
gnięcie bezpieczeństwa w zakresie przepu-
stowości, stopnia oczyszczania ścieków, jak 
i generalnie oddziaływania na środowisko. 
Obiekt został wyposażony w nowoczesne 
urządzenia oraz ekologiczne rozwiązania 
bezsprzecznie godne XXI wieku. Ciekawym 
elementem tej części projektu był montaż 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 KW, 
która także wpływa na ekonomię działania 
oczyszczalni ścieków. Bez względu na to czy 
realizowane zadania ukierunkowane były na 
poprawę jakości usług zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków dla mieszkańców pojedynczych 
miejscowości, czy jak w przypadku moder-
nizacji oczyszczalni, dla większości miesz-

kańców gminy, wydatnie wpłynęło na jakość 
lokalnego środowiska naturalnego.
Ostatnie z realizowanych zadań, tj. moder-
nizacja oczyszczalni ścieków, i jednocze-

śnie cały projekt doczekały się uroczystego, 
jakkolwiek bardzo skromnego ze względu 
na pandemię COVID-19, podsumowania 
w dniu 18 marca 2021 r. W tym wydarzeniu, 
wśród zaproszonych przez Prezesa spół-
ki „Pelkom” Mirosławę Okupską, znaleźli 
się m.in. Prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Marcin Osowski oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin Mirosław Chyła. 
Łączny koszt projektu wyniósł blisko 19,1 
mln zł, dofinansowanie uzyskane przez 
spółkę ze wspomnianego już Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
to 9,4 mln zł, wkład Gminy Pelplin 2,5 mln 
zł. Pozostałe środki to wkład własny Spółki, 
możliwy do udźwignięcia dzięki uzyskanej 
preferencyjnej pożyczce z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Gdańsku.
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Jakie ważne inwestycje zostały zrealizowa-
ne przez Powiat Wejherowski w 2020 r.? 

W 2020 r. Powiat Wejherowski zrealizował 
szereg istotnych inwestycji infrastruk-
turalnych i społecznych, które wpłynęły 
na poprawę jakości życia mieszkańców, 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego na terenie powiatu czy podniesienie 
poziomu szkolnictwa. Przy współpracy 
z gminami oraz dzięki środkom z Funduszu 
Dróg Samorządowych i środkom z budżetu 
zmodernizowaliśmy wiele dróg powiato-
wych. Wyremontowana została m.in. ulica 
Pomorska w Rumi, Obwodowa w Redzie, 
droga Kielno – Karczemki, Choczewo – Łę-
towo, Kolkowo – Strzebielinek oraz ulica 
Chłopska w Kębłowie. Ważnym przedsię-
wzięciem w sektorze kultury, było oddanie 
Książnicy prof. Gerarda Labudy, w której 
znalazła się bogata spuścizna wybitnego 
historyka i mediewisty. Zadania realizowa-
ne były także w jednostkach oświatowych, 
w tym w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 
w Rumi, gdzie powstała nowoczesna bi-
blioteka i pracownia chemiczna. W minio-
nym roku rozpoczęliśmy także rozbudowę 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Ta 
inwestycja jest konieczna ze względu na 
systematyczny wzrost mieszkańców oraz 
związany z tym przyrost nowych zadań, 
co wymaga większej liczby pomieszczeń 
do obsługi interesantów. Po przebudo-
wie nowe stanowiska zyska m.in. Wydział 
Komunikacji oraz Wydział Budownictwa 
i Nieruchomości.

Powiat Wejherowski po raz kolejny zna-
lazł się w pierwszej dziesiątce najbardziej 
rozwojowych samorządów powiatowych 
w Polsce. 

To prawda. Powiat Wejherowski po raz 
czwarty znalazł się w pierwszej dziesiątce 
najlepiej rozwijających się samorządów 
w kraju. Prowadzony przez Związek Po-
wiatów Polskich ranking jest najbardziej 
obiektywnym i wszechstronnym zestawie-
niem, oceniającym powiaty i gminy na wie-
lu płaszczyznach działalności. Samorządy 
punktowane są m.in.: za wysokość pozy-
skanych środków zewnętrznych z budżetu 
unijnego lub państwowego i realizowane 
inwestycje, za działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjo-
nowania jednostki samorządu terytorialne-
go, rozwój społeczeństwa informacyjnego 
i obywatelskiego, wspieranie działań na 
rzecz gospodarki rynkowej, współpracę 
krajową i międzynarodową czy działania 
promocyjne. Na każdym z tych pól Powiat 
Wejherowski może pochwalić się osiągnię-
ciami. Tak wysoka lokata to nasz sukces, 

który jest efektem konsekwentnego i sku-
tecznego działania w wielu obszarach. 

Jakie plany ma powiat na 2021 r.?

W tym roku zamierzamy rozpocząć rozbu-
dowę i przebudowę Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 1 w Wejherowie, w którym mieści 
się I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III 
Sobieskiego. Ponadto chcemy wyremon-
tować budynek na potrzeby Środowisko-
wego Domu Samopomocy i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, a także rozpocząć 
przebudowę i rozbudowę Powiatowego Ze-
społu Kształcenia Specjalnego w Wejhe-
rowie. W planach mamy także inne zadania 
i projekty, z czego wiele dotyczy dróg. Za-
mierzamy zrealizować m.in. budowę dwóch 
rond w miejscowości Kamień i Koleczko-
wo, rozbudować drogę pomiędzy wsiami 
Rybno i Rybska Karczma na terenie gminy 
Gniewino oraz inne inwestycje drogowe we 
współpracy z gminami powiatu wejherow-
skiego. Wszystkie zadania realizowane są 
z myślą o mieszkańcach Powiatu Wejhe-
rowskiego i służą zaspokajaniu potrzeb na 
wielu płaszczyznach życia.

Rozmowa ze Starostą 
Wejherowskim Gabrielą Lisius

TEKST: Powiat wejherowski
ZDJĘCIa: Powiat wejherowski

Podsumowanie powiatowych inwestycji
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nowa łódź dla młodych żeglarzy

Młodzi adepci żeglarstwa skupieni wokół szkółki w Błotniku mogą mieć wielkie powody do radości. 

TEKST: UG Cedry Wielkie
ZDJĘCIE: UG Cedry Wielkie

Flota, którą dysponuje szkółka, powiększyła się niedawno o łódź Nefryt, 
którą udało się pozyskać dzięki uprzejmości spółki Base Group.
– Nowa jednostka na pewno przysłuży się do edukacji żeglarskiej 
starszej młodzieży naszej gminy. Warto przy okazji powiedzieć, że 
wspólnie z Jakubem Kaszubą, prezesem Base Group podpisaliśmy 
list intencyjny dotyczący wspierania przedsięwzięć realizowanych 
na przystani w Błotniku. Myślę, że współpraca z Base Group 
przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju żeglarstwa na terenie 
naszej gminy – mówi wójt Janusz Goliński.
Nefryt to łódź żaglowa o długości 7,25 i szerokości 2,5 metra z roku 
1982, o nazwie „Dziwożona”, który był wykorzystywany m.in przez 
Akademicki Klub Morski AZS w Gdańsku do szkoleń żeglarskich. 
Teraz służyć będzie naszym żeglarzom.
To nie koniec dobrych wiadomości. Już niebawem nasza szkółka 
wzbogaci się o kolejne dziesięć łodzi, które pojawią się w Błotniku 
w ramach projektu „100 łodzi żaglowych na 100-lecie zaślubin 
Polski z morzem”, realizowanego przez Marszałka Województwa 
Pomorskiego.
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TEKST: UG Pszczółki
ZDJĘCIE: UG Pszczółki

Dotacja na stację 
uzdatniania wody

Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek gościł niedawno Wicepremiera Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii - Jarosława Gowina, który w obecności Poseł na Sejm RP Magdaleny Sroki wręczył włodarzowi pszcze-
lej gminy symboliczny czek w wysokości 1,5 mln zł.

Jest to kwota, którą Gmina Pszczółki 
otrzymała w ramach dotacji przyznanej 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych. Pozyskane środki mają służyć prze-

budowie i modernizacji stacji uzdatniania 
wody w Pszczółkach. 
W ramach przebudowy i modernizacji 
stacji zostanie wykonana wymiana zesta-

wów pompowych na nowe, które zwiększą 
wydajność wydobycia wody o 100% (do 
120m3/h w największej ze studni głębi-
nowych, na głębokości ok. 98 metrów). 
Nowością będą też układy elektryczne, 
które umożliwią zdalny odczyt ich pracy. 
Zmodernizowane zostaną zbiorniki wod-
ne, dodatkowo zostanie przeprowadzony 
gruntowny remont obiektu w środku i na 
zewnątrz, a wymianie ulegnie 100 zasuw 
w ramach tarasu wodnego: Pszczółki-Kol-
nik-Rębielcz. Zarówno efektownym jak 
i efektywnym zakończeniem prac będzie 
nowoczesna instalacja fotowoltaiczna.
Planowana inwestycja ma służyć nie tylko 
mieszkańcom, ale również lokalnym fir-
mom. W efekcie tych prac zabezpieczona 
w dostawę wody będzie ponad połowa 
mieszkańców całej gminy. Wspomnieć 
też należy, że obecne ujęcie wody zostało 
zbudowane w 1981 roku, a zaplanowane 
działania inwestycyjne zapewnią dostawę 
wody na długie dekady.
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Z Ewą Dąbską, wójt gminy 
Stegna, o wyjątkowych 
walorach krajobrazowych 
i przyrodniczych gminy, 
planach rozwoju 
aktywnej turystyki oraz 
najistotniejszych wyzwaniach 
stojących przed samorządem 
rozmawia Rafał Korbut. 

aktywna turystyka 
w bursztynOwej Gminie

mina Stegna, ze 
względu na swoje 
położenie, należy do 
jednych z najpięk-

niejszych i najbardziej interesujących gmin 
Mierzei Wiślanej. W jaki sposób samorząd 
gminy wykorzystuje te naturalne walory?

- Gmina Stegna to piękne piaszczyste pla-
że, urokliwe lasy Mierzei Wiślanej ale rów-

nież piękny żuławski krajobraz. Dlatego 
staramy się, aby Gmina Stegna - właśnie 
z uwagi na nasze walory naturalne - była 
kojarzona jako „Bursztynowa Gmina”. Od 
zawsze wiadomo, że bursztyn nazywany 
jest „złotem” Bałtyku, a w naszej gminie 
znaleźć można go naprawdę dużo, tyl-
ko trzeba wiedzieć kiedy i gdzie szukać. 
W wakacje już od ponad 20 lat organizu-
jemy Mistrzostwa Świata w Poławianiu 
Bursztynu, które właśnie pokazują piękno 
tego kruszcu. Niestety z powodu panują-

cej pandemii w zeszłym roku odwołaliśmy 
mistrzostwa i w tym roku również zmusze-
ni zostaliśmy do ich odwołania, z czego 
bardzo ubolewamy. Ale bursztyn to nie 
tylko, jak wspomniałam mamy również 
piękne lasy i urokliwy żuławski krajobraz 
poprzecinany pięknymi rzekami i licznymi 
ciekami wodnymi. Dlatego też staramy się 
rozwijać w tym kierunku budując nowe 
ścieżki rowerowe jaki i przystanie kajako-
we, które pozwolą turystom zwiedzić nasz 
teren wykorzystując przy tym różne formy 
wypoczynku. Teren gminy stwarza duże 
możliwości uprawiania sportów wodnych 
(żeglarstwa, kajakarstwa, motorowodniac-
twa) nie tylko poprzez bliskość morza, ale 
również dzięki występującej na tym tere-
nie gęstej sieci rzek i kanałów żeglownych. 
Wypływając na wody gminy Stegna, np. 
rzeki Szkarpawy lub Wisły Królewieckiej, 
kierując się na zachód można siecią rzek 

i kanałów dopłynąć do Berlina, a stamtąd 
dalej w głąb Europy. Natomiast obierając 
kurs na wschód, czyli w kierunku Zalewu 
Wiślanego, wytrwali żeglarze dopłyną 
do Kaliningradu i dalej. Tutejsze wody to 
również wymarzone miejsce dla wędkarzy. 
Bogate w rybostan rzeki i kanały, to raj dla 
wędkarzy poszukujących przygody z białą 
rybą, a od maja z drapieżnymi szczupaka-
mi. Latem miłośników wędkarstwa spławi-
kowego i gruntowego kusi karpiowe jezior-
ko w Jantarze, a jesienią wyprawy na grubą 
rybę na Wisłę. Wędkarze bez problemu 
znajdą nawet po sezonie miejsce zakwate-
rowania w jednym z gospodarstw agrotu-
rystycznych, lub całorocznych kwaterach 
i ośrodkach. Na terenie naszej gminy znaj-
duje się również wiele zabytków dawnej 
kultury olenderskiej tj. domy podcieniowe 
czy zabytki hydrotechniczne. To w Rybinie 
znajduje się jedyny w Polsce działający 
obrotowy most kolejowy, który służy wciąż 
działającej sezonowo Żuławskiej Kolejce 
Wąskotorowej. Myślę, że każdy u nas znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie.

Z pewnością turystyka jest jedną z najważ-
niejszych dziedzin życia dla mieszkańców 
i władz gminy. Czy turystyka w gminie Ste-
gna rozwija się i jakie najważniejsze zada-
nia zrealizowano w ostatnich latach?

- Ciężko jest wskazać tę najważniejszą, bo 
wszystkie dziedziny są ważne zarówno dla 
nas mieszkańców jak i odwiedzających nas 
turystów. Jak wspomniałam rozwijamy na-
szą gminę w kierunku turystyki aktywnej 
poprzez budowę wspomnianych tras rowe-
rowych czy przystani kajakowych i tu waż-
ną dla nas inwestycją była budowa ścieżki 
rowerowej od ujścia Wisły w Mikoszewie do 
granicy z sąsiednią gminą Sztutowo w ra-
mach trasy R10, ale również staramy się 
poprawić dostępność i funkcjonalność na-
szych pięknych plaż i dlatego chyba wspo-
mnieć należy również przebudowę zejścia 
na plażę nr 80 w Jantarze. W ramach pro-
jektu „Pętla Żuławska” wybudowaliśmy 
w Rybinie przystań a w innych miejsco-
wościach pomosty cumownicze umożli-
wiającą wodniakom komfortowe spędze-
nie czasu na naszych wodach. W Stegnie 
zmodernizowaliśmy stadion sportowy wraz 
z budową budynku zaplecza szatniowe-

go, z którego obecnie chętnie korzystają 
mieszkańcy jak i drużyny sportowe przyjeż-
dzające na obozy. Dbamy również o zdrowie 
i bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
dlatego przeprowadziliśmy termomoderni-
zację ośrodków zdrowie, szkół, a w Stegnie 
na stałe dyżuruje wóz pogotowania ratun-
kowego wraz z obsadą.

A jakie są dalsze plany rozwoju?

- Mamy przed sobą jeszcze wiele pracy 
dlatego dalej będziemy inwestować w tu-
rystykę aktywną. Budujemy kolejne ścież-
ki rowerowe między innymi „Wiślaną trasę 
rowerową R9” wałem Wisły z Mikoszewa 
do Drewnicy, kolejny fragment ścieżki ro-
werowej R10 ze Stegny do Sztutowa. Już na 
dniach podpiszemy umowę z wykonawcą 
pierwszej na naszym terenie pełnowymia-
rowej hali sportowej wraz ze stadionem 
lekkoatletycznym przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Drewnicy. Kompleks ten 
po oddaniu do użytkowania będzie służył na 
cele edukacyjne ale również będzie spełniał 
potrzeby mieszkańców czy klubów sporto-
wych, które chcą przyjechać na Mierzeję 
na obozy sportowe. W najbliższym czasie 
planujemy również budowę identycznej hali 
sportowej w Stegnie, przy której już w tym 
roku powstaną wielofunkcyjne boiska, coś 
ala „orlik” wraz z zapleczem szatniowym. 
Dalej planujemy poprawiać dostępność 
i funkcjonalność naszych pięknych plaż 
poprzez przebudowę pozostałych zejść na 
plażę w Stegnie i Jantarze.

Oczywiście turystyka jest ważna, ale nie jest 
to jedyna dziedzina życia istotna dla miesz-
kańców. Jakie zatem główne kierunki rozwo-
ju wskazałaby Pani za najistotniejsze (in-
frastruktura drogowa, edukacja, zdrowie, 
kultura, sport, a może jeszcze coś innego)?

- Myślę, że obraliśmy wszystkie te kierun-
ki. Staramy się na bieżąco przebudowy-
wać i remontować nasze lokalne drogi. 
Inwestujemy w edukację, sport i zdrowie 
naszych Mieszkańców i Turystów poprzez 
budowę wspomnianych ścieżek rowero-
wych i hal sportowych. Nasz Gminny Ośro-
dek Kultury w Stegnie, który w ostatnim 
czasie odremontowaliśmy ma teraz duże 
możliwości do przygotowywania szeregu 

wydarzeń kulturalnych. Wspomnieć tu 
należy pierwsze na naszym terenie „Kino 
za Rogiem”, które działa i cieszy się dużą 
popularnością przy wspomnianym GOK-u. 
Czeka nas jeszcze mnóstwo pracy ale sta-
ramy się rozwijać we wszystkich kierun-
kach aby naszym mieszkańcom jak i tury-
stom żyło się tu jak najlepiej. 

Jedną z bardzo istotnych kwestii dla samo-
rządów jest projekt ustawy metropolitalnej, 
który obecnie jest złożony w Sejmie. Jakie 
korzyści odniosłaby gmina Stegna, gdyby 
stała się częścią metropolii?

- Mimo dzielących nas kilometrów od 
Trójmiasta myślę, że mogę powiedzieć, 
że Stegna jest częścią metropolii i z tego 
tytułu odnosimy korzyści będąc jej człon-
kiem między innymi przez oszczędności na 
wspólnych zakupach np. energii elektrycz-
nej. Pozyskane wspólnie pieniądze poprzez 
ustawę metropolitarną będą przynosiły 
szereg korzyści dla całego województwa 
w tym i dla gminy Stegna. 

Jakie najważniejsze wyzwania stoją przed 
gminnym samorządem w najbliższej i tej 
nieco dalszej przyszłości?

- Naszym priorytetem będzie inwestycja 
w nasze najmłodsze społeczeństwo i nie 
tylko. Dlatego budujemy pierwszą pełno-
wymiarową halę sportową w Drewnicy, ale 
chcemy wybudować identyczną również 
w Stegnie, aby nasze dzieci i mieszkań-
cy mogli rozwijać swoje sportowe pasje, 
a przede wszystkim dbać o swoje zdrowie, 
zwłaszcza w tym trudnym czasie epide-
mii COVID-19. Będziemy modernizować 
istniejące i budować nowe drogi gminne, 
sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Chce-
my również zadbać o aspekt wizualny jak 
i użytkowy przestrzeni do spędzania wol-
nego czasu przez naszych Mieszkańców 
jak i odwiedzających nas Turystów w na-
szej gminie. Dlatego będziemy przebudo-
wywać m.in. zejścia i deptaki przyplażowe. 
Liczymy, że już w najbliższym czasie nasi 
mieszkańcy będą mogli korzystać z gazu 
ziemnego. Myślę, że to wszystko uda się 
nam zrealizować dzięki poszukiwaniu za-
równo optymalnych rozwiązań oraz różno-
rakich środków zewnętrznych na te cele.
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Z Ewą Dąbską, wójt gminy 
Stegna, o wyjątkowych 
walorach krajobrazowych 
i przyrodniczych gminy, 
planach rozwoju 
aktywnej turystyki oraz 
najistotniejszych wyzwaniach 
stojących przed samorządem 
rozmawia Rafał Korbut. 

aktywna turystyka 
w bursztynOwej Gminie

mina Stegna, ze 
względu na swoje 
położenie, należy do 
jednych z najpięk-

niejszych i najbardziej interesujących gmin 
Mierzei Wiślanej. W jaki sposób samorząd 
gminy wykorzystuje te naturalne walory?

- Gmina Stegna to piękne piaszczyste pla-
że, urokliwe lasy Mierzei Wiślanej ale rów-

nież piękny żuławski krajobraz. Dlatego 
staramy się, aby Gmina Stegna - właśnie 
z uwagi na nasze walory naturalne - była 
kojarzona jako „Bursztynowa Gmina”. Od 
zawsze wiadomo, że bursztyn nazywany 
jest „złotem” Bałtyku, a w naszej gminie 
znaleźć można go naprawdę dużo, tyl-
ko trzeba wiedzieć kiedy i gdzie szukać. 
W wakacje już od ponad 20 lat organizu-
jemy Mistrzostwa Świata w Poławianiu 
Bursztynu, które właśnie pokazują piękno 
tego kruszcu. Niestety z powodu panują-

cej pandemii w zeszłym roku odwołaliśmy 
mistrzostwa i w tym roku również zmusze-
ni zostaliśmy do ich odwołania, z czego 
bardzo ubolewamy. Ale bursztyn to nie 
tylko, jak wspomniałam mamy również 
piękne lasy i urokliwy żuławski krajobraz 
poprzecinany pięknymi rzekami i licznymi 
ciekami wodnymi. Dlatego też staramy się 
rozwijać w tym kierunku budując nowe 
ścieżki rowerowe jaki i przystanie kajako-
we, które pozwolą turystom zwiedzić nasz 
teren wykorzystując przy tym różne formy 
wypoczynku. Teren gminy stwarza duże 
możliwości uprawiania sportów wodnych 
(żeglarstwa, kajakarstwa, motorowodniac-
twa) nie tylko poprzez bliskość morza, ale 
również dzięki występującej na tym tere-
nie gęstej sieci rzek i kanałów żeglownych. 
Wypływając na wody gminy Stegna, np. 
rzeki Szkarpawy lub Wisły Królewieckiej, 
kierując się na zachód można siecią rzek 

i kanałów dopłynąć do Berlina, a stamtąd 
dalej w głąb Europy. Natomiast obierając 
kurs na wschód, czyli w kierunku Zalewu 
Wiślanego, wytrwali żeglarze dopłyną 
do Kaliningradu i dalej. Tutejsze wody to 
również wymarzone miejsce dla wędkarzy. 
Bogate w rybostan rzeki i kanały, to raj dla 
wędkarzy poszukujących przygody z białą 
rybą, a od maja z drapieżnymi szczupaka-
mi. Latem miłośników wędkarstwa spławi-
kowego i gruntowego kusi karpiowe jezior-
ko w Jantarze, a jesienią wyprawy na grubą 
rybę na Wisłę. Wędkarze bez problemu 
znajdą nawet po sezonie miejsce zakwate-
rowania w jednym z gospodarstw agrotu-
rystycznych, lub całorocznych kwaterach 
i ośrodkach. Na terenie naszej gminy znaj-
duje się również wiele zabytków dawnej 
kultury olenderskiej tj. domy podcieniowe 
czy zabytki hydrotechniczne. To w Rybinie 
znajduje się jedyny w Polsce działający 
obrotowy most kolejowy, który służy wciąż 
działającej sezonowo Żuławskiej Kolejce 
Wąskotorowej. Myślę, że każdy u nas znaj-
dzie coś ciekawego dla siebie.

Z pewnością turystyka jest jedną z najważ-
niejszych dziedzin życia dla mieszkańców 
i władz gminy. Czy turystyka w gminie Ste-
gna rozwija się i jakie najważniejsze zada-
nia zrealizowano w ostatnich latach?

- Ciężko jest wskazać tę najważniejszą, bo 
wszystkie dziedziny są ważne zarówno dla 
nas mieszkańców jak i odwiedzających nas 
turystów. Jak wspomniałam rozwijamy na-
szą gminę w kierunku turystyki aktywnej 
poprzez budowę wspomnianych tras rowe-
rowych czy przystani kajakowych i tu waż-
ną dla nas inwestycją była budowa ścieżki 
rowerowej od ujścia Wisły w Mikoszewie do 
granicy z sąsiednią gminą Sztutowo w ra-
mach trasy R10, ale również staramy się 
poprawić dostępność i funkcjonalność na-
szych pięknych plaż i dlatego chyba wspo-
mnieć należy również przebudowę zejścia 
na plażę nr 80 w Jantarze. W ramach pro-
jektu „Pętla Żuławska” wybudowaliśmy 
w Rybinie przystań a w innych miejsco-
wościach pomosty cumownicze umożli-
wiającą wodniakom komfortowe spędze-
nie czasu na naszych wodach. W Stegnie 
zmodernizowaliśmy stadion sportowy wraz 
z budową budynku zaplecza szatniowe-

go, z którego obecnie chętnie korzystają 
mieszkańcy jak i drużyny sportowe przyjeż-
dzające na obozy. Dbamy również o zdrowie 
i bezpieczeństwo naszych mieszkańców 
dlatego przeprowadziliśmy termomoderni-
zację ośrodków zdrowie, szkół, a w Stegnie 
na stałe dyżuruje wóz pogotowania ratun-
kowego wraz z obsadą.

A jakie są dalsze plany rozwoju?

- Mamy przed sobą jeszcze wiele pracy 
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lekkoatletycznym przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Drewnicy. Kompleks ten 
po oddaniu do użytkowania będzie służył na 
cele edukacyjne ale również będzie spełniał 
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