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prawdziwą przy-
jemnością oddaje-
my w Państwa ręce 
kolejny, letni numer 

Expressu Biznesu.
Jak przystało na wakacyjno-
urlopowy stan ducha, poruszy-
liśmy w najnowszym numerze 
sporo tematów związnych 
właśnie z urlopem i letnim wy-
poczynkiem. 
Proponuję jednak rozpocząć 
lekturę od zapoznania się 
z tekstem dotyczącym dalsze-
go, dynamicznego rozwoju, jaki 
być może jest przed nami.
Dzięki naszym artykułom, za-
poznają się Państwo z moż-
liwościami wyczarterowania 
jachtów, jaką łódkę wybrać 
– żaglową, czy motorową, oraz 
gdzie pływać – po morzu, czy 
wodach śródlądowych.
Zapraszamy także na wę-

drówkę po pełnym uroku 
Pomorzu, gdzie urok historycznego, pięknego Gdańska są-
siaduje ze wspaniałą przyrodą, a bliskość morza i licznych je-
zior Pojezierza Kaszubskiego stanowi dodatkową atrakcję. 
Otrzymują też Państwo propozycję, by być może na wycieczkę po 
naszym regionie wybrać się jednośladem, dzięki któremu spełnią 
się Wasze marzenia.

Życzę dobrej, wakacyjnej pogody

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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BCC o elektromobilności

TEKST: Loża Gdańska BCC
ZDJĘCIE: Loża Gdańska BCC

Członkowie Loży Gdańskiej BCC 
po raz pierwszy po przerwie spo-
wodowanej pandemią spotkali 
się na żywo. Przedstawicieli firm 
członkowskich na swoim tarasie 
z panoramicznym widokiem na 
Trójmiasto gościła firma BMG 
Goworowski. 

Spotkanie zostało zorganizowane również 
przy współudziale firmy Bibus Menos oraz 
banku Santander. Wszyscy trzej partne-
rzy spotkania to firmy członkowskie Loży 
Gdańskiej BCC.

Motywem przewodnim spotkania były kwe-
stie związane z tematyką elektromobilno-
ści. Podczas wizyty w salonie Mercedesa 
goście oglądali najnowsze modele samo-
chodów tej marki, o napędzie elektrycznym 
i nie tylko. Była to również okazja do pre-
mierowej prezentacji Mercedesa klasy C.

Kolejny partner spotkania, firma Bibus 
Menos, przeprowadził prezentację łado-
warki do pojazdów elektrycznych. Wśród 
korzyści użytkowania pojazdów o takim 
napędzie omawiane były również aspek-
ty ekologiczne. Prezentacja spotkała się 
z żywym zainteresowaniem gości spotka-
nia, którzy aktywnie uczestniczyli w niej, 
zadając liczne pytania.

Spotkanie było okazją również do uroczy-
stego powitania nowo przyjętych człon-
ków Loży Gdańskiej BCC oraz wręczenia 
certyfikatów, do czego przez ostatnie mie-
siące z powodu obostrzeń pandemicznych 
nie było okazji.

Zaproszenie na wydarzenie zostało en-
tuzjastycznie przyjęte przez członków 
LG BCC, którzy od dawna nie mieli okazji 
spotkać się na żywo. Wśród licznie przy-
bywających gości pojawili się również 
między innymi Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezy-
dent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, 
Wiceprezydent Miasta Gdyni Katarzyna 
Gruszecka-Spychała.
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iedy powstała Pomorska 
Specjalna Strefa Ekono-
miczna i jaki był głów-
ny cel powołania jej do 

funkcjonowania?

- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
pod obecną nazwą funkcjonuje od 2001 
roku. Wcześniej, czyli od 1997 roku, działała 
pod nazwą Żarnowiec-Tczew. Celem powo-
łania Strefy było przyspieszenie rozwoju 
regionów między innymi poprzez przycią-
ganie nowych inwestycji, tworzenie miejsc 
pracy oraz rozwój gospodarczy kraju.

Łącznie w Polsce powstało 14 specjalnych 
stref ekonomicznych. Początkowo były one 
wyodrębnioną administracyjnie częścią kra-
ju. Do wejścia w życie nowej ustawy grani-
cami strefy było objęte zaledwie 0,08 proc. 
powierzchni kraju, a procedura włączenia 
nowych terenów była skomplikowana. 

Przełom nastąpił w czerwcu 2018 roku, kie-
dy weszła w życie ustawa o wspieraniu no-
wych inwestycji, na mocy której powstała 
Polska Strefa Inwestycji. Ustawa nie tylko 
rozszerzyła obszar, na którym możliwe jest 
uzyskanie wsparcia do całego terytorium 
Polski, ale ułatwiła dostęp do pomocy pu-
blicznej firmom z sektora MŚP. 

Na jakim obszarze i w jakich dziedzinach 
działa PSSE?

- Przede wszystkim jesteśmy regionalnym 
centrum obsługi inwestorów w ramach Pol-
skiej Strefy Inwestycji. Działamy na terenie 

226 gmin we wschodniej części województwa 
pomorskiego i w województwie kujawsko-po-
morskim. Do naszych głównych zadań należy 
przyznawanie, w imieniu Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii, decyzji o wsparciu, 
upoważniającej do uzyskania ulgi podatkowej. 

Stawiamy na dalsZy, 
dynamicZny roZwój

K

Z Przemysławem Sztanderą, prezesem zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, o obszarze i zakresie działania oraz korzyściach, jakie mają 

przedsiębiorcy przystępujący do PSSE, rozmawia Rafał Korbut.

TEKST: Rafa Korbut
ZDJĘCIA: PSSE
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Jesteśmy także bardzo aktywni w obszarze 
promocji szkolnictwa branżowego. Od lat 
organizujemy wizyty studyjne dla uczniów 
i doradców zawodowych, tworzymy klasy 
patronackie, organizujemy staże i praktyki, 
a także wyposażamy pracownie praktycznej 
nauki zawodu. Stworzone przez nas w 2019 
roku Centrum Programowania Robotów 
Przemysłowych, pozwala nam w pewnym 
stopniu spełniać ten cel. Ośrodek umożli-
wia podnoszenie kompetencji pracowników, 
a także pomaga uczniom w obraniu ścieżki 
kariery związanej z automatyką i robotyką. 
Zajęcia skierowane są zarówno dla przedsię-
biorców jak i uczniów szkół branżowych, a ich 
program ustalany jest indywidualnie i dosto-
sowany do potrzeb grupy szkoleniowej. 

Zarządzamy także w Trójmieście dwoma par-
kami naukowo - technologicznymi. W Gdań-
skim Parku Naukowo – Technologicznym za-
pewniamy kompleksowe wsparcie rozwoju 
innowacyjnych przedsiębiorstw i startupów, 
szczególnie w dziedzinie ICT, biotechnologii 
i energetyce. Z kolei w Bałtyckim Porcie No-
wych Technologii zlokalizowanym na terenie 
dawnej Stoczni Gdynia, tworzymy ekosys-
tem wspierający przemysł morski. 

Za nami bardzo trudny okres pandemii, 
który mocno wpłynął na gospodarkę w na-

szym kraju. Jak przez ten czas radziła sobie 
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 
jakie działania podejmowano?

- Paradoksalnie okres pandemii nie wpły-
nął negatywnie na liczbę wydanych przez 
Spółkę decyzji o wsparciu. Rok 2020 był 
dla nas rekordowy - wydaliśmy 48 decyzji, 
w tym 29 dla firm z sektora MŚP. Znaleźli-
śmy się w czołówce wśród stref ekonomicz-
nych w Polsce. 

Pandemia nie wstrzymała także naszych 
planów inwestycyjnych. W czerwcu ubie-
głego roku oddaliśmy do użytku między in-
nymi nową drogę w Podstrefie Grudziądz. 
Ponadto powstała nowoczesna przestrzeń 
w Gdańskim Parku Naukowo – Technolo-
gicznym - Space4Makers, która umożliwia 
realizację innowacyjnych projektów.

Od początku pandemii jesteśmy mocno zaan-
gażowani w walkę z jej negatywnymi skutka-
mi. Naturalnie na pierwszym miejscu posta-
wiliśmy pomoc przedsiębiorcom. Powołany 
przez nas Zespół ds. Tarczy Antykryzysowej, 
oferuje eksperckie doradztwo w zakresie 
prawnym i finansowym, a wdrożona przez 
nas procedura odraczania i rozkładania na 
raty opłat administracyjnych i czynszów 
przyczyniła się do ochrony miejsc pracy. 

Zainicjowaliśmy także projekt pn. #Wol-
neZasoby. W ramach akcji udostępniliśmy 
aplikację, w której przedsiębiorcy dekla-
rowali chęć pomocy, poprzez przekazanie 
materiałów, surowców, bądź gotowych 
wyrobów w postaci środków dezynfeku-
jących, produktów BHP, czy sprzętu me-
dycznego do walki z pandemią. W ramach 
projektu wykorzystaliśmy także swoje za-
soby, między innymi powierzchnie w Gdań-
skim Parku Naukowo Technologicznym, do 
prowadzenia produkcji testów wykrywają-
cych obecność wirusa w organizmie. 

Ponadto włączyliśmy się w pomoc ośrod-
kom medycznym w województwie po-
morskim i kujawsko-pomorskim. Do tej 
pory wsparliśmy Szpital Specjalistyczny 
w Prabutach przekazując środki na zakup 
sprzętu oraz środków ochrony indywidu-
alnej, 22 Szpital Wojskowy w Ciechocinku 
przekazując wsparcie na utworzenie Szpi-
tala Tymczasowego dla województwa ku-
jawsko-pomorskiego, 10 Wojskowy Szpital 
Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy na 
zakup środków ochrony indywidualnej, 
Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Pła-
żyńskiego w Gdańsku przekazując specja-
listyczne stojaki do dezynfekcji rąk wraz 
z pomiarem temperatury oraz Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej przekazując wspar-
cie na zakup środków ochrony indywidual-
nej w domach pomocy społecznej. 

Szczególne wsparcie otrzymali także wy-
chowankowie Centrum Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych „Młody Las” w Toru-
niu oraz członkowie Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Sopocie. 

Jakie są korzyści z dołączenia do PSSE i kto 
oraz w jaki sposób może do niej dołączyć?

- Korzyści z dołączenia do Polskiej Strefy 
Inwestycji jest wiele. Przede wszystkim 
dzięki Strefie przedsiębiorcy mogą uzy-
skać zwolnienie z podatku dochodowego 
od osób prawnych lub fizycznych. Dzięki 
temu mogą oni odzyskać koszty inwesty-
cji poprzez niepłacenie podatku dochodo-
wego w maksymalnej wysokości 35% dla 
dużych przedsiębiorców, 45% dla średnich 
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oraz 55% dla mikro i małych. Co w prakty-
ce oznacza, że inwestycja o wartości 10 
mln zł, przy wsparciu w wysokości 45 proc. 
pozwala przedsiębiorstwu odzyskać z po-
datku dochodowego 4,5 mln zł.

Pomoc udzielana jest firmom z sekto-
ra przemysłu oraz nowoczesnych usług, 
rozpoczynającym nową inwestycję pole-
gającą na przykład na budowie zakładu, 
zwiększeniu mocy produkcyjnych istnie-
jącego przedsiębiorstwa, czy dywersyfi-
kacji produkcji. 

Przedsiębiorcy muszą także spełnić kryteria 
ilościowe oraz jakościowe. Te pierwsze, to 
minimalne nakłady inwestycyjne, uzależnio-
ne od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz stopy 
bezrobocia w danym powiecie. Kryteria jako-
ściowe, do spełnienia których zobowiązany 
jest inwestor, dotyczą na przykład eksportu, 
tworzenia stałych miejsc pracy, współpracy 
ze szkolnictwem zawodowym, przynależno-
ści do klastrów, wielkości przedsiębiorstwa, 
czy zlokalizowania inwestycji w regionie 
z wysokim bezrobociem. Inwestor wybiera 5 

z 10 kryteriów, które spełni po zakończeniu 
inwestycji, w okresie jej utrzymania. 

Ponadto oferujemy przedsiębiorcom po-
moc w znalezieniu odpowiedniej działki, 
rozbudowaną opiekę poinwestycyjną, 
wsparcie w znalezieniu wykwalifikowanej 
kadry, a także promocję, networking i spe-
cjalistyczne szkolenia. 

Wygląda na to, że pandemia w końcu zo-
staje opanowana. Patrząc więc z (na razie 
umiarkowanym) optymizmem w przyszłość 
co będzie teraz priorytetem dla PSSE?

- Przede wszystkim stawiamy na dalszy, 
dynamiczny rozwój gospodarczy. Naszym 
celem jest wsparcie kolejnych przed-
siębiorstw, szczególnie tych z sektora 
MŚP. Będziemy kontynuować spotkania 
z przedsiębiorcami i promocję Polskiej 
Strefy Inwestycji, aby na dobre obalić 
mit, że wsparcie udzielane jest tylko du-
żym, zagranicznym korporacjom. To wła-
śnie mikro, małe i średnie polskie firmy 
otrzymują największe wsparcie. Ustawa 

pomaga także firmom prowadzącym dzia-
łalność w regionach o wyższym bezrobo-
ciu i miastach tracących funkcje społecz-
no-gospodarcze. W takich miejscach ulgi 
podatkowe są największe, a wymagana 
minimalna wartość inwestycji najniższa. 

Naszym priorytetem jest także przygoto-
wanie terenów inwestycyjnych, aby stwo-
rzyć przedsiębiorcom stabilne warunki do 
inwestowania. W związku z tym, będziemy 
kontynuować projekt pozyskania 468 ha 
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych 
w gminie Chełmża pod Centralny Park 
Inwestycyjny „Dźwierzno”. Działki będą-
ce w posiadaniu KOWR, będą potężnym 
przedsięwzięciem dla inwestorów oraz 
szansą na rozwój gospodarczy. 

Ponadto rozpoczynamy projekty w zakre-
sie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
W połowie czerwca br. podpisaliśmy list 
intencyjny z Energa Green Development 
w zakresie wzajemnej współpracy w celu 
rozwoju nowych inwestycji w odnawialne 
źródła energii. 





usiness Centre Club otrzymał prestiżową nagrodę „Filar Polskiej Przedsiębior-
czości”. Wyróżnienie wręczył Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców 
Adam Abramowicz w Licheniu Starym – bo właśnie tam odbyły się obchody 

Dnia Przedsiębiorcy i XXV Posiedzenie Rady Przedsiębiorców. Nagrodę odebrał wice-
prezes BCC Witold Michałek. Ponad 200 złożonych poprawek do ustaw; przeszło 10 
000 publikacji; 22 loże regionalne; 26 edycji nagród dla Liderów Polskiego Biznesu - 
to tylko część z osiągnięć uhonorowanego laureata, czyli właśnie BCC. 

Według Pomorskiego Obser-
watorium Rynku Pracy młodzi 

ludzie, którzy zaczynają karierę 
zawodową, nie boją się braku 

zatrudnienia. Odmrażająca się 
gastronomia i branża turystycz-

na poszukują nowych pracow-
ników, ale firmy stawiają teraz 

większy nacisk na rekrutowanie 
tzw. talentów i osób z doświad-
czeniem. Młodzi ludzie są najbardziej poszkodowani 

na rynku pracy przez pandemię. Stopa bezrobocia 
wśród osób do 25. roku życia rosła w całej UE, 

a w Polsce wynosiła aż 15 proc. Po załamaniu pan-
demicznym rynek pracy dla osób, które zaczynają 

karierę zawodową, znowu się otwiera.

Filar Polskiej   
Przedsiębiorczości

TRuDNA SYTuACjA
NA RYNKu PRACY

Związek Pracodawców Pomorza, działający od 1991 
roku, obchodzi w bieżącym roku jubileusz XXX-lecia. 
Jest to rok szczególny – rok pod znakiem pandemii. 
Przedsiębiorcy pomimo licznych własnych proble-
mów, starali się wspierać służbę zdrowia. Chcąc 

szczególnie podkreślić oraz 
docenić trud i poświęcenie 
wszystkich pracowników 
ochrony zdrowia tegoroczna, 
jubileuszowa Gala Pracodaw-
ców Pomorza odbędzie się pod 
hasłem „Przedsiębiorcy Me-
dykom” (8 września w Polskiej 
Filharmonii Bałtyckiej). Gwiazdą 
wieczoru będzie wybitna, świa-
towej  sławy solistka operowa 
Aleksandra Kurzak. 

PrZEDsIĘbIorCy mEDykom

Biznes
B
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Spotkanie minister
olgi Semeniuk

z pomorskim rzemiosłem

zerwiec obwitował w róż-
ne ważne wydarzenia, 
w tttttttttym także dla 
pomorskiego rzemiosła. 

16 czerwca br. odbyło się spotkanie Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 
Pracy i Technologii Pani Olgi Semeniuk 
oraz Sekretarza Stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów, pełnomocnika rządu 
ds. polityki młodzieżowej i wiceprzewodni-
czącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego 
Pana Piotra Mazurka z przedstawicielami 
pomorskiego rzemiosła, reprezentowanymi 
przez Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślni-

czej MSP Zbigniewa Stencla, jego Zastęp-
cę Tadeusza Zdunka oraz członków Zarzą-
du Izby.
Podczas spotkania w siedzibie Pomor-
skich Szkół Rzemiosł, z udziałem uczniów 
oraz przedstawicieli mediów, Minister O. 
Semeniuk oraz Minister P. Mazurek przed-
stawili program „Polski Inkubator Rzemio-
sła”. Jest to program rządowy opracowany 
w ramach współpracy Ministerstwa Roz-
woju, Pracy i Technologii z Narodowym 
Instytutem Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego, który 
w całości został poświęcony problematyce 

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Piotr Januszewski

C

Obecnie w Polsce 
zarejestrowanych jest ponad 
4,1 mln przedsiębiorstw, 
w tym 99,9 proc. stanowią 
małe i średnie firmy, 
zatrudniające ok. 6,75 mln 
osób. W organizacjach 
rzemiosła zrzeszonych jest 
ok. 300 tys. przedsiębiorstw, 
wśród nich wiele firm 
rodzinnych.
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promocji rzemiosła i kształcenia w syste-
mie dualnym. Minister O. Semeniuk w swo-
jej wypowiedzi poinformowała, że Polski 
Inkubator Rzemiosła został zaplanowany 
na lata 2021-2030 i jest skierowany do 
organizacji rzemiosła, zaś jego głównym 
celem jest wspieranie rozwoju instytucjo-
nalnego organizacji rzemieślniczych oraz 
promowanie kształcenia zawodowego. 
Wskazała również na możliwość wydłuże-
nia programu oraz zwiększenia budżetu na 
jego realizację w przyszłości. 
W ramach programu jeszcze w tym roku 
zostanie rozpisany konkurs, który będzie 
ogłoszony w II połowie lipca 2021 r. przez 
Narodowy Instytut Wolności. 

Na co mogą liczyć orgaNizacje 
rzemiosła

Program „Polski Inkubator Rzemiosła” zo-
stał opracowany w MRPiT. Jego celem jest 
wzmocnienie organizacji samorządu go-
spodarczego rzemiosła w takich obszarach 
jak przedsiębiorczość i kształcenie dualne. 
Program stanowi element – przygotowane-
go w resorcie rozwoju, pracy i technologii 
– Planu Dla Pracy i Rozwoju.
Kluczowe zadania Programu to wsparcie 
infrastrukturalne i instytucjonalne orga-
nizacji rzemieślniczych, rozwój i promocja 

kształcenia dualnego w rzemiośle.
W ramach otwartego konkursu, który zo-
stanie ogłoszony w II poł. lipca br. przez 
Narodowy Instytut Wolności – Centrum 
Rowoju Społeczeństwa Obywatelskie-
go, wszystkie organizacje rzemieślnicze 
(Związek Rzemiosła Polskiego, izby i ce-
chy rzemieślnicze) będą mogły ubiegać się 
o dotacje do 20 tys. zł m.in. na doposażenie 
organizacji rzemieślniczych w sprzęt tech-
niczny (w szczególności: laptopy, tablety, 
komputery stacjonarne, akcesoria dyski 
twarde, projektory, drukarki, xero, skanery, 
urządzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, 
itp.), zakup oprogramowania specjalistycz-

nego służącego do realizacji zadań statuto-
wych, organizację konkursów o zawodach 
rzemieślniczych dla dzieci i młodzieży skie-
rowane do przedszkoli i szkół podstawo-
wych, organizację konkursów zawodowych 
dla młodzieży kształcącej się w zakładach 
rzemieślniczych, specjalistyczne szkolenia 
zawodowe dla wyróżniających się uczniów 
rzemiosła (wizyty studyjne uczniów rze-
miosła), organizację festynów, gier tere-
nowych i innych wydarzeń promocyjnych, 
doradztwo prawne oraz gospodarcze dla 
rzemieślników (podmiotów zrzeszonych 
w cechach rzemieślniczych), szkolenia dla 
kadr zaangażowanych w realizację kształ-
cenia dualnego w rzemiośle, szkolenia 
specjalistyczne dla członków cechów oraz 
pracowników administracyjnych z zakresu 
wsparcia działalności samorządu gospo-
darczego, szkolenia i projekty edukacyjne 
skierowane do młodzieży z zakresu przed-
siębiorczości i doradztwa zawodowego.

BraNża rzemieślNicza w Polsce

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 
ponad 4,1 mln przedsiębiorstw, w tym 99,9 
proc. stanowią małe i średnie firmy, zatrud-
niające ok. 6,75 mln osób. W organizacjach 
rzemiosła zrzeszonych jest ok. 300 tys. 
przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm ro-
dzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wy-
wodzi swój rodowód.
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Kancelarii 
odszkodowawczych 
w Polsce jest coraz 

więcej. Nie każdy wie, że 
w rzeczywistości ta instytucja 

nie ma nic wspólnego 
z kancelarią prawną. Mylne 
wyobrażenie potencjalnych 

klientów wynika z tego, 
że samo słowo kancelaria 
kojarzy się z profesjonalną 
obsługą prawną. Warto 
sobie uświadomić z kim 

w rzeczywistości mamy do 
czynienia udając się do firmy 

odszkodowawczej oraz 
jakiej obsługi możemy się 

spodziewać. 

kancelaria 
odsZkodowawcZa 

to nie kancelaria 
prawna
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ancelaria odszkodo-
wawcza jest firmą 
specjalizującą się 
w dochodzeniu rosz-

czeń w imieniu osób poszkodowanych lub 
ich rodzin. Cechy działania kancelarii od-
szkodowawczych znacząco różnią się od 
funkcjonowania kancelarii prawnych. Te 
pierwsze współpracują z agentami, którzy 
wyszukują potencjalnych klientów, infor-
macji o nich, a następnie namawiają do 
skorzystania z ich usług. Przede wszyst-
kim ustalają podmiot zobowiązany do za-
płaty odszkodowania, a następnie wystę-
pują z roszczeniem o jego zapłatę. 
W głównej mierze kancelarie odszkodo-
wawcze bazują na postępowaniu przed-
sądowym, nie wszczynają postępowania 
sądowego. Bardzo często występują sytu-
acje, że poszkodowany przed sądem uzy-
skałby więcej, niż w postępowaniu przed 
ubezpieczycielem. W przeciwieństwie do 
kancelarii prawnych firmy odszkodowaw-
cze kończą postępowanie na uzyskaniu 
decyzji odszkodowawczej, zatem poszko-
dowany uzyskuje jedynie część odszkodo-
wania, które mógłby otrzymać występu-
jąc przed sąd. 
Należy pamiętać, że firmy odszkodowaw-
cze w znacznej części nie składają się 
z profesjonalnych pełnomocników. Zwykle 
nie mają nawet wykształcenia prawnicze-
go, tylko mają doświadczenie w branży 
ubezpieczeń, bądź są prawnikami, ale nie 
aplikantami radcowskimi czy adwokacki-
mi, nie mówiąc już o radcach prawnych czy 
adwokatach. Prowadzi to do tego, że pra-
cownicy kancelarii odszkodowawczych nie 

mają wiedzy prawnej, która jest niezwy-
kle ważna w prawidłowym dochodzeniu 
roszczeń. Problem leży w tym, że osobie 
szukającej pomocy w dochodzeniu rosz-
czeń z tytułu odszkodowania czasem bar-
dzo trudno jest zweryfikować czy ma do 
czynienia z prawnikiem, profesjonalnym 
pełnomocnikiem czy firmą, za którą może 
stać osoba bez odpowiedniej wiedzy. 
Niezwykle ważnym czynnikiem przesą-
dzającym za wyborem kancelarii prawnej 
w dochodzeniu roszczeń odszkodowaw-
czych jest aspekt odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Firmy odszkodowawcze 
w rzeczywistości nie ponoszą tej odpowie-
dzialności. Tymczasem radcowie prawni 
i adwokaci związani są kodeksem etyki za-
wodowej, który muszą respektować, a co 
najważniejsze wykazywać należytą sta-
ranność w świadczeniu pomocy prawnej, 
w innym przypadku mogliby odpowiedzieć 
dyscyplinarnie. W związku z tym, że kan-
celarie odszkodowawcze nie są związane 
żadnymi przepisami etycznymi, toteż w po-
równaniu do kancelarii prawnych mogą się 
reklamować, a także pozyskiwać klientów 
poprzez współpracujących z nimi agentów. 
W rzeczywistości różnica wygląda tak, że 
profesjonalny pełnomocnik czeka w biu-
rze na klienta, który z własnej woli zleci 
mu obsługę prawną, natomiast w kance-
larii odszkodowawczej agent wyszukuje 
informacji o osobach, którym wyrządzono 
szkodę, kontaktuje się z nimi i namawia do 
podpisania umowy. 
W październiku 2018 r. do Sejmu trafił 
senacki projekt ustawy o świadczeniu 
usług w zakresie dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. Ma na celu zwięk-
szenie ochrony osób poszkodowanych 
korzystających z usług kancelarii odszko-
dowawczych. W szczególności zakłada 
ograniczenie wysokości wynagrodzenia 
za czynności związane z dochodzeniem 
roszczeń odszkodowawczych, a także 
klient miałby każdorazowo zatwierdzić 
każdą czynność firmy, żeby nic nie odby-
wało się bez jego wiedzy. Ponadto, uzy-
skana kwota w ramach czynności miałaby 
wpływać na konto klienta, a nie jak to się 
często zdarza na konto kancelarii odszko-
dowawczej, która przekazuje środki klien-
towi z kilkumiesięcznym opóźnieniem. 
Należy pamiętać, że firmy odszkodowaw-
cze nigdy nie będą miały statusu kance-
larii prawnych, z którymi współpracują 
profesjonalni pełnomocnicy, a więc radco-
wie prawni i adwokaci związani kodeksem 
etyki zawodu. Z uwagi na powyższe, należy 
zachować szczególną ostrożność przy ko-
rzystaniu z ofert firm odszkodowawczych. 
Bądźmy czujni na to komu powierzamy 
swoją sprawę, ponieważ to od wiedzy 
i możliwości doradcy zależy jaką kwotę 
odszkodowania uda się nam uzyskać.

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego

K
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TomAsZ LImon
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „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. 

Kiedy w kwietniu 2016 roku został wdro-
żony program 500+ jednym z argumentów 
przedstawianym przez rządzących dla po-
parcia tego planu była walka z problemem 
demograficznym w naszym kraju. Począt-
kowo rzeczywiście odnotowano lekką po-
prawę wzrostu wskaźników urodzeń, jed-
nak w krótkim czasie wszystko wróciło do 
normy a trend spadkowy nowo urodzonych 
dzieci utrzymuje się po dziś dzień. W ostat-
nim pandemicznym roku odnotowano w na-
szym kraju najmniejszą liczbę urodzeń od 
czasów zakończenia wojny. Wszystko na 
to wskazuje, że obecny rok będzie podob-
ny i nic się na tym polu nie zmieni. W obli-
czu katastrofalnych prognoz i aktualnych 
statystyk polski rząd opracował Strategię 
Demograficzną 2040, której konsultacje 
społeczne ruszyły w czerwcu tego roku. Jak 
można przeczytać na stronie rządowej stra-
tegia nieco enigmatycznie zakłada „wyjście 
z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do 
poziomu gwarantującego zastępowalność 
pokoleń”. Przyczyna opracowania strategii 

jest jak najbardziej słuszna, gdyż poprawa 
sytuacji demograficznej w obliczu starzeją-
cego się społeczeństwa w naszym kraju za-
sługuje na poparcie. W tekście strategii od-
najdziemy znane powszechnie świadczenia 
socjalne wdrożone w ostatnich latach takie 
jak 500+, 300+, maluch+ itd.), dopłaty do 
mieszkań zapowiedziane w Polskim Ładzie 
(mieszkanie bez wkładu własnego, bony 
mieszkaniowe) oraz obietnice rozbudowy 
infrastruktury żłobkowej czy wspierania ro-
dziny. Pewnym nowym elementem strategii 
są zmiany z zakresie prawa pracy i to budzi 
wiele kontrowersji. 
W opinii Konfederacji Lewiatan skrócenie 
do 15 miesięcy okresu dozwolonego za-
trudnienia na dwóch kolejnych umowach 
o pracę na czas określony osób do 40 roku 
życia spowoduje usztywnienie przepisów. 
Inne regulacje przewidują znaczne wydłu-
żenie okresu ochronnego w związku z ma-
cierzyństwem i przyznanie ochrony także 
ojcu dziecka. Efektem tych zmian może 
być znaczący wzrost liczby pracowników, 
którzy będą musieli być przez przedsię-
biorców szczególnie traktowani. Po wpro-
wadzeniu ochrony etatów zwiększą się 
wysiłki do poszukiwania innych, alterna-
tywnych form współpracy na linii pracow-
nik-pracodawca. 
Podaję w wątpliwość czy wymienione 
zmiany poprawią sytuację demograficz-
ną w kraju. Wręcz przeciwnie wdrożona 
strategia może stanowić duże wyzwanie 
organizacyjne dla wielu przedsiębiorców, 
co również doprowadzi do polaryzacji pra-
cowników, niekoniecznie poprawiając ich 

sytuacje jako rodziców.  Należy zwrócić 
uwagę, że obecnie w Polsce mamy bardzo 
szerokie uprawnienia rodzicielskie porów-
nując je nawet z innymi wysokorozwinię-
tymi krajami europejskimi jak np. Holan-
dia, Belgia czy Francja. Można odnieść 
wrażenie, że podejmowane próby reform 
podniesienia liczby urodzeń są kolejną 
próbą pudrowania problemu a nie wnikli-
wą analizą rozwiązań, które mogłyby prze-
ciwstawić się panującym trendom spadku 
liczby urodzeń. Tym bardziej, że znane już 
nam przywileje socjalne ukierunkowane 
na poprawę dzietności nie przyniosły wy-
miernego efektu. 
Oczywistą konsekwencją starzenia się 
społeczeństwa w długiej perspektywie 
jest problem spadku odprowadzanych 
składek do systemu ubezpieczeń społecz-
nych (ZUS i KRUS). Budzi niepokój teza, 
że bez gruntownej reformy tego systemu 
w przeciągu kilkunastu lat czeka nas jako 
społeczeństwo katastrofa, gdyż z przy-
czyn oczywistych za mało składek będzie 
odprowadzanych w imię solidarnościowe-
go pokrycia bieżących świadczeń emery-
talno-rentowych.  Wydaje się zasadnym, 
aby w końcu ograniczyć przywileje emery-
talne wielu grup zawodowych, promować 
z większym zaangażowaniem aktywiza-
cje zawodową seniorów pozwalając im 
pracować dłużej i sukcesywnie przy tym 
podnosić ich wiek emerytalny. Tylko kto 
w imię partykularnych interesów jest go-
towy przeprowadzić tak gruntowne zmia-
ny? Obawiam się, że nie będzie odważnych 
i znów skończy się na pudrowaniu. 

Polska już dawno przestała być 
zielona wyspą w Europie pod 
względem liczby urodzeń dzieci. 
Z roku na rok trend spadkowy 
dzietności się utrzymuje. Czy za 
kilka lat w imię solidaryzmu spo-
łecznego starczy nam składek na 
pokrycie świadczeń społecznych? 

kryzys demograficzny
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Złota Brama
odzyska dawny 

blask

Oferta modowa 
gdyńskiej Galerii 

Handlowej Klif wkrót-
ce wzbogaciła się 

o trzy nowe koncepty. 
Miłośników dobrego 

stylu z pewnością 
ucieszy nowy Sinsay 

a także dwa sklepy typu „concept stores”: Garaż na 
Fali i Na Dobranoc. Sinsay uruchomił w Galerii Klif 

salon o powierzchni 870 mkw. Oprócz nowego salonu 
Sinsay w Galerii Klif znajdziemy także dwa inne, 

interesujące sklepy typu. Garaż na Fali to niekonwen-
cjonalny projekt pełen wakacyjnych propozycji. Sklep 
“Na Dobranoc” polubią natomiast klienci doceniający 

modę po zachodzie słońca. 

Radni miejscy podczas sesji podjęli m.in. pięć 
uchwał w sprawie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Cztery plany uchwalo-
no, zapoczątkowano prace nad jednym. Uchwalone 
plany obejmują tereny w Śródmieściu, Nowym 
Porcie i Osowej. Przyjęte plany umożliwiają m.in. 

rozwój funkcji usługowo-
rekreacyjnych, a także 
uzupełnianie zabudowy 
mieszkaniowej w dziel-
nicach posiadających 
rozwiniętą infrastrukturę 
społeczną i transportową. 
Decyzją radnych rozpoczęto 
prace nad planem w Kiełpi-
nie Górnym.

koLEJnE skLEPy
w GALErII kLIf

adni Gdańska podjęli uchwałę o dofinasowaniu remontu Złotej Bramy. 
Stowarzyszeniu Architektów Polskich przyznano udzielono ponad 177 tys. 
dotacji na remont obiektu. Łącznie na ratowanie gdańskich zabytków prze-
znaczono ponad 3 mln zł. Prace obejmą wykonanie drewnianej konstrukcji 

rusztowania i ogrodzenia zabezpieczającego przechodniów przed ewentualnym 
spadaniem zniszczonych elementów wystroju architektonicznego i rzeźbiarskiego 
elewacji bramy. Dodatkowo gzyms koronujący i balustrada attyki zostaną zabezpie-
czone nowymi siatkami.

nowE PLAny 
ZAgOSPODAROWANIA

N
ieruchom

ości
r
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nowe miesZkania 
w sprzedaży

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Materiały prasowe

Deweloperzy nie próżnują. 
Jakie nowe projekty lub 
kolejne etapy znanych 
osiedli weszły do sprzedaży 
w czerwcu? Zapraszamy 
na przegląd trójmiejskich 
inwestycji. 

Inpro uruchomiło sprzedaż II etapu 
osiedla Ostoja w Rumi, zaledwie 
25 minut drogi od centrum Gdyni. 
W ramach tej fazy projektu powsta-
nie 108 mieszkań. Kompleks będzie 
charakteryzował się liczną roślin-
nością oraz udogodnieniami takimi 
jak hale garażowe, wielofunkcyjne 
boisko oraz place zabaw. Zakoń-
czenie budowy planowane jest na 
wrzesień 2022 roku.

Bulvar Apartments to nowa prestiżowa inwesty-
cja na trójmiejskim rynku mieszkaniowym, która 
powstaje w gdańskiej dzielnicy Przymorze przy ul. 
Czarny Dwór. Wprowadzony do sprzedaży I etap 
inwestycji składa się z trzech budynków, w któ-
rych znajduje się łącznie 205 mieszkań o łącznej 
powierzchni użytkowej PUM ponad 13 tys. m kw.
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Euro Styl z Grupy Dom Development wprowadził do sprzedaży 
100 mieszkań oraz 6 lokali usługowych w kolejnych budynkach 
na osiedlu Dynamika w Gdańsku przy ul. Człuchowskiej. Licz-
ne miejsca rekreacyjne wypełnione zielenią oraz rozwiązania 
zachęcające do ekomobilności tworzą przyjazne miejsce dla 
rodzin. Przekazanie tego etapu planowane jest na przełom II 
i III kwartału 2023 roku.

Dekpol Deweloper wprowadził do sprzeda-
ży drugi etap Osiedla Pastelowego w gdań-
skich Łostowicach. W ramach pięciu funk-
cjonalnych budynków powstanie łącznie 
350 mieszkań. Nową inwestycję wyróżnia 
zastosowanie wielu ekologicznych rozwią-
zań. Zakończenie realizacji planowane jest 
na czwarty kwartał 2022 roku.

Develia wprowadza do sprzedaży III etap osie-
dla Przy Alejach. Na Zaspie, w nadmorskim 
pasie Gdańska, powstanie kameralna inwe-
stycja obejmująca 48 mieszkań o metrażach 
od 42 do 89 metrów kwadratowych.

Fiński deweloper YIT rozpoczął sprzedaż pierwszego etapu inwestycji 
Żurawie. Wielofunkcyjny obiekt powstanie na terenie Młodego Miasta 
w Gdańsku, w sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności. Na-
zwa nawiązuje do żurawi dźwigowych Stoczni Gdańskiej, charaktery-
stycznych dla tej części miasta, które będą widoczne z okien mieszkań. 
Za projekt odpowiedzialny jest profesor Rainer Mahlamäki. W ramach 
pierwszego etapu powstaną 243 mieszkania o metrażach od 29 do 92 
mkw. Etap będzie gotowy w 2023 roku.
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Ostatnie miesiące przyniosły kolejne rekor-
dy w obszarze budownictwa mieszkanio-
wego. Najbardziej imponująca jest liczba 
mieszkań, których budowę rozpoczęto. 
Sami deweloperzy mogą się tu pochwalić 
wynikiem na poziomie prawie 17,6 tys. To 
niemal najwyższy wynik w historii. 

ePidemiczNe straty z Nawiązką

Budowę aż tylu nowych mieszkań zaczęli 
oni w samym tylko maju br. Jest to wynik 
niemal 3 razy wyższy niż w analogicznym 
okresie rok wcześniej. Tak wysoka dynami-
ka jest więc po części efektem niskiej bazy. 
Chodzi po prostu o to, że w pierwszej fazie 
epidemii deweloperzy na dwa miesiące 
(kwiecień i maj) zahamowali nowe inwe-
stycje. Jeśli więc porównujemy dobre dziś 
dane do tych sprzed roku, to otrzymujemy 
potężną dynamikę wzrostu. 
Jest to jednak tylko część prawdy. Aż tak 
szybkiego przyrostu nowych budów nie 
otrzymalibyśmy, gdyby deweloperzy nie 
dążyli do budowania jak największej liczby 
mieszkań. Firmy, widząc napór chętnych 
do zakupu, starają się dostarczyć na rynek 
tyle lokali, aby zaspokoić popyt. 
Ten zgłaszają nie tylko osoby, które kupu-
ją na kredyt czy za gotówkę, ale na rynku 
rozpychają się też fundusze inwestycyjne 
(często zagraniczne), które skupują z i tak 
już mocno wykupionego rynku całe bloki 
i osiedla. Potem już działają klasyczne za-
sady ekonomii. Chętnych na zakup jest wię-
cej niż mieszkań na sprzedaż, więc rosną 
ceny. Bez odpowiednio dużej oferty nowych 
mieszkań, ceny te będą rosły szybciej. War-
to więc trzymać kciuki za deweloperów, aby 
udało im się dostarczyć odpowiednią liczbę 
lokali. Dziś największym problemem jest 
brak gruntów do budowy, choć nie bez zna-
czenia są też rosnące koszty materiałów 

i ekip budowlanych – tych może niedługo 
zacząć tym bardziej brakować, gdy z kopy-
ta ruszą inwestycje publiczne i prywatne.

PozwoleNia szyBują od miesięcy

Bardzo wysoką dynamikę obserwujemy 
też w przypadku wydawanych pozwoleń na 
budowę. Tylko decyzje, które deweloperzy 
otrzymali w maju br. pozwalają na budowę 
kolejnych 17,5 tys. mieszkań. Najnowszy 
odczyt jest więc o ponad 63% wyższy niż 
przed rokiem. W sumie wynik ten jest w du-
żej mierze zbieżny z publikowanymi już od 
pół roku. Co miesiąc dowiadujemy się w tym 
czasie bowiem o rosnącej liczbie pozwoleń 
o kilkadziesiąt procent w ujęciu r/r.

mNiej oddawaNych do 
użytkowaNia 

Gorsze informacje napłynęły natomiast 
w przypadku mieszkań oddawanych do 
użytkowania. Tych w maju deweloperzy 
dostarczyli 7,9 tysięcy. To o 28% mniej niż 
przed rokiem. Po części też mamy tu efekt 
bazy – tym razem jednak wysokiej bazy. Tak 
się bowiem składa, że na początku epide-
mii deweloperzy z jednej strony ograniczy-
li liczbę rozpoczynanych inwestycji, a za to 
położyli akcent na jak najszybsze kończe-
nie prowadzonych projektów. W efekcie 
tak jak przed rokiem malała liczba nowych 
budów, tak rosła liczba inwestycji oddawa-
nych do użytkowania.

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Mat. prasowe

Boom Budowlany
z epidemią w tle

Niemal trzykrotny wzrost liczby rozpoczynanych inwestycji przez de-
weloperów – aż tak dobre dane zaprezentował GUS. Boom budowlany 
to pokłosie potężnego popytu na mieszkania. Duża liczba inwestycji 
ma przyhamować presję na wzrost cen lokali.





        

Kłamstwem byłoby stwierdzenie, że Polska jest moto-
ryzacyjną pustynią. Może nie jesteśmy Eldorado, ale 

mamy wiele powodów do dumy i zadowolenia. Jesteśmy 
jednym z największych w Europie producentów części 

zamiennych wykorzystywanych do produkcji samocho-
dów. Fabryki w Gliwicach, Tychach czy Poznaniu należą 

do najlepszych na Starym Kontynencie. Zaś Solarisy 
można spotkać w coraz 

większej liczbie europejskich 
miast. Niestety, przeciętny 
Polak nie może się cieszyć 

z polskiego samochodu, bo 
jednak Opel Astra, Fiat 500 

czy Volkswagen Caddy, choć 
made in Poland, takim nie jest 

i nie będzie.

To Także szansa dla polskie-
go sektora motoryzacyjnego. 
Polski samochód elektrycz-
ny daje możliwość wykre-
owania krajowej specjalizacji 
w branży motoryzacyjnej 
i wspierania firm w budowa-
niu konkurencyjnej oferty 

na globalnym rynku. Mają w tym pomóc uni-
kalne rozwiązania technologiczne tworzone 
we współpracy ze światem nauki. – Naszym 
celem w długiej perspektywie jest nie tylko 
stworzenie lokalnego łańcucha dostaw, ale 
też podnoszenie innowacyjności całego 
sektora – deklarują przedstawiciele Electro-
Mobility Poland. 

CZĘśCI sAmoChoDowE 
mADE In PoLAnD

powojennej historii polskiej motoryzacji najbardziej zapadły nam w pa-
mięć trzy kamienie milowe, za które można uznać licencyjną produkcję 
Fiatów 126p i 125p oraz Poloneza. W jakiej kondycji jest współczesn 
polska motoryzacja i czy w ogóle jeszcze istnieje? Wbrew panującym 

powszechnie, pesymistycznym opiniom – funkcjonuje całkiem nieźle. O inwestycjach, 
poczynionych w ostatnich latach można napisać książkę. Prężnie działają fabryki 
samochodów Fiata, Opla i Volkswagena. Zapowiedziano także produkcję polskiego 
samochodu elektrycznego Izera, na którego czekają miłośnicy motoryzacji.

IZErA, CZyLI ELEkTryCZny 
nAPĘD GosPoDArkI

M
otoryzacja

w

Jaka dzisiaj 
jest polska 

motoryzacja?



 28    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

Kolejnym modelem samochodu elek-
trycznego klasy średniej – wyższej był 
Tesla Model S. Zasięg tego auta wa-
hał się od około 250-500 km w za-
leżności od wersji wyposażenia. 
Pozytywnie na rynek samochodów elek-
trycznych wpłynęła afera Volkswagena 
z 2015 roku. Stwierdzono, że niektóre sa-
mochody wyposażono w specjalne opro-
gramowanie, które wykrywało, że samo-
chód jest poddawany testowi czystości 
spalin i automatycznie dostosowywało 
parametry tak aby osiągnąć pozytywny 
wynik. Podczas standardowej jazdy samo-
chód emitował znacznie większe ilość spa-
lin niż dopuszczają przepisy. Volkswagen 
zmuszony był do wypłacenia olbrzymich 
odszkodowań. Zarząd podjął wtedy decy-

zję o zmianie kierunku rozwoju i produkcji 
samochodów elektrycznych

Pod koniec 2020 roku po światowych dro-
gach jeździło ponad 10 milionów samocho-
dów elektrycznych. Rejestracje EV wzrosły 
o 41% mimo światowego spadku sprzedaży 
samochodów. Na świecie sprzedano ponad 
3 miliony samochodów elektrycznych. 

Samochody elektryczne w Europie stano-
wią 29% wszystkich samochodów elek-
trycznych na świecie. Ich ilość wzrosła 
o 1,46 mln w porównaniu do roku 2019. 
Jest to dowód na to, że samochody elek-

tryczne są coraz bardziej atrakcyjne dla 
konsumentów. Wśród samochodów elek-
trycznych sprzedanych w 2020 roku aż 
68% stanowiły samochody elektryczne 
BEV, pozostałe 32% to samochody typu 
plug-in. Oznacza to, że konsumenci czę-
ściej wybierali napęd w pełni elektryczny. 
W 2020 roku w Polsce było zarejestrowa-
nych 18875 samochodów elektrycznych 
(EV) z czego 10041 szt. były to samocho-
dy w pełni elektryczne (BEV). Pozostałe 
8834 szt. były to samochody hybrydowe 
typu pluch-in (PHEV). Ilość zarejestrowa-
nych w Polsce samochodów elektrycznych 
zwiększyła się o 10236 egzemplarzy w po-

Początek XXI wieku był trendem na 
ekologiczny tryb życia. Wzrastająca 
świadomość proekologiczna sprawi-
ła, że pojazdy elektryczne były coraz 
bardziej ergonomiczne. Przełomem 
okazał się pojazd Roadster produ-
kowany od 2008 roku przez Tesla 
Motors. Na jednym ładowaniu mógł 
przejechać 350 km osiągając pręd-
kość maksymalną około 210 km/h.

Jazda pod napięciem,
czyli elektryczna 
przyszłość samochodu

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Materiały prasowe
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równaniu do roku 2019. Różnica między ro-
kiem 2018 i 2019 wynosi 3650 szt. a więc 
prawie 3 razy mniej niż między rokiem 2019 
i 2020. Liderem rynku okazała się Skoda 
CitigoE iV- małe auto miejskie z segmentu 
A. W 2020 roku sprzedano 516 egzempla-
rzy tego modelu. Model ten był najtańszym 
autem elektrycznym na polskim rynku. Sa-
mochód można było kupić już w kwocie 73 
300 zł. Drugie miejsce w rankingu zajął 
Nissan Leaf - auto kompaktowe z segmen-
tu C z wynikiem 491 egzemplarzy. 

Infrastruktura punktowa 
I ceny ładowanIa

Liczba samochodów elektrycznych i hybry-
dowych typu plug-in nieustająco rośnie. 
Powoduje to coraz większe zapotrzebo-
wanie na miejsca, gdzie możliwe jest ich 
naładowanie. Badania przeprowadzone 
przez Polski Związek Przemysłu Motory-
zacyjnego wykazały, że w Polsce na koniec 
kwietnia 2021 roku dostępnych było 1456 
stacji ładowania i 2838 ogólnodostępnych 
punktów ładowania. Wśród największych 
dostawców sieci ładowania wyróżnić moż-
na: GreenWay, PGE, Tauron, Orlen i Innogy

Zdecydowanym liderem rynku jest Green-
Way, na koniec roku 2020 kierowcy mogli 
korzystać z 225 stacji ładowania tej firmy. 
Drugim dużym graczem jest forma Tauron 
z liczba 192 punktów ładowania. PKN Orlen 
posiada 86 stacji a PGE zakończyła 2020 
rok z ilością 40 stacji ładowania. 

Energia elektryczna nie jest stała dla całej 
Polski. Średnia cena za 1 kWh wynosi 0,61 
zł Naładowanie samochodu elektrycznego 
posiadającego akumulator o pojemności 40 
kWh kosztuje zatem: 40kWh x 0,61 = 24,40

Jest to kwota, którą poniesie użytkownik sa-
mochodu elektrycznego podczas jednego 
pełnego ładowania auta w warunkach do-
mowych. Akumulator o pojemności 40 kWh 
zapewnia zasięg około 266 km. Oznacza to, 
że pokonanie 1 km kosztuje około 0,09 zł. 
Koszt ładowania na stacjach GreenWay 
uzależniony jest od dwóch rzeczy: mocy 
oraz wybranego abonamentu. W powyż-

szej tabeli zostały zamieszczone kosz-
ty jednorazowego ładowania. Dostawca 
oprócz stawek za jednorazowe ładowanie 
oferuje jeszcze 3 pakiety: standard, plus 
i max. Poza płatnościami za 1 kW pakiety 
oferują od 75 do 480 minut postoju auta 
nieobciążonego poborem opłat. Kupując 
abonament klient obciążony jest jednak 
opłatą miesięczną, która może wynosić 
29.99 zł lub 89.99 zł w zależności od wy-
branego abonamentu (greenwaypolska.pl, 
2021). 

Inne warunki poboru opłat obowiązują na 
stacjach PGE. Opłaty uzależnione są od ilo-
ści pobranej energii i czasu ładowania.

Silnik elektryczny mimo swoich niewąt-
pliwych walorów wciąż ma spore ograni-
czenia, wciąż przed nim długi dystans do 
wyjeżdżenia. Najważniejsze zadanie stoją-
ce przed konstruktorami to skumulowanie 
energii w bateriach, które pozwalałyby na 
przemierzanie długich dystansów. Jest to 
przedsięwzięcie technologiczne, które ge-
neruje olbrzymie koszty, więc trudno się 
dziwić, że pionierzy branży i najbardziej 
modni producenci, jak Tesla, bardzo cenią 
swoje wynalazki i reglamentują do nich 
dostęp (u Elona Muska trzeba wpłacić za-
liczkę, by ustawić się w kolejce po auto za 
kilkaset tysięcy złotych).

Dlatego bardziej uzasadnione byłoby pyta-
nie, czy ta rewolucja faktycznie się już za-
częła. Infrastruktura pozwalająca w odpo-
wiednim punkcie „zatankować” elektryczne 
auto jest w Polsce mizerna, a zasięgi tych 
aut nie przekraczają raczej 200 kilometrów. 
Pozostaje więc korzystanie z takiego samo-
chodu w dużym mieście. Punktów ładowa-
nia zresztą nie będzie przybywać, dopóki 
na polskich drogach nie zwiększy się liczba 
takich aut – w tej chwili mamy ich kilkaset, 
co również ma swoje uzasadnienie. Wystar-
czy wejść na serwis Motomi.pl i spojrzeć 
na ceny egzemplarzy z silnikiem elektrycz-
nym. Wciąż są to kwoty o 30–40% wyższe 
niż odpowiedników spalinowych.

W ciągu ostatnich kilku lat zdecydowanie 
zwiększył się popyt na samochody zasi-
lane zieloną zdecydowanie wyprzedził 
podaż. Możemy jednak śmiało założyć, że 
zapotrzebowanie na tego typu auta nie jest 
chwilową anomalią, a stałą tendencją.

Ciężko zignorować skok technologiczny, 
który ta branża zrobiła w ciągu ostatniej 
dekady. Trudno nie wyciągnąć z tego sko-
ku daleko idących wniosków. Samochodów 
elektrycznych będzie przybywać, ich bate-
rie będą coraz lżejsze i bardziej wydajne, 
a gdy koncerny zaczną mocniej ze sobą 
konkurować, ceny spadną.
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Kontakt z przyrodą i poczucie wolności
Pokonując kilometry na dwóch kołach 
nasz organizm otrzymuje od otoczenia 
dużo więcej bodźców, aniżeli podczas 
jazdy samochodem, czy innym środkiem 
transportu (nie licząc paralotni lub innych 
jeszcze bardziej ekstremalnych środków). 
Przysłowiowy „wiatr we włosach” i poczu-
cie „wolności” nie są tylko pustymi sloga-
nami, lecz jedynymi z najważniejszych 
powodów, z których to stawiam ten spo-

sób lokomocji ponad innymi. Jednym ze 
zmysłów, który bardzo mocno działa pod-
czas jazdy jest zmysł węchu. Bo czy jest 
coś przyjemniejszego, jak zapach lasu 
w wiosenne przedpołudnie, albo zapach 
gór w sudeckich dolinach? Poza zmysłem 
węchu odczuwamy wszystkie czynniki at-
mosferyczne, takie jak: temperatura, wil-
gotność, wiatr, deszcz, mgła itd. Dla nie-
których osób czynniki atmosferyczne, na 
które nie mamy wpływu, są nieakcepto-
walne podczas podróżowania. Nasz zmysł 
słuchu też dostaje dużo więcej informacji, 
pod warunkiem, że mamy cywilizowany 
wydech, spełniający jakiekolwiek normy 
hałasu. Zmysł równowagi, podczas jazdy 
po krętej drodze, dostaje tyle bodźców, że 
nasz mózg zaczyna produkować niesamo-
wite ilości dopaminy. W rezultacie ma to 
ogromny wpływ na stan naszego umysłu. 
Sprawa może błaha, bo przecież nie je-
dziemy na urlop po to, żeby oszczędzać, 

tylko po to, żeby odpoczywać. Faktem 
jednak jest, że jazda motocyklem jest 
dużo tańsza, jeśli chodzi o wszelkie opła-
ty drogowe (autostrady, drogi widokowe, 
drogi szybkiego ruchu), przeprawy pro-
mami, tunelami, mostami itd. Opłaty par-
kingowe też są dużo niższe lub nie ma ich 
wcale. A jak zliczymy wszystko razem to 
okaże się, że możemy nasz urlop przedłu-
żyć o jeszcze dwa lub nawet trzy dni.
Motocyklem możemy jechać nie tyl-
ko szybciej, ale możemy wjechać tam, 
gdzie zwykła osobówka nie da rady lub 
nie może. Oczywiście jest to uzależnio-
ne od tego, jakim sprzętem się porusza-
my, ale nawet jadąc na ścigaczu można 
przejechać kawałek lekkim szutrem lub 
terenem. W większości miejscowości wy-
poczynkowych znika problem wjazdu do 
centrum i szukania miejsca parkingowe-
go. Znika też problem stania w korkach, 
co podczas okresu urlopowego znacznie 
poprawia komfort podróżowania. Poza 
tymi oczywistymi sprawami lokalni stróże 
prawa inaczej patrzą na osoby, podróżują-
ce na motocyklu, aniżeli autem. 
Jedni uznają to za plus, inni za największy 
problem. No bo jak spakować wszystkie 
niezbędne rzeczy na dwutygodniowy wy-
jazd? Z własnego doświadczenia wiem, że 
podczas takiego wyjazdu przydają się je-
dynie podstawowe rzeczy. Jeśli dobrze so-
bie zaplanujemy cały wyjazd, to możemy 
też dokładnie przewidzieć, jakie rzeczy 
będą nam potrzebne, a jakie nie. 
Jakoś tak to już jest, że każda przejażdż-
ka, wycieczka czy wreszcie podróż moto-
cyklowa, to niezapomniana przygoda. 

Ale to już inna historia…

Wakacje
na dwóch kółkach

Każdy, kto choć raz doświadczył 
przyjemności jazdy motocyklem 
i poczuł ten rodzaj wolności wie 
jakie są plusy podróżowania jed-
nośladem.

TEKST: Grzegorz Adamczewski
ZDJĘCIA: Grzegorz Adamczewski



Gdyby pozostała tylko jedna marka zegarków, byłby to 
Rolex, założony w 1905 roku przez Hansa Wilsdorfa. Jednak 

gdyby został tylko zegarek Rolex, trudno byłoby wybrać 
między DateJust, Submarinerem, GMT Master, Daytona… 
Z każdym nowym rocznikiem zegarmistrzowskim marka 

z koronąRolexa i jej przyrodnia siostra z tarczą  Tudora 
umiejętnie reinterpretują swoje klasyki, nigdy ich nie 

zmieniając. W pierwszym, 
nadszedł czas na wielki 

powrót Oyster Perpetual 
Explorer, który na tę okazję 

odzyskał swoją pierwotną 
średnicę, spadając z 39 do 

36 mm. i dostępny w dwóch 
wykończeniach.

W kolekcji marki BMC 
nalazły się rowery górskie, 
ale też modele z katego-
rii lifestyle. Seria BMC 
Alpenchallenge to siedem 
różnych propozycji, z któ-
rych część wyposażona 
jest w napędy paskowe. Jak 
wskazuje BMC Polska, ro-
wery te zostały stworzone 

zarówno z myślą o codziennej jeździe po te-
renach miejskich, jak i dłuższych wyprawach 
rowerowych. Modele te można klasyfikować 
jako stylowe i szybkie rowery miejskie. 

roLEx – ArysTokrATA 
wśróD ZEGArków

badania na panelu Ariadna wynika, że połowa Polaków pije butelkowaną wodę 
niegazowaną. Niewielu konsumentów jest jednak świadomych, jakie znaczenie 
ma jej pH. – Im wyższy poziom, tym więcej korzyści dla organizmu – podkreśla-
ją dietetycy i kosmetolodzy. Woda alkaliczna, o odczynie zasadowym powyżej 

7,5 pH, lepiej nawadnia organizm i pomaga mu się szybciej zregenerować, co jest szcze-
gólnie ważne w czasie upałów i aktywności fizycznej. Do tego m.in. wspiera metabolizm, 
równowagę kwasowo-zasadową i nawilżenie skóry. 

NOWE ROWERY 
LIfEsTyLE mArkI bmC

Lifestyle
Z

Co wiemy
o PH wody
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stnieją różnorakie powody, aby 
samemu wypróbować każdy eko-
system, a także przekonać się, 
że każdy z nich ma pewne wady, 

które mogą mieć znaczący wpływ na ro-
dzaj pływania.

RZEKI

Rzeki to świetny sposób, aby zobaczyć ląd 
w innym świetle. Wiele dróg rzecznych na-
dal działa podobnie jak jezdnie i jest wypo-
sażonych w wiele udogodnień dla ruchu tu-
rystycznego Restauracje na dokach, stacje 
paliw i wyciągi najłatwiej znaleźć w głów-
nych systemach rzecznych, obsługujących 
także sieci handlowe. W krajach europej-
skich duże rzeki są również świetnym spo-
sobem na zobaczenie zabytków i dużych 
miast w mniej konwencjonalny sposób oraz 
na podziwianie krajobrazów, których wielu 
nie widziało, takich jak choćby portugal-
skie winnice stary Amsterdam lub prywat-
ne zamki i domy Francji cieszące oczy wod-
nych turystów od bardzo wielu pokoleń.

Dzika przyroda w systemach rzecznych, 
połączonych z morzem, bywa dostępna 
w określonych porach roku, co pozwala 

rzucić okiem na gatunki zwierząt, które 
trudno znaleźć na otwartym morzu, czy 
oceanie. Dotyczy to wielu europejskich 
krajów, w tym także polski, by wspomnieć 
choćby Kanał Augustowski, czy Pojezierze 
Mazurskie

Mimo wielu atrakcji oferowanych przez rze-
ki, jest jednak pewien minus. Otóż rzeki są 
często najpłytszymi rodzajami akwenów, 
co zdecydowanie może ograniczać rozmiar 
łodzi. Bliskość brzegów rzeki do dużych 
drzew oznacza, że stale pojawiają się nowe 
obawy dotyczące zagrożeń wodnych, ponie-
waż drzewa mogą wpadać na powierzchnię 
wody i w jej poprzek. Prądy są dużym pro-
blemem w wielu systemach rzecznych i wy-
magane będą łodzie z wystarczająco moc-
nym silnikiem, aby pokonać nurt. 

jEZIORA

Łodzie na do żeglugi śródlądowej jeziorze 
często są czymś pośrednim pomiędzy ło-
dziami rzecznymi i morskimi, ponieważ je-
ziora znacznie się od siebie różnią. Z jednej 
strony duże jeziora, takie jak te w Krainie 

Wielkich Jezior bywają większe niż wiele 
morskich zatok i mają równie duże fale 
i pływy. Z drugiej strony wiele systemów 
jezior jest połączonych rzekami, co po-
woduje, możliwość podróżowania między 
nimi. Większość jezior łączy jednak dwie 
cechy. Są wodą słodką i mają niewielki lub 
żaden prąd, nawet jeśli występują duże 
fale powierzchniowe.

Pływanie łódką po jeziorze jest ciche i spo-
kojne. Latem większość jezior jest ciepła, 
co sprawia, że pływanie i inne sporty wod-
ne stanowią dodatkową atrakcję takiego 
spędzania czasu. Ogólnie rzecz biorąc, 
słodka woda jest łatwiejsza i bardziej ła-
skawa, dla łodzi niż słona, dlatego pływa-
nie po jeziorach wymaga mniej zabiegów 
konserwacyjnych. Szczególnie wędkarze 
uwielbiają spokojne jeziora, ponieważ ich 
toń znacznie ułatwia znalezienie ławic 
ryb i pozostanie tam przez cały dzień bez 
obawy, że popłyną z prądem dlatego więc 
jeziora są idealnym rodzajem akwenów. 
Mają swój unikalny zestaw dzikiej przyro-
dy i są świetnymi miejscami do zobaczenia 
żółwi, żab i ptactwa wodnego.

Morze, czy rzeki i jeziora?

Dla wielu żeglarzy nie jest 
zaskoczeniem fakt, że 
pływanie może być różne 
w zależności od tego, czy 
pływamy po morzu, rzekach 
czy jeziorach.

I
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Minusem pływania po jeziorach może być 
fakt, że mogą być one również bardzo 
ruchliwymi miejscami, pełnymi wielu in-
nych łodzi, które również cieszą się swoim 
dniem. Pływanie łodzią szczególnie moto-
rową może więc stanowić zagrożenie dla 
wypoczywających na nich amatorów kaja-
karstwa, czy nurkowania. 

PLusy I mInusy PływAnIA Po morZu.

Żeglarstwo morskie , czy pływanie łodzią 
po morzu jest dalece różne, od żeglowa-
nia po rzekach i małych jeziorach. Chociaż 
osłonięte zatoki i spokojne dźwięki mogą 
wydawać się podobne do wielu słodkowod-
nych akwenów, nadal mogą być narażone 
na silne wiatry i prądy pływowe, które że są 
wyjątkową sytuacją w nawigacji. 

Silne wiatry i sztormy oraz duże często od-
ległości między portami i marinami mogą 
sprawić, że jest to trudna i dość niebez-
pieczna perspektywa dla początkujących 
żeglarzy. Jednak nauka pływania łodzią 
po dużych wodach otwiera wiele drzwi, od 
obserwacji największych stworzeń świata 
po możliwość samodzielnego odkrywania 
różnych narodów, pływanie łodzią po mo-
rzu, czy oceanie stwarza także wiele in-
nych możliwości.

Niewątpliwym plusem mórz i oceanów jest 
możliwość obcowania z dziką przyroda, 
od orek i wielorybów, po tropikalne ryby 
i żółwie morskie, jest zawsze niewątpliwą 
atrakcją i silnym przeżyciem. Słoneczne 
wyspy, rozległe góry, wspaniałe wędkar-
stwo, samotność i duże obszary miejskie 
są łatwe do znalezienia. Żeglarstwo jest 
zazwyczaj lepsze na morzu, ponieważ 
w wielu regionach nadmorskich przewa-
żają wiatry. Ponieważ słona woda nie za-
marza łatwo, większość niepolarnych re-
gionów świata pozwala na pływanie łódką 
przez cały rok, pod warunkiem, że zapew-
nimy sobie odpowiednie warunki.

W oceanie jest dziesięć razy więcej stwo-
rzeń niż na lądzie. Dzika przyroda waha się 
tutaj od mikroskopijnych do niemożliwie 
dużych, a wiele z nich jest ekscytujących 
do zobaczenia. 

Jest jednak pewien istotny warunek pły-
wania po morzu. Im dalej wypływamy 
w morze, tym bardziej jesteśmy zdani na 
siebie. Sygnał komórkowy, raporty pogo-
dowe i lokalne zespoły ratownicze mogą 
okazać się nieosiągalne, jeśli wypłyniemy 
za daleko. W zależności od tego, gdzie się 
wybierzemy, pogoda może być intensywna 
i zmienna. Należy o tym pamiętać dla wła-
snego bezpieczeństwa. 

Jachty żaglowe świetnie sprawdzają się na 
słonej wodzie, niezależnie od tego, czy jest 
to mała łódź używana w osłoniętym miej-
scu, czy duża łódź do pływania po oceanie. 
Ich zdolność do pokonywania długich dy-
stansów bez potrzeby stałego paliwa czy-
ni je idealnymi jednostkami oceanicznymi. 
Łodzie, które napotykają na duże fale, są 
często z głębokim kilem, aby umożliwić 
większą zdolność przebijania się przez fale 
i zmniejszyć uczucie rzucania. Z reguły im 

większa łódź, tym większe morze. Jednak 
wielkość łodzi, wymaga również załogi, 
więc należy to również wziąć pod uwagę. 
Zatoki, w których fale są słabo widoczne, 
często można traktować bardziej jak jezio-
ra do celów żeglarskich.

Bez względu na styl pływania, wszystkie 
te rodzaje wody są doskonałym sposobem 
na spędzenie dnia, weekendu, czy długiego 
nawet urlopu. Plusy i minusy wielu z tych 
rodzajów wód często się pokrywają, więc ci, 
którzy chcieliby pewnego dnia spróbować 
rejsu po otwartym oceanie, mogą wspiąć 
się wyżyny swoich możliwości, ucząc się 
nawigacji na mniejszych akwenach. Om 
dalej w las, tym więcej drzew. Ci którzy po-
łknęli wodnego bakcyla wcześnie, czy póź-
niej odpowiedzą na zew oceanu.
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Trend ten utrzymuje się także i w bieżącym 
roku. Oczekuje się, że rosnąca niepewność 
związana z podróżami i bezpieczeństwem 
wśród klientów miała i ma nadal głęboki 
wpływ na firmy zajmujące się czarterem 
jachtów. Obecni operatorzy na rynku czar-
teru jachtów coraz bardziej koncentrują się 
na budowaniu strategii promowania czar-
teru jachtów jako jednej z najbezpieczniej-
szych alternatyw wakacyjnych, ponieważ 
rynek ten jeszcze do niedawna przeżywał 
znaczny wzrost. Oczekuje się, że rosnące 
zainteresowanie zajęciami rekreacyjnymi, 
takimi jak żeglarstwo oraz wzrost wydat-
ków na turystykę, wkrótce znów będą sty-
mulować wzrost rynku. Ponadto oczekuje 
się, że metody rezerwacji z wyprzedzeniem, 
które umożliwiają klientom rezerwację 
jachtów, a także biletów lotniczych wzrost 
ten zdecydowanie przyśpieszą..
Czarter jachtu to prosty i niedrogi sposób 
na spędzenie długich wakacji z rodziną 
i przyjaciółmi bez posiadania swojej wła-
snej łodzi. Dostępność szerokiej gamy opcji 
czarteru jachtów przemawia do młodszych 
pokoleń tym samym napędzając popyt na 
czarter jachtów wśród średniego i młod-
szego pokolenia
Niektóre z najważniejszych czynników 
napędzających wzrost lokalnego i global-

nego rynku czarterów jachtów przekłada 
się na wzrost liczby programów reklamo-
wych promujących jachty, oraz pojawienie 
się wielu internetowych dostawców usług 
jachtowych i liczby jachtów dostępnych do 
wynajęcia.
Zainspirowany tymi czynnikami, rynek 
może wykazać 5,4% w latach 2021-2031. 
Wzrost będzie kontynuowany wraz ze 
wzrostem popytu na zajęcia rekreacyjne, 
zwłaszcza wraz z rozwojem sektora tury-
stycznego.
W ciągu ostatniej dekady czarter jach-
tów ewoluował stopniowo i dzisiaj nadal 
pozostaje głównym nurtem w niektórych 
regionach świata. Od 2018 r. liczba klien-
tów, którzy po raz pierwszy byli świadkami 
znacznego wzrostu, aż do wybuchu COVID-
19. Podczas gdy czartery jachtów z załogą 

stale zyskiwały znaczną popularność na 
całym świecie, oczekuje się, że czas pan-
demii COVID-19 utrudnił zdecydowanie 
perspektywy rynku czarterów jachtów, 
szczególnie w latach 2020/21 roku. 
Mimo wszystko oczekuje się, że oczekuje 
się, że rynek czarteru jachtów będzie na-
pędzany rosnącymi dochodami klientów 
i rosnącym zainteresowaniem turystyką 
morską i zajęciami rekreacyjnymi, takimi 
jak żeglarstwo. Od kilku lat popularność 
łodzi rekreacyjnej zdecydowanie wzrasta, 
torując drogę do ekspansji działalności 
w zakresie usług czarteru jachtów.
Sporty wodne są ogromnym źródłem przy-
chodów dla branży rekreacji i rozrywki 
morskiej. Żeglarstwo, windsurfing, pły-
wanie łódką, przejażdżki skuterami wod-
nymi, parasailing i narty wodne należą 
do największych atrakcji dostępnych na 
wybrzeżu, a ich popularność rośnie. Takie 
usługi są obecnie dostępne w większości 
nadmorskich kurortów i hoteli.
Coraz więcej wczasowiczów poszukuje za-
jęć rekreacyjnych, którymi mogą cieszyć 
się z rodziną i przyjaciółmi. Biorąc to pod 
uwagę, oczekuje się, że programy korpora-
cyjne, i rządowe i inicjatywy podjęte w celu 
promowania turystyki morskiej pobudzą 
rynek czarterów jachtów.

Sytuacja na popandemicznym 
rynku czarterów jachtów

Rynek czarteru jachtów jest 
jednym z najbardziej dotknię-

tych pandemią COVID-19, 
ponieważ liczba czarterów 

jachtów, jak i sprzedaży używa-
nych łodzi drastycznie spadła 

w pierwszej połowie 2020 r.
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Poza tym dla miłośników żeglarstwa, uroda 
szeroko rozpostartych żagli na tle wielkich 
płaszczyzn wodnych tysiąca jezior, otoczo-
nych łagodnie wzniesionymi wzgórzami 
nie wymaga reklamy. Piękne zachody słoń-
ca nad wodą, odskocznia od codzienności, 
raj dla wędkarzy oraz wiele niezapomnia-
nych przeżyć podczas codziennej żeglugi. 
To wszystko czeka na żeglarzy w Krainie 
Wielkich Jezior Mazurskich i innych akwe-
nach w Polsce i Europie.
O ile jachty żaglowe z reguły czarteruje się 
przeważnie na około na tydzień (zwłaszcza 
na południu Europy), to bez problemu moż-
na znaleźć motorówkę, którą da się wynająć 
na dzień, czy nawet na kilka godzin. Okazu-
je się, że nawet tak krótki czas wystarczy, 
by się nią nacieszyć, o czym świadczy zado-
wolenie wodniaków wynajmujących łódki 
w ten właśnie sposób w Trójmieście i oko-
licznych marinach. Dzięki osiąganym pręd-
kościom, można szybko dotrzeć do celu 
i wiele zobaczyć choćby w kilka godzin. 
Większe łodzie motorowe są także dobrym 
rozwiązaniem na dłuższy czarter. Prze-
stronne wnętrze, wygodne kabiny i nowo-
czesne udogodnienia umożliwiają pływa-
nie w luksusowych warunkach. Właśnie ze 

względu na wyposażenie i ilość miejsca na 
pokładzie motorówki są też dobrym rozwią-
zaniem dla osób podróżujących z dziećmi.
Jachty motorowe są z reguły bardzo do-
brze wykończone i oferują wysoki komfort 
na pokładzie. Z tego też względu dla wielu 
mogą być idealne na wakacje. Czas spę-
dzony na eleganckiej, pięknej motorówce 
jest bardzo relaksujący i pozwala oderwać 
się od codzienności. 
Jest jeszcze jedna, dość istotna sprawa. Jak 
zgodnie twierdzą zwolennicy łodzi motoro-
wych, kto choć raz utknął na dłużej w jed-
nym miejscu z powodu flauty, wie doskonale 
jak cisza na morzu. Czy większym jeziorze, 
potrafi dać się we znaki i popsuć plany rej-
sowe. Pływając łodzią motorową jesteśmy 
w dużo mniejszym stopniu uzależnieni od 
warunków pogodowych i zdani na kaprysy 
wiatru. Nawet przy bezwietrznej pogodzie 
z łatwością dopłyniemy do docelowego 
portu i możemy cieszyć się przygodą na wo-
dzie. Dodatkowo dzięki prędkościom, jakie 
osiąga motorówka nie musicie się spieszyć. 
Nic się nie stanie, gdy wypłyniecie trochę 
później. Będąc we Włoszech możecie więc 
pozwolić sobie na leniwe poranne espres-
so w klimatycznym porcie w Salerno, żeby 
potem motorówką sprawnie dogonić ranne 
ptaszki na jachtach żaglowych.
W przeciwieństwie do jachtów żaglowych, 
motorówki nie wymagają tak dużych umie-
jętności wodniackich i z reguły są prostsze 
w obsłudze w porównaniu żaglowych kla-
syków. Nie trzeba przejmować się wybie-
raniem szotów, uważać na bom i pamiętać 
o luzowaniu grota. Początkujących adep-
tów sztuki żeglarskiej, wszystkie te szcze-
góły mogą nieco przytłaczać. Dlatego le-
piej, żeby żaglówką sterował doświadczony 
sternik. Z tego też względu na ogólnie do-
stępnych platformach można wynająć łódź 
ze sternikiem. 

Pływanie łodzią z napędem silnikowym 
także również wymaga pewnych umiejęt-
ności, jednak jest nieporównywalnie prost-
sze. Nawigację i sterowanie nimi ułatwiają 
też znajdujące się na pokładzie urządze-
nia, na przykład stabilizatory zmniejszają-
ce kołysanie, czy coraz bardziej powszech-
ne echosondy. Plusem jest też mniejsze 
zanurzenie łodzi motorowej, dzięki czemu 
płytsza woda nie jest taka straszna i  moż-
na zapuścić się tam, gdzie jacht żaglowy 
już zahacza kilem.

Czymkolwiek zdecydujemy się pływać:
navigare necesse est…

Żagle vs. Silnik
– jaki jacht wyczarterować?

Wielbiciele wodnego wypoczyn-
ku dzielą się na fanów jachtów 
motorowych oraz zwolenników 
klasycznego żeglarstwa. Ci 
pierwsi szukają na wodzie ad-
renaliny, chcą poczuć prędkość 
i spróbować sportów wodnych. 
Ci drudzy doceniają granie wia-
tru w żaglach, przechyły i poczu-
cie bliskości z naturą. 
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Magia
poMorskich wędrówek

zisiaj, idąc wzdłuż za-
kątków i alejek Stare-
go Miasta, kusi zapach 
różnorakich potraw 

z małych i dużych restauracji znajdujących 
się niemal przy każdej ulicy. Trójmiasto 

jest jednym z tych miejsc, które doskonale 
łączą różne kulinarne i kulturowe trady-
cje Europy i świata. Można tu spróbować, 
znakomitej wołowiny w malowniczych re-
stauracjach Gdyni i Sopotu podawanej na 
różne sposoby, zjeść pikantny węgierski 

gulasz, oraz popróbować egzotycznych, 
azjatyckich potraw. Wszystko to w otocze-
niu malowniczych gdańskich kamieniczek 
rodem ze średniowiecznych opowieści, 
obok których kołyszą się żagle w pobli-
skiej marinie... 

Szczególnie dobrym po-
wodem, aby nie przegapić 
Pomorza podczas wakacyj-
nych wędrówek, jest jego 

znana od pokoleń otwartość 
na świat i panująca tutaj 

tolerancja.

D
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Niegdyś duma cesarskich Niemiec, dziś 
Gdańsk może być kulturalną stolicą Polski. 
Miasto szczyci się licznymi muzeami sztuki, 
szekspirowskim teatrem, rozwijającą się 
sceną kulinarną i charakterystyczną dla 
tego miasta architekturą.

Założone w XVII wieku przez Jakuba Wej-
herta miasto zostało zbudowane na lesi-
stym terenie w pobliżu Morza Bałtyckiego. 
Wśród malowniczych, zalesionych wzgórz 
rozciąga się przepiękna Kalwaria Wejhe-
rowska. Miejsce otoczone czcią i sympatią 
turystów. Przemierzając ulice Wejherowa 
nie zapominajmy zatrzymać się na chwilę 
i rozkoszować wspaniałym krajobrazem, 
który potomkowie założyciela miasta nazy-
wali domem.

Rozpocznijmy dzień w Szwajcarii Kaszub-
skiej, korzystając z uroków pojezierza o tej 
samej nazwie W Kościerzynie można wypić 
jedną z najlepszych kaw w regionie i za-
kosztować uroków wspaniałej przyrody. 

Jeśli zechcemy czegoś bardziej ekskluzyw-
nego, możemy wrócić do Trójmiast, bądź 
udać się do innych pełnych uroku miast 
regionu, wśród których zdecydowanie do-
minują Łeba, Ustka u Słupsk, by spróbo-
wać rosyjskiego śniadania a w obiadowym 
menu znajdziemy zarówno tradycyjne, jak 
inowatorskie dania, takie jak rosyjskie bli-
ny (naleśniki z tuszem kałamarnicy) i sma-

żone francuskie paszteciki ziemniaczane 
podawane z tatarem z łososia, wędzonym 
halibutem i sosem chrzanowym). Pomorze 
jest tak bardzo popularne, więc dla własne-
go komfortu należy zarezerwować miejsce 
przynajmniej parę dni wcześniej.
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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.

kultura w kulturze,
czyli nie zawsze bywa Miło…

eatr. Sala prób. Reżyser wraz ak-
torami pracują nad spektaklem. 
Przedstawienie będzie muzycz-
ne, więc z lewej strony sceny 

siedzi pianistka przy instrumencie. Na stoliku re-
żyserskim ciężka popielnica. Nad nim kłęby dymu 
papierosowego. 

– Co ty, Ulka, u licha grasz dziś na tym pianinie?! 
– słychać wrzask reżysera. W tej samej chwili po-
pielnica szybuje ponad głowami aktorów. Pianist-
ka uchyla się i tylko dzięki temu uchodzi z życiem. 
Szkło pęka na setki odłamków trafiając w instru-
ment. Reżyser, jakby nigdy nic, wraca do pracy. 
Brzmi jak fikcja? Zaskoczę Państwa. To stara, lecz 
prawdziwa historia, która wydarzyła się lata temu 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. 

Pisząc o kulturze i sztuce nie sposób nie poruszyć 
tematu zarządzania zespołami ludzkimi, czyli bycia 
liderem. Wam, moi drodzy, właścicielom firm, kim 
jest przywódca – nie trzeba tłumaczyć. Jakie są 
jego zadania także wszyscy wiemy. U nas, w świe-
cie teatru, zasada jest podobna. Jeden człowiek 
zarządza zespołem ludzi i prowadzi ich do poten-

cjalnego sukcesu, czyli w naszym wypadku do 
premiery spektaklu. Reżyser, dyrygent czy chore-
ograf (to w zależności od rodzaju przedstawienia) 
dwoi się i troi, aby efekt końcowy, czyli to, co po-
każemy widzowi, był możliwie jak najlepszy. I poza 
artystycznymi uniesieniami czy twórczą inspiracją 
zwyczajnie musi, a przynajmniej powinien umieć 
wywierać pozytywny, motywujący wpływ na pod-
ległych mu członków zespołu. A z tym bywa różnie. 
Wielu reżyserów (na nich się skupię, gdyż dla mnie 
najbliższa dziedzina twórczości) jest znakomitymi 
artystami i jednocześnie zwyczajnymi chamami. 
Ludźmi świadomymi swej artystycznej wielkość, 
lecz nieszanującymi współpracowników. 

Oczywiście nie wszyscy. Są i tacy, którzy widzą 
partnera w podwładnym i stosują zasady dobrych 
relacji interpersonalnych. I znowu wracając do 
świata biznesu: wielu liderów przyswoiło sobie 
wiedzę, że aby mieć wyniki, należy być przede 
wszystkim lubianym. Nie krytykują! Nikt nie lubi 
krytyki. Wyrażają uznanie. Każdy go potrzebuje. 
Efekty takiego podejścia do drugiego człowieka 
są zaskakujące. W kulturze i sztuce jest podob-
nie. Sam pamiętam, że kiedy przestałem krzyczeć 

na próbach teatralnych, a jednocześnie zacząłem 
chwalić i doceniać choćby najmniejszy rozwój akto-
ra, efektywność pracy wzrosła. To, co wcześniej nie 
wychodziło, nagle zafunkcjonowało i to w zaledwie 
jedną czy dwie próby. Niestety wciąż są i tacy, któ-
rzy uważają, że siłą i przemocą uzyskają zadawala-
jący efekt. Na regale w moim biurze leży książka, 
którą zapewne wszyscy Państwo znacie. Myślę 
o Dale’a Carnegiego „Jak zdobyć przyjaciół i zjed-
nać sobie ludzi”. W mojej ocenie jedna z ważniej-
szych pozycji. Polecam każdemu i to po wielekroć. 
Polecam przede wszystkim tym, którzy pracują 
z wrażliwymi osobami – także w kulturze. 

Przyjęcie za credo poniższych zasad ułatwia ży-
cie: Okazuj ludziom zainteresowanie. Uśmiechaj 
się. Bądź dobrym słuchaczem. Spraw, aby twój 
rozmówca poczuł się ważny. Niby banalne, a czyni 
cuda. I w biznesie, i w kulturze. 

A wracając do teatrów: widziałem ostatnio dwie 
premiery. „Madama Butterfly” w Operze Bałtyckiej 
i „Źli żydzi” w Konsulacie Kultury. Oba polecam, 
chociaż po lockdownie zdobyć bilety do teatrów 
graniczy z cudem. I dobrze!

T



słuchawki dla melomanów

FreeBuds Studio to najnowsze, najdroższe i jednocześnie pierw-
sze wokółuszne słuchawki w ofercie firmy Huawei. Pod względem 
stylistyki i jakości wykonania FreeBuds Studio prezentują się bardzo 
solidnie. Stonowane wzorniczo nauszniki wykonane zostały z połą-
czenia tworzywa i metalu. W 2021 roku to jedno z najważniejszych 
akcesoriów do smartfona, dalece z nim zintegrowane. Słuchawki 

bezprzewodowe służą nam, poza słuchaniem muzyki, do odcięcia się od otaczającego 
nas świata (dzięki ANC), rozmów telefonicznych czy interakcji z urządzeniem, które na 
co dzień spoczywa w naszej kieszeni, za pośrednictwem asystenta głosowego.

ViVo X 50 stworZony
By wyróżniać

Stworzona przez vivo rewolucyjna tylna kame-
ra główna, nazywana „Wielkim Okiem”, została 
umieszczona na podwójnym zawieszeniu kulowym, 
dzięki czemu może się obracać i rejestrować cały 
otaczający ją świat. System kamery z gimbalem 
zastosowany w smartfonie X51 5G oparty jest na 
starannie przemyślanym podwójnym zawieszeniu 
kulowym. Mechaniczny ruch kamery zapewnia 
elastyczną stabilizację obrazu w trzech wymia-
rach i pozwala kompensować drgania w zakresie 
o 300% większym w porównaniu z tradycyjnymi 
technikami optycznej stabilizacji obrazu.

sony alpha 7c – aparat 
Z klasą dla wymagających

Po prawie trzech latach od premiery A7 III, Sony 
wypuściło model w zupełnie innej obudowie. Ta 
nawiązuje mocno do bezlusterkowców serii A6x00. 
Literka „C” w nazwie nowej Alphy odnosi się do jej 
kompaktowych rozmiarów, taka koncepcja przyświe-
cała bowiem jej twórcom. Jak na pełnoformatową 
systemówkę Sony Alpha 7C jest bardzo kompak-
towy i lekki. Format aparatu nie ogranicza jego 
możliwości, jest wręcz przeciwnie: Alpha 7C reaguje 
bardzo szybko, zdjęcia i filmy charakteryzują się 
najwyższą jakością. Filmowców ucieszy rozkładany 
ekran i długie czasy nagrywania.

Gadżetomania

1

2

3









raz z nadejściem 
wakacji, odda-
jemy w Państwa 
ręce pismo, któ-

re mam nadzieję stanie się nie 
tylko nośnikiem informacji, 
ale także pozwoli wypełnić 
Wam czas w sposób przyjem-
ny i radosny, dając garść in-
formacji i rozrywki na najwyż-
szym poziomie.
Express Biznesu, który trzy-
mają Państwo w rękach 
ukazuje się w szczególnym 
momencie, gdy możemy zła-
pać oddech po miesiącach 
ciężkich zmagań z pandemią, 
podczas których sytuacja sa-
morządów w Polsce zdecydo-
wanie się pogorszyła.
Ufam jednak, że nadchodzący 
czas letnich wakacji pozwoli 
na odbudowę nadwątlonych 

sił, w czym jak mniemam pomoże Państwu także nasze pismo.
Szczególnie zachęcam Państwa do zapoznania się z wywiadem 
jaki przeprowadził Rafał Korbut z Mirosławem Murzydło, wójtem 
gminy Subkowy, z którym rozmawiał o mocnych stronach gminy, 
jej rozwoju oraz wyzwaniach, stojących przed władzami samo-
rządowymi w sytuacji walki z wciąż groźną pandemią.
Spójrzmy do kalendarza, za nami niezmiernie trudny okres. Przed 
nami wakacje 2021. Spoglądamy na nie, jak w okno z nadzieją.

 Życzę udanych wakacji i miłej lektury.

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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Bezpieczeństwo
drogowe to priorytet

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Mat. prasowe

Niedawno Wicestarosta Kar-
tuski Piotr Fikus wraz z Etato-
wym Członkiem Zarządu Iwoną 
Formelą podpisali umowy na 
przebudowę ponad 20 km dróg 
powiatowych. 

Remonty zostaną przeprowadzone na 6 
odcinkach na terenie czterech gmin: So-
monino, Żukowo, Przodkowo oraz Kartuzy. 
Przetarg na realizację tak dużego zadania 
wygrała firma - Przedsiębiorstwo Drogowo-
Mostowe ,,DROMOS” z Kartuz za łączną 
kwotę 7 403 887 zł, co dało blisko 3 mln zł 
oszczędności. Na te zadania Powiat Kartuski 
otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 
50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
oraz 5% z budżetów poszczególnych gmin. 
Modernizacją objęte zostaną drogi powia-
towe: Lniska – Sulmin – 5,8 km, Wyczechowo 
- Pstra Suka – 1,9 km, Goręczyno - Ostrzyce – 
3,8 km, Kartuzy - Prokowo – 3,9 km, Miszewo 
- Czeczewo – 3,8 km, Dzierżążno - Dzierżążno 
Szpital – 1 km. Termin realizacji – 4 miesiące 
od dnia podpisania umowy. Zakres robót 
obejmuje: wykonanie warstwy ścieralnej, 
wyrównanie nawierzchni, regulację i uzu-
pełnienie poboczy oraz wykonanie oznako-
wania poziomego grubowarstwowego. 

- Bardzo dziękujemy za wsparcie finanso-
we Wojewodzie Pomorskiemu Dariuszowi 
Drelich, Burmistrzom: Wojciechowi Kan-
kowskiemu i Mieczysławowi Gołuńskiemu 
oraz Wójtom: Marianowi Kowalewskiwmu 

i Andrzejowi Wyrzykowskiemu. Cieszymy 
się, że ceny przetargowe okazały się niższe 
niż te, które wynikały z założeń kosztoryso-
wych, bo to pozwoli na oszczędności, a tym 
samym na realizację kolejnych inwestycji 
drogowych – stwierdził Wicestarosta Kar-
tuski Piotr Fikus. 

Całość została podzielona na trzy zada-
nia. W ramach remontu przewidziano mię-
dzy innymi wykonanie warstwy ścieralnej 
o długości 20,19 km - łącznie dla trzech za-
dań, regulację i uzupełnienie poboczy oraz 
wykonanie oznakowania poziomego grubo-
warstwowego.

Dzięki realizacji inwestycji na remontowa-
nych odcinkach dróg poprawi się równość 
nawierzchni oraz przyczepność jezdni. 
Ponadto ulepszone zostanie odwodnienie 
oraz oznakowanie poziome. Wszystkie te 
działania mają zwiększyć bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. Dodatkowo zakres 

prac umożliwi uporządkowanie poboczy 
i zjazdów.

Wartość zawartych Umów wynosi odpo-
wiednio dla: Zadania nr 1 – 2 255 246,52 zł 
brutto; Zadania nr 2 – 1 990 296,35 zł brut-
to; Zadania nr 3 – 3 158 344,95 zł brutto. 

Powiat na przedmiotowe zamówienie za-
mierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 
10 378 711,00 zł brutto (dla trzech Zadań). 
W wyniku złożonych ofert i wyboru najko-
rzystniejszej oferty zaoszczędził środki na 
łączną wartość 2 974 823,18 zł.

Inwestycja dofinansowana jest z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość 
udzielonego dofinansowania wynosi 5 189 
355,00 zł.

Zakończenie remontu powyższych odcin-
ków dróg powiatowych przypada na dzień 
10 października 2021 r.



Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej 
Kochanowo – Gościcino (powiat wejherowski). Na to 

zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1,5 mln zł. Prace 

remontowe zakończyć się mają w sierpniu. Zakres 
prac jest bardzo szeroki. Przewiduje budowę chodnika, 

wykonanie dwóch zatok autobusowych, wzmocnienie 
oraz poszerzenie 

jezdni do szerokości 
6,5 m oraz wylanie 
nowej nawierzchni. 

Ponadto w Gościcinie 
wybudowana zostanie 
kanalizacja sanitarna 

i sieć wodociągowa.

W Słupsku uruchomiono sys-
tem rowerów miejskich. Jak to 
działa? Wystarczy pobrać od-
powiednią aplikację, zainsta-
lować ją na swoim smartfonie, 
następnie należy uruchomić 
ją i przejść przez  proces 
rejestracji konta. Po zasileniu 
konta odpowiednią kwotą 

można już korzystać z rowerów 
– po otwarciu aplikacji należy znaleźć najbliższy rower 
i zeskanować kod QR znajdujący się na zamku umiesz-
czonym na tylnym kole roweru. Zamek odblokuje się 
automatycznie w ciągu 15 sekund. Można też wpisać 
ręcznie 7-cyfrowy kod umieszczony z boku roweru.

TRwA RoZbudowA 
DrogI powIatowEJ

ramach projektu „Pętla Żuławska” do Malborka trafi 10 żaglówek, z których 
będzie korzystać młodzież szkolna w ramach zajęć z edukacji żeglarskiej. Nie-
dawno odbyło się spotkanie z członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego 

Józefem Sarnowskim, dyrektorem Departamentu Edukacji i Sportu Adamem Krawcem 
oraz pasjonatem i trenerem żeglarstwa Januszem Frąckowiakiem w związku z przystąpie-
niem Miasta Malborka do przedsięwzięcia strategicznego „Kompleksowe wsparcie szkół 
i placówek” w obszarze kształtowania uczniów poprzez edukację morską i żeglarską.

SłupSkI rowEr MIEJSkI 
Już DoStĘpny

Sam
orząd
W

Dziesięć
żaglówek

dla Malborka
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eraźniejszość stawia 
jednak samorząd przed 
nowym wyzwaniem – by 
nie zapominając o tra-

dycji, nieustannie tworzyć warunki dla 
rozwoju lokalnej gospodarki i przedsię-
biorczości. 

DynaMICZny wZroSt DoChoDów

Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej 
każdej gminy jest jej budżet. Jego analiza 
pokazuje źródła finansowania działalności 
jednostki oraz kierunki jej rozwoju. Wia-
rygodne informacje o sytuacji finansowej 
pozwalają na racjonalne gospodarowanie 
publicznymi zasobami w celu właściwego 
wypełniania zadań wobec mieszkańców. 
Na przestrzeni ostatnich czterech lat, za-
uważa się dynamiczny wzrost dochodów 
gminy Gniew. Szczególnie wysokie były one 
w 2020 roku. Z ponad 77 milionów w 2019 
roku, w ubiegłym roku sięgnęły one ponad 
86 milionów. Wzrost ten wynika między in-

nymi z pozyskanych przez gniewski samo-
rząd wielomilionowych dotacji, sięgających 
prawie 9 milionów złotych. Trwająca kaden-
cja burmistrza Macieja Czarneckiego, któ-
rej nadrzędnym celem są oszczędności, po-
zwoliła także na wygenerowanie nadwyżki 
budżetowej. W ubiegłym roku wyniosła ona 
aż 7 902 362,91 złotych, co tym samym 
przyczyniło się także do spadku wskaźni-
ka zadłużenia gminy Gniew. W 2018 roku 
sięgnął on aż 40%, a na koniec 2020 roku 
kształtował się już na poziomie 31%.

gnIEw prZyJaZny InwEStoroM

Szczególną troską samorządu jest tworze-
nie warunków dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści, m.in. poprzez ofertę terenów przemy-
słowych dla lokalizacji nowych inwestycji 
i wsparcie instytucjonalne potencjalnego 
inwestora. Obecnie na obszarze gminy 
funkcjonuje około 600 podmiotów go-
spodarczych. Istnieje tu kilka znaczących 
przedsiębiorstw z kapitałem zagranicz-

W GnieWie
możesz więcej

Gniew to miasto o dużym 
potencjale, otwartym na 

nowe inwestycje. Jego 
dogodne położenie, dobra 

infrastruktura społeczna 
i zmieniająca się przestrzeń 

publiczna czynią go 
miejscem atrakcyjnym 

do życia i inwestowania. 
Historia i przyroda miasta 

i gminy, zadecydowały o ich 
charakterze i wyznaczyły 

kierunek rozwoju tego 
terenu w taki sposób, by 

nadmiernie nie ingerować 
w ich naturalne piękno. 

T
TEKST: Paulina Raińska
ZDJĘCIa: JustVision - Krzysztof Justa; 
UMiG Gniew
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nym. Najważniejsze branże produkcyjne 
to chemiczna, budowlana, elektroniczna 
i okrętowa. Pozyskiwanie inwestorów ze-
wnętrznych jest jednym z najważniejszych 
czynników wzrostu gospodarczego gminy. 
Rozwój usług, nowe miejsca pracy i więk-
sze dochody gminy, przekładają się na za-
spokajanie potrzeb lokalnej społeczności. 

korZyStnE warunkI 
Dla lokalIZaCJI źróDEł EnErgII 

oDnawIalnEJ

Gmina wspiera tworzenie farm wiatrowych 
z zachowaniem walorów krajobrazu i wy-
mogów ekologii. Rozwój energetyki wyko-
rzystującej odnawialne źródła jest bardzo 
ważnym kierunkiem postępu. Mając na 
uwadze korzystne uwarunkowania, opraco-

wany został plan miejscowy dla lokalizacji 
elektrowni wiatrowej w obrębie Tymawa/
Piaseczno/Jeleń, której budowa dobiega 
końca. Trwają ostatnie odbiory inwestycji. 
To jedna z największych na terenie Pomo-
rza farm wiatrowych. Gmina wspiera rozwój 
energii odnawialnej także w postaci budowy 
farm fotowoltaicznych. Przy kompleksowej 
zmianie studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
i Gminy Gniew, planuje się wyznaczenie no-
wych terenów pod inwestycje OZE.

wSparCIE nowoCZESnyCh 
I proEkologICZnyCh roZwIąZań

Od wielu lat Gmina Gniew wspiera projekty, 
które wspierają rozwój nowoczesnych, pro-
ekologicznych rozwiązań. Burmistrz Miasta 

i Gminy Gniew dotuje między innymi mon-
taż kolektorów słonecznych, wspiera de-
montaż wyrobów azbestowych czy budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmi-
na przystąpiła także do programu Czyste 
Powietrze. Promocja inwestycji w oparciu 
o odnawialne źródła energii i ochronę śro-
dowiska jest dziś wyznacznikiem postępu 
i nowatorskiego podejścia do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego gminy.

Gniew - tu warto zainwestować

korzystne położenie geograficzne i dostępność • 
komunikacyjna

profesjonalne wsparcie inwestora• 

wykwalifikowana kadra na lokalnym rynku pracy• 

baza edukacyjna z zawodowymi kierunkami • 
kształcenia

bogate walory turystyczne• 

dogodny dostęp do wyższych uczelni• 

możliwość współpracy z firmami produkcyjnymi • 
i usługowymi

aktywne organizacje pozarządowe• 

otwartość władz gminnych• 

MaCIEJ CZarnECkI
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew 
Jesteśmy przychylnie nastawieni do 
projektów inwestycyjnych zmierzających 
do zagospodarowania terenów przemysło-
wych z zachowaniem szczególnych walorów 
przyrodniczych i kulturowych gminy. Podej-
mujemy starania, aby inwestor miał w nas 
profesjonalne wsparcie podczas procesu 
dokonania analizy ekonomicznej i podjęcia 
strategicznych decyzji dotyczących lokowa-
nia środków finansowych właśnie u nas.
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TEKST: UM Nowy Staw
ZDJĘCIa: UM Nowy Staw

ijający rok był ze 
względu na pande-
mię koronawirusa 
Sars – Cov 2 wyjątko-

wo trudny dla nas wszystkich, także dla 
nowostawskiego samorządu. Pomimo to, 
udało się zrealizować większość założeń. 
Dokończyliśmy rozpoczęte w poprzednich 
latach przedsięwzięcia. Przygotowaliśmy 
kilka dużych projektów, zdobyliśmy dofi-

nansowanie kilku planowanych inwestycji 
oraz przedsięwzięć społecznych.

Zakończyliśmy na przykład rewaloryza-
cję zabytkowego centrum Nowego Stawu, 
dzięki czemu nasze nowostawskie rynki 
Kościuszki i Pułaskiego zmieniły się w przy-
jazną mieszkańcom oraz przyjezdnym, 
uporządkowaną przestrzeń. Wyremonto-
waliśmy wszystkie prowadzące do rynków 
ulice i chodniki, dwa parkingi, powstała 
zajezdnia z przystankami dla transportu 
publicznego. Zabytkowe centrum miasta 
zmieniło swoje oblicze, wypiękniało. 

Zrealizowaliśmy lub rozpoczęliśmy kolejne 
inwestycje, w tym m.in. w ramach wartego 

ponad 10 mln zł, zintegrowanego projektu 
rewitalizacyjnego wykonaliśmy remont 
i adaptację budynku przy ul. Słowackiego 
na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, 
które rozpoczęło swoją działalność w paź-
dzierniku ubiegłego roku.

Gmina Nowy Staw skutecznie pozyskuje 
środki zewnętrzne (dotacje z funduszy unij-
nych, z budżetu państwa i innych źródeł), 
bez których nie byłoby możliwe zrealizowa-
nie ważnych dla mieszkańców inwestycji 
i przedsięwzięć społecznych. Większość za-
dań i inwestycji jest realizowanych z mniej-
szym lub większym udziałem pozyskanych 
przez urząd środków zewnętrznych. Korzy-
staliśmy z wielu dostępnych źródeł unij-

Inwestycje, zmiany miejskiej przestrzeni, 
plany na najbliższą przyszłość.

M

 noWy StaW
- czyste serce żuław

Herb Nowego Stawu na Rynku Pułaskiego

Jerzy Szałach Burmistrz Nowego Stawu
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nych pieniędzy, aplikując w konkursach 
ogłaszanych w ramach różnych programów 
unijnych, zarówno na szczeblu krajowym, 
jak i regionalnym.

Pozyskaliśmy kolejne środki zewnętrze tak 
ważne dla rozwoju miasta i gminy.

Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg pozwoli na przebudowę układu dro-
gowego w miejscowości Lubstowo, dotacje 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych na budowę świetlico – remizy w sołec-
twie Myszewo i rozpoczęcie budowy w No-
wym Stawie pierwszej, pełnowymiarowej, 
wielofunkcyjnej hali sportowej.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich nowe oblicze zyska 
skwer w pobliżu budynku urzędu miejskie-
go, gdzie powstanie infrastruktura rekre-
acyjno – rowerowa dla mieszkańców.

Z innych pozyskanych z różnych źródeł 
środków finansowych będziemy mogli wy-
remontować drogę śródpolną w Laskach 
czy zagospodarować przestrzeń rekre-
acyjną w Mirowie.

Na wszystkie te inwestycje czekają nasi 
mieszkańcy.

plany InwEStyCyJnE na 2021 rok 

Planów inwestycyjnych jest dużo. Począw-
szy od dokończenia rozpoczętych projek-
tów, w tym np. wartego ponad 10 mln zł 
zintegrowanego projektu rewitalizacyjne-
go obejmującego kilka dużych zadań in-
frastrukturalnych m.in. zagospodarowanie 
terenu dwóch osiedli mieszkaniowych. 

Niedawno, za sprawą projektu termo-
modernizacyjnego, swój wygląd zmienił 

budynek urzędu miejskiego a w 2021 i ko-
lejnych latach zajmiemy się termomoder-
nizacją budynków szkolnych.

Aplikujemy o środki zewnętrzne potrzebne 
na termomodernizację, remonty i rozbu-
dowę budynków Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego, w tym przedszkola oraz szkoły 
na ul. Gdańskiej a także na dalszy rozwój 
infrastruktury rowerowej i dokończenie 
budowy sieci ścieżek rowerowych. 

Ważnym celem na najbliższe lata jest 
promocja gospodarcza gminy i rozwijanie 
naszej oferty inwestycyjnej, tak by zain-
teresować potencjalnych inwestorów, na 
których czeka duży, uzbrojony i dobrze 
skomunikowany teren po byłej cukrowni. 

Priorytetem na najbliższą przyszłość 
jest także skoncentrowanie wysiłków 
na działaniach społecznych, w tym ob-
jęcie wsparciem rodzin, seniorów i nie-
pełnosprawnych. Przygotowujemy się do 
otwarcia w Nowym Stawie kolejnych, poza 
funkcjonującym już Centrum Wsparcia 
Rodziny, placówek, w tym m.in. Centrum 
Opiekuńczo – Mieszkalnego dla osób nie-
pełnosprawnych czy klubu seniora.

Rynek Kościuszki po rewitalizacji przestrzeni

Rynek Pułaskiego po rewaloryzacji przestrzeni
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MoDRaKi UGoŚCiŁy
PaNiĄ PrezyDeNtowĄ

MoDrakI w fInalE

Ogólnopolski finał konkursu odbył się w so-
botę 19 czerwca w siedzibie Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazow-
sze” w Otrębusach. Swoją twórczość przed-
stawiło 16 KGW z całej Polski – reprezentacje 
wszystkich województw, wybrane przez ko-
misję pod przewodnictwem dr Barbary Fe-
dyszak-Radziejowskiej, Doradcy Prezydenta. 
To konkurs naprawdę wyjątkowy! Jak poda-
je Kancelaria Prezydenta (organizator kon-
kursu), w ramach tego wydarzenia wyłonio-
ne zostały bowiem najlepsze w Polsce Koła 
Gospodyń Wiejskich, których działalność 
przyczynia się do budowania lokalnych wię-
zi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości 
regionalnej.
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że zaszczyt 
reprezentowania Pomorskiego przypadł 
w udziale naszym kociewskim Gospody-

niom z KGW „Modraki” z Borzechowa. A one 
włożyły wiele pracy, pasji i serca w to, by 
zaprezentować nasz region jak najpiękniej. 
I wspaniale im się to udało.

koCIEwSkIE wESElE

Tematem przewodnim sobotniego finału 
konkursu były regionalne zwyczaje oraz ob-
rzędy ślubne i weselne. Każdy region przy-
gotował aranżację stołu weselnego oraz 
przedstawił krótką inscenizacją lokalnych 
zwyczajów weselnych. 
Co pokazały nasze kociewskie „Modra-
ki”? Mówiąc krótko – pokazały Pomorskie 
i nasze Kociewie z jak najlepszej strony. 
Stół weselny wzbudzał zachwyt już samą 
prezentacją, na którą wiele osób od razu 
zwracało uwagę. Modrakowa zastawa, 
lawendowe bukieciki i sakiewki, piękne 
haftowane obrusy i serwety. Prezentacja 

była imponująca, a jedzenie – wyśmienite! 
Prawdziwą furorę zrobiły zwłaszcza ru-
chanki z fjutem, o których mówili tu po pro-
stu wszyscy. Wyśmienita była też potraw-
ka z kurczaka po kociewsku, swojski zylc, 
gołąbki z kaszą gryczaną i grzybami czy 
rosół z lanymi kluskami. Do tego słodkości 
– pachnąca, przepyszna drożdżowa babka 
i maleńkie ciasteczka, udekorowane płat-
kami chabrów i maków. Pośród wszystkich 
tych pyszności najważniejsze miejsce zaj-
mował bochen chleba z solą. Gospodynie 
nie tylko pokazały, jak wspaniale potrafią 
gotować, ale podzieliły się z komisją kon-
kursową również wiedzą i swoją miłością 
do Kociewia. Opowiadały m.in. o znaczeniu 
naszych tradycji i wielkim szacunku do 
nich, a zrobiły to tak wspaniale i żywioło-
wo, że o Kociewiu i naszym stole weselnym 
zrobiło się szybko głośno. „Odwiedzali nas 
i  zajadali  się  naszymi  daniami  uczestnicy 

Fantastyczny sukces Koła Gospodyń Wiejskich „Modraki” z Borzechowa (Gmina Zblewo)! 
Panie Gospodynie reprezentowały województwo pomorskie w finale konkursu dla KGW 

o nagrodę Małżonki Prezydenta RP. I zaprezentowały się wspaniale!

TEKST: UG Zblewo
ZDJĘCIa: UG Zblewo
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finału z wielu regionów. No a ruchanki z fju-
tem schodziły jak ciepłe bułeczki! I wszyscy 
pytali o jedno – co to jest ten fjut? Nie mogli 
uwierzyć,  że  to syrop z buraka!” – wspomi-
na Elżbieta Piórkowska, przewodnicząca 
KGW Modraki.

ruChankI Z fJutEM

Nic więc dziwnego, że komisja konkursowa 
była zachwycona. Kucharz Prezydenta RP 
– członek jury - z uznaniem dopytywał nie 
tylko o słynne ruchanki i fjuta, ale i o bia-
ły sos do potrawki. Niezwykle samczny! 
A później na kociewskim weselisku poja-
wiła się Pierwsza Dama Agata Kornhau-
ser-Duda. Pani Prezydentowa zachwyciła 
się już pięknym powitaniem ze strony Ko-
ciewiaków – a powitano ją piosenką o miło-
ści do Kociewia, a jakże!
„Jesteśmy szczęśliwi, że Pani Prezydentowa 
powiedziała  nam  tak  wiele  ciepłych  słów 
i doceniła naszą pracę i nasze starania. Za-
uważyła  nawet  najmniejsze  drobiazgi –  jak 
choćby oryginalną zastawę czy polne kwia-
ty.  Bardzo  smakowały  jej  nasze  ruchanki 
z  fjutem  i  potrawka  kociewska.  Z  zacieka-
wieniem obejrzała naszą skrzynię z wianem 
i spróbowała swoich sił na burczybasie. Do-
pytywała o  nasze działania,  o  nasz  region. 

To  było  przemiłe  spotkanie,  jesteśmy  bar-
dzo  szczęśliwe,  że  mogłyśmy  pokazać  na-
sze Kociewie… ” – wspomina Elżbieta Piór-
kowska. Gospodynie ofiarowały Małżonce 
Prezydenta bukiet kociewskich, polnych 
kwiatów i nalewkę z płatków dzikiej róży 
oraz ciasteczka z płatkami chabrów, który-
mi Pani Prezydentowa tak się zachwycała.

koCIEwSkIE CZEpSIny

W drugiej części finału „Modraki” zapre-
zentowały inscenizację pn. „Czepsiny”. 
Był i wionek lewandowy, były maszki, były 
przyśpiewki i tańce, a na koniec na głowie 
panny młodej pojawił się czepek. Znak, iż to 
już nie panna, a mężatka!
Po części konkursowej „Modraki” wzięły 
udział w warsztatach tanecznych poprowa-
dzonych przez zespół Mazowsze, a kulmina-
cyjnym punktem wydarzenia był przepiękny 
występ Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze.
Modraki wróciły do domu pełne wrażeń. 
Wszyscy im tu mocno kibicowali i trzymali 
kciuki, nie kryjąc dumy i radości. „ Dziękuje-
my wszystkim, którzy nas wspierali i pomogli 
w przygotowaniu się do finału konkursu. Była 
to dla nas wielka radość i zaszczyt reprezen-
tować  Pomorskie,  Kociewie  i  Gminę  Zblewo 
przed całą Polską. Była to również wspaniała 
przygoda  i  lekcja,  bo mogliśmy poznać  i  zo-
baczyć najpiękniejsze zwyczaje oraz tradycje 
innych regionów. A spotkanie z Panią Prezy-
dentową  i  Mazowszem  było  wręcz  niezapo-
mniane! Dziękuję także moim kochanym „Mo-
drakom”  i  naszym  Przyjaciołom,  bo  daliśmy 
z siebie wszystko” – nie kryje E.Piórkowska.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręcze-
nie nagród zaplanowane jest na wrzesień 
w Pałacu Prezydenckim.
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traDycja 
i NowoczesNość. 

GMina KobylniCa 
to wyjĄtkowe miejsce

Gmina Kobylnica leży w północno – zachod-
niej części województwa pomorskiego. 
Zajmuje obszar niemal 25 tysięcy hekta-
rów i liczy niemal 13 tysięcy mieszkańców. 
Przebiegające przez nią główne szlaki ko-
munikacyjne i bliskość Słupska, prawie 90 
– tysięcznego miasta, czynią ją miejscem 
wygodnym do życia i atrakcyjnym dla inwe-
storów. To atrakcyjne tereny przeznaczone 
pod zabudowę mieszkalną, przemysłową, 
usługową i rzemieślniczą. 

Wójtem Gminy Kobylnica od 1998 roku 
jest Leszek Kuliński. W wyborach samo-
rządowych w 2018 roku uzyskał wśród 
mieszkańców ponad 67% poparcia 
w pierwszej turze.

Mijające lata upłynęły pod znakiem kolej-
nych przedsięwzięć inwestycyjnych, które 

znacząco wpłynęły na poziom życia i bez-
pieczeństwo mieszkańców Gminy. Między 
innymi kontynuowano budowę lokalnych 
systemów zbiorczych oczyszczania ście-
ków wraz z przebudową sieci wodocią-
gowej oraz działania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej - poprzez mo-
dernizację oświetlenia dróg, instalując no-
woczesne energooszczędne oprawy typu 
LED w kolejnych miejscowościach Gminy. 

Równie ważne było przedsięwzięcie przy 
udziale środków unijnych obejmujące kom-
pleksową termomodernizację 11 obiektów 
użyteczności publicznej, tj. przyszkolnych 
sal gimnastycznych w Słonowicach i Koń-
czewie, świetlice wiejskie w miejscowości 
Bolesławice, Kczewo, Kruszyna, Lulemino, 
Sycewice, Widzino, budynek remizy stra-
żackiej w Sierakowie oraz budynki Urzędu 
Gminy i urzędowego archiwum. 

Przyjazne, umożliwiające 
kontakt z przyrodą miejsce. 
Połączenie tradycji i prężnie 
rozwijającego się samorządu. 
Gmina Kobylnica to przykład 
znakomicie zorganizowanej, 
europejskiej gminy wiejskiej. 

Budowa zbiorników retencyjnych i zagospodarowanie przyległych terenów - przykład inwestycji realizowanej przy 
finansowym wsparciu

TEKST: UG Kobylnica
ZDJĘCIa: UG Kobylnica
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Priorytetową wartością dla tutejszego sa-
morządu były i są sprawy związane ze sta-
nem dróg. Kluczowe jest więc systematycz-
ne przekazywanie środków finansowych na 
remonty i budowę dróg gminnych oraz za-
angażowanie finansowe w remonty dróg po-
wiatowych, co jest podstawą działania roz-
woju gospodarczego. Pozyskiwane na te cele 
środki pochodziły zarówno z funduszy unij-
nych jak i państwowych. Na przestrzeni lat, 
w związku ze stałym rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego, zwiększa się ilość dróg sta-
nowiących mienie komunalne – jednocześnie, 
dzięki sukcesywnie realizowanym inwesty-

cjom zwiększa się ilość dróg o nawierzchni 
utwardzonej. Gmina poprzez liczne inwesty-
cje, niejednokrotnie przy udziale środków ze-
wnętrznych i przy akceptacji mieszkańców, 
podnosi stan nawierzchni dróg. 

Wśród najważniejszych zadań inwestycyj-
nych ostatniego okresu warto wskazać prze-
budowę układu komunikacyjnego w miej-
scowości Kończewo wraz z przebudową 
drogi łączącej Sierakowo z Kończewem oraz 
Kończewa z Kuleszewem. Ważnym projek-
tem była również modernizacja ulicy Leśnej 
w Kwakowie, na którą pozyskano środki z bu-
dżetu państwa. Jednocześnie, w związku ze 
znacznym rozwojem budownictwa mieszka-
niowego (w szczególności jednorodzinnego) 
- Gmina corocznie realizuje (między innymi 
przy wsparciu kolejnych inwestorów) suk-
cesywną budowę kolejnych dróg gminnych 
i wewnętrznych w m.in. miejscowościach Ło-
sino, Bolesławice, Kobylnicy, Kwakowie, Wi-

dzinie czy Zajączkowie. Zajączkowo. W roku 
2019 przy udziale finansowym Gminy i Po-
wiatu, po 50 % kosztów realizacji robót bu-
dowlanych przebudowano długo oczekiwaną 
drogę powiatową Kruszyna - Żelki o długości 
1,8 km za kwotę łączną w wysokości ponad 
717 tys. zł, poprzez wzmocnienie istniejącej 
nawierzchni bitumicznej (spękanej z liczny-
mi koleinami) i wykonanie nowych warstw 
asfaltowych z wykonaniem obustronnych 
poboczy z kruszywa łamanego. W wyniku 
prowadzonych zadań inwestycyjnych drogo-
wych w roku 2019 nastąpił wzrost ilości dróg 
o nawierzchni twardej ulepszonej a spadek 
ilości dróg gruntowych. Na koniec roku 2019 
wynosił on już tylko – 404,10 km. Aktualnie 
trwają prace związane z remontami ważnych 
układów komunikacyjnych w Kobylnicy – uli-
ce Wodna, Sportowa, Rumiankowa. 

Poprawie poziomu bezpieczeństwa na dro-
gach służy również projekt modernizacji 
i rozbudowy oświetlenia ulicznego poszcze-
gólnych sołectw. W listopadzie samorząd 
podpisał umowę na realizacje oświetlenia 
ulicznego w formule Partnerstwa Publiczno 
– Prywatnego. Będzie to największe przed-
sięwzięcie tego typu w kraju. 

gMIna koBylnICa
Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20 76-251 Kobylnica
Województwo Pomorskie
tel.: +48 59 858 62 00
fax.: +48 59 810 21 43
sekretariat tel.: +48 59 858 62 01
e-mail: kobylnica@kobylnica.pl
adres skrzynki ePUAP: /59r47dodbr/skrytka

Siedziba Urzędu Gminy

Gmina Kobylnica sukcesywnie stara się wprowadzać rozwiązania z zakresu OZE. 

Znakiem rozpoznawczym Gminy Kobylnica jest duża 
liczba elektrowni wiatrowych
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Zakończono inwestycję 
w kartuskim szpitalu

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: Mat. prasowe

Niedawno miało miejsce otwarcie 
nowej Centralnej Sterylizatorni 
wraz z wyposażeniem.

Wicestarosta Kartuski  Piotr Fikus i Prezes 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartu-
zach Paweł Witkowski dokonali otwarcia 
Centralnej Sterylizatorni w Kartuskim 
Szpitalu. 
Jest to inwestycja, która w znaczącym 
stopniu usprawni pracę szpitala, ale przede 
wszystkim rozwiązuje problem, z którym 
placówka borykała się od lat, gdyż zapewni 
prawidłowy proces czyszczenia i dezynfek-
cji narzędzi używanych na poszczególnych 
oddziałach szpitala. Łączna wartość inwe-
stycji to kwota 2 340 653 zł, przy dofinan-
sowaniu z budżetu Powiatu Kartuskiego - 1 
500 000 zł, pozyskanych środkach unijnych 
- 600 000 zł oraz wkładowi własnemu spół-
ki - 240 653 zł. Wykonawcą robót budow-
lanych była - Firma Concept Bau Krzysztof 
Wroński, zaś dostawcą urządzeń do steryli-
zacji - Firma Informer Med. Sp. z o.o..
Nowa sterylizatornia wyposażona została 
w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. 
Zlokalizowana została w piwnicach starego 
budynku szpitala.

Jak podkreślił podczas uroczystego otwar-
cia - mówił Paweł Witkowski, prezes kartu-
skiego szpitala, jest to niezwykle ważne, 
centralne miejsce szpitala. Stworzenie 
i wyposażenie nowoczesnej sterylizatorni 
ma znacznie usprawnić proces zabiegowy, 
który codziennie odbywał się w sposób – jak 
sam to określił prezes Witkowski - „niecywi-
lizowany” (dodajmy, że dotąd proces stery-
lizacji przebiegał częściowo na poszcze-
gólnych oddziałach - teraz wszystko będzie 
odbywać się w jednym, przygotowanym 
specjalnie do tego celu miejscu).
- Jestem szczęśliwy, że udało się tę inwesty-
cję zrealizować przy wsparciu środków po-

wiatu. Mamy już kolejne plany inwestycje. 
Ta kadencja ma być ukierunkowana m.in. 
na inwestycje w służbę zdrowia - podkreślał 
wicestarosta Piotr Fikus.
Inwestycja miała szeroki zakres prac, wy-
konano m.in. roboty rozbiórkowe, izolacyj-
ne i budowlane, wzniesiono konstrukcje 
budowlane, tynki, posadzki oraz instalacje 
(elektryczną i teletechniczną - w tym insta-
lację odgromową, oświetlenie ewakuacyjne 
i sieci telefoniczną oraz komputerową). Za-
łożono także instalacje: alarmową, sanitar-
ną oraz wentylacyjną.
Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,3 
mln zł. 
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d uroczystego odtwo-
rzenia Hymnu Rze-
czypospolitej Polskiej 
o godzinie 13:00 roz-

poczęło się w dniu 13 czerwca br. odsło-
nięcie tablic pamiątkowych w Ogólno-
polskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza. 
Wspólnie uczciliśmy pamięć o wszystkich 
tych, którzy dla polskiego morza żyli, któ-
rzy na nim pracowali i którzy życie w jego 
toni utracili.
Przed odsłonięciem Gwiazd Zasłużonych 

Ludzi Morza głos zabrali gospodarz wyda-
rzenia, kierujący pracami kapituły Zasłu-
żonych Ludzi Morza wójt gminy Kosako-
wo, Marcin Majek, a następnie Senator X 
kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
Sławomir Rybicki. 
Tytuł „Zasłużony Człowiek Morza” otrzyma-
ło czterech kandydatów, trzech wyłonionych 
w tym plebiscycie w ubiegłym roku oraz je-
den tegoroczny zwycięzca: kmdr dr hab. inż. 
Ignacy Gloza, kmdr Roman Francki, ks. gen. 
bryg. Józef Wrycza, kpt. ż.w. Zbigniew Dey-

czakowski (wyłoniony w tym roku).
Po odsłonięciu tablic nastąpiła ceremo-
nia wręczenia odznaczeń. Złotą Odznakę 
Szkoły Morskiej w Tczewie wręczył prof. dr 
honoris causa Akademii Marynarki Wojen-
nej, kpt. ż.w. Daniel Duda, honorowy prezes 
Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, 
jako jedyny honorowy tczewianin z pierw-
szego rocznika Szkoły Morskiej w Tczewie 
podarował odznakę tzw. Znak Absolwenta 
Szkoły za krzewienie tradycji morskiej na 
ręce wójta gminy Kosakowo.

TEKST: UG Kosakowo
ZDJĘCIa: UG Kosakowo

W Rewie (gmina Kosakowo) odbyła się XVII Uroczystość Odsłonięcia Tablic Pamiątkowych 
w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza.

aleja ZaSŁUżonyCh 
lUDZi morza

O



 18    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczy-
ków na ręce Komendanta Komisariatu Po-
licji w Kosakowie Podkomisarza Marcina 
Wittbrodta wręczył Prezes Związku Pił-
sudczyków okręgu Kaszubskiego w Kosa-
kowie gen. bryg. zw. Władysław Paciuch 
wraz z profesorem Danielem Dudą.
Medal za krzewienie idei i czynów Pierw-
szego Marszałka Józefa Piłsudskiego dla 
gminy Kosakowo na ręce wójta gminy 
Marcina Majek wręczył Prezes Związku 
Piłsudczyków okręgu Kaszubskiego w Ko-
sakowie gen. bryg. zw. Władysław Paciuch  
wraz z profesorem Danielem Dudą.
Na zakończenie uroczystości tradycyjnie 
złożone zostały wiązanki kwiatów pod 
Krzyżem Morskim w Alei Zasłużonych 
Ludzi Morza. Złożyli je: senator IX i X 
kadencji Sławomir Rybicki, Wójt Gminy 
Kosakowo Marcin Majek, ks. prałat pro-
boszcz parafii św. Rocha w Rewie Michał 
Oksiuta, szef szkolenia 3. Flotylli Okrętów 
komandor  Albert Figat, delegacja Akade-
mii Marynarki Wojennej na czele z: kontr-
admirałem prof. dr hab. Rektorem AMW 
Tomaszem Szubrychtem na czele, dele-
gacja Regionalnego Centrum Informatyki 
Gdynia  im. ppłk Ignacego Szpunara z ko-
mandorem  Andrzejem Godeckim na cze-
le, generał bryg. zw. Władysław Paciuch 
- prezes Okręgu Kaszubskiego w Kosako-
wie Związku Piłsudczyków RP, honorowy 
prezes Polskiego Towarzystwa Nauto-
logicznego prof. dr honoris causa kpt. 

ż.w. Daniel Duda, gen. bryg. zw. Leszek 
Wiśniewski – prezes Okręgu Północnego 
w Rozewiu Związku Piłsudczyków RP, dr 
Barbara Męczykowska – reprezentująca 
Instytut Pamięci Narodowej o/Gdańsk, 
przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 
Andrzej Śliwiński wraz z radnymi Beatą 
Glozą i Michałem Przysieckim, delegacja 
II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni 
im. A. Mickiewicza na czele z dyr. Elżbietą 
Zarembą, delegacja IX Liceum Ogólno-
kształcącego w Gdyni im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego na czele z dyr. Wiesławą 
Krysztofowicz, Szkoła Podstawowa im. 

Obrońców Kępy Oksywskiej w Dębogórzu 
na czele z wicedyrektor Teresą Czerwiń-
ską – szkołę tę ukończył upamiętniony 
w Alei Ignacy Gloza.
Z okazji odbywającej się uroczystości przy 
rewskiej alei stanęła wystawa Instytutu 
Pamięci Narodowej pt. „Należy stworzyć 
niepodległe państwo polskie (...) z wol-
nym dostępem do morza. Powrót Pomorza 
i Kujaw do Polski 1918–1920”
Na ekspozycji poruszone zostały nastę-
pujące kwestie: geneza odrodzenia Rze-
czypospolitej, walka o granice, działal-
ność niemieckiej ochotniczej organizacji 
paramilitarnej Grenzschutz Ost (Straż 
Graniczna Wschód), powstanie wielkopol-
skie, powrót Pomorza i Kujaw Zachodnich 
do Polski, Zaślubiny Polski z morzem, 
spory na zachodnim pograniczu, plebi-
scyt na Powiślu, wojna polsko-bolszewic-
ka. Ciekawą częścią wystawy są sylwetki 
Ojców Niepodległości Pomorza i Kujaw 
m.in. ks. gen. bryg. Józefa Wryczy, które-
go pamiątkową tablicę odsłonięto w tym 
roku. Współautorką wystawy jest miesz-
kanka gminy Kosakowo dr Barbara Mę-
czykowska.
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SylwEtkI oDZnaCZonyCh:

komandor dr hab. inż. Ignacy gloza, prof. 
akademii Marynarki wojennej
(ur. 23 lipca 1961 r., zm. 4 listopada 2016 r.) 
w latach 1980-1985 studiował w Wyższej 
Szkole Marynarki Wojennej jako słuchacz 
podchorąży, na Wydziale Mechanicz-
no-Elektrycznym. W roku 1994 uzyskał 
stopień doktora nauk technicznych w za-
kresie budowy i eksploatacji maszyn. 
Służbę w Akademii Marynarki Wojennej 
rozpoczął w 1996 roku jako adiunkt Za-
kładu Pól Fizycznych Okrętu AMW. Od 
1999 roku pełnił funkcję Kierownika Ze-
społu Hydroakustyki oraz Kierownika 
Zakładu Pól Fizycznych Okrętu. W latach 
2004-2009 był kierownikiem Zakładu 
Radiolokacji i Hydrolokacji AMW. W 2009 
roku został szefem Zespołu Badawczego, 
a w 2011 adiunktem– szefem Centrum, dy-
rektorem Ośrodka Technologii Morskich 
AMW. W roku 2014 uzyskał tytuł dokto-
ra habilitowanego nauk technicznych, 
w dyscyplinie budowa i eksploatacja ma-
szyn, nadany przez Akademię Górniczo 
Hutniczą w Krakowie oraz mianowany 
został profesorem nadzwyczajnym Aka-
demii Marynarki Wojennej. Piastował 
między innymi funkcję dziekana Wydziału 
Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Aka-
demii Marynarki Wojennej im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdyni, a także funkcję 
prorektora do spraw nauki na tejże uczel-
ni. Był wiceprzewodniczącym Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Aku-
stycznego oraz członkiem Komitetu Aku-
styki Polskiej Akademii Nauk.

komandor roman wojciech francki
(ur. 17 kwietnia 1903, zm. 6 lipca 1996) był 
uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 
oraz II wojny światowej. W okresie mię-
dzywojennym pełnił funkcję dowódcy ka-
nonierek „Generał Haller” i „Komendant 
Piłsudski” oraz torpedowca „Mazur”. Od 
1939 roku przebywał na Zachodzie Europy. 
Podczas II wojny światowej między innymi 
dowodził niszczycielem „Błyskawica”, po 
zakończeniu zmagań wojennych pozostał 
na emigracji.

generał brygady Józef wrycza
pseudonim „Rawycz”, „Delta”, „Śmiały” 
(ur. 4 lutego 1884 r., zm. 4 grudnia 1961 r.) 
– proboszcz Wojska Polskiego, duchowny 
katolicki, legendarny działacz niepodle-
głościowy na Pomorzu w latach 1917-1920, 
działacz społeczny i polityczny o pocho-
dzeniu narodowym, przywódca organizacji 
konspiracyjnych – Wojskowa Organizacja 
Niepodległościowa i Tajna Organizacja 
Wojskowa „Gryf Pomorski” podczas oku-
pacji niemieckiej. Był ojcem chrzestnym 
znanego i zasłużonego dla Torunia mistrza 
cukierniczego Alfreda Weyna. Pośmiertnie 
awansowany do stopnia generała brygady.

kpt. ż. w. Zbigniew Deyczakowski,
urodził się 27.03.1902 w Ottyni. W  lipcu 
1919 r. jako ułan-sekcyjny uczestniczył 
w walkach pod Jazłowem, w których po-
legło 105 oficerów, podoficerów i ułanów. 
Zbigniew Deyczakowski w czasie wojny 
polsko – bolszewickiej był  w 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich. W latach 1920 – 

1923 został słuchaczem Szkoły Morskiej 
w Tczewie, po ukończeniu której, podjął 
pracę na francuskich statkach. W marcu 
1929 r. objął dowództwo statku „Robur-1”, 
jako jeden z pierwszych absolwentów 
Szkoły Morskiej w Tczewie. 20 sierpnia 
1939r. wypłynął z Gdyni dowodząc „Robu-
rem-VIII” [przemianowanym w krótce na 
„Zagłobę”] . W czasie wojny pływał głów-
nie na atlantyckim szlaku. Na początku 
1940 r. „Robura” wyposażono w kabel de-
magnetyzacyjny i zainstalowano na rufie 
działko czterocalowe, dwunastofuntówkę 
przeciwlotniczą, dwa lewisy i skierowano 
go na trudny szlak atlantycki z zadaniem 
udziału w zaopatrywaniu Wielkiej Bryta-
nii, dokąd przywoził uzbrojenie, czołgi, 
pojazdy wojskowe, samoloty, amunicję, 
środki wybuchowe, umundurowanie, żyw-
ność. Za strącenie niemieckiego Junkersa 
Zbigniew Deyczakowski wraz z kompa-
nami z rąk Naczelnego Wodza generała 
Władysława   Sikorskiego otrzymał Krzyż 
Walecznych. W grudniu  1942 r. „Zagłoba” 
opuścił Nowy Jork kierując się do Wielkiej 
Brytanii. Poważnie uszkodzony w sztormie 
wrócił do Halifaxu celem usunięcia uszko-
dzeń, po naprawie włączony zostaje do 
konwoju S.C.-118. Przypada to na koniec 
stycznia 1943 r., kiedy to załoga  zmaga 
się z niezwykle silnym sztormem, a konwój 
ulega rozproszeniu. 10.02.1943 r. statek 
zaginął wraz z całą załogą. Prawdopodob-
nie został zatopiony przez niemieckiego 
U-boota, gdzie ginie kpt. ż. w. Zbigniew 
Deyczakowski, prawy, dzielny i mądry ma-
rynarz wraz z 36 osobową załogą.



 20    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Mieszkańcy Powiatu Tczewskiego, któ-
rzy korzystali w ostatnim czasie z usług 
Wydziału Komunikacji, mogli być mile za-
skoczeni wprowadzonymi nowościami. Po-
mieszczenia Wydziału przeszły gruntowny 
remont, wprowadzono wiele zmian orga-
nizacyjnych, powiększył się również skład 
osobowy. Lista zmian jest długa, a kolej-
nych nowości wciąż przybywa.
W kwietniu zaktualizowaliśmy naszą 
stronę internetową. Informacje na niej są 
przedstawione przejrzyście, tak, aby oso-
ba korzystająca po raz pierwszy z usług 
Wydziału Komunikacji mogła bez proble-
mu przejść całą procedurę załatwienia 
swojej sprawy. Utworzyliśmy rotacyjne 

stanowisko ds. obsługi połączeń telefo-
nicznych. Dodatkowo, dzięki wdrożeniu 
Systemu Wysyłania Powiadomień, nasi 
klienci dostają informację o gotowym 
dokumencie bezpośrednio na swój tele-
fon. W ostatnim czasie zainstalowaliśmy 
również terminale płatnicze bezpośred-
nio przy okienkach – wylicza Starosta 
Tczewski, Mirosław Augustyn. –  Już teraz, 
wprowadzone zmiany poprawiły funk-
cjonowanie Wydziału, pozwoliły skrócić 
czas załatwiania urzędowych spraw oraz 
przede wszystkim podniosły komfort ob-
sługi naszych klientów.

Następnym krokiem będzie uruchomienie 
długo oczekiwanej przez mieszkańców 
usługi rejestracji wizyty przez Internet. 
W tym celu zakupiona została aplikacja pn. 
UstalTermin, która będzie działała zarówno 
na komputerach, jak i smartfonach. Klienci 
będą mogli zaplanować wizytę na konkret-
ny dzień i godzinę, bez konieczności bezpo-
średniego kontaktu z naszym urzędem.
Zapraszamy do śledzenia naszej strony in-
ternetowej www.powiat.tczew.pl oraz me-
diów społecznościowych by być na bieżąco 
z wszystkimi wprowadzanymi w Starostwie 
usprawnieniami.

łatwiej, szybciej – lepiej 
w Wydziale Komunikacji 
tczewskiego Starostwa

Wydział Komunikacji, Transportu 
i Dróg, to bez wątpienia najliczniej 
odwiedzany przez interesantów 
wydział tczewskiego Starostwa. 
Każdego dnia setki mieszkańców 
powiatu załatwiają tu sprawy 
związane z rejestracją pojazdów, 
czy też prawami jazdy. Jest to 
także miejsce, w którym mnogość 
realizowanych zadań sprzyja 
powstawaniu urzędniczych „za-
torów”, dlatego też od początku 
roku sukcesywnie wprowadzone 
zostają usprawnienia dla klientów 
chcących w szybki sposób zała-
twić swoje sprawy.

TEKST: Powiat tczewski
ZDJĘCIa: Powiat tczewski
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Ostatni okres obfituje w dobre wiadomości 
dla kierowców poruszających się drogami 
zarządzanymi przez Powiat Tczewski. Kie-
rowcy mogą już korzystać z wyremonto-
wanych/ przebudowanych dróg na terenie 
Gminy Tczew, Pelplin oraz Subkowy. W ra-
mach przeprowadzonych w ubiegłym roku 
zadań na zniszczonych drogach położono 
nową nawierzchnię bitumiczną oraz za-
stosowano nowe oznakowanie pionowe 
i poziome. Dzięki temu poprawił się nie 
tylko komfort jazdy, ale i bezpieczeństwo 
wszystkich użytkowników.
W tym roku Powiat Tczewski, po raz kolej-
ny otrzymał środki z Rządowego Funduszu 
Dróg. Dofinansowanie w kwocie 2,3 mln zł 
(50% wartości całego zadania) pozwoli na 
realizację inwestycji pn. Remont dziesięciu 
odcinków dróg powiatowych polegający 
na położeniu dywaników asfaltowych typu 
„Slurry Seal”. Całość zadania szacowana 
jest na kwotę prawie 4,6 mln zł. Inwestycję 
będą wspierać również samorządy gminne. 
- Będziemy realizować kolejne 9 inwestycji 
drogowych. W bieżącej kadencji wycho-
dzimy z założenia, że w ramach uzyska-
nych środków chcemy zrealizować kon-
kretne zadania we wszystkich gminach 
wchodzących w skład naszego Powiatu. 
Pragnę zaznaczyć, że dofinansowanie 
udało się uzyskać w dużej mierze dzięki 
wsparciu samorządów gminnych, które 
współfinansują nasze zadanie. - komentu-
je Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski. 
- Dziękuję Radom tych gmin za podjęcie 
stosownych uchwał pozwalających nam 
na zabezpieczenie środków finansowych 
na wkład własny.

Remonty odcinków dróg będą realizowane 
na terenie Gminy Gniew (Małe Walichnowy 
– Polskie Gronowo – Gniew oraz ul. 27 Stycz-
nia), Gminy Tczew (Tczew – Gorzędziej – Ry-
baki – Gręblin; Turze – Małżewo – Swarożyn; 
Małżewo – Stanisławie; Bałdowo – Narkowy 
– Subkowy), Gminy Pelplin (Pelplin – Kulice 
– Nowa Cerkiew) oraz dwie ulice w Mieście 
Tczew: ul. 30 Stycznia oraz Jana z Kolna.
Jest to już druga, tak obszerna inwesty-
cja drogowa w tej kadencji, ponieważ tyl-

ko w roku ubiegłym udało się Powiatowi 
Tczewskiemu wyremontować ponad czter-
dzieści kilometrów dróg powiatowych, 
a w planach ma jeszcze wiele inwestycji.
Przed nami jeszcze 3 lata obecnej kadencji 
i wciąż jest wiele do zrobienia – podsumo-
wuje Starosta. – Kolejne inwestycje drogo-
we, termomodernizacje, kontynuacja pro-
jektów edukacyjnych oraz już rozpoczęty 
regularny wykup obligacji w celu zmniej-
szenia zadłużenia Powiatu Tczewskiego. 

Powiat Tczewski konsekwentnie 
poprawia bezpieczeństwo 
na drogach

Rozpoczęła się kolejna, bardzo ważna dla mieszkańców Powiatu Tczew-
skiego inwestycja pn. „Przebudowa dziewięciu odcinków dróg powiato-
wych polegająca na położeniu dywaników asfaltowych typu Slurry Seal”. 
Łącznie prawie 30 km dróg powiatowych zostanie oddanych do remontu.

TEKST: Powiat tczewski
ZDJĘCIa: Powiat tczewski
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GmiNa Pruszcz 
GDański ZapRaSZa 
na WypoCZyneK 

i rekreacjęTEKST: Gmina Pruszcz Gdański
ZDJĘCIa: Gmina Pruszcz Gdański

mina Pruszcz Gdański 
świetną bazą noclego-
wą stoi. Można wygod-
nie przenocować, zjeść 

domowy posiłek, popływać kajakiem, czy 
zrelaksować się w rosyjskiej bani. Przy tej 
okazji warto skorzystać z niezwykłych szla-
ków spacerowych i rowerowych. 

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

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

Gmina Pruszcz Gdański jest przyjazna ro-
werzystom. Każdego roku oddaje kolejne 
trasy, tym samym rozległy obszar ponad 
142 km 2. można wzdłuż i wszerz przejechać 
rowerem. Jeśli wycieczkę rozpoczniemy 

w Pruszcz Gdańskim (ruszając wcześniej 
np. z Gdańska), możemy skierować się po-
przez Rotmankę, a dalej Straszyn w kierun-
ku Jagatowa (asfaltową ścieżką wzdłuż ul. 
Starogardzkiej), a następnie przez Świńcz 
do Wojanowa i stąd do Pruszcza. Na tej tra-
sie warto odwiedzić wspomniane wcześnie 
parki podworskie. Będąc we wspomnianym 
wcześniej Wojanowie, warto popedałować 
10 minut dłużej, by znaleźć się w Żukczy-
nie, gdzie znajduje się azyl „Zwierzaki nad 
Potokiem”. Za niewielką opłatą można tu 
zobaczyć lamy, alpaki, strusie, ptactwo eg-
zotyczne i liczne zwierzęta gospodarskie. 
Jeśli nie mamy ochoty na zbyt długą dro-

Na spacer, na rower, na kajak. 
Pogłaskać alpaki, zmielić mąkę 
w odresturowanym wiatraku, 
poznać sprzęt rolniczy 
dawnych mieszkańców Żuław. 
Zamieszkać w agroturystyce 
lub w hotelu – z dala od 
zgiełku, a jednocześnie blisko 
Trójmiasta. W gminie Pruszcz 
Gdański można ciekawie 
spędzić dzień lub cały urlop.

G
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gę, możemy w Straszynie odbić w kierunku 
Juszkowa (ul. Sportowa) i malowniczą trasą 
nad Radunią dotrzeć nad przystań kajakową. 
Startując z Pruszcza Gdańskiego możemy 
wybrać się również na Żuławy z zabytkową 
dzwonnicą Wiślinie lub na Wyspę Sobie-
szewską z najszersza plażą w Polsce. W tym 
celu jedziemy wzdłuż ul. Przemysłowej 
w Pruszczu do Rokitnicy i dalej do Wiśliny. 
Jeśli chcemy podziwiać krajobraz Żuław 
Gdańskich, na rozwidleniu w Wiślinie kie-
rujemy się do centrum miejscowości (na 
prawo), skąd korzystając ze Szlaku Men-
nonitów spokojną i urokliwą trasą wzdłuż 
rzeki Motławy dotrzemy do Bystrej i Lędo-
wa w gminie Pruszcz Gdański, a dalej do 
sąsiedniej gminy Cedry Wielkie. Możemy 
również nie skręcać w Mokrym Dworze 
w kierunku Wiśliny, a pojechać w przeciw-
ną stronę, przez Przejazdowo nowoczesną 
asfaltową ścieżką rowerową do Wiślinki 
i dalej na nadmorską plażę w Sobieszewie. 
Rozstrzygając dylemat dalszej drogi, warto 
zostać w Mokrym Dworze na dłużej. Za spra-
wą Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz 
Gdański powstał tu Skansen Żuławski Ma-
szyn Rolniczych, który można zwiedzić bez-
płatnie. W Mokrym Dworze funkcjonuje pry-
watna Zagroda Edukacyjna „U Młynarza”. 
W tym wyjątkowym miejscu, za opłatą, spę-
dzimy czas z przyjaznymi kozami, owcami 
i oślicą Gryzeldą. Prawdziwą gratkę stanowi 
jednak mielący zboże na mąkę wiatrak typu 
paltrak – jedyny taki w Polsce, sprowadzony 
z Wyszogrodu i drobiazgowy odrestaurowa-
ny przez jego właściciela, który z pasją opo-
wie o szczegółach każdemu zwiedzającemu. 
Ceny i godziny otwarcia zagrody na: Facebo-
ok/U Młynarza – Zagroda Edukacyjna w Mo-
krym Dworze. Telefon dla grup zorganizowa-
nych: 508 600 385.

Gminę Pruszcz Gdański, zarówno jej część 
wyżynną, jak i nizinną (żuławską) z powo-
dzeniem zwiedzimy z perspektywy wody. 
Przystanie kajakowe z zapleczem rekre-
acyjnym powstały zarówno na rzece Radu-
ni, jak i Motławie.

Spływ kajakowy rzeką Radunią to propo-
zycja dla lubiących aktywność i kontakt 
z naturą. Na odcinku siedmiu kilometrów 
można podziwiać zabytkowe i wciąż czynne 
elektrownie wodne z początku XX w., a tak-
że urzekające krajobrazy. Spływ kajakiem 
to przygoda sama w sobie. Można ją sobie 
jednak urozmaicić. Polecamy zwiedzanie 
Elektrowni Wodnej Straszyn lub odpoczy-
nek w Centrum Rekreacji w Juszkowie, gdzie 
poza wypożyczalnią sprzętu wodnego, mamy 
do dyspozycji wiatę i palenisko na udany pik-
nik, ścieżki piesze i rowerowe, plac zabaw 
dla maluchów, sprzęt rekreacyjny w postaci 
urządzeń fitness, boisko do koszykówki, siat-
kówki, piłki nożnej i wiele innych udogodnień. 
Dla rodzin z dziećmi polecamy spływ rzeką 
Motławą. Powstało tu pięć przystani z infra-
struktura turystyczną, umożliwiającą wypo-
czynek i zwiedzanie. Trasa, bardzo spokojna,  
leniwą wręcz Motławą, na terenie gminy 
Pruszcz Gdański wiedzie przez Lędowo, Wi-
ślinę, Mokry Dwór, Dziewięć Włók i Krępiec, 
skąd można dotrzeć aż do Gdańska. Infor-
macje o wypożyczeniu kajaków i spływach 
zorganizowanych można uzyskać kontaktu-
jąc się z Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy 
Pruszcz Gdański: 693 032 902.

Hotel Gniecki
Przejazdowo, ul. Kasztanowa 2

Tel.: 793 95 97 95
recepcja@hotelgnieckig-

dansk.pl
hotelgnieckigdansk.pl 

Pod Lipami Sp. z o.o.
Łęgowo, ul. Tczewska 57

Tel.: 58 692 04 06
hotel@pod-lipami.com.pl
www.pod-lipami.com.pl/

Dom Młynarza 
Żukczyn, ul. Młyńska 2 

Tel.: 519 595 860
recepcja@dommlynarza.pl

www.dommlynarza.pl

Zajazd Korona
Łęgowo, ul. Tczewska 19 

Tel.: 603-135-665
info@zajazdkorona.pl

Facebook/Zajazd Korona

Oberża Pod Lipami 
Bystra, ul. Gdańska 17

Tel.: 510 118 383
pod-lipami@bystra.net

www.bystra.net

Złoty Staw 
Borkowo, ul. Akacjowa 23c 

Tel.: 506 210 727
biuro@zlotystaw.pl
www.zlotystaw.pl

Czarna Perła 
Przejazdowo, ul. Główna 18a 

Tel.: 58 683 84 14
hotel@czarna-perla.pl
www.czarna-perla.pl

Agroturystyka „Jaworowo”
Jagatowo, ul. Sosnowa 2 

Tel.: 504 092 404 
jaworowo@op.pl

www.jaworowo.eu 

Zielona Farma 
Rokitnica, ul. Bałtycka 30

Tel.: 601 691 313
noclegi@zielonafarma.eu 

www.zielonafarma.eu 

Chata Żuławska
Krępiec 7

501 496 695
krepiec7@wp.pl

Facebook/Chata Żuławska 

Orzechowe Ranczo
Wiślina, ul. Świerkowa 11 

Tel.: 609 821 982
rezerwacja@orzechoweranczo.pl 

www.orzechoweranczo.pl

Marysia
Mokry Dwór 4 A Tel.: 602 361 045 

ela.stanulewicz@interia.eu

Gościniec Pod Kasztanem
Rokitnica, ul. Bałtycka 12 

Tel.: 603 162 564
podkasztanem@gosciniec.pomorze.pl 

www.gosciniec.pomorze.pl 

Agroturystyka

Hotele
i pensjonaty
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Jeździli rowerami
i wykręcili nagrody

Skończył się najpiękniejszy mie-
siąc roku – maj, a więc pora pod-
sumować akcję „Rowerowy Maj”. 
Pierwszy raz do akcji przyłączyli 
się również pracownicy cedrow-
skiego urzędu gminy.

TEKST: UG Cedry Wielkie
ZDJĘCIE: UG Cedry Wielkie

Podsumowano zatem także lokalny, gminny 
„Rowerowy Maj”.
– Serdecznie  dziękuję  za  udział  w  akcji. 
Dziękuję  nie  tylko  uczestnikom,  nauczy-
cielom  i  szkolnym  koordynatorom,  ale  też 
pracownikom  Żuławskiego  Ośrodka  Kultu-
ry  i  Sportu  oraz  strażakom  Ochotniczych 
Straży Pożarnych, którzy zawsze służą nam 
pomocą  – dziękuje wójt Janusz Goliński. 
– Serce  się  raduje,  kiedy  widzi  się  dzieci 
jeżdżące  rowerem do szkoły. Chciałoby się 
jednak więcej. Mam nadzieję, że za rok po-
bijemy  rekord  w  liczbie  osób  uczestniczą-
cych  w  „Rowerowym  Maju”  oraz  w  liczbie 

przejazdów.  Uważam,  że  warunki  ku  temu 
mamy bardzo dobre, bo ścieżek rowerowych 
w naszej gminie nie brakuje.
W tym roku w rowerowej akcji wzięło udział 
521 osób z 35 klas, które łącznie wykona-
ły dokładnie 11 074 przejazdy. Najlepszą 
szkołą okazała się Szkoła Podstawowa 
w Cedrach Wielkich. Zwycięska szkoła 
otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. zł, któ-
re przeznaczone będą na infrastrukturę ro-

werową. Tytuł wicemistrzowski wywalczyli 
młodzi cykliści ze szkoły w Wocławach, 
a na najniższym stopniu podium stanęła 
ekipa z podstawówki w Cedrach Małych. 
Bezkonkurencyjną klasą okazała się klas II 
B Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich, 
która w nagrodę będzie mogła pojechać na 
wycieczkę w wybrane przez siebie miejsce 
w kraju. Na 2. pozycji sklasyfikowano kla-
sę VII Szkoły Podstawowej w Wocławach, 
a tuż za nimi finiszowała klasa III ze szko-
ły w Cedrach Małych. 100 % frekwencji, 
a więc 15 przejazdów, odnotowano u 186 
uczniów i 20 nauczycieli.
Dodajmy, że w kampanii wzięło udział 
również 12 pracowników Urzędu Gminy 
Cedry Wielkie.
– Wygrała Izabela Klawa, która przyjechała we 
wszystkie 15 dni. Na podium znaleźli się także 
Irena Bogun – 13 dni, Tadeusz Kollek i Sylwia 
Makrucka  po  12.  Tuż  za  podium  Honorata 
Szarkowska –  11.  Dla  zwycięzcy  ufundowany 
został rejs żaglówką oraz bilet do kina – infor-
muje Elżbieta Prymaczek, sekretarz Urzędu 
Gminy Cedry Wielkie.
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Nowa sala gimnastyczna 
w gminie Sierakowice

współpraca Słupska z politechniką 
koszalińską rozpoczęta

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: UG Sierakowice

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: UM Słupsk

Trwa budowa nowej sali gimnastycznej 
wraz z zapleczem socjalno-dydaktycznym 
przy Szkole Podstawowej w miejscowości 
Załakowo w gminie Sierakowice. 
Przypomnijmy: na początku bieżącego roku 
gmina Sierakowice podpisała umowę o ro-
boty budowlane z  wykonawcą. Jak pod-
kreślają przedstawiciele władz gminy, jest 

to niezwykle istotna inwestycja z zakresu 
infrastruktury sportowej i edukacyjnej. 
Obecnie poziom zaawansowania robót wy-
nosi ponad 50 proc. Wykonano już wszyst-
kie roboty przygotowawcze oraz ziemne. 
Posadowiono fundamenty oraz wykonano 
prace z zakresu infrastruktury sieciowej 
(sanitarnej, elektrycznej, usnięcie kolizji 
itd.). Wniesiona została konstrukcja obiek-
tu, posadowiono trybuny sali gimnastycz-
nej, zainstalowano centralę wentylacyjną, 
zakończono pracę związane z konstrukcją 
dachową oraz związane z montażem sto-
larki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. 
Trwają prace przy elewacji obiektu oraz 
posadzkach. Zgodnie z umową o roboty 
budowlane działo powinno być gotowe do 
września 2021 r.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje 
rozbudowę Szkoły Podstawowej w miejsco-
wości Załakowo o pełnowymiarową wielo-
funkcyjną salę gimnastyczną o wymiarach 
24 na 20 metrów wraz z trybunami na 100 
osób oraz zaplecze socjalno-dydaktycz-
ne. Planowany obiekt będzie pełnił przede 
wszystkim funkcję szkolnej wielofunkcyjnej 
sali gimnastycznej, gdzie prowadzone będą 
zajęcia wychowania fizycznego. Ponadto, 
obiekt będzie udostępniany klubom spor-
towym i innym zorganizowanym grupom po 
godzinach lekcyjnych celem rekreacyjnego 
uprawiania różnych dyscyplin sportu. 
Inwestycja objęta jest wsparciem ze środ-
ków Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych (1,3 mln zł) oraz Funduszu Inwe-
stycji Samorządowych (500 tys. zł).

Władze miasta Słupska nawiązały stałą 
współpracę z Politechniką Koszalińską. 
Podpisane porozumienie ma przynieść 
wiele korzyści przede wszystkim dla mło-
dzieży szkolnej i absolwentów słupskich 
szkół średnich.
Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezy-
dent Słupska, podpisała niedawno w imie-
niu miasta porozumienie o współpracy 
z Politechniką Koszalińską, reprezentowa-
ną przez rektor dr hab. Danutą Zawadzką 
i dziekana Wydziału Mechanicznego prof. 
dr hab. inż. Waldemara Kuczyńskiego oraz 
z firmą Scania Production Słupsk S.A., 
reprezentowaną przez Gustava Thama, 
członka zarządu oraz spółki i prokurenta 
Leszka Chudego.

W ramach porozumienia  Politechnika Ko-
szalińska umożliwi uruchomienie specjal-
ności Inżynieria Procesów Wytwarzania na 
kierunku „mechanika i budowa maszyn”. 
Z kolei Scania Production Słupsk S.A. 
skieruje na wspomnianą specjalność co 
najmniej 15 osób aktualnie zatrudnionych 
pracowników i/lub absolwentów słupskich 
szkół średnich, umożliwiając jednocześnie 
tym osobom podjęcie nauki w ramach tej 
specjalności.
Miasto Słupsk przeprowadzi akcję promo-
cyjną wśród uczniów i absolwentów słup-
skich szkół średnich, aby dotrzeć z infor-
macją do jak najszerszej grupy osób.
- Dzięki temu stworzymy pełny obieg 
kształcenia, polegający na bezpośrednim 

doświadczaniu i wykorzystywaniu zdoby-
tej wiedzy i umiejętności w praktyce – wy-
jaśniają przedstawiciele władz miasta. - To 
właśnie szeroko rozumiane kompetencje 
są najcenniejszą wartością dla młodych 
ludzi na rynku pracy i w ich drodze do osią-
gnięć w różnych obszarach życia.
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rumia z „bURSZtyneM 
polSKiej eneRGetyKi”

Podczas odbywającego się w Muzeum II Wojny Światowej dziewiątego Ogólnopolskiego 
Szczytu Energetycznego Rumia została nagrodzona „Bursztynem Polskiej Energetyki”. 

tatuetkę za szczególne zasługi dla rozwoju pol-
skiej energetyki, z rąk marszałka województwa 
pomorskiego Mieczysława Struka, odebrał bur-
mistrz Michał Pasieczny.

Tegoroczny szczyt rozpoczął się 21 czerwca. Pierwszym punktem 
programu, przygotowanego przez Europejskie Centrum Biznesu, 

było wręczenie statuetek za działania na rzecz polskiej energetyki. 
„Bursztyny” otrzymały: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Tau-
ron Polska Energia, Grupa Ekoenergetyka, Enea oraz Rumia. Jak 
czytamy w uzasadnieniu, samorząd został nagrodzony za konse-
kwentne i skuteczne działania zwiększające obszar niezależności 
energetycznej, dbałość o interesy i zdrowie mieszkańców, a także 
efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych.

S

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIa: UM Rumia
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– Do otrzymania tej nagrody przez Rumię przyczynił się szereg 
kompleksowych działań, bardzo spójnych ze sobą, które zmierza-
ją do wykorzystania źródeł odnawialnych i fotowoltaiki, wymiany 
oświetlenia oraz przeprowadzenia działań termomodernizacyj-
nych. Docenione zostały także rozpoczęte prace, takie jak choćby 
likwidacja kotłowni węglowych, zwłaszcza tych poza certyfikatami 
– wymienia Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskie-
go. – Ogół tych działań pokazuje, że Rumia staje się liderem w tej 
dziedzinie, a władze miasta bardzo poważnie traktują polskie zo-
bowiązania wobec świata i Unii Europejskiej. Myślę, że Rumia może 
być znakomitym przykładem dla wielu innych samorządów. Re-
dukcja emisji dwutlenku węgla, podniesienie efektywności ener-
getycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych – ta komplekso-
wość jest na tyle wyróżniająca, że warto to docenić.

W ostatnich latach Rumia zrealizowała szereg działań, które przy-
czyniły się do uzyskania tej nagrody, a wśród nich: termomoderni-
zacja szkół podstawowych numer 9 i 10 oraz budynku cmentarza 
komunalnego, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej 
w budynkach użyteczności publicznej, modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne, a także rozpoczęcie pilotażowego 
projektu, który polega na stworzeniu funduszu antysmogowego 
dla właścicieli budynków mieszkalnych.

– Jest to nagroda dla całego naszego zespołu za wieloletnią pra-
cę. Zostaliśmy dostrzeżeni, ponieważ udało się zrealizować wie-
le inwestycji i projektów, między innymi programy KAWKA II czy 
KAWKA III. Dodatkowo fotowoltaika dla mieszkańców i budynków 
użyteczności publicznej, solary do podgrzewania wody na obiek-
tach MOSiR-u. Pozyskujemy dodatkowe środki finansowe. Sporo 
takich działań mamy na koncie. Mocno współpracujemy też z Wo-
jewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przy wsparciu i reali-
zacji programu Czyste Powietrze, aby nasi mieszkańcy otrzymywali 
dotacje. Praktycznie prowadzimy rumian za rękę, żeby jak najwię-
cej kopciuchów zniknęło z Rumi. Ogromnie dziękuję pracownikom 
urzędu za to bardzo szerokie i wielowątkowe podejście do tematu 
energetyki – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny Gdańsk 2021 zakończy się 22 
czerwca, po przeprowadzeniu sesji plenarnej, wielu paneli dysku-
syjnych oraz debat. Intencją organizatorów jest ponowne zebranie 
przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo energetyczne i gospodarcze kraju: polityków, ekonomi-
stów oraz biznesmenów i naukowców. W ramach szczytu uczest-
niczą oni w dyskusjach, których celem jest stworzenie możliwości 
wymiany doświadczeń oraz zapoznanie uczestników z nowymi tren-
dami w energetyce, innowacyjnymi technologiami i rozwiązaniami 
służącymi bezpieczeństwu energetycznemu.
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Powstające połączenie drogowe przejmie 
ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Ka-
szubskiej. Kierowcy jadący ul. Strzelecką 

w kierunku miasta nie będą musieli wjeż-
dżać do centrum, będą je omijać, w celu 
dojechania na krajową „szóstkę” i nie za-
korkują Wejherowa. 

Prace przy budowie nowego odcinka od ul. 
Sucharskiego do ul. Strzeleckiej szybko po-
stępują, co już widać gołym okiem. Roboty 
prowadzone są w trudnym, pagórkowatym 
terenie. Przygotowywany jest teren pod 
jezdnie. W połowie maja br. oddano do użyt-
ku nowe rondo w ul. Strzeleckiej.

- Budowa tej ulicy  to duże przedsięwzięcie, 
które przyniesie miastu równie duże korzyści 

– mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. - Nowa droga połączy ul. 
Strzelecką  z  ul.  Sucharskiego,  a  następnie 
poprzez  wybudowany  już  węzeł  „Działki” 
z krajową „szóstką”. Przypomnijmy, że koszt 
inwestycji to ok. 11,2 mln zł, z czego z czego 
połowę pokryje dofinansowanie zewnętrzne 
z  rządowego  Funduszu  Dróg  Samorządo-
wych.  Swój  udział  w  tej  inwestycji  ma  PE-
WiK, który wybuduje sieć wodociągową i ka-
nalizację sanitarną. 

Wykonawcą na zlecenie miasta jest Kon-
sorcjum firm: KRUSZYWO sp. z o. o. Linia 
oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia. 

Nowa droga, która powstaje 
w Wejherowie, połączy ul. 
Strzelecką z ul. Sucharskiego, 
a następnie poprzez wybu-
dowany już węzeł „Działki” 
z krajową „szóstką”. 

trwa bUDoWa ŁąCZniKa 
ul. strzeleckiej

z ul. sucharskieGo  

TEKST: UM Wejherowo
ZDJĘCIa: UM Wejherowo



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 29    

nowa Droga, ronDo, ChoDnIkI 
I śCIEżka

W ramach inwestycji, której zakończe-
nie zaplanowane jest na koniec 2022 r. 
powstanie droga o dł. prawie 900 m, sieć 
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodo-
ciągowej, teletechnicznej, elektroener-
getycznej, oświetleniowej. Wybudowane 
zostaną przejścia dla zwierząt, zbiornik re-
tencyjny i ekran akustyczny oraz dwie za-
toki autobusowe i zjazdy na tereny leśne, 
które połączone zostaną z istniejącymi 
drogami leśnymi. Rozbudowany zostanie 
odcinek ul. Strzeleckiej wraz z budową 
ronda, chodnika i ścieżki rowerowej. 

- Budowa  tej  ulicy  to ważne  przedsięwzię-
cie,  ponieważ  nowa  droga  przejmie  ruch 

zmierzający  do  Wejherowa  z  Trasy  Ka-
szubskiej – mówi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa - Kierowcy  jadący 
ul. Strzelecką w kierunku miasta nie będą 
musieli  wjeżdżać  do  centrum,  będą  mogli 
je  omijać  w  celu  dojechania  na  krajową 
„szóstkę”  i  nie  zakorkują  Wejherowa.  Re-
alizacja  tej  inwestycji  znacząco  zmniejszy 
ruch  w  centrum  miasta.  Dzięki  ominięciu 
centrum Wejherowa  i  rozbudowie  systemu 
dróg  ruch  samochodów będzie  dużo  płyn-
niejszy  i mniej  uciążliwy,  poprawi  się  rów-
nież bezpieczeństwo.

JEDna Z wIElu w tEJ kaDEnCJI

Realizowana inwestycja jest jedną z wielu 
w tej kadencji. Dotychczas miasto wybu-
dowało m.in. Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) 

z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tu-
nelem pod torami kolejowymi, halę sporto-
wą przy Szkole Podstawowej nr 5, parking 
przy wejherowskim szpitalu (obok lądowi-
ska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz 
z rondem, ulice z płyt drogowych. Wyko-
nano termomodernizację kilku budynków 
komunalnych. Trwa realizacja ważnych in-
westycji m.in. budowy ul. Necla i ul. Gryfa 
Pomorskiego, przebudowy ul. Kopernika 
wraz z kwartałem podwórek, rewitalizacji 
Parku Kaszubskiego, budowy Wodnych 
Ogrodów. Prowadzone są remonty budyn-
ków i zagospodarowanie podwórek razem 
ze Wspólnotami Mieszkaniowymi i Wejhe-
rowską Spółdzielnią Mieszkaniową. Cały 
czas trwa realizacja projektów w ramach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskie-
go, m.in. boisk i placów zabaw. 
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Z Mirosławem Murzydło, 
wójtem gminy Subkowy, 
o mocnych stronach gminy, 
jej rozwoju oraz wyzwaniach, 
stojących przed władzami 
samorządowymi, rozmawia 
Rafał Korbut.

Po Pierwsze: 
RolniCtWo i eDUKaCja

mina Subkowy, le-
żąca we wschodniej 
części województwa 
pomorskiego, poło-

żona jest przy ważnych szlakach komunika-
cji samochodowej i kolejowej. To z pewno-
ścią ma duże znaczenie dla funkcjonowania 
i rozwoju gminy?

- Rzeczywiście przez teren gminy prze-
biega Droga Krajowa nr 91, magistrala 
węglowa oraz w niewielkim zakresie Au-
tostrada Bursztynowa. Duży wpływ na 
życie mieszkańców gminy miało oddanie 
do użytku autostrady. Trudno sobie wy-
obrazić tę ogromną ilość samochodów, 
która musiałaby przejechać przez gminę. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIE: UG Subkowy
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Niesamowity hałas, ogromna ilość zanie-
czyszczeń a przede wszystkim zagroże-
nie bezpieczeństwa. Pamiętam ciszę, do 
której trudno było się przyzwyczaić, gdy 
transport samochodowy przeniósł się na 
autostradę. Dzięki niej znacznie skrócił 
się czas podróży do Gdańska. Dzisiaj tę 
trasę możemy pokonać w około 40 minut. 
Po oddaniu do użytku przystanku kolejo-
wego Subkowy Centrum znacznie wzbo-
gacona została oferta transportowa dla 
sporej grupy mieszkańców gminy. Jako 
ciekawostkę dodam, że Subkowy są jedną 
z nielicznych miejscowości w wojewódz-
twie, która posiada dwa przystanki kole-
jowe. Niestety przecinające gminę szlaki 
transportu kolejowego i drogowego jak 
również gazociąg i ropociąg a także bar-
dzo wysokiej klasy grunty orne stanowią 
duże utrudnienie w procesie planowania 
przestrzennego a w konsekwencji w roz-
woju gospodarczym gminy.

Jeśli już mówimy o rozwoju, to ważna jest 
współpraca z innymi samorządami. Jak ta 
współpraca (czy to z innymi gminami, czy 
z samorządem powiatu czy w końcu z wła-
dzami województwa) się układa?

- Powiat tczewski jest chyba jedynym, 
który na utrzymaniu ma historyczny most 
przez Wisłę. Jest to bardzo kosztowne 
i skutkuje ograniczeniem możliwości in-
westowania w pozostałą infrastrukturę 
drogową zlokalizowaną w dużej mierze 
między innymi w gminie Subkowy. Takim 
sposobem, chcąc aby na naszym terenie 
realizowane były inwestycje, zmusze-
ni jesteśmy dofinansowywać działania 
powiatu. Gminy z powiatu tczewskiego 
bardzo dobrze współpracują w dziedzinie 
pozyskiwania środków unijnych. Jesteśmy 

współzałożycielami Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wstęga Kociewia”. To dzięki LGD re-
alizujemy szereg działań inwestycyjnych 
ale również o charakterze integracyjnym 
dla naszych społeczności. Współdziała-
my także w Lokalnej Organizacji Tury-
stycznej LOT Kociewie w celu promocji 
turystycznej regionu. Nasza współpraca 
z władzami województwa w dużej mierze 
ogranicza się do roli beneficjenta środ-
ków, którymi dysponuje Urząd Marszał-
kowski Województwa Pomorskiego. Uda-
je nam się to w różnym okresie z różnymi 
efektami jednak zdecydowanie za małymi 
w stosunku do naszych potrzeb. Ponadto 
gmina jest członkiem Związku Gmin Po-
morskich oraz Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk Gdynia Sopot. Współpracujemy 
z niemiecką gminą Steimbke z okolic Ha-
noweru oraz ukraińską gminą Wielikodo-
linskoje z okolic Odessy.

A jeśli chodzi o rozwój biznesu – jak to wy-
gląda w gminie Subkowy? Czy współpraca 
z przedsiębiorcami jest istotna dla Pana – 
wójta – oraz rady gminy?

- W gminie funkcjonuje duża firma branży 
drzewnej oraz jedna produkująca środki 
ochrony roślin, ponadto dobrze działa-
ją firmy transportowe. Przeważają jed-
nak mikroprzedsiębiorstwa. Współpraca 
z nimi jest bardzo istotna. Przecież ich 
podatki stanowią duży zastrzyk w docho-
dach gminy, a spora grupa mieszkańców 
znajduje tam zatrudnienie. Chciałoby się, 
aby przedsiębiorców było więcej, ale jak 
już wspomniałem gminę charakteryzuje 
przewaga gruntów rolnych dobrej klasy, co 
uzależnia nas od zgody władz centralnych 
na wyłączenie ich z produkcji rolnej, a to 
stanowi znaczne ograniczenie w rozwoju. 

Jakie najważniejsze zadania udało się 
w ostatnich latach zrealizować?

- Od ponad dekady mierzymy się z rozwią-
zaniem problemu prawidłowej gospodar-
ki ściekowej. Zadanie bardzo kosztowne 
jednak realizowane sukcesywnie. Wybu-
dowaliśmy gminną oczyszczalnię ścieków 
i ponad 30 km sieci kanalizacyjnej oraz 50 
przydomowych oczyszczalni. 

A jakie jeszcze wyzwania stoją przed samo-
rządem gminy w najbliższych miesiącach, 
a może i latach? Co jest priorytetem?

- W najbliższym czasie zamierzamy rozbudo-
wać budynek Szkoły Podstawowej w Sub-
kowach. Jest to zadanie kosztowne jednak 
niezbędne do zapewnienia bezpiecznych, 
na miarę XXI wieku warunków nauczania. 
Obecnie część dzieci uczy się w starym 
zabytkowym budynku, który nie spełnia 
określonych wymogów. Ponadto wspólnie 
z OMGGS zamierzamy w przyszłości w ra-
mach PPP wybudować infrastrukturę dro-
gową na jednym z osiedli w Subkowach. 

Gdyby miał Pan wskazać, jakie będą głów-
ne obszary rozwoju gminy (infrastruktura 
drogowa, edukacja, ekologia, rolnictwo, 
sport i rekreacja, turystyka, a może jeszcze 
coś innego), to co by to było?

- Rolnictwo było, jest i prawdopodobnie 
w dalszym ciągu będzie głównym kierun-
kiem w rozwoju gminy, natomiast wszystkie 
wymienione przez Pana obszary wymagają 
sukcesywnych działań. W edukacji wspo-
mniana już rozbudowa szkoły. W sporcie 
modernizacja obiektu szatni w Subkowach, 
w ekologii rozbudowa oczyszczalni ścieków 
i kanalizowanie kolejnych obszarów gminy.




