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POPRZEDNIE WYDANIA:Z   przyjemnością odda-
jemy w  Państwa ręce 
kolejny, 114 numer 

„Expressu Biznesu”. To ostat-
nie wydanie magazynu w 2022 
roku trafia do Państwa w grud-
niu, być może jego lektura 
uprzyjemni Państwu mroźne, 
zimowe wieczory. Zapraszam 
do zapoznania się z  interesu-
jącą rozmową z  Jolantą Szy-
dłowską, Prezeską Zarządu 
Gdańskiej Fundacji Kształce-
nia Menedżerów. Jest to temat 
otwierający nasz magazyn, 
który pokazuje, że ciężka praca 
jest czymś wyjątkowym. Pań-
stwa uwadze polecam także 
interesujące wywiady w  Sa-
morządowym Expressie Biz-

nesu. Rozmawiamy ze starostą starogardzkim Kazimierzem Chyłą 
a także z Tadeusz Puszkarczukiem, wójtem gminy Puck, który opo-
wiada co udało się zrealizować, a czego zabrakło w gminie w 2022 
roku. W grudniu nie da się zapomnieć również o świętach. Wszyst-
kim czytelnikom naszego miesięcznika życzę przede wszystkim 
zdrowia, wyjątkowego czasu spędzonego w gronie najbliższych, by 
magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniosła spokój oraz radość. 

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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NIGDY NIE BĘDĘ BIERNA
Rozmowa z Jolantą Szydłowską, Prezeską Zarządu 

Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów

Jest Pani Prezeską Zarządu Gdańskiej 
Fundacji Kształcenia Menedżerów, 
Prezeską Zarządu Forum Praco-

dawców Północy i  Przewodniczącą Po-
morskiego Zespołu ds. Kobiet. Pełnione 
przez Panią zarządcze funkcje mogą być 
postrzegane jako zaprzeczenie istnienia 
„szklanego sufitu”…

„Szklany sufit”, niestety, ma się dobrze, 
a  jedna czy kilka „jaskółek” wiosny nie 
czynią. Na koniec 2021 roku udział kobiet 
zarządach i  radach nadzorczych 140 naj-
większych spółek notowanych na warszaw-
skiej giełdzie wynosił tylko 16,6 proc. Jed-
na piąta nie miała we władzach ani jednej 
kobiety. Kobiety pełniące funkcje prezesek 
to niecałe 6 proc. Te dane mówią same za 
siebie. W Polsce męska dominacja w bizne-
sie jest bardzo wyraźna. A przecież kobiety 

w  naszym kraju stanowią ponad połowę 
populacji i są lepiej wykształcone niż pano-
wie. Nie dostrzegając kobiet, spychając je 
do wyłącznie tradycyjnych ról, Polska mar-
nuje ogromny potencjał wiedzy, doświad-
czeń, kompetencji i  umiejętności. Warto 
zwrócić uwagę na potwierdzony badania-
mi fakt, że spółki, które mają w zarządach 
większą reprezentację kobiet, odnotowują 
lepsze wskaźniki finansowe.

Ma Pani duże doświadczenie w pracy me-
nedżerskiej…

Pracowałam w  wielu branżach, m.in. spo-
żywczej, energetycznej, usługowej. Zarzą-
dzałam zespołami liczącymi od kilku do 
kilku tysięcy osób. Prowadziłam niełatwe 
procesy restrukturyzacyjne i  naprawcze 
w  firmach. Droga, którą przeszłam przez 

30 lat mojej kariery zawodowej, uwrażli-
wiła mnie na wiele zjawisk związanych ze 
społeczną stroną funkcjonowania firm. 
„Szklany sufit” to tylko jedno z  nich. To 
również mobbing, dyskryminacja płacowa, 
krzywdzące stereotypy, niedostrzeganie 
w pracowniku człowieka – borykającego się 
z  różnymi problemami, muszącego radzić 
sobie z różnego rodzaju emocjami. 

Czy to właśnie z  tych spostrzeżeń wynika 
Pani zaangażowanie społeczne?

Moje doświadczenia, osobiste i  te wyni-
kające z  obserwacji środowisk, w  których 
pracowałam, są jedną z  ważniejszych de-
terminant mojej aktywności. Od lat działam 
w  organizacji zrzeszającej pracodawców. 
Problemy, z którymi się mierzą, to dla mnie 
ważne tematy i nie wyobrażam sobie, bym 
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w  ich obliczu mogła pozostawać bierna. 
Obecnie są to m.in. koszty energii, przedłu-
żanie umów na nieruchomości rolne, cer-
tyfikaty FSC. Nasza organizacja wspiera 
firmy w radzeniu sobie z tymi problemami. 
Gospodarka to podstawa naszego życia. 
Jej funkcjonowanie, rozwój, innowacyjność 
decydują o  zasobności naszych domów, 
określają przyszłość naszą i  kolejnych po-
koleń. Rozwój tej sfery nie jest możliwy bez 
społecznego porozumienia. Dlatego, jako 
prezeska Forum Pracodawców Północy, 
angażuję się w  prace Wojewódzkiej Rady 
Dialogu Społecznego oraz porozumienia 
organizacji pracodawców, tzw. Sztabu Po-
morskich Przedsiębiorców. Jako organiza-
cja przedsiębiorców poprzez nasze struk-
tury oraz działania naszych przedstawicieli 
zabiegamy o  stabilne, jasne prawo, dobry 
klimat inwestycyjny. 

To, między innymi, Pani determinacja do-
prowadziła do powstania Pomorskiego Ze-
społu ds. Kobiet. Jaka jest jego rola?

Powstanie zespołu jest zasługą aktywności 
i  determinacji całej grupy fantastycznych 
kobiet i  mężczyzn, z  którymi miałam przy-
jemność współpracować na różnych po-
lach. Jest też zasługą Zarządu Wojewódz-
twa Pomorskiego: Marszałka Mieczysława 
Struka oraz Marszałkini Agnieszki Kapały-
-Sokalskiej, która opiekuje się zespołem. 
W  skład zespołu, powołanego w  czerwcu 
2021 r. jako organ doradczy Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego, wchodzą zarówno 
kobiety, jak i mężczyźni. Pracujemy nad dia-
gnozą sytuacji kobiet w obszarach: praca – 
płaca – awans. Zbieramy dane i informacje, 
na podstawie których, po opracowaniu dia-
gnozy, przygotujemy rekomendacje dzia-
łań, które należy podejmować, by poprawić 
sytuację kobiet w  regionie. Zajmujemy się 
też bieżącymi sprawami, takimi jak wypłata 
zasiłków macierzyńskich przez ZUS, prze-
moc domowa, praca opiekuńcza.  

Czy Pani społeczna postawa i zaangażowa-
nie przekładają się w jakiś sposób na funk-
cjonowanie Gdańskiej Fundacji Kształce-
nia Menedżerów, której jest Pani prezeską?

Dobre zmiany w  biznesie, życiu gospodar-
czym i społecznościach, mogą wprowadzić 
tylko ludzie o  otwartych głowach, ceniący 
różnorodność poglądów i  doświadczeń, 
stawiający na równość i  partnerstwo. 
GFKM to szkoła biznesu, która za cel sta-
wia sobie jak najlepsze przygotowanie kadr 
zarządzających do mądrego i efektywnego 
działania. Dlatego – oprócz bardzo konkret-
nej, aktualnej i wiedzy przekazywanej przez 
doświadczonych praktyków i  trenerów – 
staramy się uwrażliwiać słuchaczy naszych 
szkoleń i  programów MBA na wartości, 
kwestie społeczne i  równościowe. Z  kolei 
jako fundacja stawiamy przede wszyst-
kim na nowoczesną edukację biznesową 
i  zarządczą młodzieży. GFKM podpisała 
Kartę Różnorodności – to międzynarodowa 
inicjatywa, promująca różnorodność i  rów-
ne szanse w zatrudnieniu, bez względu na 
płeć, rasę, orientację seksualną, pochodze-
nie etniczne, wiek, niepełnosprawność czy 
religię. Podpisanie Karty jest otwartą de-
klaracją tego, jacy jesteśmy od środka, jaką 
kulturę organizacyjną tworzymy, jakie war-
tości są nam bliskie i jakie wartości chcemy 
przekazywać naszym słuchaczom. 

GFKM ma ogromne doświadczenie w pro-
wadzeniu programów MBA…

Jesteśmy jedną z  największych i  najbar-
dziej renomowanych instytucji edukacyj-
nych wspierających rozwój menedżerów 
w  Polsce. Jako pierwsi na Pomorzu i  jedni 
z  pierwszych w  kraju, 32 lata temu wpro-
wadziliśmy programy MBA. Wzięło w  nich 
udział już około 4000 menedżerów. Są 
naszymi najlepszymi ambasadorami i  jako 
szczególnie silne strony naszych progra-
mów MBA wskazują: doświadczonych wy-
kładowców, praktyczne prowadzenie zajęć, 
różnorodność zagadnień, poszerzanie per-
spektywy i zmianę sposobu myślenia, moż-
liwość wymiany doświadczeń w grupach. 

GFKM to nie tylko MBA – specjalizujemy się 
też w szkoleniach i kompleksowych projek-
tach rozwojowych. Oferujemy również usłu-
gi doradcze, np. z zakresu restrukturyzacji, 
finansów, HR, kadr i prawa pracy. 

W GFKM realizują się moje pasje, wartości 
i  praca. Jestem we wspaniałym miejscu, 
które tworzą wspaniali ludzie.

TEKST: GFKM ZDJĘCIE: mat. prasowe
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INVEST IN POMERANIA

Invest in Pomerania 
została powołana dekadę 

temu, żeby zwiększyć 
skuteczność pozyskiwania 

inwestycji zagranicznych dla 
województwa pomorskiego. 

Inicjatywę utworzyły władze samorzą-
dowe województwa, największe miasta 
i gminy oraz kluczowe instytucje otoczenia 
biznesu, które powierzyły koordynację jej 
prac Agencji Rozwoju Pomorza S.A. 

Zespół Invest in Pomerania znacząco 
zwiększył skalę działań w zakresie promo-
cji gospodarczej, co przekłada się na nowe 
zapytania inwestycyjne. Tylko w  zeszłym 
roku obsłużono ich przeszło 180, z  czego 
30 zakończyło się decyzjami o  zlokalizo-
waniu projektów na Pomorzu.

We współpracy z  Bankiem Światowym, 
którego przedstawiciele byli na evencie 
powstał kompleksowy raport, który z jed-
nej strony pokazał wpływ Invest in Pome-
rania na gospodarkę regionu w  ostatnim 
dziesięcioleciu, a  z  drugiej wyznaczył ob-
szary działań na kolejne lata. Jednocze-
śnie przedstawiono szereg nowych zale-
ceń w zakresie funkcjonowania inicjatywy.

PODSUMOWAŁA W GDAŃSKU PIERWSZĄ DEKADĘ DZIAŁALNOŚCI

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIE: Krzysztof Witecki

Piotr Ciechanowicz, Wiceprezes Invest in Pomerania
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Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania Leszek Bonna, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
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Święta Bożego Narodzenia to okres wzmo-
żonej aktywności zakupowej Polaków. I nie 
ma czemu się dziwić. Według raportu przy-
gotowanego przez Super Prezenty najczę-
ściej obdarowujemy innych właśnie z oka-
zji Bożego Narodzenia i urodzin. 

Poniżej prezentujemy kilka najciekawsze 
faktów: 
• 77% ankietowanych lubi dostawać 

prezenty,  ale 18.3% woli je wręczać.
• Prawie połowa ankietowanych 

(47,3%) jednorazowo wydaje na pre-
zenty 100-200 zł.

• Najdroższe prezenty kupujemy dla 
swoich drugich połówek – aż 62,4% 
ankietowanych wręcza najdroższe 
prezenty dla swojej żony/partnerki/
męża/partnera.

• Prezent, który cieszy ankie-
towanych najbardziej, to wspólne 
wyjście lub wyjazd.

• Prawie połowa ankietowanych 
(47,3%) jednorazowo wydaje na pre-
zent między 100 a 200 złotych. 

• Spośród największych miast Polski 
najwięcej na prezenty wydają miesz-
kańcy Białegostoku.

• Najczęściej kupujemy prezenty w In-
ternecie. Robi tak 45,9% ankietowa-
nych.

• Inspiracji prezentowych również szu-

kamy przede wszystkim w Internecie 
– deklaruje tak 68% ankietowanych. 
Drugie miejsce zajmują polece-
nia i  rekomendacje. Zdecydowanie 
w najmniejszym stopniu inspiruje nas 
telewizja. 

• Aż 75,7% Polaków udaje, że nietra-
fiony prezent im się podoba.

• Ulubiony sposób świętowania Pola-
ków to po prostu wspólne spędzenie 
czasu. 

• Najbardziej nietrafione prezenty 
to: akcesoria, które podkreślają na-
sze mankamenty (jak np. bielizna 
wyszczuplająca), rzeczy, które już 
posiadamy, upominki świadczące 
o  nieznajomości obdarowywanego 
(alkohol dla abstynenta) czy pozornie 
praktyczne przedmioty (jak mop czy 
ścierki). 

Średnio na prezent wydajemy od 
100 do 200 złotych. Tak postępu-
je prawie co drugi Polak. Aż 75 
procent udaje, że nietrafiony 
prezent im się podoba. 

Najdroższe prezenty 
kupujemy dla ukochanej osoby

TEKST: Super Prezent ZDJĘCIE: mat. prasowe
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Cykliczne śniadania organizowane przez Związek Pracodawców 
Pomorski Klub Biznesu to spotkania networkingowe służące między 
innymi nawiązywaniu nowych kontaktów, dzieleniu się wiedzą 
i wspieraniu działalności gospodarczej.

Związek Pracodawców Pomorski Klub 
Biznesu to inicjatywa właścicieli firm 
i kadry zarządzającej pomorskiego bizne-
su. Członkowie Klubu aktywnie wspierają 
się w kontaktach zawodowych i towarzy-
skich, rozwijając i propagując inicjatywy, 
postawy i działania – sprzyjające rozwojo-
wi przedsiębiorczości i  przedsiębiorców 
Pomorza – członków i  partnerów Pomor-
skiego Klubu Biznesu. Spotkania służą 
też dzieleniu się wiedzą, wspieraniu dzia-
łalności gospodarczej członków poprzez 

doradztwo prawne i ekonomiczne, organi-
zowanie szkoleń, seminariów i  konferen-
cji na tematy związane z  problematyką 
prowadzenia biznesu, gospodarki oraz 
zarządzania. 

Kolejne śniadanie odbyło się w Hotelu Sa-
dova w Gdańsku. Oprócz serwowanej wie-
dzy nie zabrakło także dobrego manu. 

Prelekcję na temat nowego zakresu od-
powiedzialności zarządu w  świetle no-

welizacji przepisów Kodeksu Spółek 
Handlowych poprowadziła adwokat, do-
radca podatkowy Aleksandra Medlarska 
oraz adwokat Weronika Wyzy z  BG TAX 
& LEGAL. Na temat nowych kierunków 
inwestowania w  nieruchomości za grani-
cą opowiadała  Joanna Symeryak z  biura 
nieruchomości Luxuria Estate.  Po prelek-
cjach przyszedł czas na przerwę networ-
kingową, podczas której przedsiębiorcy 
wymienili się doświadczeniami, poglądami 
i nawiązywali nowe kontakty. 

Na śniadanie serwowano wiedzę

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIE: Krzysztof Witecki
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Firma założona przez Państwa Tadeusza i Małgorzatę Włodarczyków 
z  siedzibą w  Skórczu wygrała we wspomnianym plebiscycie w  ka-
tegorii bezpieczeństwo (duża firma). Na uroczystej gali rozdawania 
nagród Grupę Kapitałową Iglotex reprezentowali: Katarzyna Kubicka, 
Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa 
oraz Paweł Szarek, Kierownik Zapewnienia Jakości zakładu produk-
cyjnego w Tarnowie.

BOGATA HISTORIA FIRMY

Iglotex został założony przez Państwa Tadeusza i  Małgorzatę Wło-
darczyków w  1983 roku. Na siedzibę firmową wybrano Skórcz, 
w województwie pomorskim. Początkowo firma zajmowała się tylko 
produkcją cukierniczą, później działalność poszerzono o  produkcję 
i  sprzedaż lodów. Osiem lat później nastąpiło przeprofilowanie za-
kładu na produkcję mrożonych wyrobów kulinarnych (takich jak piz-
za i pierogi) oraz handel lodami i mrożonkami. Firma systematycznie 
zdobywała rynek, budowała kanały dystrybucji, a  jej produkty wła-
sne, stawały się coraz bardziej popularne w regionie.

Kolejne lata oznaczały dynamiczny rozwój firmy, zwłaszcza w okresie 
2001-2010, a w 2011, w wyniku konsolidacji trzech wiodących uczest-
ników rynku dystrybucji i  produkcji żywności mrożonej w  Polsce – 
Iglotex, Iglokrak i Łukasz – powstała silna Grupa Kapitałowa Iglotex. 
Najnowszą wieścią o  rozwoju firmy jest to, że w 2020 roku urucho-
miono w Skórczu najnowocześniejszego w tej części Europy zakładu 
produkcyjnego oraz centrum dystrybucyjnego.

To duże wyróżnienie dla firmy, ponieważ statuetka „Gryfa” stanowi 
jedno z najbardziej cenionych regionalnych nagród w dziedzinie go-
spodarczej, która jest przyznawana przez organizacje gospodarcze 
reprezentowane w  Pomorskiej Radzie Przedsiębiorczości. Konkurs 
ma za zadanie wyłowić najlepszych przedsiębiorców z Pomorza.

- W DORACO wierzymy, że firmę tworzą ludzie. Dlatego angażujemy ze-
spół w budowę i realizację celów strategicznych. Od 30 lat rozwijamy 
i motywujemy pracowników. Wspieramy rozwój kariery zarówno poprzez 
najlepsze wykorzystanie potencjału jednostki, jak i całych zespołów – 
podsumowała Angelika Cieślowska, Prezes Korporacji Budowlanej 
DORACO.

DBANIE O PRACOWNIKÓW KLUCZEM DO SUKCESU

Spółka dba o  pracowników, stwarzając im wiele możliwości do roz-
woju oraz oferując szereg benefitów. Mając na uwadze troskę o  ich 
zdrowie psychiczne i fizyczne, stworzono Akademię Zdrowia DORA-
CO – program sportowy, którego głównym celem jest zachęcenie jego 
uczestników do zespołowej, regularnej aktywności fizycznej. Akade-
mię Zdrowia DORACO wspierają również lekarze i specjaliści, z który-
mi pracownicy mają możliwość regularnie się konsultować.

Do tego firma pomaga podnosić kwalifikacje pracownikom oraz 
wspiera ich w zakresie coachingu. Dowodem na to jest prowadzenie 
platformy wymiany wiedzy oraz mentoringu przez doświadczonych 
project managerów.

Supermeni 
Jakości 2022

Liderem Rozwoju 
Kompetencji

Firma Iglotex odniosła zwycięstwo jako organizacja 
wspierająca systemowe działa biznesowe w zakresie 
bezpieczeństwa, w plebiscycie „Supermeni Jakości 
2022” TÜV NORD Polska.

Korporacja Budowlana DORACO w prestiżowym kon-
kursie Gryf Gospodarczy została „Liderem Rozwoju 
Kompetencji”. To zasługa wieloletniego dbania o wła-
snych pracowników.
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To wyróżnienie zostało przyznane firmie w  kategorii największe 
przychody w  województwie pomorskim. Nagroda została przyzna-
na na podstawie danych finansowych opublikowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym i przetwarzanych w ramach Rankingu Buildera 
(1 edycja) za lata 2018-2020.

Ranking jest elementem projektu Build the Future, zainicjowanym 
przez miesięcznik Builder, PwC Polska i Bisnode Polska (obecnie Du-
n&Bradstreet) w 2019 r. Celem jest zwiększenie transparentności bran-
ży budowlanej w Polsce i wzmocnienie zaufania do firm z tego sektora. 
To zestawienie 300 największych firm budowlanych w Polsce z podzia-
łem na deweloperów, generalnych wykonawców i producentów. 

HISTORIA FIRMY

Firma Drutex została utworzona w 1985 roku i  rozpoczęła produkcję 
siatek ogrodzeniowych. Dziewięć lat później postanowiono poczynić 
kolejny krok w  rozwoju, jakim było uruchomienie produkcji stolarki 
okienno-drzwiowej z  PVC. W  1997 roku Drutex rozpoczął produkcję 
rolet. W  dalszym dynamicznym, ale systematycznym rozwoju firmy 
odnotowano wiele ważnych oraz przełomowych dat. Warto wyróżnić 
rozpoczęcie budowy I etapu Europejskiego Centrum Stolarki, czyli 30 
000m² powierzchni produkcyjnej w 2013 roku. Drugi etap tej inwestycji, 
czyli 25 000 m² powierzchni produkcyjnej, zaczął się dwa lata później. 

W  2020 roku Drutex świętował 35-lecie istnienia. Postanowiono 
też uruchomić produkcję własnego systemu żaluzji fasadowych 
w zeszłym roku.

Spółka Sescom jest 
jednym z największych 
dostawców z rynku 
technicznego Facility 
Management w Polsce, 
a istnieje na rynku od 2008 
roku. Ta usługa polega na 
dostarczaniu i zarządzaniu 
wieloma usługami, które 
wspierają codzienne funk-
cjonowanie nieruchomości. 

ZAKRES ROZSZERZENIA WSPÓŁPRACY

W zakres umowy między gdańską firmą a amerykańskim poten-
tatem, który rozpoczął działalność w 1906 roku oraz jest jednym 
z największych przedsiębiorstw na świecie produkujących obuwie, 
odzież, czy akcesoria sportowe, wchodzą  przeglądy prewencyjne 
oraz serwisy reakcyjne. 

– Współpracę z marką New Balance rozpoczęliśmy 1,5 roku temu. Zakres 
współpracy obejmował obsługę FM sieci w Holandii, Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Włoszech, Niemczech, Francji, Belgii oraz Austrii. W tym roku 
rozszerzyliśmy współpracę o sieci w Hiszpanii i Portugalii. W ramach 
zarządzania obsługą techniczną obiektów należących do New Balance 
zajmujemy się konserwacją instalacji HVAC i elektrycznych, a także 
drzwi i rolet automatycznych. Do naszych zadań należy również utrzyma-
nie sprzętu przeciwpożarowego i usługi ogólnobudowlane – mówi Dorota 
Jasińska, Business Development Manager w Sescom S.A. 

Prawidłowa obsługa techniczna obiektów należących do amery-
kańskiej marki zapewnia wszystkim, którzy przebywają w sklepach. 
Dodatkowo to ogranicza  zużycie energii elektrycznej i emisję CO2.

Gwiazda dla 
Drutexu

Rozszerzenie 
współpracy 

Sescom 
z amerykańskim 

potentatem

Firma zarejestrowana w Bytowie zanotowała kolejny 
sukces, jakim jest wyróżnienie Gwiazdą Rankingu 
Buildera.

Amerykańska firma New Balance rozszerza kontrakt 
z Sescom w zakresie usług Facility Management 
w obiektach znajdujących się w Hiszpanii i Portugalii. To 
obejmuje przeglądy prewencyjne oraz serwisy reakcyjne.

TEKST: Przemek Schenk ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Nowy sprzęt medyczny został zakupio-
ny  dzięki wsparciu finansowemu pięciu 
firm zrzeszonych w Business Center Club 
w  Gdańsku:  Gdańskiej Infrastrukturze 
Wodno-Kanalizacyjnej, Flextronics Inter-
national Poland, Base  Group sp. z o.o., To-
rus Sp. z o.o. Sp.k. oraz Gdańskiemu Przed-
siębiorstwu Energetyki  Cieplnej.  

W  uroczystym przekazaniu sprzętu me-
dycznego o  wartości blisko 40 000 zł 
uczestniczyli: prezes  Zarządu „Szpitali 
Pomorskich” Jolanta Sobierańska-Grenda; 

Maciej Dobrzyniecki, wiceprezes  Zarzą-
du BCC; Katarzyna Dobrzyniecka, a także 
przedstawiciele wymienionych wyżej firm 
oraz dr  Hanna Goworowska, ordynator 
Oddziału Chorób Zakaźnych i  Gruźlicy 
w Gdańsku.  

Dzięki posiadanemu sprzętowi na oddzia-
le, w  którym nadal przebywają pacjenci 
zakażeni covid 19, mogą być przeprowa-
dzane badania, które pozwalają na wzro-
kową ocenę wyglądu błony  śluzowej 
tchawicy i  oskrzeli oraz strun głosowych. 

Podczas bronchoskopii można pobrać 
materiał  do badania bakteriologicznego 
w celu ustalenia, jakie bakterie powodują 
chorobę, np. zapalenie  płuc oraz pobrać 
np. wycinki błony śluzowej do badania hi-
stopatologicznego.  

W  zestawie sprzętu znajdują się m.in.: 
w pełni demontowalny monitor z matrycą 
3,5’’ z  funkcją  archiwizacji badań, czyli 
możliwości archiwizacji zdjęć i  sekwencji 
video; zintegrowane źródło światła, dodat-
kowy zewnętrzny monitor, itp.

Oddział Chorób Zakaźnych Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku  wzbogacił się 
o przenośny bronchoskop cyfrowy. 

Pięć firm wsparło szpital

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: mat. prasowy
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Bolesław Drapella, który był go-
ściem specjalnym forum, w rozmo-
wie z dr Moniką Popow podkreślał, 

jak ważne są wartości, którymi kierujemy 
się w  biznesie i  że to one budują naszą 
przewagę. Zwrócił też uwagę na dobór 
współpracowników. 

- Naszym najczęstszym błędem jest otacza-
nie się ludźmi takimi jak my sami. W  biz-
nesie ważne jest uzupełnianie się, dzięki 
czemu mamy możliwość rozwoju. Trzeba też 
wychodzić ze strefy komfortu i pokonywać 
słabości - mówił Bolesław Drapella, któ-

ry pomaga firmom rosnąć mądrze, przy 
zachowaniu ludzkiej twarzy w  biznesie. 
Doświadczony i skuteczny manager, inwe-
stor, founder i  przedsiębiorca. Założyciel 
Saunowego Stawu i  SaunaGrow - miejsca 
kreatywnych spotkań biznesowych, gdzie 
łączy wiedzę i doświadczenie z pasją sze-
rzenia kultury saunowania oraz wsparciem 
charytatywnym. 

Ostatnie spotkanie w  ramach cyklu reali-
zowanego przez dwa lata na terenie woje-
wództwa pomorskiego odbyło się w Domu 
Zdrojowym w Gdańsku.

Podczas Metropolitalnego 
Forum Międzysektorowego 
rozmawiano o idei ekonomii 
społecznej i konkurencyjności 
przedsiębiorstw społecznych. 
Poruszono wiele istotnych 
kwestii. 

WARTOŚCI BUDUJĄ 
PRZEWAGĘ 
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Spotkanie otworzyli Karolina Weiner - dy-
rektorka zarządzająca w  UP Foundation, 
Michał Glaser - prezes zarządu Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz 
Maciej Kochanowski - kierownik Referatu 
Analiz i  Rozwoju w  Regionalnym Ośrodku 
Polityki Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego.

Wśród ekspertek i ekspertów pojawili się m.in.:
• Małgorzata Chrzanowska-Rokacz 

z LPP,
• Maciej Kochanowski z Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej UMWP,
• Wojciech Żak z Fundacji Twoja Rola, 

twórca marki SIEJEMY FERMENT, 
• Alicja Skonieczna z InvestGDA, 
• Jolanta Rychlik z Cafe Aktywni,
• dr Monika Popow.

POTRZEBNE JEST ZROZUMIENIE 

Podczas Okrągłego Stołu dla ekonomii 
społecznej rozmawiano o współpracy mię-
dzysektorowej i  tym, co dla nich jest waż-
ne we wspólnym działaniu. Przedsiębiorcy 
społeczni zwrócili uwagę na zrozumienie ze 
strony biznesu, że ich pracownicy, z uwagi 

na specyficzną sytuację osobistą - niepeł-
nosprawność, chorobę, powrót na rynek 
pracy z  sytuacji bezdomności, często wy-
magają wsparcia w  wykonywaniu zadań. 
Biznes podzielił się oczekiwaniami w  sto-
sunku do firm społecznych. Jako kluczowe 
podkreślono dobry produkt i klarowne wa-
runki współpracy.

Według ekspertów i  ekspertek, dobry biz-
nes społeczny to przede wszystkim dobry 
model i misja. Ta misja to siła, która pozwa-
la się wyróżnić oraz zaangażować. Współ-
praca z przedsiębiorstwami społecznymi to 
również okazja dla innych firm, aby realizo-
wać ich zaangażowanie społeczne. W parze 
z misją musi jednak iść jakość. Dobry pro-
dukt, budowany na jasnej misji, to właśnie 
przepis na bezkonkurencyjność biznesów 
społecznych. 

BIZNES SPOŁECZNY. PRZYGOTOWANIA

Praktycznymi wskazówkami podzieliła się 
z  uczestnikami i  uczestniczkami Forum 
Agnieszka Skowrońska z  Pracowni Inno-
wacji, w  ramach warsztatu „Zaprojektuj 
konkurencyjność”. Podczas pracy warszta-

towej, podniesiono kwestie przygotowania 
się do prowadzenia biznesu społecznego 
i  przeprowadzenia badań pozwalających 
sprawdzić realne zapotrzebowanie na 
usługi lub produkty jeszcze przed ich uru-
chomieniem. Najlepszą drogą do takiego 
badania jest włączenie do tego procesu 
specjalistów znających branżę, w  jakiej 
chcemy działać i osób zawodowo zajmują-
cych się realizacją badań w praktyce.

Lokalne Fora Międzysektorowe są częścią 
misji budowania współpracy międzysek-
torowej na Pomorzu. Fundacja Inicjowa-
nia Rozwoju, wraz z partnerami z biznesu, 
samorządu i  organizacjami społecznymi, 
już od ponad 11 lat podejmuje tematykę 
i  dba o  rozwój współpracy międzysekto-
rowej w  kontekście społecznej odpowie-
dzialności biznesu z  sektorami organiza-
cji pozarządowych i sektorem publicznym 
na terenie województwa pomorskiego 
oraz w Polsce. 

PRZESTRZEŃ DO DIALOGU

W  ramach projektu zorganizowano 8 spo-
tkań Lokalnych Forów Międzysektoro-
wych, które odbywają się we wszystkich 
subregionach województwa pomorskiego, 
w  różnych powiatach, w  ciągu ostatnich 
dwóch lat, m.in. w  powiecie: bytowskim, 
lęborskim, słupskim, gdańskim, gdyńskim, 
sopockim, kartuskim, nowodworskim, puc-
kim, tczewskim, wejherowskim, chojnickim, 
człuchowskim, kościerskim, kwidzyńskim, 
malborskim, starogardzkim i  sztumskim. 
Ich celem jest tworzenie i  rozwijanie prze-
strzeni do dialogu międzysektorowego 
i  budowania relacji pomiędzy lokalnym 
biznesem, organizacjami pozarządowy-
mi i  samorządem, promowania koncepcji 
społecznej odpowiedzialności społecznej 
i  zrównoważonego rozwoju oraz realnych 
działań na rzecz społeczności lokalnej. 
Spotkania uzupełniane są także specjali-
stycznym doradztwem.

Patronatem honorowym nad projektem ob-
jął Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk. Ideę ekonomii społecz-
nej wspierają także media, wśród których 
ważnym medialnym ambasadorem jest 
Express Biznesu. 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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TOMASZ LIMON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój 
ekonomii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, 
Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału 
Ekonomicznego UG, KonwentuGospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej 
Wydziału Zarządzania PG, Rady Fundacji Gdańskiej oraz Rady Fundacji 
„Theatrum Gedanense” jako jej przewodniczący.

W  październiku br. Rada Pracodawców 
Pomorza jednogłośnie przyjęła opracowa-
ny przez zespół przedsiębiorców Kodeks 
Odpowiedzialności Obywatelskiej Praco-
dawców, który według mojej wiedzy jest 
pierwszym tego typu dokumentem w  skali 
kraju. W  preambule do kodeksu cytowany 
jest znakomity pomorski socjolog Prof. Ce-
zary Obracht-Prondzyńki, który powiedział: 
„Jako społeczeństwo potrzebujemy odpo-
wiedzialnego i  zaangażowanego biznesu. 
Potrzebujemy jego solidarności, wsparcia, 
uważności, empatii – nieobojętności! Potrze-
bujemy tego jako społeczeństwo. I  potrze-
buje tego polska demokracja.” 
W tym jednym zdaniu zawiera się istota po-
wstania dokumentu. Podstawą stabilnego 
państwa jest społeczeństwo, na którym sto-
ją trzy filary podtrzymujące dach zawierają-
cy wszystkie normy, wartości i  idee o czym 
mówi prof. Obracht-Prondzyński. Jednym 
z  tych filarów oprócz władzy oraz sektora 
pozarządowego tzw. NGO-osów jest rynek, 
czyli biznes reprezentowany przez organi-

zacje przedsiębiorców. Wszystkie te filary 
podtrzymujące najważniejsze wartości dla 
społeczeństwa powinny ze sobą współpra-
cować w imię zrównoważonego rozwoju dla 
dobra ogółu. Jakiekolwiek odstępstwo od 
tej reguły czy to przez zachwianie jednego 
z trzech filarów lub zbyt duże rozbieżności 
między nimi mogą doprowadzić do desta-
bilizacji a  w  konsekwencji zawalenia się 
wspomnianej budowli, której fundamentem 
jest społeczeństwo. 
Wspomniany kodeks definiuje obywa-
telskość biznesu jako aktywną postawę 
i działanie na rzecz dobra wspólnego. Taka 
postawa charakteryzuje się odwagą w  re-
agowaniu i  zajmowaniu stanowiska wobec 
narastających problemów w  sprawach 
istotnych dla społeczności lokalnej, regio-
nalnej i ogólnopolskiej. Postawa środowiska 
biznesowego powinna być krytyczna wobec 
niesprawiedliwości i  nieprawidłowości. „To 
postawa pełna empatii w  kontekście rozu-
mienia zasad gospodarczych, społecznych 
i politycznych. To etyczna i odpowiedzialna 
postawa na rzecz pracowników, ich rodzin, 
społeczeństwa, środowiska naturalnego 
oraz przyszłych pokoleń” – jak możemy 
przeczytać w  treści kodeksu. Obywatel-
skość pracodawców to nie tylko obserwacja 
bieżących spraw w obszarach życia gospo-
darczego, politycznego czy społecznego. To 
również branie na siebie odpowiedzialności 
(nieobojętności) i  reagowanie na wszelkie 
nieprawidłowości we wszystkich obszarach 
naszego życia ze szczególnym uwzględnie-
niem spraw gospodarczych. 

Aby osiągnąć postawione przez Praco-
dawców Pomorza cele zawarte w kodeksie 
należy edukować i upowszechniać przyjęte 
w nim zasady. Niestety pokutuje w środowi-
sku gospodarczym słabość społeczeństwa 
obywatelskiego w naszym kraju, które bez-
pośrednio przekłada się na obywatelskie 
myślenie wśród przedsiębiorców. Zaledwie 
kilka procent firm w  Polsce jest zrzeszona 
w  organizacjach biznesowych co automa-
tycznie przekłada się na reprezentatywność 
tego środowiska skupionego wokół podzie-
lonych i  multiplikujących się organizacji 
pracodawców. Czy zatem przedsiębiorcy 
są gotowi wziąć na siebie ciężar odpowie-
dzialności? Nie sądzę, aby indywidualnie to 
miało nastąpić teraz lub nawet w przeciągu 
najbliższych lat. Wychodzenie poza pewne 
ramy własnej działalności związanej z pro-
wadzeniem firmy jest niezwykle powolne. 
I  nic w  tym dziwnego, skoro cały czas nie-
ustające zmiany przepisów i  prawa przez 
kolejne rządy są rzucane niczym kłody pod 
nogi przedsiębiorców skupionych na prowa-
dzeniu własnej działalności. 
Statystycznie mało jest przedstawicieli 
biznesu obywatelsko i  społecznie zaanga-
żowanych, którym po prostu chce się coś 
zrobić pozytywnego dla dobra ogółu. Taką 
rolę na siebie muszą wziąć organizacje biz-
nesowe w  tym związki pracodawców, któ-
rych statutową misją powinno być nie tylko 
wspieranie przedsiębiorców w  trudnych 
momentach, ale również budowanie społe-
czeństwa obywatelskiego, którego wszyscy 
jesteśmy beneficjentami. 

„Obywatelskość biznesu”
Od wielu lat przyjmuje się, że 
organizacje skupiające przedsię-
biorców powinny być apolityczne 
co w swoim założeniu oznacza, że 
nie angażują się w popieranie ja-
kiejkolwiek partii politycznej. Nie 
oznacza to jednak, że powinny być 
bierne na sprawy istotne w życiu 
społecznym i gospodarczym. 
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K im jest Lider Odpowiedzialności Społecznej? Odpowiedź 
na tak postawione pytanie wydaje się prosta, bo przecież 
społeczna odpowiedzialność biznesu, to nic innego jak 

koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania 
strategii uwzględniają interesy społeczne i  ochronę środowiska, 
a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. 

Proste, ale w teorii. W praktyce jest dużo trudniej, o czym przeko-
nał się już niejeden menedżer, który próbował kierować się zasada-
mi CSR. To co trzeba zrobić? - ktoś zapyta. 

PRZYGLĄDAMY SIĘ LIDEROWI 

“Express Biznesu” postanowił poszukać odpowiedzi na pytanie 
u  praktyków. Pod lupę wzięliśmy laureata tegorocznego “Gryfa 
Gospodarczego 2022”, firmę Port Service, która otrzymała właśnie 
tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej, a  także wyróżnienie 
w kategorii Lider Rozwoju kompetencji 23. 

Gdańskie przedsiębiorstwo, jest najdłużej i  najbardziej doświad-
czoną na polskim rynku firmą, zajmującą się unieszkodliwianiem 

ZNEUTRALIZOWALI 
12 TYSIĘCY TON 

NIEBEZPIECZNYCH ODPADÓW! 
Dbanie o środowisko, edukacja dzieci i młodzieży, wspieranie sportu i kultury. Lista zaangażo-
wania jest długa. Inaczej być nie może jeśli zostaje się Liderem Odpowiedzialności Społecznej. 
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odpadów medycznych. W  czasie pandemii koronawirusa firma 
zneutralizowała 12 tysięcy ton (!) wysoce zakaźnych odpadów 
medycznych. Dzięki temu przyczyniła się do ograniczania rozprze-
strzeniania wirusa. Co roku neutralizuje niebezpiecznie odpady od-
bierane od największych pomorskich szpitali i placówek medycz-
nych, gabinetów kosmetycznych i weterynaryjnych.

TO WIĘCEJ NIŻ BIZNES 

- 65 lat doświadczenia, 65 lat troski o środowisko naturalne zobowiązuje 
- mówi Soren Blum, prezes zarządu Port Service z Gdańska. - Nie boję 
się mówić, że to co robimy, to coś więcej niż biznes - to misja i przezna-
czenie. Będziemy z  zaangażowaniem kontynuować to, czego oczekuje 
od nas ziemia, jaką zastaliśmy i jaką chcemy pozostawić po sobie. 

Port Service cieszy się zaufaniem ponad 200 przedsiębiorstw, któ-
re wspierają na co dzień w ich dbałości o środowisko naturalne. Ale 
gdańskie przedsiębiorstwo idzie krok dalej, a powiedzenie “Czym 
skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci”, idealnie wpisu-
je się w ich strategie. 

WARTOŚCIOWA MEWA

Firma od lat edukuje dzieci z trójmiejskich szkół poprzez zabawę. 
Udostępnia materiały edukacyjne, zarówno tradycyjne, jak i  inte-
raktywne. Do tego organizuje pokazowe lekcje lub wspólne sprzą-
tanie nadmorskich okolic. Gdańska firma wykreowała również 
brand hero z  myślą o  najmłodszych, czyli rozgadaną, animowaną 
Mewę, która ma symbolizować wartości marki. Postać podczas 
lekcji i spotkań tłumaczy dzieciom zasady segregowania odpadów 
i dbania o środowisko w skali mikro. Dzięki przyjaznej formie dzie-
ci łatwiej zapamiętują wszystkie zasady i stają się ambasadorami 
odpowiedzialnego segregowania śmieci we własnych rodzinach.

- Nigdy nie zapomnę jak kiedyś córka wróciła ze szkoły i  poprosiła 
nas o, jak to powiedziała, poważną rozmowę - opowiada Marek Ko-
perkiewicz z Gdańska. - W pierwszej chwili z żoną trochę się wystra-
szyliśmy. Co dziesięcioletnia dziewczynka chce od nas? - zastana-
wialiśmy się. A ona z pełną powagą powiedziała nam, że nie dbamy 
o ziemię i musimy to natychmiast zmienić. Okazało się, że miała lek-
cję z Mewą, podczas której dowiedziała się jak prawidłowo powinno 
się segregować śmieci. Skończyło się tym, że musieliśmy wygospo-
darować w mieszkaniu dodatkowe dwa pojemniki na segregację, bo 
te co były, to jej zdaniem nie wystarczały. 

Fachowcy od ochrony środowiska podczas przygotowywania mate-
riałów dla dzieci i młodzieży współpracowali ze pedagogami szkol-
nymi, tak aby materiał dla poszczególnych grup wiekowych łatwo 
zapadał im w pamięci. Mewa uczy między innymi młodsze dzieci, 
jak poprawnie segregować śmieci, a starszym wyjaśnia, jakie pro-
cesy chemiczne zachodzą podczas spalania. Cała wiedza podana 
jest w formie kolorowych prezentacji i ciekawych infografik. Przy-

gotowano materiały dla uczniów i dla nauczycieli, tak aby można 
było je przerobić na lekcji lub samodzielnie. Wszystkie znajdziecie 
na stronie www.portservice.com.pl/lekcje-port-service/. 

Wsparcie szkół nie ogranicza się tylko do ekologicznych lekcji. 
Firma pomaga także w  inny sposób. Takim przykładem jest wy-
posażanie warsztatów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 na 
gdańskich Stogach. W pomieszczeniu znalazły się wysokiej klasy 
stoły warsztatowe, imadła ślusarskie, wiertarki i wiele narzędzi do 
obróbki metalu czy drewna.

- Czadowy jest ten sprzęt - cieszyła się młodzież. 

PORT TO TEŻ SPORT

W  strategii społecznej odpowiedzialności biznesu gdańska firma 
nie ogranicza się jednak tylko do dbałości o środowisko i edukację. 
Od wielu lat wspiera lokalny sport. Jest między innymi sponsorem 
tytularnym piłkarzy ręcznych  Wybrzeże Gdańsk, a w zeszłym roku 
spółka została partnerem muzeum Lechii Gdańsk. Niedawno Port 
Service ponownie zdecydował się pomóc sportowcom. Tym razem 
wsparcie trafiło do Corpus Gym, klubu sportów walki. Działa on od 
16 lat, w  przeszłości trenowali w  nim znani pięściarze i  zawodni-
cy MMA, m.in. Michał Wlazło oraz Izu Ugonoh. W  2017 roku klub 
mocno ucierpiał w  pożarze. Straty sięgnęły 300 tysięcy złotych. 
Mimo trudności Corpus Gym wciąż kontynuował działalność, szko-
ląc sportowców. Przedsiębiorstwo ufundowało matę treningową, 
która z pewnością pozwoli zawodnikom i trenerom jeszcze bardziej 
cieszyć się treningami. 

Lista zaangażowania Port Service jest długa. Na przestrzeni lat fir-
ma angażowała się w wiele przedsięwzięć ekologicznych, sporto-
wych, kulturalnych. Tylko w październiku 2022 roku przedsiębior-
stwo zaprosiło pracowników oraz mieszkańców Pomorza na galę 
operowo-operetkową z okazji dni papieskich. 

I jak zapewniają przedstawiciele firmy ciąg dalszy nastąpi… 

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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W ciągu 18 lat funkcjonowania Fundacja Integralia współpracowała 
z 400 pracodawcami, którzy zmienili strategię rekrutacyjną otwiera-
jąc się na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami. W tym czasie 
420 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności znalazło zatrudnienie, 
a 100 z nich – w Grupie ERGO Hestia. 5 700 osób zostało przeszko-
lonych z zakresu savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami.

DOJRZAŁOŚĆ ORGANIZACJI

Fundacja Integralia wielokrotnie była nagradzana za działalność na 
rzecz osób z niepełnosprawnościami. W roku 2022 otrzymała Sym-
bol Odpowiedzialności Społecznej. 

- Symbol Odpowiedzialności Społecznej ma więc dla nas podwójne zna-
czenie. Z jednej strony – metaforycznie osiągnęliśmy pewną dojrzałość jako 
organizacja, z drugiej ta dojrzałość i odpowiedzialność została właśnie za-

uważona i doceniona, za co serdecznie dziękujemy – powiedziała odbiera-
jąc nagrodę prezes Fundacji Integralia Monika Truszkowska-Bednarek.

OSOBY Z DUŻYM POTENCJAŁEM 

W roku 2022 flagowym projektem Fundacji był Sprawny staż – pro-
gram, w ramach którego osoby z niepełnosprawnościami otrzyma-
ły możliwość odbycia stażu w  czterech uznanych firmach – Bayer, 
ERGO Hestia, Ikea oraz Siemens Healthineers. W 2023 odbędzie się 
druga edycja programu. 

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce na rynku pracy ciągle 
pozostawia wiele do życzenia, a szkoda, bo osoby te mają duży potencjał - 
przekonuje Monika Truszkowska - Bednarek. - Ostatnie dane, które można 
znaleźć na stronie rządowej, z roku 2020 mówią o półtora miliona osób 
w wieku produkcyjnym. To jest grupa, która mogłaby spokojnie zasilić ry-
nek pracy. Fakty są takie, że tylko 400 tysięcy z tych osób pracuje. To daje 
nam 32 procent, ale mamy do czego dążyć, bo w Europie jest o osiemna-
ście procent wyższy. Osoby z niepełnosprawnością są niedoceniane i cią-
gle rodzą obawy, a to za sprawą stereotypów w postrzeganiu takich osób 
i przez to ich wartość jest marginalizowana. Pracodawcy nie mają dużego 
doświadczenia i przez to nie mogli wykształcić w sobie przekonania, że 
warto wykorzystać potencjał, który drzemie w tych osobach. 

Drodzy przedsiębiorcy odwagi!

Osiemnaste urodziny Fundacji Integralia uświetni-
ła nagroda Symbol Odpowiedzialności Społecznej 
2022. To jedyna w Polsce fundacja korporacyjna, 
która mobilizuje biznes do otwartości i zaangażowa-
nia na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Prestiżowa nagroda dla 
Fundacji Integralia

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: mat. prasowy
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W  rehabilitacji bardzo często ważny jest 
czas. W wielu przypadkach im szybciej pa-
cjent rozpocznie pracę z fizjoterapeutą tym 
lepiej. Oczywiście, jeśli otrzymał zielone 
światło od lekarza. Drugim ważnym ele-
mentem jest sprzęt, który pomoże w  żmud-
nej i trudnej pracy.  

- Rehabilitacja to proces, który w większo-
ści przypadków polega na powtarzaniu 
ruchu, tak aby na nowo nauczyć mięśnie 
danej czynności. Dla pacjenta to często 
żmudne i  nużące zadanie - mówi Agniesz-
ka Bednarek, dyrektor medyczna Cen-
trum Nordmedic w Gdyni. - Tutaj z pomocą 
przychodzi nam nowa technologia. Reha-
bilitacja XXI wieku wykorzystuje wirtualną 
rzeczywistość, precyzyjne algorytmy, ucze-
nie maszynowe - wszystko po to, by proces 
przywracania funkcjonalności ruchowej 
przebiegał sprawniej, efektywniej i  przy-
jemniej dla pacjenta.

LEXO I WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ

W otwartym w Gdyni Centrum Rehabilitacji 
Funkcjonalnej Nordmedic znajduje się je-

dyny w Polsce robot LEXO. To system do re-
habilitacji chodu, z którego mogą korzystać 
zarówno osoby dorosłe jak i  dzieci. LEXO 
umożliwia trening chodu wykorzystując 
wirtualną rzeczywistość, tak by zwiększyć 
motywację pacjenta do wykonywania ćwi-
czeń. Wykorzystanie najnowocześniejszych 
technologii VR pozwala na szybsze efekty 
rehabilitacji. 

Rehabilitacja XXI wieku polega na połącze-
niu możliwości, jakie dają najnowocześniej-
sze, robotyczne maszyny z wiedzą i kompe-
tencjami rehabilitantów i fizjoterapeutów. 

Gdyńskie Centrum to miejsce bez barier ar-
chitektonicznych, zaprojektowane tak, by 
pacjenci czuli się w nim bezpiecznie i kom-
fortowo. 

- Zadbaliśmy o  najdrobniejsze szczegóły, 
we współpracy z architektami stworzyliśmy 
miejsce, które jest przyjazne, w  którym pa-
cjenci otrzymują niezbędną pomoc przy wy-
korzystaniu najnowocześniejszych technolo-
gii. W  czasie oficjalnego otwarcia mieliśmy 
możliwość prezentacji możliwości naszych 

maszyn robotycznych. Wykorzystujemy je do 
kompleksowej rehabilitacji zarówno osób po 
wypadkach jak i po planowych operacjach - 
dodaje Agnieszka Bednarek.

TOP ROBOTYCZNEJ REHABILITACJI

Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej 
w  Gdyni to unikalne miejsce, w  którym 
pacjenci mogą korzystać m.in. z robotów: 
LEXO, RoboGait, Zebris, Diego i  Egzosz-
kieletu. To top robotycznej rehabilitacji na 
świecie. Tak rozbudowany park maszyn 
robotycznych pozwala na wszechstronną 
rehabilitację, w której pomaga specjalnie 
przeszkolony personel Centrum. To jedy-
ne takie centrum w Europie, gdzie w jed-
nej lokalizacji można znaleźć tak wiele 
urządzeń robotycznych wspierających 
rehabilitację. 

Centrum zajmuje się rehabilitacją dzienną 
oraz organizuje specjalistyczne turnusy 
lecznicze. Turnusy dedykowane są pacjen-
tom wymagającym kompleksowej i  inten-
sywnej terapii, która pomoże w powrocie do 
sprawności ruchowej.

Pacjenci wymagający skomplikowanej rehabilitacji już teraz mogą skorzystać, w Centrum Rehabilitacji 
Funkcjonalnej Nordmedic w Gdynia, z supernowoczesnych urządzeń, wspierających powrót do funkcji ruchowych.

Jedyne takie centrum w Europie 

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: mat. prasowy
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STARTUPY STAWIAJĄ 
PIERWSZE KROKI 

Z POMORSKĄ SPECJALNĄ 
STREFĄ EKONOMICZNĄ

Wyjątkowe startupy skorzystały z możliwości rozwinięcia swoich pomysłów na biznes, dzięki 
akceleracjom Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Organizowane w Gdańskim Parku 

Naukowo – Technologicznym programy Lifescience, Eco-On oraz UrbanTech umożliwiły 
młodym firmom uzyskanie dostępu do wiedzy, infrastruktury technicznej, a przede wszystkim 

partnerów korporacyjnych. 
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Jednym z realizowanych przez Pomorską Specjalną Strefę Ekono-
miczną programów akceleracyjnych jest „Konkurs Lifescience”, 
wspierający projekty z obszarów: Biotech, Digital Health, Biogo-

spodarki, IT/ICT i  LifeScience. Program wspiera rozwój najciekaw-
szych pomysłów, niezależnie od poziomu rozwoju pomysłodawców, 
z tego względu nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: Profe-
sjonaliści oraz Entuzjaści. W ramach akceleracji uczestnicy otrzymują 
mentoring podnoszący kompetencje biznesowe, miejsce pracy (biu-
rowe i warsztowe - prototypownie), granty na rozwój pomysłów o łącz-
nej wartości 80 000 zł oraz przede wszystkim dostęp do środowiska 
biznesowego, w  tym przyszłych klientów. Partnerem strategicznym 
programu jest firma Polpharma Biologics, zajmująca się rozwojem 
i wytwarzaniem leków biologicznych. Firma w bieżącym roku uzyska-
ła certyfikację amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), dzięki 
czemu jest pierwszym w historii Polski producentem leku biologicz-
nego, który trafił do amerykańskich pacjentów. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje także pro-
gram akceleracyjny ECO-ON wspierający startupy działające 
głównie w  obszarze magazynowania energii, automatyzacji i  ro-
botyzacji. Wiodącym Partnerem programu jest firma Northvolt 
Systems Poland. Do pierwszej pilotażowej edycji zgłosiło się 15 
podmiotów. 10 z  nich zostało zakwalifikowanych do fazy akcele-
racji, z  czego 8 ukończyło ją i  zaprezentowało swoje rozwiązanie 
podczas gali finałowej (Demo Day). W trakcie akceleracji startupy 
otrzymały wsparcie biznesowe i mentorskie.

- Poprzez realizowane programy akceleracyjne, staramy się wspierać 
startupy poprzez nakierowanie ich na odpowiednie tory, umożliwiają-

ce rozwój swoich projektów. Dzięki zaangażowaniu naszych Partnerów 
kooperacyjnych takich jak Polpharma i Northvolt umożliwiamy im tak-
że wejście na rynek i zdobycie przełomowego zlecenia. Takie działania 
dają szansę na przyśpieszenie rozwoju nie tylko indywidualnych mło-
dych firm, ale także gospodarki kraju, ponieważ ich innowacyjne pro-
jekty, zmieniają naszą rzeczywistość – mówi Przemysław Sztandera 
Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Strefa organizuje także międzynarodowe programy akceleracyj-
ne, między innymi URBAN TECH, czyli program akceleracyjny dla 
europejskich startupów, którego celem jest zwiększenie konku-
rencyjności branż Health Tech, Smart City i Greentech. W ramach 
projektu Spółka poszukuje innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań 
międzysektorowych i transgranicznych organizacji oraz łączy róż-
nych interesariuszy łańcucha wartości. Projekt zapewnia wsparcie 
MŚP i  start-upom w  zwiększaniu potencjału ich rozwiązania. Do 
programu zaangażowano Port Gdańsk, Port Gdynia, PZU LAB, Ki-
tron oraz PROCHEM. 

- W ramach projektu UrbanTech zorganizowaliśmy na początku grud-
nia wydarzenie UrbanTech Hackathon #Gdańsk. Cieszymy się, że 
mogliśmy w  naszym Parku gościć startupy technologiczne z  całej 
Europy. Każdy z nich jest zdeterminowany, aby sprostać wyzwaniom 
związanym z obszarami healthtech, greentech i smart cityi. Podczas 
wydarzenia zaprezentowano 33 rozwiązania dla pięciu instytucji. 
Liczby te pokazują pozytywny zwrot w  kierunku współpracy i  part-
nerstwa między startupami a  dużymi przedsiębiorstwami  – podsu-
mował Radosław Wika, Dyrektor Działu Parków Naukowo-Techno-
logicznych, PSSE.

TEKST: PSSE ZDJĘCIA: PSSE
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Celem debaty było uświadomienie sobie 
rzeczywistej sytuacji otaczającej biznes, 
z  jakimi globalnymi i  lokalnymi przeciw-
nościami przyjdzie zmierzyć się przedsię-
biorcom w najbliższym czasie, by móc od-
naleźć w sobie siły, motywację i optymizm 
do działania.

Większości przedsiębiorców jednak nie 
opuszcza pesymizm, dlatego ambicją Klu-
bu jest poddawać pod dyskusje obawy, 
trendy, zjawiska i kierunki, które w najbliż-
szym czasie nabiorą szczególnego znacze-
nia dla przedsiębiorczości, pracodawców. 
Musimy wspólnymi siłami znaleźć najlep-
sze drogowskazy, scenariusze, plany oraz 
energię dla przeciwstawienia się nega-
tywnym skutkom.

Już dzisiaj wiemy o  jakie kryteria prowa-
dzone będą rankingi i oceny finansowania 
zwłaszcza inwestycji. Przedsiębiorcy już 
dzisiaj powinni przygotować się do ra-
portowania wg systemu ESG (społeczna 
odpowiedzialność biznesu+ ochrona śro-
dowiska+ zarzadzanie wg zasad zrówno-
ważonego biznesu). 

Nadchodzi nowa rzeczywistość, już do-
świadczamy ewolucje pracowniczą ale 
problemy pozostają te same: kompleto-
wanie kompetentnych załóg, regulacje 
i podatki, rosnące koszty pracy, nierzadko 
rozbudowane struktury czy przeinwesto-
wanie firmy. 

Rosnące koszty to impuls do przeorgani-
zowania modelu biznesowego firmy, jed-

nak sytuacje utrudnia niepewność jutra. 
Wysokie ceny, inflacja, zachwiana konku-
rencja, niestabilne prawo, duża zmienność 
na rynkach finansowych, także chaos 
w  przepisach i  brak zaufania do Państwa 
podcina skrzydła przedsiębiorcom. Przed-
siębiorcy oczekują wsparcia, które elimi-
nować będzie źródła problemów a  nie ła-
godzenie ich skutków. Szanse upatrujemy 
w  automatyzacji, cyfryzacji, innowacjach, 
konsolidacjach ale czy to wystarczy ? 

Dzisiaj zadajemy sobie pytanie: jakie jesz-
cze kroki podejmować ? 

Jedno jest pewne, bez solidarnego wspar-
cia i  wspólnych działań Zrzeszeń Praco-
dawców wołający głos przedsiębiorców 
nie będzie słyszalny.

Debata starogardzkich 
przedsiębiorców

„Nowe wyzwania dla Przedsiębiorców” pod takim hasłem  debatowali przedsiębiorcy Starogardzkiego 
Klubu Biznesu – Związku Pracodawców. Debata ekspercka, w formie dyskusji panelowej przedsiębiorców, 

zaproszonych gości z parlamentu, samorządowców oraz partnerów, którzy dzielili się swoją wiedzą, 
doświadczeniem i opiniami. 

TEKST: Barbara Stanuch ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

od lewej - Burmistrz Janusz Stankowiak, mł. insp. Grzegorz Mitura Zastępca Komendanta Powiatowej Policji, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Arkadiusz Banach, 
Prezes firmy Feniks Mariusz Nierzwicki.
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 Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego wprowadza szereg nowych regulacji w przepisach 
karnych. Zmiany dotyczą w szczególności zwiększenia kar za morderstwa i gwałty, wydłużenia 
terminów przedawnienia za te przestępstwa oraz wywołującej kontrowersje konfiskaty auta za 

jazdę pod wpływem alkoholu. W dniu 2 grudnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 
2022 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 

NOWELIZACJA 
KODEKSU KARNEGO 

- WYBRANE ZMIANY
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Nowelizacja kodeksu karnego 
wprowadza karę do trzydziestu lat 
pozbawienia wolności oraz doży-

wocie. Kodeks karny wprowadza też karę 
dożywotniego pozbawienia wolności bez 
możliwości warunkowego zwolnienia. Kara 
ta będzie mogła zostać orzeczona przez 
sąd w dwóch przypadkach: za czyn popeł-
niony po wcześniejszym prawomocnym 
skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu 
i  zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, 
bezpieczeństwu powszechnemu lub za 
przestępstwo o  charakterze terrorystycz-
nym na dożywotnie pozbawienie wolności 
albo pozbawienie wolności na co najmniej 
dwadzieścia lat. Po drugie  - jeżeli charak-
ter i okoliczności czynu oraz postępowanie 
i  charakter sprawcy wskazują, iż jego po-
zostawanie na wolności spowoduje trwa-
łe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, 
wolności lub wolności seksualnej innych 
osób. Wydłużony został także z  dwudzie-
stu pięciu do trzydziestu lat okres, po któ-
rym skazani na dożywocie mogą ubiegać 
się o  warunkowe zwolnienie. Wydłuży się 
również okres próby przy warunkowym 
zwolnieniu z  kary dożywotniego pozba-
wienia wolności. Dziś to dziesięć lat. Po 
zmianie Kodeksu karnego okres próby dla 
skazanych na dożywocie będzie dożywot-
ni. Zwiększy się ponadto okres przedaw-
nienia karalności zabójstwa – z trzydziestu 
do czterdziestu lat. 

Nowe przepisy przewidują zaostrzenie 
sankcji za pedofilię i  inne poważne prze-
stępstwa na tle seksualnym. Sprawca 
zgwałcenia dziecka będzie teraz podlegać 
karze od pięciu do trzydziestu lat więzienia 
albo dożywotniemu pozbawieniu wolno-
ści. Wcześniej ta kara wynosiła od trzech 
do piętnastu lat pozbawienia wolności. 
Podobnie sytuacja ma się z  gwałtami. Za 
zgwałcenie ze szczególnym okrucień-
stwem grozi kara od pięciu do trzydziestu 
lat pozbawienia wolności albo dożywocie. 
Obecnie maksymalna kara przewidziana 
w  kodeksie karnym to piętnaście lat po-
zbawienia wolności. Gwałt ze skutkiem 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spowo-
duje wymierzenie kary od pięciu do trzy-
dziestu lat pozbawienia wolności albo 

dożywocie, a  dotąd od dwóch do dwuna-
stu lat. Jeśli skutkiem zgwałcenia będzie 
śmierć ofiary wówczas kara będzie wymie-
rzona w granicach od ośmiu do trzydziestu 
lat więzienia lub dożywocie. Dotychczas 
kara ta wynosiła od dwóch do dwunastu 
lat pozbawienia wolności. 

Pozostając przy tym temacie należy wska-
zać na kolejną zmianę, czyli zakaz kontak-
towania się z  ofiarą gwałtu. Na wniosek 
pokrzywdzonego sąd ma obowiązek orzec 
zakaz kontaktowania się, zbliżania czy też 
przebywania w  określonych miejscach 
w  przypadku wyroku za przestępstwo 
przeciwko wolności seksualnej czy oby-
czajności. Zakaz kontaktowania dotyczy 
również sieci teleinformatycznej, czyli 
w szczególności kontaktowania za pomo-
cą telefonu poprzez na przykład wiado-
mości smsowe, ale też za pośrednictwem 
osoby trzeciej. Skazanie za przestępstwo 
na tle seksualnym lub obyczajności po-
woduje możliwość złożenia przez poszko-
dowanego wniosku o  nakaz okresowego 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-
nie z pokrzywdzonym. Sąd ma obowiązek 
wydania takiego orzeczenia. 

Dużą zmiana jest modyfikacja kar dla nie-
letnich. Przede wszystkim osoby, które 
ukończyły piętnasty rok życia będą mo-
gły być karane jak osoby dorosłe, w przy-
padku, gdy dopuszczą się zabójstwa oraz 
gwałtu w  trybie podstawowym oraz za 
zgwałcenie przez następstwo w  postaci 
śmierci pokrzywdzonego. Natomiast ma-
łoletni w  wieku pomiędzy czternastym 
a piętnastym rokiem życia również będzie 
mógł być sądzony jako osoba dorosła za 
dokonanie zabójstwa: ze szczególnym 
okrucieństwem, w  związku z  gwałtem, 
wzięciem zakładnika czy rozbojem, w wy-
niku motywacji zasługującej na szcze-
gólne potępienie, więcej niż jednej osoby, 
funkcjonariusza publicznego w  trakcie 
pełnienia służby oraz kolejnego zabój-
stwa, jeśli za poprzednie został skazany 
prawomocnym wyrokiem. 

Zmianie ulega także wysokość grzywny. 
Obecnie grzywnę wymierza się w  staw-

kach dziennych, gdzie najniższa liczba 
wynosi dziesięć stawek, a najwyższa pięć-
set czterdzieści. Nowelizacja wprowadza 
zwiększenie liczby stawek. I  tak: w  przy-
padku czynu zagrożonego karą pozba-
wienia wolności nieprzekraczającą roku- 
pięćdziesiąt stawek, w  przypadku czynu 
zagrożonego karą pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą dwóch lat- sto stawek, 
a  w  przypadku czynu zagrożonego karą 
pozbawienia wolności przekraczającą dwa 
lata- sto pięćdziesiąt stawek. 

Temat, który wzbudził największe kontro-
wersje wśród społeczeństwa to konfiska-
ta samochodu za prowadzenie pod wpły-
wem alkoholu. Nowe przepisy kodeksu 
karnego zaostrzają kary dla sprawców 
wypadków pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających. Kierowca ma-
jący przynajmniej 1,5 promila alkoholu 
we krwi straci samochód niezależnie od 
tego czy spowodował wypadek drogowy. 
Auto zostanie zajęte tymczasowo przez 
policję na okres do siedmiu dni, a następ-
nie prokurator orzeknie zabezpieczenie 
tego mienia. W takiej sytuacji Sąd będzie 
miał obowiązek orzec przepadek pojaz-
du. W  szczególnych okolicznościach Sąd 
będzie mógł odstąpić od orzeczenia prze-
padku. Natomiast w  przypadku recydy-
wisty przepadek będzie orzekany już od 
powyżej 0,5 promila alkoholu. 

Biorąc pod uwagę wejście powyższych 
zmian w życie wskazać należy na obowią-
zujący trzymiesięczny okres vacatio legis. 
Termin ten nie dotyczy przepadku pojazdu 
mechanicznego albo jego równowartości, 
ponieważ przepisy te wejdą w  życie po 
roku od dnia ogłoszenia ustawy.

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego
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W czasie świąt dom się zmienia.
Wnętrze promienieje, a czasami - otrzymuje całkowicie nowy charakter.
Co jednak, jeśli postanowimy zatrzymać święta na trochę dłużej ?

I to nie tylko za pomocą świątecznych dekoracji ?
Może warto zaszaleć i zainspirować się świętami projektując dom ?

Skoro wystrój wnętrza jest odzwierciedleniem naszego nastroju, to tym bardziej 
architektura (wnętrza) również wpływa na nasz (dobry) nastrój....

Karina Wiciak
www.wamhouse.com
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Na ścianach Galerii Sztuki Glaza Expo De-
sign  zawisły najnowsze obrazy o tematy-
ce marynistycznej jak również erotyki oraz 
portrety. Czesław Tumielewicz wystawił 
również charakterystyczne dla jego twór-
czości grafiki związane z  Gdańskiem, ale 
nie tylko. 

Czesław Tumielewicz  - malarz, grafik, od 
1994 profesor ASP w  Gdańsku, urodzo-
ny 20 listopada 1942 r. w  Lidzie. W  maju 
1945 r. ekspatriowany do małej wsi pod 
Poznaniem. W  1954 w  Bydgoszczy. Od 
1961 r. w  Gdańsku. Studiuje architekturę, 
malarstwo i  grafikę. Uczeń prof. W. Lama 
i A. Gerżabka. Dyplom w PWSSP w Pozna-
niu w  1978 r. Brał udział w  przeszło 400 
wystawach w  kraju i  za granicą. Stypen-

dysta Fundacji Kościuszkowskiej w  No-
wym Yorku w 1981 r. Otrzymał kilkanaście 
nagród za prace malarskie i  graficzne. 
Jest laureatem nagrody Miasta Gdańska 
w  dziedzinie kultury. W  roku 2012, prof. 
Czesław Tumielewicz otrzymał odznakę 
honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Bogdana Zdrojewskiego. W  2013 
r. nominowany do Pomorskiej Nagrody 
Artystycznej za rok 2012. W roku 2018, Mi-
nister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
przyznał artyście brązowy medal „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”. Czesław Tu-
mielewicz jest również laureatem nagrody 
Miasta Gdańska w  dziedzinie kultury. Ar-
tysta uprawia malarstwo, linoryt, litogra-
fię, monotypię, akwafortę, digital print.

Urodziny Skorpionów

Wystawa malarstwa i grafiki Czesława Tumielewicza to wydarzenie 
celebrujące urodziny Profesora oraz Barbary Glazy.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Londyn, Paryż, Barcelona, Lizbona, Kopenhaga, Budapeszt przykła-
dy można mnożyć. Jeszcze kilka lat temu Polacy wyjeżdżający za 
granicę zachwycali się konceptami typu food hall, w których w jed-
nym miejscu mogli spróbować kuchni z niemal całego świata. Dalej 
lubią odwiedzać te miejsca, ale nie muszą już wyjeżdżać tak daleko. 

Teraz Warszawa uchodzi za europejskie epicentrum rozwoju innowa-
cyjnych modeli tego typu. Hala Koszyki, Fabryka Norblina, Browary 
Warszawskie, EC Powiśle, Hala Gwardii i PZO, to miejsca w stolicy 
chętnie odwiedzane przez mieszkańców oraz turystów.

SKĄD TAKA POPULARNOŚĆ FOOD HALLI? 

Młodsze pokolenie, którego nie stać na kupno samochodu czy 
domu, wydaje pieniądze ma przeżywanie doświadczeń dlatego 
oczekuje ciekawszej oferty niż food court. Są to także ludzie lepiej 
wykształceni w kwestii jedzenia, więc szukają lepszych dań - tłu-
maczy John Grabovic, Founder/Managing Director Inspire Real Es-
tate Advisory podczas konferencji Urban Land Institute “The Art 
of Food Halls”.

KIEDY JEDZENIE NABIERA 
NOWEGO SMAKU

Miesiące dzielą nas od inauguracji Montowni Food Hall. Miejsca, w którym spotkają 
się ambitni restauratorzy, miłośnicy dobrego jedzenia, a także artyści. Już niebawem 

przekonamy się czy będzie to nowe centrum Gdańska, które przyciągnie tysiące 
mieszkańców oraz turystów.  
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JEDZENIE W DAWNYM KOŚCIELE 

Dobre jedzenie i jego duży wybór to jednak nie wszystko. Dużą rolę 
odgrywa także klimat. Miejsce, jego wystrój, wydarzenia, które są 
serwowane obok dań. Rafał Przybył, Regional Manager Vastint Po-
land, podkreśla, że aspekt społeczny oraz walor przestrzeni, w któ-
rej działają różne gastronomiczne marki mogą być interesujące. 
Takim przykładem jest londyński Mercato Mayfair, który mieści się 
w dawnym kościele. 

Za każdym razem kiedy wyjeżdżam do dużego miasta europejskiego 
na delegację czy na dłuższy pobyt to szukam food hall - mówi Ma-
rek Jankowski, właściciel firmy z branży IT. - Po pierwsze dlatego, że 
w  jednym miejscu mam do wyboru wiele rodzajów kuchni, po dru-
gie urzeka mnie gwar panujący, a  po trzecie lubię się przyglądać 
uśmiechniętym, zadowolonym ludziom. Mercato Mayfair to jeden 
z obowiązkowych punktów, kiedy wyjeżdżam do Londynu. Przysto-
sowanie dawnego kościoła do roli jaką pełni dzisiaj kosztowało pięć 
milionów funtów. Jak dla mnie warto było. 

JEDZENIE W DAWNEJ HALI U-BOOTÓW

Co ciekawe food hall w przeciwieństwie do tradycyjnych restauracji, 
mimo dobrej kuchni nie może liczyć na przywiązanie klienta. Ci chęt-
nie odwiedzają różne miejsca, podróżując także po Polsce. 

Już w  kwietniu 2023 roku planowane jest otwarcie kolejnego 
w Gdańsku, w zabytkowej hali U-Bootów. Autorami projektu jest ta 
sama ekipa, która stworzyła w  Warszawie jedno z  najpopularniej-
szych miejsc tego typu - Halę Koszyki. 

Od dłuższego czasu na terenach postoczniowych trwają prace remon-
towe w  halii Montowni, która została wybudowana w  latach 40 XX 
wieku. W czasie II wojny światowej w budynku produkowano elemen-
ty niemieckich łodzi podwodnych, U-Bootów. Po wojnie hala spełniała 
magazyn Stoczni Gdańskiej im. Lenina. W XXI wieku przez siedemna-
ście lat prowadzona była działalność koncertowo - bankietowa. 

W 2020 roku gdański deweloper, Euro Styl znalazł nowy pomysł na 
charakterystyczne miejsce. Na parterze halii powstaje przestrzeń 
gastronomiczna, a na wyższych piętrach lofty serwisowane o cha-
rakterze hotelu. Wokół, na terenie historycznej przestrzeni Młodego 
Miasta, wyrośnie nowa dzielnica mieszkaniowa. 

Nowi, ciekawi świata mieszkańcy, to jedno, ale warto także pamiętać, 
że w  sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidarności powstanie 
przestrzeń biurowo - usługowa o industrialnym charakterze. W dwóch 
budynkach o wysokości pięciu i siedmiu kondygnacji będzie blisko 38 
tysięcy metrów kwadratowych komfortowej powierzchni komercyj-
nej. Za projektem Doki Office stoi gdańska firma Torus. 

DUŻE ZAINTERESOWANIE

A  to wszystko, oraz wiele innych jeszcze czynników, np. bliskość 
dworca, dobrze skomunikowane miejsce, sprawia, że lokalizacja 
Montowni Food Hall wydaje się być skazana na sukces. Świadczyć 
o tym może także zainteresowanie restauratorów, dla których przy-
gotowano 23 boksy.  

- Ponad 90 proc. hali jest już wynajęte przez restauratorów z Trójmia-
sta oraz innych części Polski - mówi Krzysztof Cybruch, prezes Food 
Hall Polska. - Niektórzy przyjeżdżają do nas tworzyć autorskie lokale 
aż z Kopenhagi czy Wietnamu. Jeden z najemców jest gdańszczani-
nem, który kilka lat temu wyjechał do stolicy Danii, gdzie pracował 
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w najlepszych restauracjach z gwiazdką Michelin, a teraz wraca do 
Montowni tworzyć własny kulinarny projekt. 

EKOLOGICZNIE I KULTURALNIE

W Montownia Food Hall nie zabraknie kuchni włoskiej, amerykań-
skiej, ukraińskiej, będzie także kuchnia alzacka. Tego czego nie 
będzie na pewno, to plastiku. Jedzenie serwowane będzie na por-
celanie. Z tego powodu w przestrzeni zaplanowano pomieszczenie, 
gdzie myte będą naczynia. W  przypadku dań na wynos będą one 
wydawane w ekologicznych opakowaniach. 

To co ma wyróżniać Montownię od innych tego typu miejsc, to 
sztuka. Widoczna ma być gołym okiem. I  lokalna. Do współpracy 
zaproszono pomorskich artystów. Specjalny projekt tworzy między 
innymi duet uznanych gdańskich artystów: Marcin Zawicki, profe-
sor gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, oraz niezależna kuratorka 
i twórczyni instytucji sztuki, Aneta Szyłak. W Montowni znajdą się 
także zdjęcia fotografa Michała Szlagi, który poświęcił kawał arty-
stycznego życia na fotografowanie stoczni gdańskiej. Będzie także 
scena, na której nie zabraknie koncertów i  spektakli. Planowane 
są także spotkania literackie, warsztaty i wydarzenia dla najmłod-
szych. W  modnym miejscu nie zabraknie także mody i  designu. 
W okresie letnim na placu przed halą będę wydarzenia sezonowe, 
m.in. koncerty, letnie kino czy teatr pod chmurką. 

- Przestrzeń, którą otwieramy w kwietniu 2023 roku, będzie całorocznym, 
pięknie odrestaurowanym budynkiem. Tu zadomowi się ponad dwadzie-
ścia autorskich restauracji i projektów kulinarnych. Tu swoje miejsce i za-
wsze otwarte drzwi znajdą artyści - przekonuje Krzysztof Cybruch. - To 
kolejny projekt, który pokochają stali bywalcy zagłębia na Elektryków - 
z tą różnicą, że nasza przestrzeń będzie dostępna przez cały rok. Pierwsi 
w Gdańsku będziemy serwować śniadania mieszkańcom i  turystom od 
godz. 7.30, karmić codziennie, do nocy. Poza tym zadbaliśmy o całą masę 
działań kulturalnych, których sam już nie mogę się doczekać.

KLIMAT IDEALNY NA WINO I JEDZENIE

Warto dodać, że na terenach postoczniowych już urzęduje Robert Miel-
żyński, który prowadzi lokale łączące w sobie bar, restaurację i sklep 
z winami. Zdecydował się na biznes w Gdańsku po trzech lokalizacjach 
w  Warszawie i  Poznaniu. W  poprzednim numerze “Express Biznesu” 
w rozmowie z nami przyznał, że to między innymi lokalizacja zdecydo-
wała o otwarciu baru, restauracji i sklepu z winami właśnie tutaj. 

Historia Stoczni Gdańskiej oraz Solidarności, z której słynie to miej-
sce. Ważny jest również dynamiczny rozwój tej części Gdańska oraz 
fakt, że mieszkańcy miasta i okolic mogą nas odwiedzać dojeżdża-
jąc samochodem, rowerem lub przychodząc na piechotę - zdradził 
Robert Mielżyński. - Nowoczesne inwestycje deweloperskie obok 
historycznego budynku remizy wraz ze wspaniałymi mieszkańcami 
tego regionu tworzą klimat idealny. Muszę przyznać, że mieszkańcy 
Trójmiasta są bardzo zrelaksowani i można się z nimi świetnie bawić. 
To chyba sprawka morza…

Wiele wskazuje na to, że gdańskie Młode Miasto to miejsce, które 
zaskoczy nas jeszcze nie raz. I tego się trzymajmy. 

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Dwa dni później Urszula Kokoszka 
oraz Zuzanna Popiołkiewicz zasiadły 
ze mną do dobrej kawy. To sprawczy-

nie tego muzycznego zamieszania.

Jak to się zaczęło? Jakim cudem nakłoni-
łyście potężną grupę dorosłych osób aby 
swój wolny czas poświęcali na próby i  na 
koncerty? 

Ula - to zespół zapaleńców, którzy szukali 
odskoczni od codziennych spraw i wspólna 
zespołowa praca nad muzyką okazała się 
właśnie tym. Nasz zespół to osoby nie po-
siadające wykształcenia muzycznego jak 
i ci co odebrali solidną edukację muzyczną.

„RAZZLE DAZZLE” OZNACZAĆ 
MA BŁYSZCZĄCO OLŚNIEWAJĄCY

Ciemny zimny wieczór, szkoła w odległej od centrum dzielnicy 
Gdyni, na Wiczlinie. Jest mokro i jesiennie. Wydawało by się, 
iż okoliczni mieszkańcy raczej będą czas spędzać w swoich 

domach. Jednak do opustoszałej w niedzielę szkoły od 
strony osiedla ciągnie spory tłumek spragniony muzycznych 

wrażeń. To efekt gdyńskiego pomysłu, przenoszenie wydarzeń 
kulturalnych poza śródmieście. Pomysł, jak się okazuje po kilku 

miesiącach, niezwykle trafiony. Dzisiaj w auli widowiskowej 
odbywa się koncert formacji Razzle Dazzle. Chóru stworzonego 

z pasjonatów, którzy postawili sobie za cel udowodnić, że 
w Gdyni potrzebna i ważna jest prężna scena muzyczna.

CZYLI OCZAROWANIE MUZYKĄ CHÓRALNĄ W BARDZO NIECODZIENNYM WYDANIU
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To kto tu jest profesjonalistą, a  kto ama-
torem?

Zuzia - amatorem jest każdy, gdyż „ama-
tor” znaczy „miłośnik”. Kiedy staję za 
pulpitem przed tymi wszystkimi ludźmi, 
kiedy widzę jak Ci co nie znają nut chłoną 
wiedzę od tych, którzy doskonale czytają 
zapis nutowy to naprawdę serce rośnie. 
A  mamy ludzi z  różnych środowisk, jest 
z nami dziewczyna, która projektuje stat-
ki, jest kierowca autobusu gdyńskiego, 
jest śpiewaczka, która na codzień pracuje 
w  chórze Opery Bałtyckiej, mamy archi-
tektów i  prawników. Sam widzisz, prze-
krój społeczeństwa. Jedni z  muzycznym 
przygotowaniem, drudzy nie.

Ula - Pytasz co ich przyciąga? Chyba nasz 
konkretny profil, który jest bardzo mało 
popularny w chóralistyce.

Zuzia - tak, poszliśmy w pop, jazz i to na-
pewno namówiło do współpracy tych pro-
fesjonalistów, którzy na codzień śpiewają 
muzykę klasyczną. 

Ci co nie są wykształceni muzycznie mu-
szą dogonić tych po uczelniach artystycz-
nych? Czy raczej profesjonaliści muszą 
zejść do niższego poziomu?

Zuzia - to jest bardzo trudne. Zazwyczaj 
spotykamy się gdzieś po środku. Jednak 
oczywiście wszystkim zależy aby jakość 
szła w górę. Dlatego nawet ci co nie czy-
tają nut otrzymują partyturę do rąk. Śle-
dząc linię melodyczną chcąc nie chcąc 
uczą się zapisu nutowego. Nasza dzia-
łalność, poza przygotowaniem dobrego 
koncertu, który można z  powodzeniem 
zaprezentować szerszej publiczności jest 
działalnością edukacyjną i  popularyza-
cyjną muzyki chóralnej. Naszą misją jest 
przełamanie stereotypu smutnego chóru 
śpiewającego wyszukane pieśni z  piede-
stału. Koncert chóru jest dla nas jak show, 
które musi podobać się także komercyj-
nemu słuchaczowi.

To pogadajmy o  biznesie, czyli artyści 
na wolnym rynku. Wiem, że to zawsze 

trudny temat. Jak zdobywacie środki aby 
funkcjonować?

Ula - trafiłeś w  czuły punkt! Od momen-
tu kiedy grupa pasjonatów muzycznych 
spotkała się na FB, zrobiłyśmy nabór do 
chóru i ten zespół się zawiązał…

Przerwę ci, a kiedy to było?

Ula - koniec 2017. I od tego czasu wiado-
mo było, że musimy przyjąć formę praw-
ną, która pozwoli nam ubiegać się o  do-
finansowania. Stąd właśnie Fundacja 
„Śpiewaj” pod skrzydłami, której działa 
chór. I od tego czasu dwoimy się i  troimy 
aby utrzymać tę maszynę. Nie było to ła-
twe na początku i teraz nie jest to prosta 
sprawa. Mamy spore potrzeby, przede 
wszystkim sala do prób dwa razy w tygo-
dniu, nie wspominając o  klawiszach czy 
nagłośnieniu. Nie zapominaj, że my stale 
koncertujemy. I  sami organizujemy pro-
jekty kulturalne.

Zuzia - to jest proces mniej więcej taki 
jak z  rozwijaniem firmy. W  pierwszych 
miesiącach czy latach musisz założyć, 
że twoja praca przede wszystkim pójdzie 
w budowanie marki. Dopiero później moż-
na liczyć, że praca zacznie się zwracać.

Ula - celem na najbliższy rok jest pozyska-
nie partnera, który będzie naszym mece-
nasem. Działalność się rozszerza, potrze-
bujemy dobrego ducha, który chciałby 
szczycić się wspieraniem kultury. A wspar-
cie chóru ma w  sobie coś wyjątkowego. 
To sztuka zespołowa oparta na muzyce, 
niosąca ze sobą moc emocji i wrażeń arty-
stycznych. To może być piękna wymiana. 
Zapraszamy serdecznie do współpracy.

Zuzia - wyczułyśmy, że Gdynia jest dobrą 
przestrzenią do realizacji takiego zada-
nia. Bardzo zależy nam na współpracy 
z miastem, szczerze na nią liczymy. I pod-
kreślam, uważamy, że w  Gdyni potrzeb-
ny jest rozwój artystyczny w  kierunkach 
muzycznych. Chór jako taki ma też spory 
walor społeczny. I znowu wracam do tego, 
że nie tylko przygotowujemy dobry „pro-

dukt” dla widza ale dajemy sporej grupie 
osób możliwość przeżycia pięknej przy-
gody połączonej z  rozwojem osobistym 
i odkrywaniem własnych talentów.

Czy można do Was dołączyć i kto jeśli tak 
to kogo szukacie?

Ula - organizujemy regularne przesłucha-
nia. I  serdecznie zapraszamy kolejnych 
zapaleńców. 

Zuzia - zanim zaczniemy prace sprawdza-
my podstawowe predyspozycje muzyczne. 
Ale proszę nie mieć obaw, to nic strasz-
nego. Chcemy zwyczajnie mieć pewność, 
że znajdziemy płaszczyznę porozumienia 
muzycznego i  że będzie nad czym praco-
wać. Natomiast, jak mówiłyśmy wcześniej 
łączymy amatorów z  profesjonalistami 
więc wszystko jest do zrobienia.

Ula - taki nabór odbywa się zazwy-
czaj dwa razy do roku. Ale…. jeśli mowa 
o  mężczyznach, których wciąż za mało 
ma odwagę śpiewać, zapraszamy w  każ-
dym momencie. Proszę kontaktować się 
z nami mailowo, my napewno znajdziemy 
czas aby przesłuchać kandydata.

Dziewczyny, trzymam bardzo mocno za 
was kciuki! Słyszałem koncert na Wicz-
linie, jestem pod wielkim wrażeniem. 
A  chętne panie i  w  szczególności panów 
namawiamy do zgłaszania się na przesłu-
chania. Praca z muzyką zwłasz-
cza na tak dobrym pozio-
mie artystycznym może 
stać się przygodą życia.

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Rozmawiał
Tomasz 
Podsiadły
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PREMIERA BMW XM 
W INDUSTRIALNYM WNĘTRZU 
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Bawaria Motors Gdańsk zaprosił klientów do 
Klubu B90 na prezentację najnowszego SUV-
-a. 50 rocznica powstania BMW M GmbH 
stała się okazją do przedstawienia pierwsze-
go tego typu modelu, który nie ma swojego 
odpowiednika w gamie bawarskiej marki. 

Z  przodu uwagę zwracają dzielone, dwu-
częściowe reflektory, jak również duże 
„nerki” ze złotym obramowaniem i oświe-
tleniem konturowym dookoła. Tylna część 
nadwozia została zaprojektowana bardziej 
zachowawczo. Największą ekstrawagan-
cję stanowi tu poczwórny wydech oraz 
logo marki umieszczone w rogach szyby – 
to ostatnie jest nawiązaniem do legendar-
nego BMW M1. Projekt deski rozdzielczej 
jest typowy dla bawarskiego producenta, 

ale poziom wykończenia i  jakość użytych 
materiałów wydają się być na jeszcze 
wyższym poziomie. Duży rozstaw osi prze-
kłada się na obszerną kabinę, zwłaszcza 
z  tyłu. Standardowa specyfikacja BMW 
XM obejmuje m.in. fotele wielofunkcyjne 
M, oświetlenie ambientowe, 4-strefową 
klimatyzację automatyczną oraz audio 
Harman Kardon. Za dopłatą oferowany 
jest system nagłośnienia Diamond Surro-
und marki Bowers & Wilkins ze wzmacnia-
czem o  mocy 1500W i  czterema dodatko-
wymi głośnikami w podsufitce.

- Ten model od początku do końca przygoto-
wany przez naszych konstruktorów BMW M 
GmbH. To również pierwszy w historii model 
M z  napędem M Hybrid - powiedział pod-

czas prezentacji Paweł Wlazło, dyrektor 
sprzedaży BMW M w Polsce. 

Wdepnięcie gazu wciska w  fotel. BMW 
XM przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,3 s. 
Krajobraz przesuwa się za szybami przy 
gardłowym akompaniamencie ośmiu cylin-
drów i  sportowego układu wydechowego. 
Ten ostatni ma elektryczne, płynnie stero-
wane klapy oraz – po raz pierwszy w modelu 
BMW M – sześciokątne, ułożone jedna nad 
drugą podwójne końcówki rur. 

 Atrakcje akrobatyczne wieczoru zapewnił ze-
spół Mira-Art, a podczas premiery można było 
również na żywo obserwować kunszt Tuse, 
gdańskiego artysty streetartowego.

Szokujący wygląd, 
luksusowe wnętrze oraz 

imponujące osiągi. BMW 
XM przyspiesza od 0 

do 100 km/h w 4,3 s. 
Prezentacja najnowszego 

samochodu fabryki 
z Monachium także robiła 

wrażenie.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Za nami Konwent Powiatów, ważne wyda-
rzenie dla samorządowców z  Pomorza. To 
duże wyzwanie?

Cieszymy się bardzo, że po raz pierwszy 
w  historii mogliśmy być organizatorem 
wydarzenia, w  którym wzięli udział nie 
tylko starostowie z naszego województwa, 
ale i  ze Śląska. To niebywała okazja do 
wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, 
ale również pole do dyskusji na temat pro-
blemów, z  którymi borykają się samorzą-
dy.  Jak wiadomo, tych problematycznych 
kwestii niestety nie brakuje, ale jestem 
pozytywnie nastawiony po Konwencie. Bar-
dzo podobała mi się otwartość i szczerość 
samorządowców, a tylko takie nastawienie 
gwarantuje ważną, a przede wszystkim me-

rytoryczną dyskusję. Nikt z nas nie zamiata 
problemów pod dywan, wszyscy każdego 
dnia stawiamy im czoła. Nie jest łatwo, ale 
osobiście jestem mocno przekonany, że to, 
w  jaki sposób został skonstruowany nasz 
samorząd, gwarantuje kontynuację zało-
żeń, choć część z nich będzie trzeba nieco 
odwlec w czasie. 

Panie Starosto, mijający rok z  pewnością 
nie był łatwy i wiele wskazuje na to, że ko-
lejne miesiące mogą być jeszcze trudniejsze. 
Jest Pan na to gotowy?

Jesteśmy przygotowani na to, że w  naszej 
codziennej pracy będą pojawiały się pewne 
zawirowania, czy utrudnienia, ale z drugiej 
strony wiem, że zespół współpracowników 

i  doświadczonych pracowników, z  którymi 
na co dzień pracuję, pozwala mi myśleć 
w  miarę spokojnie o  nadchodzących tygo-
dniach, czy miesiącach. Trudności pojawiły 
się już podczas tworzenia projektu przy-
szłorocznego budżetu, bo – co nie jest prze-
cież tajemnicą – spadają nam dochody, cho-
ciażby z  podatków, a  rosną wydatki, m.in. 
te związane z funkcjonowaniem. Notujemy 
wzrost kosztów energii, czy kosztów utrzy-
mania. Warto w  tym miejscu zobrazować 
funkcjonowanie samorządu poprzez po-
równanie do gospodarstw domowych, któ-
re każdy z  nas przecież prowadzi. Tak, jak 
w domu, tak również w samorządzie trzeba 
rozsądnie gospodarować pieniędzmi, wy-
znaczyć najważniejsze cele, a  także takie, 
które będzie trzeba odłożyć w czasie. 

Rozmowa ze starostą starogardzkim Kazimierzem Chyłą.

W SAMORZĄDACH JEST 
OGROMNA SIŁA

Od lewej Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Starosta Starogardzki Kazimierz Chyła,  Starosta Malborski Mirosław Czapla, 
Starosta Kwidzyński Jerzy Godzik, Senator Ryszard Świlski, Starosta Sztumski Leszek Sarnowski.
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Czy oznacza to zagrożenie dla inwestycji 
powiatowych?

Od razu uspokajam, choć nie jest łatwo, to 
z poziomu realizowanych inwestycji jestem 
bardzo zadowolony, a  przed nami kolejne. 
Jesteśmy na finiszu naszego najważniej-
szego przedsięwzięcia, jakim jest przebu-
dowa Kociewskiego Centrum Zdrowia. Nie 
boję się użyć stwierdzenia, że inwestycja 
ta przenosi nasz szpital w  XXI wiek. Wy-
remontowaliśmy cztery szpitalne oddziały, 
właśnie kończymy przebudowę piątego, 
czyli interny. Powstała nowa przestrzeń 
dla poradni specjalistycznych. Zupełnie od 
podstaw stworzyliśmy zakład diagnostyki 
obrazowej. Powstał nowoczesny blok ope-
racyjny wraz z  centralną sterylizatornią, 
przed nami jeszcze stworzenie poradni re-
habilitacyjnej. To ogromne wyzwanie, nie 
bez powodu nazywane wielkim projektem, 
to wydatek blisko 70 mln zł. Jestem dum-
ny, że mimo wielu przeciwności, jak choć-
by rosnące ceny materiałów budowlanych 
i usług, konsekwentnie realizujemy ten cel. 
Warto też przypomnieć, że niedawno za-
kończyliśmy modernizację parkingu szpi-
talnego. 

Wiele dzieje się również na powiatowych 
drogach. Obecnie trwa przebudowa od-
cinka łączącego Jaszczerek z  Leśną Janią, 
a  wartość tej inwestycji to ponad 16 mln 
zł. To bardzo dobra wiadomość zwłaszcza 
dla mieszkańców gminy Osiek oraz gminy 
Smętowo Graniczne. W  planach na 2023 
rok jest przebudowa jednej z  najważniej-
szych ulic w Starogardzie Gdańskim. Mam 
na myśli przebudowę ulicy Lubichowskiej. 
Będziemy przebudowywać ostatni odci-
nek od skrzyżowania z  Aleją Niepodległo-
ści i  Pomorską do ronda Łupaszki. Przed 
nami w  przyszłym roku również moderni-
zacja drogi Pączewo – Czarnolas – Wielki 
Bukowiec, jak i  pierwszy z  dwóch etapów 
odwodnienia i  modernizacji drogi w  roz-
wojowej miejscowości Krąg. Trwają lub są 

w  planach też remonty nawierzchni dróg 
powiatowych, jak choćby odcinek Lubicho-
wo-Młynki. 

Ważnymi inwestycjami są również te do-
tyczące ekologii. Jako samorząd jeste-
śmy ogromnym zwolennikiem rozwiązań, 
które są dobre dla naszego klimatu. Nie-
dawno zamontowaliśmy instalacje foto-
woltaiczne na 10 obiektach należących 
do Powiatu Starogardzkiego, w tym na 8 
szkołach. To pokazuje, że konsekwentnie 
dążymy do tego, aby nasze budynki były 
samowystarczalne pod względem ener-
getycznym, co w obecnej sytuacji ułatwia 
ich utrzymanie. 

Realizujemy również inną niezwykle istot-
ną inwestycję, jaką jest budowa placówki 
opiekuńczo-wychowawczej w  Owidzu. Bę-
dzie to miejsce, w której swój dom znajdzie 
14 wychowanków. Przy budowie tej placów-
ki również zastosowaliśmy ekologiczne roz-
wiązania, jak instalacje fotowoltaiczne czy 
pompy ciepła. 

Jest wiele podobieństw w samorządach po-
wiatowych, a  co wyróżnia nasz Powiat na 
tle innych?

To bardzo dobre pytanie. Od lat podkre-
ślamy, że naszymi priorytetami są trzy 
aspekty: edukacja, drogi oraz zdrowie i re-
alizujemy nasze założenia dotyczące inwe-
stycji. Wiele razy przyznawałem, że to się 
nie zmieni. Ważne jest dla nas szeroko ro-
zumiane bezpieczeństwo, stąd takie, a nie 
inne priorytety. Jednak jesteśmy też samo-
rządem, który kładzie nacisk na działania 
skierowane bezpośrednio do mieszkańców. 
Jestem dumny z  działań, które są charak-
terystyczne dla naszego Powiatu. Mam na 
myśli chociażby akcję „Kociewie nadaje 
rytm”, w ramach której zamontowaliśmy 22 
defibrylatory zewnętrzne. Przedsięwzięcie 
to realizujemy od 6 lat, udało się uratować 
jedno życie. 

Kolejną ważną kwestią jest promocja. Je-
stem zdania, że należy mocno promować 
nasz Powiat, bo to region, który ma ogrom-
ny potencjał. Wiele się w tej kwestii dzieje, 
ale chciałbym dążyć do tego, by Powiat był 
rozpoznawalny nie tylko na Pomorzu, ale 
i w całym kraju. Bierzemy udział w licznych 
przedsięwzięciach, jak targi turystyczne, 
konferencje, a wszystko po to, by pokazać 
to z czego słyniemy. 

Stawiam też na szeroko rozumianą współ-
pracę: z innymi samorządami, organizacjami 
biznesowymi, organizacjami pozarządowy-
mi, które – mam nadzieję – doskonale wiedzą, 
że mogą na nas liczyć. Jestem bardzo otwar-
ty na współpracę i dążę do niej na różnych 
płaszczyznach. Jeśli mowa o gospodarce, to 
warto przypomnieć, że w tej kadencji powo-
łana została Powiatowa Rada Gospodarcza. 
To organ doradczy reprezentujący lokalne 
środowiska biznesowe. 

Warto w  tym miejscu wspomnieć także 
Młodzieżową Radę Powiatu Starogardzkie-
go, która – nie boję się tego powiedzieć – jest 
najlepszą na Pomorzu i jedną z najlepszych 
w Polsce. Skupia uczniów szkół ponadpod-
stawowych, którzy w  demokratyczny spo-
sób poprzez wygranie wyborów w  swoich 
szkołach, stają się radnymi. Członkowie 
Rady mają wiele ciekawych pomysłów, któ-
re wspieramy. To pokazuje, że głos młodych 
ludzi jest dla nas ważny. 

Chciałbym też  podkreślić, że jestem dumny 
z naszych samorządów gminnych. Pandemia 
COVID-19, wojna w Ukrainie, trudności zwią-
zane z inflacją – to tylko część sytuacji, w któ-
rej my, samorządowcy pokazaliśmy wielką so-
lidarność, potrafiliśmy się zjednoczyć, szybko 
znajdowaliśmy rozwiązania. Cieszę się, że po-
trafimy ze sobą rozmawiać, zwłaszcza że za 
każdym razem jest to bardzo merytoryczna 
dyskusja. Dziękuję wszystkim samorządow-
com z terenu powiatu starogardzkiego za to, 
że zawsze mogę na nich liczyć. 

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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Przewodniczący Powiatowej Rady Gospodarczej Mirosław Stosik, 
działając z  upoważnienia, Starosty Starogardzkiego Kazimierza 
Chyły, zaprosił do udziału w eksperckim zespole reprezentujących 
wszystkie środowiska mające wpływ na rozwój powiatu. Zadaniem 
Zespołu jest opracowanie projektu kompleksowej strategii rozwoju 
starogardzkiego rynku pracy, a  w  szczególności przeciwdziałanie 
malejącemu potencjałowi pracowniczemu w powiecie.

Podczas spotkania, które odbyło się w Strostwie 15 grudnia, podję-
to się oceny i opracowania spójnego projektu systemu edukacyjne-
go oraz doradztwa zawodowego na poziomie lokalnym. Omówiono 
przyczyny odpływu najzdolniejszej młodzieży z  powiatu i  sposoby 
zaradzenia temu problemowi. Dwa kolejne podjęte tematy to: zmi-
nimalizowanie wykluczenia komunikacyjnego oraz pozyskiwanie 

zasobów ludzkich/pracowniczych poprzez migrację wewnętrzną 
i zewnętrzną.

„Szereg z powyższych zagadnień wymaga rozwiązań systemowych. 
Jeżeli uda się nam wypracować plan działania dla środowiska lo-
kalnego na najbliższe lata, to przy okazji poznane zostaną blokady 
z poziomu ustawowego, które są zagrożeniem rozwojowym dla mia-
steczek, miast (takich jak nasz Starogard) i powiatów. Będzie nam 
łatwiej przekonywać decydentów do eliminacji tych zagrożeń, gdy 
będą zdiagnozowane – powiedział przed konferencją Mirosław Sto-
sik, Przewodniczący Powiatowej Rady Gospodarczej.” 

Podjęte zagadnienia będą tematem również kolejnych debat, orga-
nizowanych, jak zaproponował Przewodniczący Stosik, cyklicznie.

W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, z inicjatywy Przewodniczącego Powiatowej Rady Go-
spodarczej Mirosława Stosika, powstał Zespół ds Rozwoju Starogardzkiego Rynku Pracy. 15 grudnia 2022 r. 

odbyło się jego pierwsze inauguracyjne spotkanie. 

Spotkanie inauguracyjne

TEKST: Katarzyna Laskowska ZDJĘCIE: Starostwo Starogard Gdański
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Jak sam przyznaje funkcja ta jest bardzo 
odpowiedzialna, bo nadrzędnym zadaniem 
jest tworzyć most między władzą a miesz-
kańcami. Problemy i  oczekiwania same 
się mnożą, więc moją rolą jest sprostać im 
oraz stać na straży przy realizacji zapla-
nowanych projektów - mówi Wójt Marcin 
Kwiatkowski.

Już od wielu lat realizuję projekt rozbu-
dowy infrastruktury gospodarczej oraz 
udostępniam tereny na potrzeby miesz-
kaniowe gminy. Mamy w  gminie grunty 
z potencjałem, objęte miejscowym planem 
zagospodarowania pod kątem budownic-
twa mieszkaniowego i  usługowego. Jeśli 
inwestor zwróci się do nas po określoną 
powierzchnię działki, jesteśmy w  stanie 
zaspokoić jego oczekiwania wydzielając 
ją z  obszaru inwestycyjnego. Tereny takie 
mogą służyć zapleczem produkcyjnym dla 
małych i średnich podmiotów, zwiększając 
zatrudnienie oraz zaludnienie naszej gminy. 
Młodzi ludzie migrują do większych oko-
licznych aglomeracji. Dlatego ten projekt 
jest ważny dla mnie i dla mieszkańców.

Rozbudowujemy sieć sanitarną i  wodocią-
gową pod nowe inwestycje mieszkaniowe. 
Budowane są bezpieczne drogi dojazdowe. 
Chcemy, aby ludzie osiedlając się na na-
szym terenie, mieli możliwości budowania 
rodziny, pracę i rozwój. Staramy się nakło-
nić nowych mieszkańców, aby zameldowali 
się w naszej gminie i tu płacili podatki, któ-
re dla gminy są bardzo ważne. Dzięki tym 
środkom mamy możliwość poprawienia 
jakości życia w regionie.

Żuławy to malownicza kraina, którą aby 
pokochać trzeba poznać. Dlatego powstały 
szlaki turystyczne po historycznych miej-
scach oraz ścieżki rowerowe, między inny-
mi łącząca gminę Malbork z  gminą Nowy 

Staw. W  planie przy współpracy właśnie 
z  Nowym Stawem mam stworzenie drogi 
rowerowej, która biec będzie na samą mie-
rzeję wiślaną. Pozwoli to aktywnie spędzać 
czas całej rodzinie oraz przyciągnie nowych 
turystów.

Kolejnym ważnym projektem, nad którym 
czuwam jest poprawa warunków oświa-
towych. Na terenie gminy mamy dwie 
placówki szkolno-przedszkolne. Szkoła 
podstawowa w  Gminie Malbork została 
rozbudowana o sale gimnastyczną i nowo-
cześnie wyposażone gabinety edukacyjne 
dla dzieci. 

Również powiększyliśmy oraz zmoderni-
zowaliśmy budynki w  szkole podstawowej 
w Nowej Wsi Malborskiej

W  nowym roku kończymy rozpoczęte pro-
jekty i  budowy. Ważną inwestycją, którą 
planujemy zrealizować jest budowa wielo-
funkcyjnego boiska sportowego w miejsco-
wości Nowa Wieś Malborska. Miejscowość 
ta ze względu na bliskość do miasta bardzo 
mocno rozwija się i przybywa wielu nowych 
mieszkańców, więc należy stworzyć miej-
sce do odpoczynku, rekreacji i  uprawiania 
sportu.

Co przyniesie 2023 to zobaczymy. Sytuacja 
jest bardzo dynamiczna. Najważniejsze jest 
zdrowie i  pozytywne myśli, które pozwolą 
nam na dobre życie w gminie Malbork. 

Buduje mosty między 
władzą, a mieszkańcami

Marcin Kwiatkowski jest znaną osobą wśród społeczności gminnej. Jego 
historia samorządowca ma już długą tradycję. Początkowo od 2006 

roku był radnym, potem pełnił funkcję vice wójta, a obecnie trwa druga 
kadencja Wójta Gminy Malbork. 

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIE: mat. prasowe



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 57    



 58    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

???



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 59    

???



 60    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Głównym celem rzeszowskiego forum 
było nawiązanie partnerstwa pomiędzy 
społecznościami ukraińskimi a  przed-
stawicielami organizacji humanitarnych 

i międzynarodowych z całego świata oraz 
rozpowszechnianie informacji o  życiu 
ukraińskich gmin w warunkach wojny.

- Jest to pierwsze miasto, z którym podpisa-
liśmy umową partnerską dotyczącą współ-
pracy. Pole do działania jest bardzo szerokie, 
ale żebyśmy mogli cokolwiek zacząć robić, 
to najpierw na Ukrainie muszą zakończyć 
się działania wojenne. Współpracować mo-
żemy na niwie szkolnej albo też senioralnej. 
Swoimi doświadczeniami mogą też wymie-
niać się strażacy. Jednak w tej chwili, jeżeli 
będziemy oczywiście w  stanie, będziemy 
jedynie nieść pomoc naszym partnerom ze 
wschodu. Wojna zniszczyła kraj, dlatego po-

trzeby są ogromne – podkreśla wójt Janusz 
Goliński.

Nie jest to pierwsze spotkanie włodarzy 
obu samorządów. Kilka tygodni temu gości-
liśmy w naszej gminie delegację z Ukrainy. 
Ivan Korud i Janusz Goliński podpisali wte-
dy porozumienie, w myśl którego do miasta 
Owrucz przekazany został samochód po-
żarniczy, służący do niedawna w  Ochotni-
czej Staży Pożarnej w Cedrach Wielkich.

Przypomnijmy raz jeszcze, że inicjatorem 
polsko-ukraińskiego partnerstwa jest były 
marszałek województwa pomorskiej Jan 
Kozłowski.

Owrucz – pierwszy zagraniczny 
partner Cedrów Wielkich 

Wójt Janusz Goliński i Ivan Korud, mer ukraińskiego miasta Owrucz 
w obwodzie żytomierskim podpisali porozumienie dotyczące współ-
pracy obu samorządów. Włodarze obu miejscowości spotkali się 
w Rzeszowie, gdzie odbyło się Forum World for Ukraine zorganizowane 
przez Szwedzkie Stowarzyszenie Lokalnej Administracji, miasto Lwów, 
miasto Rzeszów oraz USAID.

AUTOR: UG Cedry Wielkie
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D zięki racjonalnemu wydatkowaniu 
budżetu oraz udziałowi środków 
zewnętrznych udało się zrealizo-

wać szereg różnych inwestycji. Wymienić 
należy ciągłą rozbudowę sieci wodocią-
gowych i  kanalizacyjnych w  sołectwach, 
stałą modernizację dróg gminnych, budo-

wę nowych obiektów rekreacyjno-spor-
towych – boisk wielofunkcyjnych oraz no-
woczesnej świetlicy wiejskiej, powołanie 
i rozwinięcie działalności nowej spółki ko-
munalnej GTKOM, czy inwestycje w sport 
i kulturę.

Kontynuując działania w  zakresie po-
prawy gminnej infrastruktury drogowej 
w  roku 2022 poprawie uległy kolejne 
kilometry dróg. Inwestycje drogowe sta-
wiane są przez władze gminy na jednym 
z pierwszych miejsc, bowiem mają służyć 
bezpieczeństwu mieszkańców, ale także 
rozwojowi gospodarczemu, ponieważ do-
brze skomunikowany region tworzy dużo 
lepsze perspektywy rozwoju, pozyskaniu 
inwestorów, a  tym samym powstawaniu 
nowych miejsc pracy. Dlatego nadcho-
dzący rok 2023 ma objąć prace związane 
z  rozpoczęciem przygotowań do dużych 
inwestycji drogowych, polegających 
na budowie drogi do terenów przemy-
słowych leżących przy autostradzie A1 
w Swarożynie. 

W gminie Tczew zachodzą 
sukcesywne i planowane 
zmiany - samorząd preferuje 
zrównoważony rozwój i to 
założenie z sukcesem urze-
czywistnia już od kilku lat. 
Pozyskiwanie zewnętrznych 
środków finansowych wciąż 
trwa, stanowiąc dla gminy 
priorytet, bowiem każde 
dodatkowe dofinansowanie 
wpływa na jej rozkwit. 

ROK 2022 W GMINIE 
TCZEW – PRACOWITY 

I EFEKTOWNY!

Wyjątkowe Jubileusze

Swarożyn - widok na A1



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 63    

Stworzenie gminnej przestrzeni przyjaznej 
mieszkańcom to idea, która przyświeca 
obecnym włodarzom gminy od początku 
kadencji. Koncepcja powołania klubów se-
niora, budowa nowych świetlic wiejskich, 
propozycja ciekawych wydarzeń kultural-
nych oraz pomysłowych akcji społecznych 
skierowanych tylko do mieszkańców to 
szereg zadań, które realizowane i  wdrożo-
ne odbiły się pozytywnym echem nie tyl-
ko wśród lokalnej społeczności, ale także 
poza granicami gminy. 

Jedną z ciekawszych odsłon akcji promocyj-
nych gminy są pocztówki przygotowywane 
z okazji świąt Bożego Narodzenia w myśl ha-
sła „Wracamy do tradycji – wysyłamy kartki 
świąteczne”. Samorząd zachęca w  ten spo-
sób do ręcznego wypisania kartek i wysyła-
nia ich bliskim, bowiem żaden sms, e-mail, gif 
nie zastąpi tradycyjnej kartki z życzeniami. 

W działaniach samorządu ważne jest rów-
nież to, aby pielęgnować lokalną historię. 
Oprócz stałych wydarzeń organizowanych 
przez gminę upamiętniających  zasłużo-
nych patriotycznie mieszkańców, w  tym 
roku wydana została książka poświęcona 
mieszkańcowi Miłobądza Franciszkowi 
Józefowi Chylewskiemu – pilotowi 300. 
Dywizjonu Bombowego autorstwa Krzysz-
tofa Kowalkowskiego. Na miłobądzkim 
cmentarzu, przy kościele parafialnym po-
święcono tablicę upamiętniającą pilota 

oraz zorganizowano spotkanie autorskie 
poświęcone książce. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż gmina Tczew 
znalazła się wśród laureatów nagrody ASY 
SAMORZĄDU 2021, konkursu pod patrona-
tem Marszałka Województwa Pomorskiego 
Mieczysława Struka.  Projekty poprawia-
jące komunikację w  gminie, powołanie 
klubów seniora, uruchomienie Facebooka 
gminnego jako narzędzia komunikacji 
z  mieszkańcami oraz szeroko pojęta dzia-
łalność społeczna i  bezpośredni kontakt 

Wójta Krzysztofa Augustyniaka z  miesz-
kańcami zostały zauważone i docenione.

Dodatkowo w  Rankingu Gmin Wojewódz-
twa Pomorskiego 2022 gmina Tczew 
zajęła drugie miejsce w  Powiecie Tczew-
skim w kategorii Liderzy Powiatów. Celem 
przedsięwzięcia jest wyłonienie i  promo-
wanie gmin wyróżniających się pod wzglę-
dem rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz najlepszych praktyk przez nie stoso-
wanych. 

Każde wyróżnienie uświadamia, że praca 
i  czas włożony w  realizację wytyczonych 
planów są widoczne i potrzebne. 

„Staramy się być jak najbliżej naszych miesz-
kańców i  ich problemów; wsłuchiwać się 
w ich potrzeby - które drogi są dla nich istot-
ne, kontrolujemy też, które będą potrzebne 
w niedalekiej przyszłości. Od zawsze dobrze 
i  owocnie współpracujemy z  organizacja-
mi pozarządowymi, nasze działania często 
wspierają lokalne firmy i  przedsiębiorstwa. 
Cieszę się, że możemy wspierać i  dofinan-
sowywać wydarzenia kulturalne i sportowe, 
w których biorą udział nasi mieszkańcy. Ży-
czę sobie i Państwu, aby Nowy Rok 2023 był 
jeszcze lepszy niż ten dobiegający końca, 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w każ-
dej dziedzinie życia” –  Wójt Gminy Tczew 
Krzysztof Augustyniak.

AUTOR: UG Tczew

Spotkanie autorskie

Tegoroczne warsztaty eukacyjne na terenie gminnej pasieki
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W  przedszkolu jest pięć oddziałów, 
a także sala gimnastyczna, szatnia, sto-
łówka, gabinet logopedy, pomieszczenia 
administracyjne i  sanitarne. Budynek 
jest jednokondygnacyjny i  ma  moż-
liwość późniejszej rozbudowy. Każda 
z  sal ma oddzielne wyjście na zewnątrz, 
wprost na duży, kolorowy plac zabaw. 
Koszt budowy wraz z  adaptacją, wypo-
sażeniem oraz zabezpieczeniem kosztów 
funkcjonowania przez okres 1 roku wy-
niósł ponad 7,5 mln zł. Z  budżetu gmi-
ny przeznaczono na ten cel niecałe 800 
tys. zł, pozostałe pieniądze pozyskano 
z funduszy zewnętrznych, tj. Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie  
blisko  5,7 mln zł, oraz z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego w  kwocie około 4 mln zł, 
z  którego to pokryte zostały również 

koszty prowadzenia dodatkowych zajęć 
w  pozostałych placówkach przedszkol-
nych Gminy Starogard Gdański.

- To przedszkole to nie tylko mury, ławki 
czy zabawki. To przede wszystkim radosne 
dzieci, przyjaźni, zawsze uśmiechnięci peda-
godzy, doskonała atmosfera i poczucie bez-
pieczeństwa. Dzieci są najbardziej szczerymi 
i  bezpośrednimi recenzentami, więc mamy 
świadomość odpowiedzialności, jaka na 
nas spoczywa. Zrobimy wszystko, co w  na-
szej mocy, żeby po latach można było po-
wiedzieć, że mądrze wychowujemy kolejne 
pokolenia mieszkańców gminy - powiedzia-
ła wójt Magdalena Forc-Cherek podczas 
otwarcia obiektu.

Jesteśmy przekonani, że  dzieci będą tu 
wracać z  uśmiechem na  twarzy i  chę-

cią do  zabawy. Nowoczesne Przedszkole 
w  Rokocinie jest odpowiedzią na ogromne 
zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne 
w Gminie Starogard Gdański.

Przedszkole pełne radości

Dzieci są naszą radością i  przyszłością, dlatego warto stwarzać im jak najlepsze warunki rozwoju. Właśnie 
z  myślą o  najmłodszych mieszkańcach Gminy Starogard Gdański w  Rokocinie powstało nowoczesne 
i bezpieczne przedszkole. Nowo wybudowany obiekt może pomieścić 125 dzieci. Pierwszego września budynek 
został oficjalnie otwarty, zrobiło się kolorowo, gwarno i radośnie.

AUTOR: UG Starogard Gdański
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TO BYŁ TRUDNY 
ROK, A PRZED NAMI 

TRUDNIEJSZY 
Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Puck opowiada co udało się zrealizować, a czego zabrakło 

w gminie w 2022 roku. Mówi o tym jak wygląda sytuacja z węglem, a także o tym dlaczego nie bę-
dzie kandydował w najbliższych wyborach. Zdradza o co by poprosił złotą rybkę, gdyby taką złowił. 

Za nami trudny rok, a  przed nami 
prawdopodobnie jeszcze trudniejszy. 
Zacznijmy jednak rozmowę od pod-

sumowania. Jaki 2022 był dla gminy Puck? 

To nie był łatwy rok. Ledwo zaczęliśmy wy-
chodzić z  pandemii, ograniczeń, które były 
z  tym związane, a  na Ukrainie wybuchła 
wojna. Różne sytuacje, z  którymi się ze-
tknęliśmy, zlecone zadania rządowe, zasiłki, 
dodatki, węgiel i  ograniczenia finansowe, 

spowodowały pewną destabilizację pracy 
samorządu. Do tego zmniejszone docho-
dy, czy wzrost cen energii, gazu, prądu, to 
wszystko mocno rzutowało i rzutuje na stan 
finansów samorządów. Niestety, to wszyst-
ko spowodowało, że byliśmy zmuszeni do 
ograniczeń między innymi inwestycyjnych. 

Dużo dodatkowych obciążeń. Czy jest Pan 
w stanie powiedzieć jaki to miało wpływ na 
kondycję budżetu gminy?

Częściowo na sprawy, które realizujemy na 
zlecenia rządu, dostajemy pieniądze. Na-
tomiast w  gminy uderzają mniejsze wpły-
wy z  podatków, które zostały zmniejszone 
do 12 procent. Dodatkowo są grupy, które 
zwolniono z  jego płacenia. To spowodowa-
ło, że nasz udział w dochodach z podatków, 
z  budżetu państwa, został pomniejszony. 
Na finanse gminy rzutują także koszty 
utrzymania. Wzrost cen w  usługach, to 
nawet 20-40 procent. W  związku z  tym 
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wszystkim, jeśli chce się kontynuować lub 
realizować nowe zadania, trzeba szukać 
i wspierać się finansami z innych źródeł. 

Jak wyglądało pozyskiwania tych źródeł 
w Pana przypadku?

Dostaliśmy z  Programu Inwestycji Strate-
gicznych pieniądze na trzy duże programy. 
Wsparcie otrzymaliśmy także z Rządowego 
Programu Dróg Samorządowych. Na nie-
które projekty składaliśmy wnioski jesz-
cze przed kryzysem. Przykładowo tak było 
z drogą w Łebczu, która miała kosztować 10 
milionów złotych. Otrzymaliśmy na realiza-
cję projektu 50 procent kwoty. Niestety, po 
przetargu koszt zwiększył się o 5 milionów 
złotych. To są jednak rzeczy, na które nie 
mamy wpływu. Żeby zrealizować to zadanie 
i  nie stracić dotacji musieliśmy wesprzeć 
się kredytem. Nie ma innego sposobu. 
Nie da się zwiększyć bieżących dochodów 
w ciągu roku budżetowego. Nasze wpływy 
to jedynie podatki, a  pozostałe środki są 
uzależnione od budżetu państwa.

Gdyby miał Pan wskazać najważniejsze 
wydarzenia roku 2022 w  gminie, to co, to 
by było?

Przede wszystkim udało się zrealizować za 
12,5 miliona złotych wspólnie z  innymi gmi-
nami bardzo ważny i duży projekt dla senio-
rów. My, w  ramach tego programu, utwo-
rzyliśmy Dzienny Dom Pobytu dla seniorów 
w Celbowie na 30 miejsc i pięć klubów senio-
ra w poszczególnych miejscowościach, gdzie 
60-70 osób dziennie z nich korzysta. Ten pro-

jekt bardzo przypadł do gustu mieszkańcom. 
Zobaczymy, co będzie działo się dalej, ponie-
waż mamy finansowanie w  100 procentach 
do końca czerwca 2023 roku. Prowadzimy 
rozmowy o przedłużenie dofinansowania. Za-
gospodarowaliśmy szkołę w Celbowie, która 
była przeznaczona do zamknięcia.

Z wydarzeń, które znacząco wpłynęły na po-
prawę życia, wspólnie z  mieszkańcami zre-
alizowaliśmy inicjatywę wyłożenia prawie 20 
ulic płytami jumbo. Prawie 42 tysiące płyt. 
Niestety, mamy jeszcze dużo gruntowych 
dróg, które przy obecnej aurze, kiedy jest 
mokro, stwarzają problemy. Działamy według 
scenariusza, w którym mieszkańcy i sołectwa 
wykładają 20 procent kosztów inwestycji, 
a  gmina dokłada pozostałe 80%. Organizu-
jemy przetarg, zakupy i wyłaniamy wykonaw-
ców. Jest coraz więcej ludzi, którzy chcą reali-
zować przedsięwzięcia w ten sposób. 

Kolejną rzeczą, którą udało się zrobić, jest 
inwestycja w Osłoninie, zagospodarowanie 
terenu, plaży oraz deptak. Uzyskaliśmy do-
tację i realizacja zadania poprawiła wizeru-
nek i postrzeganie Osłonina. 

Otrzymaliśmy duże wsparcie, prawie dzie-
sięć milionów, z  programu rządowego na 
budowę stacji uzdatniania wody w Rekowie 
Górnym, które intensywnie się rozbudowu-
je. Powstają nowe zakłady oraz mieszkania. 
Inwestycja jest w trakcie realizacji. 

Do listy tej trzeba dodać długo oczekiwane 
zadanie, czyli rozbudowę szkoły w Leśniewie, 
a  dokładnie zagospodarowanie ostatniego 
piętra w  budynku. Została już podpisana 
umowa i wykonawcy przystępują do pracy. 

Kolejną dobrą wiadomością dla mieszkań-
ców jest zbliżająca się do końca budowa ka-
nalizacji na terenie gminy Puck. W tej chwili 
prace trwają w trzech miejscowościach: Do-
matówko, Domatowo oraz Wielka Piaśnica. 
Zajęło nam to 20 lat i cieszymy się, że zbli-
żamy się ku końcowi. Łącznie zbudowaliśmy 
około 400 kilometrów kanalizacji, 100 prze-
pompowni, dzięki czemu dało się ograniczyć 
dopływ nieczystości do Zatoki Puckiej.

Warto podkreślić, że powstają nowe osie-
dla, na które przygotowywane są projekty 
kanalizacji do realizacji w kolejnych latach. 

Udało się też wygospodarować i wydłużyć 
pomost w  Rzucewie. Trwa także budowa 
toalety przy wejściu na molo w tej miejsco-
wości. Kontynuujemy prace projektowe bu-
dowy szlaków kajakowych z zakończeniem 
w Mości Błotach. Realizacja w 2023 roku. 

Kolejnym zadaniem inwestycyjnym, któ-
re chciałbym wymienić jest budowa 
pomieszczenia garażowego przy wspo-
mnianym Domie Seniora w  Celbowie oraz 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. 
W sumie kosztowało to gminę 700 tysięcy 
złotych. Największym powodzeniem cie-
szą się łóżka dla ciężko chorych. Jest ich 
25 i  wszystkie są w  użytku. To pokazuje, 
że ludzie w wieku senioralnym potrzebują 
wsparcia. Dzięki tym inicjatywom, klubom, 
dziennemu domowi oraz wypożyczalni 
sprzętu rehabilitacyjnego udało nam się 
zrealizować bardzo ważny postulat miesz-
kańców. 

Chciałbym jeszcze podkreślić jedną 
ważną rzecz, czyli przedszkola. Mamy 
obowiązek każdemu dziecku zapewnić 
miejsce. To nie jest proste, ale udało nam 
się to osiągnąć w  2022 roku. Uważam to 
za wielki sukces, że każde dziecko ma 
miejsce, a  jest ich około 1300. Zadania 
realizujemy poprzez własne przedszkola 
publiczne, do których chodzi 500 dzieci 
oraz publiczne prowadzone przez osoby 
prywatne i niepubliczne. 

Ile takich placówek jest obecnie na terenie 
gminy?

Na terenie gminy jest pięć placówek. Koszt 
utrzymania wszystkich to 12,5 miliona zło-
tych, które są środkami własnymi. 

Przedszkolaki otoczone są opieką. A  jak 
wygląda sytuacja w  szkołach. W  całej 
Polsce włodarze miast i  gmin borykali się 
z kadrowymi trudnościami. Jak wyglądała 
sytuacja w gminie Puck?
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Tendencje krajowe nie ominęły i  naszej 
gminy. Mamy coraz większe braki wśród 
nauczycieli różnych przedmiotów, zwłasz-
cza ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, 
ponieważ godzin lekcyjnych aż tak dużo 
nie ma. W  związku z  tym jest problem 
i  nauczyciel musi łączyć pracę w  kilku 
szkołach, aby wyrobić etat. Dlatego część 
osób odchodzi z  zawodu, bo nie ma sta-
bilizacji i  pewnej pracy. Dyrektorzy łata-
ją dziury kadrowe na różne sposoby, na 
przykład namawiając do pracy emeryto-
wanych nauczycieli, których jest coraz 
więcej, bo kadra pedagogiczna się sta-
rzeje, a  młodych brakuje. Niestety, przy 
inflacji którą mamy niewiele zmieni także 
styczniowa ośmio procentowa podwyżka 
dla nauczycieli. Problem będzie narastać 
i trzeba szukać rozwiązań, bo nie chcemy, 
aby szkoły funkcjonowały w takich stan-
dardach. 

Premier Mateusz Morawiecki mówi, że 
mamy węglową klęskę urodzaju. A  jak to 
wygląda z Pana perspektywy? 

Wicepremier Jacek Sasin powiedział, że pie-
niądze na dodatki węglowe zostały już prze-
kazane do gmin i jeśli są jakieś problemy, to 
z winy samorządowców. Nie jest to prawda, 
bo dzisiaj jeszcze tylko u nas w gminie 1400 
rodzin nie otrzymało dodatku. 

Jeśli natomiast chodzi o  sprzedaż węgla 
mieszkańcom, to jesteśmy w trakcie. Tu nie 
ma większego problemu. Mamy zakontrak-
towane dwie firmy, które w naszym imieniu 
to robią. Niestety, mieszkańcy zgłaszają 
uwagi wobec jakości węgla. My nie mamy 
na to wpływu, ponieważ wskazano nam 
miejsce, skąd mamy go odbierać. Jedzie 
nasza firma, która obsługuje mieszkańców, 
a potem okazuje się, że jakość węgla pozo-
stawia wiele do życzenia. Nawet w telewizji 
widać, że hałdy węgla na tle których się 
pokazuje premier Mateusz Morawiecki, to 
nie jest kostka, czy brykiet, a miał węglowy, 
który w dużej mierze trafia do ludzi. Miesz-
kańcy mówią, że pisali się na coś innego. 
Jest zasada, że ludzie muszą najpierw za-
płacić i dopiero wtedy firma zawiadamia, że 

można odebrać konkretnego dnia węgiel, 
do którego ludzie mają zastrzeżenia. Nie 
wszystko to tak wygląda, jak w  przekazie 
rządowym. 

Realizujemy zadania, które zostały na nas 
nałożone. Pracuję w samorządzie od 32 lat 
i nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że wójt 
będzie handlować węglem. Trzeba też pa-
miętać o tych, którzy do tej pory go sprze-
dawali. Już trzy firmy na terenie gminy 
zakończyły działalność. Podejrzewam, że 
nie będziemy wiecznie handlować węglem 
i  przyjdzie czas, gdy wrócimy do normal-
ności. Wtedy pojawi się inny problem. Nie 
będzie miał, kto go sprzedawać.

Powiedział Pan o firmach, które zmuszone 
były zakończyć działalność. Jak w  gminie 
wygląda sytuacja z bezrobociem?

Bezrobocie od trzech lata utrzymuje się na 
tym samym poziomie, w granicach 5-6 pro-
cent. Na szczęście w latach 2020 - 2022 ry-
nek zasilili pracownicy z Ukrainy. Gdyby ich 
nie było, to brakowałoby rąk do pracy, ale 
bezrobocie utrzymywało się na tym samym 
poziomie. Doczekaliśmy się sytuacji, w któ-
rej jest grupa ludzi, która dobrze czuje się 
na socjalu i nie mają zamiaru tego zmieniać.

Chcę podkreślić, że nie chciałbym opinią 
skrzywdzić ludzi, którzy mają trudną sytu-
ację i  podejmują wszelkie działania, żeby 
zwiększyć własny dochód. Mówię tutaj 
o grupie, która wyspecjalizowała się w ko-
rzystaniu ze wszelkich świadczeń i zrobiła 
sobie z tego sposób na życie. To nie jest do-
bre, a godność pracy dewaluuje się. 

Powiedział Pan o Ukraińcach, którzy są na 
terenie gminy. Jak odnaleźli się u Was?

Praktycznie każda gmina przyjmowała 
u siebie sporo ludzi. U nas może nie było tak 
dużego napływu, około 700-800 osób. Naj-
ważniejsze, że dobrze się zaaklimatyzowali. 
Uzyskali pomoc, podjęli pracę. Myślę, że na 
terenie gminy Puck adaptacja przy pierw-
szej fali napotkała pewne problemy, ale so-
bie poradziliśmy. Organizowaliśmy zbiórki, 
różne akcje pomocy, spotkania z  ludźmi. 
Wszelkie działania pokazały, że pomoc ma 
sens i  jest uzasadniona. Nigdy nie wiesz, 
kiedy Tobie będzie musiał ktoś pomóc. Je-
steśmy zadowoleni, że to wszystko dobrze 
się ułożyło.

Wakacje, to czas kiedy turyści z  przyjem-
nością odwiedzają gminę. Jak wyglądała 
sytuacja w tym roku? 
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Mogę mówić o turystach na terenie gminy 
Puck. Ten ruch był mniejszy. Nie było aż tak 
wielu turystów. Spadek oscylował w  gra-
nicach 10-15 procent w  obłożeniu kwater. 
Wpływ na taką sytuację miały m.in. wy-
sokie ceny, wynikające z  różnych sytuacji, 
jakie mamy w gospodarce. To spowodowa-
ło, że ludzie przyjeżdżali na krótki czas. To 
też powodowało mniejsze zainteresowanie 
kwaterami, lokalami i  tym wszystkim, co 
wpływa na obsługę turysty. 

Dużo się udało, a  czego zabrakło w  2022 
roku?

Mogę mówić z perspektywy tego, co sobie 
założyliśmy w budżecie, bo to jest wskaź-
nik dla wójta. Praktycznie wszystkie za-
dania, które zostały przyjęte do budżetu, 
zostały wykonane. Jeśli chodzi o  sprawy 
kultury, sportu, oświaty, to idą własnym 
trybem. Zrealizowaliśmy zgodnie z przyję-
tym budżetem wszystkie zadania. Zorgani-
zowaliśmy szereg wydarzeń kulturalnych 
na terenie gminy Puck. Należy pamiętać, 
że mamy 17 wiejskich domów kultury, 
muzeum, czy ścieżki rowerowe, które są 
w  zarządzaniu Ośrodka Kultury i  Sportu. 
Natomiast patrząc na przyszłoroczną per-
spektywę, będą zdecydowanie większe 
ograniczenia ze względu na koszty utrzy-
mania. W  2022 przeszliśmy suchą stopą 
przez kryzys. Miejmy nadzieję, że w  przy-
szłym roku też się uda. 

Ma Pan 32 letnie doświadczenie w  pracy, 
w  samorządzie. Czy ten kryzys, który jest 
i  jeszcze przed nami, to największy, z  któ-
rym dotychczas się Pan mierzył?

Gdybym miał spojrzeć na samorząd z  per-
spektywy tych lat, to muszę powiedzieć, 
że najpiękniejszym okresem dla samorzą-
dów były lata 90 XX wieku. Po odzyskaniu 
niepodległości ludzie poczuli, że są wolni 
i  mogą samodzielnie decydować we wła-
snych sprawach oraz mają wpływ na to, kto 
jest wójtem, czy radnym. Pieniądze, które 
może nie były duże, ale pozwalały cieszyć 
się z  każdego drobiazgu. Ta idea samorzą-
du zaczęła nieść się wszędzie. Później był 
bardzo dobry czas, kiedy były środki unijne. 
Praktycznie nie było miejscowości, gdzie nie 
zrealizowano zadania z dofinansowania UE. 
Dzięki temu dzisiaj gmina wygląda tak, jak 
wygląda. W tym czasie zwiększyła nam się 
również liczba mieszkańców o  30 procent. 
To świadczy, że zadania, które realizuje-
my przyciągają mieszkańców. 10 000 osób 
sprowadziło się do nas. To optymistyczna 
tendencja. Do tej pory nie było ciężkiego 
kryzysu, przynajmniej w  mojej karierze. 
I mam nadzieję, że mimo wszelkich trudno-
ści, o których mówiłem na początku, uda się 
i teraz przejść kryzys najmniej boleśnie. 

2023 rok rozpoczyna maraton wyborczy. 
Pan patrzy z nadzieją czy z niepokojem na 
zbliżające się wybory?

My już w  lutym zaczynamy wybory soł-
tysów na następną kadencję. To będzie 
pierwsze nasze doświadczenie wyborcze. 
Natomiast wielka polityka kieruje się zu-
pełnie innymi zasadami. Przede wszyst-
kim musi być świadomość obywateli, jak 
jest ona kształtowana, jak to wszystko 
wygląda, z czego to się bierze. To jest jak 
z  budżetem domowym. Wydajesz tyle, ile 
masz. Jeśli chcesz więcej, to posiłkujesz 
się kredytem. Jeśli Państwo będzie nadal 
szło w kierunku wielkiego socjalu, to oba-
wiam się, że gdzieś po drodze będą duże 
problemy. Każdy ma własną świadomość 
oraz wiedzę i sympatie polityczne. Dobrze, 
że mamy wolne wybory i każdy może zde-
cydować o tym, kogo chce wybrać. 

Gdyby Pan złowił złotą rybkę i miał trzy ży-
czenia, to o co, by Pan poprosił? 

Przede wszystkim o  zdrowie dla siebie 
i  mieszkańców, bo ono jest najważniejsze. 
Muszę przyznać, że kończę karierę samo-
rządową i nie będę już kandydować. Miałem 
jednak piękny sen, że na koncie gminy do 
dyspozycji jest pół miliarda złotych. Wtedy 
przyszła myśl, a może jeszcze jedna kaden-
cja, by zrealizować wszystkie zadania, które 
do tej pory nie były niemożliwe z  powodu 
braku pieniędzy (śmiech). Trzecie, żeby w lu-
dziach było poczucie szacunku dla drugiego 
człowieka, pracy, przyrody i miejsca, w któ-
rym żyjemy. Żebyśmy dbali o nie jak o swoje. 

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Gmina Miejska Łeba realizuje 
w  tym roku budżetowym zadania 
inwestycyjne na kwotę prawie 33 

mln zł. Ponad 12 mln zł to środki pocho-
dzące ze źródeł zewnętrznych w tym po-
nad 10 mln zł ze źródeł rządowych i ponad 
milion ze źródeł Unii Europejskiej. Reali-
zowane inwestycje rozłożone są na lata 
budżetowe 2022 i 2023 i ostateczne war-
tości planowanych do zakończenia zadań 
wynoszą prawie 63 mln zł.

Główne zadania inwestycyjne realizowa-
ne w tym roku to:
- Przebudowa układu komunikacyjnego 
ulic Kościuszki, Morskiej i  Wojska Pol-
skiego oraz ulic przyległych wraz z  mo-
dernizacją Skweru Rybaka - wartość oko-
ło 15 mln zł. Zadanie jest dofinansowane 
z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych – edycja I;
- Przebudowa ul. Turystycznej wraz z  ka-

nalizacją deszczową - wartość około 5,5 
mln zł. Zadanie jest dofinansowane ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 2021; 
- Wykonanie drogi ul. Bałtyckiej - wartość 
około 2 mln zł;
- Budowa przystani kajakowych oraz pola 
biwakowego na rzece Chełst w Łebie - war-
tość około 1,5 mln zł – projekt partnerski;
- Ścieżki rowerowe R-10 - wartość około 1,5 
mln zł – projekt partnerski;
- Rozbudowa budynku OSP w  Łebie-etap 
III adaptacja części pomieszczeń na komi-
sariat policji oraz przychodnię (punkt me-
dyczny) - wartość około 6 mln zł. Zadanie 
jest dofinansowane z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych;
- Monitoring wizyjny miasta - wartość oko-
ło 3mln zł;
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na 
terenie byłej jednostki wojskowej – doku-
mentacja projektowa oraz budowa sieci 

wodociągowej do obsługi ww. terenów in-
westycyjnych zlokalizowanych w  północ-
no-wschodniej części Łeby - wartość około 
5,5 mln zł. Zadanie jest dofinansowane 
z  Rządowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gram Inwestycji Strategicznych – edycja II;
- Przebudowa ul. Wróblewskiego - wartość 
około 1mln zł. Zadanie jest dofinansowa-
ne ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg 2021; 
- Modernizacja ul. Powstańców Warsza-
wy- wartość około 2,5 mln zł. Zadanie jest 
dofinansowane ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 2021; 

Gmina prowadzi również zadania inwesty-
cyjne polegające na wykonaniu dokumen-
tacji projektowej. 

Wszystkie inwestycje miejskie w  Łebie 
mają na celu poprawę jakości życia miesz-
kańców i wypoczywających turystów.

 Zadania inwestycyjne Gminy Miejskiej Łeba.

ŁEBSKIE INWESTYCJE

AUTOR: UM Łeba
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Rozpoczęła się budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, bardzo ważnego elementu 
projektu. We wrześniu w ramach tradycyjnych obchodów uro-

dzin miasta przygotowano „Dzień z  klimatem”. Warsztaty kulinarne 
zero waste, punkt wymiany niepotrzebnych już sztumianom rzeczy, 
konkursy dla mieszkańców związane tematycznie z gospodarką obie-
gu zamkniętego, plenerowa wystawa prac plastycznych o tematyce 
ekologicznej, cieszyły się dużym powodzeniem. 

14 listopada w siedzibie Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk 
w Elblągu odbyła się konferencja inicjująca działanie krajowej grupy 
zadaniowej Task Force. Jak wyjaśnia Marcin Żuchowski, dyrektor Sto-
warzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Task Force, skupiając przed-
stawicieli nauki, a  także sektora publicznego i  społecznego będzie 
platformą wymiany doświadczeń, dyskusji oraz kreowania innowacyj-
nych rozwiązań w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego, energii, 
niebieskiego i zielonego wzrostu oraz adaptacji do zmian klimatu.

Ważną częścią spotkania był panel dyskusyjny, w który udział wzięli 
przedstawiciele samorządów województwa pomorskiego i  warmiń-
sko-mazurskiego, Politechniki Gdańskiej oraz partnera z  Norwegii 
– International Development Norway. W  trakcie dyskusji poruszono 
istotne kwestie związane z koniecznością zmiany sposobu myślenia 
i  poniesienia świadomości społeczeństwa w  sprawach związanych 
z postępującymi zmianami klimatu, a także szansach, jakie daje na-
szemu regionowi nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 
2021-2027 w zakresie wdrażania inwestycji proekologicznych. 

W czerwcowym wydaniu „Expresu Biznesu” 
informowaliśmy o inauguracji międzynaro-
dowego projektu „Sztum circular economy 
- odpowiedzią na współczesne wyzwania 
klimatyczne”, którego to liderem jest sztumski 
samorząd. Od tej pory sporo się już zdarzyło. 

SAMORZĄDOWCY NA 
DEBACIE, UCZNIOWIE 

W LABORATORIACH
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Ostatnia część konferencji poświęcona była warsztatom tema-
tycznym, w ramach których uczestnicy dyskutowali o problemach 
związanych z energią, odpadami, wodą i ściekami na szczeblu lo-
kalnym.

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie sztumskich szkół pod-
stawowych wzięli udział w warsztatach SferaLab w Elbląskim Parku 
Technologicznym. W  trakcie części teoretycznej mogli dowiedzieć 
się m.in., czym jest ślad wodny i ile potrzeba zużyć wody, aby wypro-
dukować np. smartfon. Najciekawsze były jednak zajęcia empirycz-

ne, gdzie młodzi chemicy sami wykonywali doświadczenia i mogli na 
własne oczy „zobaczyć CO2” oraz poznać jego właściwości. 

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej zachęcali, aby dalszą ścieżkę 
kształcenia powiązać z naukami ścisłymi i w przyszłości podjąć stud-
nia związane np. z inżynierią środowiska. 

Kolejna grupa 120 uczniów weźmie udział w podobnych warsztatach 
w przyszłym roku. A wkrótce do tych młodszych trafi kolorowa ksią-
żeczka edukacyjna „Żaba i sztumskie klimaty”. 

AUTOR : UM Sztum

Uczniowie sztumskich szkół podstawowych podczas warsztatów SferaLab 
w Elbląskim Parku Technologicznym.

Burmistrz Sztumu Leszek Tabor otworzył konferencję inicjującą działanie grupy zadaniowej Task Force.
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W 2022 roku – już po raz drugi z rzę-
du – gmina Kolbudy uzyskała 
2. lokatę w  „RANKINGU GMIN 

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2022”. 
Samorząd nagrodzono w  kategorii „LIDE-
RZY-GMINY WIEJSKIE”. Z  kolei w   „RAN-
KINGU GMIN DOBRYCH DO ŻYCIA” – po raz 
pierwszy opracowanym w  podziale na wo-
jewództwa – gmina Kolbudy została uznana 
za najlepszą gminę pod względem jakości 
życia w  województwie pomorskim, tuż za 
Trójmiastem.

„RANKING GMIN WOJEWÓDZTWA PO-
MORSKIEGO 2022” przygotowuje Fun-
dacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we 
współpracy z  Urzędem Statystycznym 
w  Gdańsku. Miejsce w  rankingu to wynik 
analizy kilkunastu syntetycznych wskaźni-
ków obrazujących różne sfery życia. Zaję-
cie pozycji (wice)lidera oznacza, że gmina 
sprawnie realizuje zadania własne i  sku-
tecznie wykorzystuje swój potencjał rozwo-
jowy. Podobnie jak w roku ubiegłym, gminę 
Kolbudy nieznacznie wyprzedziła jedynie 
Gmina Pruszcz Gdański. Różnice w  ocenie 
w tym roku były jednak znacznie mniejsze 
niż w roku ubiegłym. W klasyfikacji „Lide-
rzy powiatowi”, wśród samorządów powiatu 
gdańskiego, gmina Kolbudy zajęła trzecią 

lokatą, plasując się tuż za miastem i gminą 
Pruszcz Gdański.

Kilka dni po tym, kiedy Wójt Andrzej Chru-
ścicki odebrał dla Gminy Kolbudy nagrodę 
„LIDERZY-GMINY WIEJSKIE”, Serwis Sa-
morządowy Polskiej Agencji Prasowej opu-
blikował wyniki plebiscytu „GMINA DOBRA 
DO ŻYCIA”. W rankingu którego wyniki sta-
nowią efekt analizy 63. wskaźników opisu-
jących sytuację społeczną, ekonomiczną, 
ekologiczną itp. gmina Kolbudy okazała 
się najlepszym – poza Trójmiastem – miej-
scem do życia w województwie pomorskim. 
W  klasyfikacji ogólnej, tj. wśród niemal 
2500 polskich gmin, gmina Kolbudy zajęła 
wysoką 31. lokatę.

Rok 2022 dla wszystkich 
samorządów w Polsce był 
czasem pełnym wyzwań. 
Zapewnienie gminie zrów-
noważonego rozwoju sta-
nowiło dla włodarzy zadanie 
trudniejsze, niż kiedykolwiek 
wcześniej. Dzięki profesjo-
nalizmowi i racjonalności po-
dejmowanych działań, w tym 
pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych na realizację 
inwestycji infrastruktural-
nych, czy systematycznemu 
rozwojowi usług społecz-
nych gmina Kolbudy kończy 
rok 2022 z sukcesami po-
twierdzonymi prestiżowymi 
wyróżnieniami. 

GMINA KOLBUDY KOŃCZY 
ROK 2022 Z PRESTIŻOWYMI 

WYRÓŻNIENIAMI
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- Wyniki obu prestiżowych, i co ważne nieza-
leżnych, rankingów są wielkim wyróżnieniem 
dla naszego samorządu – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. – Nasza gmina systematycznie 
rozwija się zarówno w  zakresie infrastruk-
tury technicznej, jak i usług społecznych. To 
sukces wynikający z profesjonalizmu i odda-
nia sprawom gminy wielu osób tworzących 
zespół, z którym od nieco ponad czterech lat 

współpracuję w urzędzie gminy, jak również 
zaangażowania w  sprawy lokalne organiza-
cji i instytucji z którymi wspólnie realizujemy 
wiele przedsięwzięć. Wbrew obawom poja-

wiającym się w  trakcie roku, wynikającym 
z trudnych i niespokojnych czasów w jakich 
żyjemy, gmina Kolbudy może uznać rok 2022 
za dobry i rozwojowy.

AUTOR: UG Kolbudy
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Konkurs Sopockie Perły zadebiuto-
wał w 2019 roku i od tego czasu co-
rocznie honoruje najwybitniejszych 

przedstawicieli branży turystycznej miasta. 
Czwarta edycja zaangażowała lokalnych 
przedsiębiorców bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej – łącznie w  konkursie przyjęto 
63 zgłoszenia. Niełatwego wyboru laure-
atów dokonała Kapituła Konkursowa, która 
kierowała się spójnością zgłoszonych pro-
jektów z  wizerunkiem Miasta Sopotu oraz 
jakością i oryginalnością działań.

Tytuł Sopockiej Perły przyznano pięciu zwy-
cięzcom w poszczególnych kategoriach:
• CSR w turystyce, 
• Kulinaria, 
• Gościnność, 
• Debiut,
• Wydarzenie.

Co roku mamy przyjemność nagradzać 
wyjątkowych przedsiębiorców i  innowa-
torów branży turystycznej Sopotu, którzy 
niezawodnie budują pozytywny wizerunku 
miasta. Niezmiernie nam miło, że konkurs 
cieszy się popularnością, z  roku na rok 
otrzymujemy więcej zgłoszeń. Pokazuje to 
jak bogatą ofertę kulturalną i  turystyczną 
możemy zaoferować gościom odwiedzają-
cym miasto - mówi Bartłomiej Barski, pre-
zes Sopockiej Organizacji Turystycznej. 

Pełna lista zwycięzców:

Tytuł Sopockiej Perły jest potwierdzeniem 
oddania, kreatywności i  wytrwałości, za-
równo zwycięzców jak i  laureatów w  wielu 
dziedzinach, a także stanowi najwyższą reko-
mendację. Wyróżnione firmy i projekty w każ-
dej kategorii otrzymały nagrody w wysokości 
5 000 zł, które mogą przeznaczyć na realiza-
cję wybranego działania promocyjnego.

W kategorii Gościnność o wyborze laureata 
zadecydowała najlepsza oferta, za którą 

stała wysoka jakość usług i  oczekiwany 
komfort pobytu. 
I miejsce - Willa Marea
II miejsce - SP ZOZ Sanatorium Uzdrowi-
skowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w Sopocie
III miejsce – Sopot Marriott Resort & Spa****

Kategoria Kulinaria docenia oferty, które 
w wyjątkowy sposób łączą klasyczne sma-
ki z nowoczesnym podejściem, podążają za 
trendami, a przy tym wykorzystują produk-
ty lokalne i sezonowe. Tu bezkonkurencyj-
na okazała się kawiarnia Las.
I miejsce – kawiarnia LAS
II miejsce – M15 Restaurant Bar & Saunas
III miejsce – Bar Przystań

Najlepsze Wydarzenie to te mające na 
celu przyciągnąć zarówno mieszkańców 
jak i  turystów. Niepowtarzalne, oryginalne 
i wyróżniające się spośród innych. Nic więc 
dziwnego, że tytuł ten wywalczyli:
I miejsce – Joga na molo - organizator Shera-
ton Sopot Hotel

Znamy wyniki czwartej edycji konkursu branży turystycznej 
Sopockie Perły 2022. Zwycięzców poznaliśmy podczas Gali 
Finałowej, która odbyła się w hotelu Haffner w Sopocie. 

SOPOCKIE PERŁY 2022 
ROZDANE!
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II miejsce – Wystawa „Na tropie doskona-
łości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha 
Fibaka” zorganizowana przez Państwową 
Galerię Sztuki w Sopocie
III miejsce – Projekt “Miasto Seniora” stwo-
rzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Sopocie im. Józefa Wybickiego

CSR w Turystyce to kategoria wymagająca 
niezwykłych chęci i  zapału, przy uwzględ-
nieniu zrównoważonego zarządzania, 
proekologicznego działania i  wspierania 
lokalnej społeczności. Podmioty, które wy-
różniły się najciekawszymi rozwiązaniami 
CSRowymi spośród zgłoszonych to:
I miejsce - ERGO ARENA 
II miejsce - Współpraca Sopockiego Klubu 
Żeglarskiego z Grupą ERGO Hestia
III miejsce – VICTUS APARTAMENTY 

Rywalizacja w kategorii Debiut jest najtrud-
niejsza. Zgłoszenia są najbardziej zróżnico-
wane, ale jednocześnie najciekawsze i jedyne 
w swoim rodzaju, bo debiutantem jest się raz. 
W tym roku w tej kategorii zatriumfowali:
I miejsce – Sopot Sprint Triathlon organizo-
wany przez domety.pl Tomasza Galińskie-
go, przy współpracy Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Sopocie.
II miejsce – KAISER Patisserie
III miejsce – Projekt. Café

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 
KONKURSU

W  gali finałowej, która odbyła się w  go-
ścinnych progach hotelu Haffner, udział 
wzięli przedstawiciele samorządu, Urzę-
du Marszałkowskiego, Miasta Sopotu, 
członkowie Kapituły Konkursowej, eks-
perci, sponsorzy, media, a przede wszyst-
kim nominowani, wyróżnieni i  laureaci. 
Galę uświetnił pokaz tańca z  ogniem 
grupy ArtaFoc, występ zespołu AfroCake 
i wystawa samochodów Porsche Centrum 
Sopot. 

Głównym partnerem konkursu jest Mia-
sto Sopot. Tegoroczni sponsorzy Gali So-
pockich Pereł to Porsche Centrum Sopot, 
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 
oraz TerGo. Patronat honorowy objął Mie-
czysław Struk, Marszałek Województwa 
Pomorskiego, a  także Izba Gospodarcza 
Hotelarstwa Polskiego oraz Polska Orga-
nizacja Turystyczna. Patronami medial-
nymi konkursu są: Anywhere.pl, Prestiż 
Magazyn Trójmiejski, iBedeker.pl, esopot.
pl, Express Biznesu, Magazyn Together, 
Hotelarz, Magazyn Mademoiselle, Maga-
zyn Pomorski, MeetingPlanner.pl, Pomor-
ska Regionalna Organizacja Turystyczna 
oraz Think Mice.

O KONKURSIE SOPOCKIE PERŁY 

Konkurs o  Sopocką Nagrodę Turystycz-
ną „Sopockie Perły” adresowany jest do 
przedsiębiorców prowadzących działania 
w  Sopocie w  szeroko pojętej branży tury-
stycznej. Odbywa się od roku 2019. 

Głównym celem inicjatywy jest wyłonienie 
najciekawszych, nowatorskich i  spójnych  
z wizerunkiem Miasta Sopotu działań z za-
kresu rozwoju turystyki przeprowadzonych 
przez instytucje i firmy. 

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 25 
000 PLN w 5 kategoriach: CSR w Turysty-
ce, Gościnność, Kulinaria, Wydarzenie oraz 
Debiut.

Pomysłodawcą i  organizatorem konkur-
su jest Sopocka Organizacja Turystyczna 
(SOT) we współpracy z  Miastem Sopot. 
SOT zrzesza ponad 100 sopockich firm.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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To ostatnie wydarzenie było doskonałą oka-
zją do wspomnień, bo chociaż szpital w no-
wym miejscu funkcjonuje od 20 lat, to jego 
początki sięgają 1884 roku. Przypomniano 
więc sylwetki wszystkich dotychczasowych 
12 dyrektorów, a na slajdach pojawiły się hi-
storyczne zdjęcia. Przede wszystkim jednak 
nie brakowało faktów z  ostatnich 20 lat. - 
W naszej placówce w tym czasie urodziło się 
23 tys. 139 dzieci, a w poradniach specjali-
stycznych udzieliliśmy 2 mln 128 tys. 257 
porad. Jest to myślę praca olbrzymia – mówił 
dyrektor Maciej Polasik. 

Ogromną rolę szpitala szczególnie podkre-
śla Starosta Chojnicki Marek Szczepański, 
który stoi na czele organu prowadzącego 
placówkę i jednocześnie od 16 lat jest Prze-
wodniczącym Rady Społecznej Szpitala. 
- Chociaż jest to szpital powiatowy, to ma 
zdecydowanie ponadregionalny wymiar. Ze 
specjalistycznej opieki korzystają bowiem 
mieszkańcy wielu sąsiednich powiatów. 
Dlatego tak ważny jest jego ciągły rozwój 
i doposażanie. Wynika to nie tylko z potrzeb 
pacjentów, ale także ściśle związane jest 
z postępem technologii w medycynie – mówi. 

Chojnicka placówka odpowiada na oczeki-
wania pacjentów. Na przestrzeni ostatnich 
lat udało się uruchomić chojnickie centrum 
kardiologii. Otwarty został oddział urologii 
i  onkologii urologicznej, a  szpitalny oddział 
ratunkowy został zmodernizowany i  rozbu-
dowany. Rozbudowa infrastruktury i  zakup 
nowoczesnego sprzętu przyczyniły się do 
zwieszenia dostępu do diagnostyki i leczenia 
onkologicznego. Szczególną rolę odegrał tu 
zakupiony w  tym roku najnowocześniejszy 
w Polsce tomograf komputerowy, dzięki któ-
remu miesięcznie można przebadać nawet 
400 pacjentów. Ten wysokiej klasy sprzęt 
firmy GE pozwoli na jeszcze lepsze diagnozo-
wanie pacjentów w  jeszcze krótszym czasie 
oraz przy zastosowaniu mniejszej dawki pro-
mieniowania, dzięki czemu pacjenci po takim 
badaniu będą czuli się dobrze. 

- Zakup sprzętu to wynik dobrej współpracy 
wojewody, marszałka, posła i samorządu – za-
znacza starosta Marek Szczepański. Nowy 
tomograf kosztował 3 mln zł., a został sfinan-
sowany przez Pomorski Urząd Wojewódzki ( 
2 mln 100 tys. zł ) oraz Urząd Marszałkowski 
(900 tys. zł). Radiolodzy pracujący w chojnic-
kim szpitalu zapewniają, że wydanie 3 mln zł 
było jak najbardziej racjonalnym posunięciem. 

W  tym roku szpital zakończył realizacje 
bardzo dużego przedsięwzięcia, jakim była 
„Kompleksowa termomodernizacja budyn-
ku głównego Szpitala Specjalistycznego 
w Chojnicach”. W ramach realizacji projektu 
ocieplone i odmalowane zostały zewnętrzne 
ściany budynku głównego szpitala. Na obiek-
cie zainstalowane zostało sześć kompletów 
instalacji solarnych- kolektorów słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Modernizacja objęła też kotłownie. 

Łączny koszt realizacji przedsięwzięcia wy-
niósł: 11 153 079,26 zł

Na realizację projektu uzyskano: 
- dotację Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie: 
7 412 208,00 zł
- dotację Starostwa Powiatowego w Chojni-
cach w kwocie: 500 000,00 zł.

Pozostała kwota pochodziła ze środków 
własnych szpitala.

Szpital powiatowy - wymiar 
ponadregionalny

To był wyjątkowy rok dla Szpitala Specjalistycznego im. Jana Karola 
Łukowicza w Chojnicach. Zakończona została milionowa inwestycja, 
placówka wzbogaciła się o najnowocześniejszy tomograf w Polsce, 
a także obchodziła XX-lecie funkcjonowania przy ul. Leśnej w Chojnicach.  

AUTOR:  Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Starosta Chojnicki Marek Szczepański
– „Ważny jest jego ciągły rozwój i doposaża-
nie. Wynika to nie tylko z potrzeb pacjentów, 
ale także ściśle związane jest z  postępem 
technologii w medycynie” 



SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

 79    

Tytuł jest prowokacyjny, bo pomysłodawcom chodziło o pokazanie, 
że życie kulturalne toczy się także poza metropolią i prowincja też 
może brzmieć dumnie, ciekawie, może być oryginalnym wyzwaniem, 
miejscem spotkania i debaty. 

- Ta prowokacja się udała - mówi Leszek Sarnowski, redaktor naczelny 
kwartalnika. Mamy spore i wciąż rosnące grono czytelników. Co kwar-
tał przygotowujemy 200 stron pisma. Do tej pory na łamach kwartalni-
ka publikowało ponad sześciuset autorów z całej Polski, choć dominu-
ją ci z Żuław i Dolnego Powiśla. 

Żuławsko-powiślańska „Prowincja” ma powody  do dumy, bo do 
Czytelników trafia już pięćdziesiąty numer pisma. To sukces. Nie 
o sukces jednak chodziło autorom, a o idee, o obecność w publicznej 
debacie, o promocję lokalnych twórców i Małych Ojczyzn, że prowin-
cja nie musi mieć pejoratywnej konotacji. Ludzie przychodzą na spo-
tkania, kupują kwartalnik, czytają, chcą publikować i się spotykać.  
Do tej pory wydano łącznie ok. 20 000 egzemplarzy kwartalnika i 11 
książek w Bibliotece Prowincji. Pomysłodawcą i redaktorem naczel-
nym kwartalnika jest historyk, dziennikarz i samorządowiec Leszek 
Sarnowski (obecnie starosta sztumski), a wśród autorów są między 

innymi pisarze, poeci, socjologowie, filozofowie, historycy, dzienni-
karze, malarze, architekci, muzealnicy, nauczyciele, a  nawet były 
dominikanin. Pomorscy autorzy to między innymi - Andrzej Kaspe-
rek, Marek Stokowski, Janusz Ryszkowski, Andrzej Lubiński, Adam 
Langowski, Wacław Bielecki, Piotr Napiwodzki, Piotr Podlewski, Ra-
dosław Kubus, Andrzej C. Leszczyński, Marek Suchar, Wiesław Ol-
szewski, Ryszard Rząd. Autorem wszystkich oryginalnych okładek 
kwartalnika jest artysta plastyk Mariusz Stawarski, a na ostatnich 
stronach pisma promowani są inni lokalni plastycy. 

Wydawcą kwartalnika jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich 
Taka Gmina, które co roku zdobywa środki na wydawania pisma 
z  grantów konkursowych Urzędu Marszałkowskiego. Dwukrotnie 
udało się też zdobyć wsparcie z  ministerstwa kultury. Reszta to 
sponsorzy i  czytelnicy, którzy kupują kwartalnika na spotkaniach 
promocyjnych, bo nie uświadczymy kwartalnika w księgarskich sa-
lonach. Wydawcy stawiają przede wszystkim na bezpośredni kon-
takt z Czytelnikami. 

Wraz z ostatnim w tym roku numerem kwartalnika do Czytelników 
trafia także książka Andrzeja C. Leszczyńskiego „Okruchy”,  jede-
nasty tom Biblioteki Prowincji. To  zbiór esejów o  podstawowych 
pojęciach i  wartościach naszej zmieniającej się kultury, filozofa, 
wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, 
Akademii Medycznej, publicysty piszącego w „Studiach Filozoficz-
nych”, „Znaku” czy „Twórczości”. Zarówno kwartalnik jak i  książki 
wydawane przez stowarzyszenie można zamówić pod adresem: 
prowincja@onet.pl

Jubileusz PROWINCJI

Kwartalnik społeczno-kulturalny „Prowincja” wyda-
wany jest w Sztumie od 12 lat. Jest ewenementem 
w skali ogólnopolskiej, bo takiego kwartalnika nie 
ma w innych małych miastach w Polsce.  Do Czytel-
ników trafia właśnie pięćdziesiąty numer.
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P ierwszą, bardzo ważną, inwesty-
cją o  której należy wspomnieć jest 
„Przebudowa drogi gminnej w miej-

scowości Gręblin”. W  ramach inwestycji 
przebudowano drogę na odcinku długości 
973,82 m, w tym  750 m o nawierzchni as-
faltowej, pozostały odcinek o  nawierzchni 
betonowej z  płyt drogowych. Droga, w  za-
leżności od nawierzchni, ma od 6 do 4,5 
m szerokości, w  ramach infrastruktury to-
warzyszącej wybudowano m.in.: chodniki 
z kostki betonowej, 3 wyniesione przejścia 
dla pieszych, zjazdy na inne drogi gminne 
i posesje prywatne, 2 nowe wiaty przystan-
kowe, kanalizację deszczową, energoosz-
czędne oświetlenia, a  także rozbudowano 
istniejący zbiornik retencyjny.

Całkowity koszt projektu wyniósł 
3.629.945,47 zł, a dofinansowanie z PROW 
wyniosło 1.769.537 zł, co daje 48,75% war-

tości całej inwestycji. Wykonawcą robót 
budowlanych było przedsiębiorstwo „Uni-
trak” Sp. z  o. o. z  siedzibą w  Kielnie. Nad-
zór inwestorski pełniło przedsiębiorstwo 
„Trasa” Mirosław Klotzke z siedzibą w Rot-
mance. Inwestycja została zrealizowana 
w latach 2021-2022.

12 grudnia przebudowana drogę osobi-
ście wizytował Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk. Inwesty-
cja, o  której mowa została dofinansowana 
środkami unijnymi pochodzącymi z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, których dysponentem jest Za-
rząd Województwa Pomorskiego, stąd wi-
zyta Marszałka w Gręblinie. Mieczysławowi 
Strukowi towarzyszył Burmistrz Miasta 
i  Gminy Pelplin Mirosław Chyła oraz pra-
cownicy Referatu Inwestycji i  Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Mimo trudnej sytuacji spo-
wodowanej inflacją oraz 
dostępnością materiałów 
budowalnych, Gmina Pel-
plin sukcesywnie realizuje 
swój plan inwestycyjny oraz 
aplikuje o nowe środki. Po-
twierdza to chociażby fakt, 
że w ostatnich miesiącach 
zakończono dwie ważne 
inwestycje drogowe i rozpo-
częto długo oczekiwaną mo-
dernizację jednego z symboli 
Pelplina – budynku dawnego 
Wydawnictwa Pielgrzym.

KOLEJNE INWESTYCJE 
W GMINIE PELPLIN
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Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej 
w  miejscowości Gręblin, Gmina Pelplin” 
mająca na celu podniesienie standardu 
dróg komunikacyjnych oraz poprawa wa-
runków życia mieszkańców miejscowości 
Gręblin poprzez przebudowę drogi gminnej 
wraz z  niezbędną infrastrukturą współfi-
nansowana była ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich.

Drugim przedsięwzięciem jest moderni-
zacja drogi w  miejscowości Wola. W  ra-
mach tej inwestycji przebudowano drogę 
o  łącznej długości 415 m. Pierwszy odci-
nek wynoszący 100 m ma szerokość 5,5 m, 
z  czego szerokość jezdni to 4,5 m, której 
towarzyszą półmetrowe, obustronne po-
bocza z  kruszywa. Pozostały odcinek dłu-
gości 315 m ma szerokość 3 m, który także 
posiada obustronne, półmetrowe  pobocza 
z  kruszywa. Część jezdna drogi została 
wykonana z elementów prefabrykowanych 
betonowych (płyty YOMB).

Wartość całej inwestycji wyniosła osta-
tecznie 298.159,02 zł, z  czego 104.655,00 
zł pochodziło z  tzw. Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych, którego dysponentem 
jest także jak w  pierwszym przypadku 
–  Samorząd Województwa Pomorskiego, 
a 193.504,02 zł to wkład własny Gminy Pel-
plin. Wykonawcą robót budowlanych było 
konsorcjum składające się z  pelplińskiej 

spółki „Pelkom” (LIDER) oraz Przedsię-
biorstwa Ogólnobudowlanego „OERLICH” 
(PARTNER) z miejscowości Więckowy.

Ostatnim, a  zarazem najważniejszym 
przedsięwzięciem, o  którym należy wspo-
mnieć jest projekt przebudowy dawnego, 
zabytkowego wydawnictwa „Pielgrzym” 
wraz z utworzeniem Filii Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Pelplinie. Na realizację tego 
przedsięwzięcie Gmina Pelplin aplikowała 
do konkursu w  ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 
2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura 

bibliotek 2021-2025”. Złożony projekt uzy-
skał 79,5 pkt (18. miejsce) w  ocenie me-
rytorycznej i  strategicznej, uzyskując do-
finansowanie w  wysokości 2.250.000,00 
zł (blisko 75% wartości całości projektu). 
Warto dodać że w ramach 2. naboru złożono 
110 wniosków, w tym 103 wnioski poprawne 
formalnie na łączną kwotę dofinansowania 
148.791.641 zł. Spośród poprawnych for-
malnie wniosków dofinansowanie otrzy-
mało 47 wniosków o  najwyższej, łącznej 
liczbie punktów uzyskanych w  ocenie me-
rytorycznej i strategicznej.

30 listopada 2022 r. w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w  Pelplinie dyrektor biblioteki 
Dorota Sakowska podpisała umowę z  Ma-
riuszem Paluchowskim - przedstawicie-
lem firmy „SEB-INWEST” z Pelplina, która 
w ogłoszonym przetargu została wyłoniona 
jako główny wykonawca inwestycji. W  ra-
mach przedsięwzięcia wybudowana w 1873 
r. dawna siedziba wydawnictwa „Pielgrzym” 
zacznie spełniać nowe funkcje: kawiarenki 
z  czytelnią, nowoczesnej mediateki oraz 
sali konferencyjnej. W ramach zadania pla-
nuje się również: usunięcie barier architek-
tonicznych w  obiekcie, wykonanie nowych 
instalacji wewnętrznych, termomoderniza-
cję obiektu, zagospodarowanie wód opado-
wych do zasilenia „ogrodu deszczowego” 
oraz utworzenie „ogrodu książki”. Planowa-
ny termin zakończenia inwestycji to 2024 r..

AUTOR : UG Pelplin
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Teren w  centrum miasta pomiędzy ulicami Mickiewicza i  Par-
kową, do tej pory niezagospodarowany, zyskał nowe oblicze 
i  funkcjonalność. Powstał ciąg pieszo-jezdny, który połączył 

wejherowski rynek z  parkiem. Wykonawcą prac była firma LATO-
-BRUK ze Strzebielina. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2,8 mln 
zł, w tym ok. 80 proc. to dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

- Inwestycja polegająca na budowie nowej ulicy wraz z zagospodarowaniem 
terenu pomiędzy ul. Klasztorną a św. Jacka, jest jednym z elementów dużego 
projektu dotyczącego Rewitalizacji Śródmieścia, który prowadzimy w Wej-
herowie etapami od wielu lat – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Ten teren, do tej pory niezagospodarowany i  zaniedbany, 
zyskał nowy blask. Właściciele posesji zyskali dojazd, a dla mieszkańców 
powstało bezpieczne przejście z placu Jakuba Wejhera do parku. Mam na-
dzieję, że ta przestrzeń w centrum miasta spodoba się mieszkańcom. 

NOWY CIĄG PIESZO-JEZDNY DO PARKU 

Jak podkreśla Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta, tereny w centrum miasta są od wielu lat syste-
matycznie rewitalizowane. 

- Nowo powstała ulica Św. Anny wraz z wyremontowanym parkingiem 
przy ul. Mickiewicza poprawią bezpieczeństwo i komfort mieszkańców 

W Śródmieściu Wejherowa wybudowana 
została nowa ulica – Św. Anny, która połączyła 
Mickiewicza i ul. Parkową, a parking przy ul. 
Mickiewicza przeszedł gruntowną metamorfo-
zę. Na realizację tej inwestycji, w ramach pro-
jektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, 
władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. 

KOLEJNY ETAP 
REWITALIZACJI 

ŚRÓDMIEŚCIA WEJHEROWA
POWSTAŁA UL. ŚW. ANNY
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w tym kwartale ulic - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. rozwoju miasta. – Do tej pory, na tym terenie znajdo-
wał się parking w złym stanie technicznym, a przejazd do ul. Parkowej 
był uciążliwy dla mieszkańców. Powstał ciąg pieszo-jezdny i aby był 
w  pełni bezpieczny, przebudowaliśmy przejście dla pieszych w  ulicy 
Parkowej, przesunęliśmy wjazd do parku po to, aby stworzyć kolejne 
bezpieczne wejście do tego miejsca. do tej pory krzyżował się wjazd 
dla samochodów na parking z wejściem dla pieszych. Z kolei na ulicy 
Mickiewicza przebudowaliśmy parking, na którym powstały ogrody 
deszczowe, udało się dokonać kolejnych nasadzeń. Wspólnie ze staro-
stwem wyremontowany został także chodnik w ul. Mickiewicza. 

Swojego zadowolenia z nowej inwestycji nie kryli wejherowscy radni 
obecni na odbiorze m.in. Jacek Gafka, przewodniczący Rady Miasta, 
Leszek Szczypior, wiceprzewodniczący Rady Miasta, Piotr Bochiński 
i Henryk Jarosz. 

W  odbiorze uczestniczyli także m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta Wejherowa, Jarosław Maciejewski z Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, Anna Lewandowska, skarbnik 
Wejherowa i Bogusław Suwara, sekretarz miasta. 

Zadanie było współfinansowane ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Prio-
rytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowany był 
w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dla któ-
rych Instytucją Pośredniczącą jest Obszar Metropolitalny Gdańsk 
– Gdynia – Sopot. 

AUTOR : UM Wejherowo
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