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POPRZEDNIE WYDANIA:L istopad to jeden z  naj-
bardziej intensywnych 
miesiąców w  biznesie 

oraz świecie mediów. Coraz 
większymi krokami zbliża się 
świąteczny okres. Nie da się 
ukryć, że oczekiwanie nastraja 
nas pozytywnie. Nadchodzący 
koniec roku to również czas 
rozpoczynających się podsu-
mowań i  rachunków sumień. 
Krótka chwila, która może 
skłaniać do refleksji na grun-
cie prywatnym i  zawodowym. 
W  przed ostatnim, tegorocz-
nym wydaniu zapraszam Pań-
stwa do zapoznania się z  cie-
kawym wywiadem z Robertem 
Mielżyńskim – enologiem, 
właścicielem firmy Mielżyński 

Wine Spirits Specialities. Polecam również szeroko rozbudowa-
ne działy „Lifestyle” oraz „Samorząd”, w  których przedstawiamy 
szczegółowe relacje z  interesujących wydarzeń oraz realizowane 
inwestycje. Życzę przyjemnej lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny
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CIĘŻKA PRACA 
JEST CZYMŚ 

WYJĄTKOWYM
Robert Mielżyński – enolog, właściciel firmy Mielżyński Wine Spirits Specialities, do której 

należą cztery lokale łączące w sobie bar, restaurację i sklep z winami. Mieszczą się 
w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Człowiek uzależniony od wina!

Przewrotnie zapytam, jest Pan uza-
leżniony… od wina? 

Tak, jeśli chodzi o całe pojęcie wina, 
jestem uzależniony! Od historii wina, kul-
tury, która się z  nią wiąże a  zatem religia, 
rolnictwo, architektura, projekt, metody 
produkcji, branża i ekonomia wina i oczywi-
ście smak oraz to jak pasuje do wielu dań. 
To wyjątkowa praca.

Dlaczego zakochujemy się w winie? 

Wino jest tak zróżnicowane i  historycznie 
wspaniałe, że nie ma osoby, która nie po-
lubiłaby branży winnej i przyjemności pły-
nącej z  produktu, a  także wszystkiego co 
się z nim wiąże.

Rodzice, którzy po wojnie musieli wyjechać 
na emigrację, dzisiaj mieszkają w  Kana-
dzie. Pan zdecydował się prawie 19 lat temu 
otworzyć biznes w Polsce. Dlaczego? 

Po pierwsze, skąd wziął się pomysł powro-
tu do Polski? Przede wszystkim po to, żeby 
uchronić przed zapomnieniem historię 
mojej rodziny, a  co za tym idzie, przyszłą 
kulturę oraz przyszłe losy naszych rodzin. 
Po drugie, wierzę, że każdy byłby w  sta-
nie wprowadzać w  życie swoje pomysły 
w  Polsce. Niezależnie od naszego wieku, 
możemy kreować i rozwijać rynek. I wresz-
cie po trzecie, to zwyczajnie przyjemne 
być w Polsce, chadzać tymi samymi ścież-

kami, którymi chadzali członkowie mojej 
rodziny. Tyle można tu robić. Na przykład, 
wrześniową porą uprawiać Nordic wal-
king, pokonując 20/30 km wzdłuż Morza 
Bałtyckiego, a później do niego wskoczyć. 
Tutejsze plaże są wspaniałe.

Powiedział Pan, że branża winna wymu-
sza ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Inaczej 
praca nie ma sensu. Czym jest dla Pana 
praca? 

No więc praca… Z  wykształcenia jestem 
enologiem, winogrodnikiem i  specjalistą 
od sprzedaży wina. Myślę, że trzeba znać 
się na biznesie oraz mieć pewne doświad-

czenie, żeby odnieść sukces. Ważna jest 
nie tylko sprzedaż, ale również dbanie 
o  interesy klientów, a  także zapewnienie 
im rozrywki. Nie chodzi o  to, że boję się 
ubrudzić sobie ręce! I  oczywiście, ciężka 
praca od momentu produkcji wina aż po 
moment trafienia butelki na stół klienta 
jest czymś wyjątkowym, ale trzeba rów-
nież wiedzieć jak podawać wino!

Zapach whisky, kartony, butelki w gabine-
cie Pana ojca. Czy tak właśnie rodziła się 
miłość do alkoholu, wina?

Jeśli ktoś był w  gabinecie mojego ojca, 
prawdopodobnie przywołałby te same 
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wspomnienia. Wciąż pamiętam jego 
uśmiech, gościnność, opowieści i, tak, aro-
maty i zapachy unoszące się w jego gabi-
necie czuję do dziś.

Niewątpliwie Pańskie życie przepełnione 
jest pasją. Jaka jest recepta na to, aby prze-
rodziła się ona w pracę? 

Lubię taki styl życia, podobnie jak wielu 
moich przyjaciół i  współpracowników. Je-
śli dorastało się i kształciło w branży win-
nej, ten styl życia od początku jest wpisa-
ny do życiorysu. To jest prawdziwa pasja, 
a oprócz tego praca.

Jak dzisiaj wygląda dzień Roberta Mielżyń-
skiego? Czy ciągle spędza Pan w pracy dużo 
więcej czasu niż tradycyjne osiem godzin?

Trochę się zmieniło. Kiedy rozkręcałem 
biznes, spędzałem 24 godziny na dobę 
w biurze albo w naszych sklepowych ma-
gazynach win. Szaleństwo! Dziś mam już 

świetny zespół pracowników, a  mimo to 
przychodzę rano, może nie aż tak wcze-
śnie, ale też zostaję dłużej z  klientami, 
obsługą, sprzedawcami oraz personelem 
kuchni. Wspólnie z moim zespołem podej-
mujemy decyzje, zarządzamy i  staramy 
się rozwijać „Wyroby Winiarskie Mielżyń-
ski” - tak to robimy w naszym lokalu w bu-
dynku dawnej remizy Stoczni Cesarskiej 
w Gdańsku.

Co sprawia, że ludzie tak chętnie odwiedza-
ją, a następnie wracają do pańskich lokali?

Smaki i  zakupy! Nasza doskonała kuchnia 
i obsługa, a także sama degustacja win na 
miejscu. Później doświadczenie związane 
z kupowaniem, przyjemność płynąca z na-
bycia wina i  zabrania go do domu. Klienci 
doświadczą u nas zakupów, obsługi i często 
również profesjonalnej porady.

Wyjątkowość naszych lokali tkwi też w lo-
kalizacji, a  jedną z nich jest właśnie budy-

nek dawnej remizy w  Stoczni Gdańskiej. 
Tak więc wino, jedzenie oraz radość z kupo-
wania sprawia, że ludzie wracają po więcej!

Ważny jest student i  dwie babcie. To Pań-
skie słowa. Oczywistą oczywistością jest 
powiedzenie, że klient to nasz pan. Gdyby 
jednak miał Pan rozwinąć to powiedzenie, 
zdradzić kim dla Pana jest klient, to co by-
śmy usłyszeli? 

Naszym pierwszym klientem była matka, 
która właśnie urodziła syna, a  było to 18 
lat temu! Otrzymała od nas butelkę musu-
jącego wina. Wraz z  rodziną, jest ona na-
szą klientką od tamtego czasu. Co więcej, 
jej syn, już pełnoletni, również zna nasze 
wyroby. Wiele naszych pierwszych win 
trafiało do ludzi jako podarunki, a później 
oni stali się naszymi klientami. Od tamtego 
czasu nasza klientela znacznie się powięk-
szyła i  ciągle się powiększa. Oczywiście 
lokalni klienci z Trójmiasta są dla nas tak 
samo ważni jak klienci biznesowi.
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Gdzie Pana zdaniem robią najlepsze wina 
w Europie? 

Dzisiaj można posmakować dobrego wina 
niemal we wszystkich obszarach Europy, 
a  to dlatego, że młode pokolenie, które 
uczyło się od rodziców czy dziadków, zaj-
muje się teraz produkcją wyśmienitych 
win. Jednak ja wciąż pozostaję wierny kla-
sycznym regionom, jak: Bordeaux, Burgun-
dia, Piemont, Rioja czy Tokaj. Europejskie 
wina są kopalnią niesamowitych doświad-
czeń degustacyjnych, proszę mi wierzyć, 
zarówno te bardziej przystępne cenowo, 
jak i te kosztowniejsze.  

Jakie ma Pan zdanie na temat polskich 
win? Jakie wina poleciłby Pan na świątecz-
ny stół lub prezent pod choinkę? 

Dlaczego polskie wina? A  dlaczego nie? 
Warto jednak pamiętać, by nie powstawa-
ły z  synkretycznej mieszanki, a  z  odmian 
szlachetnej winorośli, tzw. Vitis vinifera 
(tłum. Winorośl właściwa), z  których ko-
rzystają najlepsi producenci win. Białe 
wina, jak: Riesling, Chardonnay czy Pinot 
Blanc muszą mieć w  sobie mineralność, 
odpowiednią cierpkość po to, żeby paso-
wały do jedzenia, a  wtedy będą idealnym 
elementem na świątecznym stole.

Dużo Pan podróżuje. Czy można powie-
dzieć, że jeśli Pan podczas podróży nie od-
wiedzi winnicy, to jest ona niekompletna? 

Nie zawsze, ale faktycznie zwykle podró-
żując odwiedzam winiarnie. Podróżując 
autem zazwyczaj zabieram rower lub nar-
ty, co daje mi większe możliwości. Dzięki 
temu, zwłaszcza na rowerze, mogę do-
kładnie zwiedzić region, dowiedzieć się 
o nim czegoś więcej.

Po Warszawie i  Poznaniu zdecydował się 
Pan otworzyć restaurację i sklep z winami, 
także w Gdańsku. Co zdecydowało o wybo-
rze tej lokalizacji? 

Lokalizacja właśnie! Historia Stoczni 
Gdańskiej oraz Solidarności, z  której sły-

nie to miejsce. Ważny jest również dyna-
miczny rozwój tej części Gdańska oraz 
fakt, że mieszkańcy miasta i  okolic mogą 
nas odwiedzać dojeżdżając samochodem, 
rowerem lub przychodząc na piechotę. No-
woczesne inwestycje deweloperskie obok 
historycznego budynku remizy wraz ze 
wspaniałymi mieszkańcami tego regionu 
tworzą klimat idealny. Muszę przyznać, że 
mieszkańcy Trójmiasta są bardzo zrelak-
sowani i można się z nimi świetnie bawić. 
To chyba sprawka morza…

W  bagażniku samochodu wozi Pan narty 
i rower. Która forma aktywności jest Panu 
bliższa i czy lubi Pan duże prędkości? 

Zdecydowanie rower! Rower pozwala po-
ruszać się wszędzie, niemal bez przeszkód. 
Natomiast odwiedzając producentów win 
w Austrii, Francji czy we Włoszech, szukam 
nowych doznań na nartach, przemierza-

jąc bardziej górzyste tereny. Jeśli chodzi 
o  prędkość, wolę szybką jazdę na rowerze 
niż autem, ale przede wszystkim uwiel-
biam szybkie zjazdy na nartach, oczywiście 
wszystko w granicach rozsądku.

Jak jeszcze Pan się regeneruje?

Najchętniej z  rodziną na Mazurach. Uwiel-
biam też uprawiać Nordic walking albo 
jogging wzdłuż Morza Bałtyckiego. A poza 
tym regeneruję się oczywiście przy dobrym 
obiedzie z wyśmienitym winem!

O czym Pan marzy? 

Na początek o tym, żeby nasz lokal stał się 
pierwszym wyborem mieszkańców Gdań-
ska i okolic, kiedy chcą zjeść na mieście. Je-
śli chodzi o  rozwój interesu, mam nadzieję 
stworzyć więcej takich lokali, jak ten w bu-
dynku dawnej remizy.

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIE: mat. prasowe
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Za nami 11 Forum Inicjowania Rozwoju, które wpisane było w rok Gdańska jako Europejskiej 
Stolicy Wolontariatu. Tematem była przyszłość wolontariatu pracowniczego. Podczas 

imprezy, która odbyła się w Olivia Centre przyznano także granty Funduszu Inicjowania 
Rozwoju dla najlepszych pomorskich innowacji realizowanych wspólnie przez organizację 

pozarządową, biznes i instytucję publiczną. 

WOLONTARIAT 
PRACOWNICZY TO 

DROGA PRZYSZŁOŚCI
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Podczas wydarzenia, liderki i  liderzy 
lokalnego biznesu, samorządu i or-
ganizacji pozarządowych dyskuto-

wali na temat wolontariatu pracownicze-
go, jako narzędzia mającego wpływ m.in. 
na rozwiązywanie globalnych wyzwań wy-
nikających z  Agendy 2030 ONZ na rzecz 
zrównoważonego rozwoju. Forum było 
częścią obchodów dla Gdańska i  Pomo-
rza, jako Europejskiej Stolicy Wolontariatu 
Gdańsk 2022. 

Był to również uroczysty moment fina-
łowej gali ósmej edycji Konkursu Gran-
towego Funduszu Inicjowania Rozwoju, 
podczas której rozdano granty o wartości 
122 000 zł. Środki finansowe przekazano 
sześciu innowacyjnym partnerstwie mię-
dzysektorowym z Pomorza.

- Wolontariat to działania nie tylko w  ob-
liczu kryzysów. Wolontariat pracowniczy 
to narzędzie doceniane przez coraz więk-
sze grono pracodawców, jako ich droga 
do zrównoważonego rozwoju, w  nurcie 
ekonomii współpracy, kultury relacji, par-
tycypacji społecznej - powiedziała pod-
czas uroczystego otwarcia Monika Hinc, 
prezeska UP Foundation i  Head of HR 
w Scalac. 

Podkreśliła to w  wystąpieniu także gości-
ni specjalna forum Katarzyna Andrzejczyk 
Briks. Ekspertka zajmująca się analizą tren-
dów i sygnałów zmian, wykładowczyni m.in. 
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego 
SWPS w  Warszawie. Następnie pogłębiła 
refleksje w interesującej rozmowie z dr Mo-
niką Popow, badaczką edukacji, pełnomoc-
niczką Prezydenta Miasta Gdańska ds. Euro-
pejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022.

LUDZIE CHCĄ 
ZAANGAŻOWANYCH FIRM

- Z  wielu badań wynika, że ludzie chcą dziś 
pracować dla firm, dla których istotne są 
ważne kwestie związane z  klimatem, czy 
społeczeństwem. Takie firmy przyciągają do 
siebie kulturą pracy pracowników, ale także 
mają większe szanse zaangażować i zatrzy-
mać u siebie utalentowanych ludzi i rozwijać 
ich kompetencje - twierdziła Katarzyna An-
drzejczyk-Briks. - Trend aktywizmu społecz-
nego pokazuje, że niektórzy z nas  angażują 
się w działania, ponieważ chcą mieć wpływ 
na świat i zmieniać go na lepsze. Poświęcają 
czas na działanie, co do którego są przeko-
nani. Firmy, które rozwijają wolontariat pra-
cowniczy są postrzegane jako bardziej przy-
jazne środowiska pracy.

Wykładowczyni Uniwersytetu Humani-
stycznego SWPS w  Warszawie przypo-
mniała uczestnikom, choć może w  tym 
przypadku powinniśmy napisać, że pod-
kreśliła, bo przecież na forum było wiele 
dobrze zorientowanych osób, przed jakimi 
wyzwaniami jako ludzie stoimy. 

- Kiedy patrzymy na cele zrównoważonego 
rozwoju widzimy, jak wiele naprawdę dużych 
wyzwań mamy przed sobą. Bez zaangażowa-
nia biznesu i nowych usług społecznych jako 
społeczeństwo nie będziemy w stanie wyjść 
z sytuacji kryzysowych, rozwijać się i budo-
wać kapitału społecznego. Biznes odgrywa 
tu ogromną rolę, ale czas superbohaterów, 
którzy “muszą sobie poradzić” samotnie 
minął. Jesteśmy sobie potrzebni i  tych wy-
zwań, które są przed nami, nie rozwiążemy 
w  pojedynkę, potrzebujemy umiejętności 
współpracy i tworzenia sojuszy - podkreślała 
Katarzyna Andrzejczyk-Briks. 

POTRZEBA DIALOGU

Kluczowym przesłaniem panelu “Biznes na 
drodze do zrównoważonego rozwoju. Rola 
wolontariatu pracowniczego” poprowa-
dzonego przez Ewę Sowińską, Partnerkę 
Zarządzającą ESO Audit, była autentycz-
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ność biznesu oraz potrzeba stałego dialogu 
z  otoczeniem społecznym, zadawanie py-
tań, odpowiadanie na realne potrzeby. 

Podczas tegorocznego Forum zostały 
wręczono granty FG FIR dedykowane pro-
jektom społecznym o łącznej wartości 122 
000 złotych oraz kompleksowe wsparcie 
merytoryczne, w ramach  Akceleratora In-
nowacji Międzysektorowych, przekazano 
sześciu inicjatywom międzysektorowym. 

PRZYZNANO GRANTY

Granty otrzymały organizacje pozarządo-
we, które zbudowały innowacyjne partner-
stwa międzysektorowe, tj. :

“Budowa Altany Warsztatowej”, którego 
liderem jest Fundacja Anielskie Ranczo. 
Nagrodę wręczyli reprezentanci Partnera 
Strategicznego Funduszu, Grupy LPP.

“Zielono mi”, którego liderem jest Funda-
cja KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielo-
kulturowość Integracja. Nagrodę wręczyły 
przedstawicielki i  przedstawiciele Partne-
ra Funduszu, Gdańskiej Fundacji Rozwoju 
Gospodarczego.

“Kuźnia Niebieskich Talentów”, którego 
liderem jest Stowarzyszenie Brzostek Top 
Team.  Nagrodę wręczył przedstawiciel 
Partnera Funduszu, Grupy ERGO Hestia.

“Wodonerzy – strażnicy wody i  wewnętrz-
nej przyrody”, którego liderem jest Ruch 
Inicjatyw Obywatelskich Tczewa.  Nagrodę 
wręczyły przedstawicielki Partnera Fundu-
szu, firmy Farm Frites Poland.

“#gdanskiSteam”, którego liderem jest 
Stowarzyszenie Falco Gedanense.  Nagro-
dę wręczyła przedstawicielka Partnera 
Funduszu, Gdańskiej Fundacji Kształcenia 
Menedżerów. 

“Zdrowa sportowa głowa”, którego liderem 
jest Fundacja Graj z  Głową. Nagrodę wrę-
czyli przedstawiciele Partnerów Funduszu, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego, Regionalnej Izby Gospodar-

czej, Pracodawców Pomorza, Polskiego 
Instytutu Etyki. 

ZMIENIAJĄ POMORZE 

- Każda z  docenionych inicjatyw wpływa na 
realną zmianę społeczną na Pomorzu. Co bar-
dzo ważne, konkurs realizujemy po partner-
sku - z innymi firmami, wspólnie dając szansę 
zaistnienia w naszej przestrzeni wspaniałych 
projektów - podkreśla przedstawicielka jed-
nego z  partnerów strategicznych Patrycja 
Zbytniewska, liderka ds. polityki społecz-
nej i raportowania niefinansowego LPP oraz 
prezeska Fundacji LPP. 

- W  dotychczasowej działalności Funduszu 
wsparliśmy finansowo i  merytorycznie 34 
organizacje pozarządowe, realizujące dzia-
łania w najtrudniejszym z możliwych modelu 
współpracy – biznes, NGO i sektor publiczny 
- dodaje Magdalena Rzeszotalska, dyrektor 
ds. komunikacji korporacyjnej i  CSR/ESG, 
Polpharma.

- Wspieramy konsekwentnie pomorskie ini-
cjatywy. Wśród nich, dotychczas wsparcie 
otrzymali: Browar Spółdzielczy, Tczewscy 
Kurierzy Rowerowi, Sklep charytatywny 
Luk Luk, Kobiety Wędrowne, Siejemy Fer-
ment, Zeroban czy Kawiarnia Caffe Aktywni. 
Większość z nich to już marki i  innowatorzy 
na skalę nie tylko regionalną, ale i  ogólno-
polską - mówi Mario Everardo Zamarripa 
Gonzalez, dyrektor ds. zrównoważonego 
rozwoju w Grupie ERGO Hestia. 

- Forum obfitowało w  szereg dobrych prak-
tyk i  warsztatów związanych  z  rozwojem 
wolontariatu pracowniczego. Poznaliśmy 
przykłady programu minigrantów Grupy LPP, 
program “Hestyjne Centrum Wolontariatu” 
Grupy ERGO Hestia, program “Tydzień Wo-
lontariatu Pracowniczego NN” Nationale-
-Nederlanden, czy też praktyki Coca-Cola 
HBC Polska - twierdzi Katarzyna Majchrzak, 
szefowa ds. komunikacji i  zaangażowania 
społecznego w Farm Frites Poland S.A.

OKRĄGŁY STÓŁ DLA WOLONTARIATU

Ważną częścią Forum był Okrągły Stół 

dla Wolontariatu Pracowniczego poprowa-
dzony przez Dorotę Sobieniecką-Kańską, 
Dyrektorkę Gdańskiego Klubu Biznesu. 
Rekomendacje, które wypracowano podsu-
mowała ekspertka Forum, Izabela Dyakow-
ska, Prezeska Fundacji Instytut Wolonta-
riatu Pracowniczego. 

- Świat zmienia się na naszych oczach i z na-
szym udziałem jak nigdy dotąd (...) Aspekty 
społeczne stają się zauważalne, niezbędne. 
Trenujemy obywatelskość również w  środo-
wisku pracy. Jest to dla nas duży przywilej 
i wyzwanie, bezcenne doświadczenie wiedzy 
o sobie, o naszych organizacjach, o świecie, 
o tym, kim jesteśmy i dlaczego warto iść da-
lej razem. Ważną rolę w tym procesie zmian 
odgrywa miasto, region, mając moc wpro-
wadzania strategicznych planów. A tego nie 
ma bez udziału społecznie odpowiedzialne-
go biznesu. Jesteśmy zdania, że kolejnym 
krokiem jest budowanie w  partnerstwach 
międzysektorowych świadomych zaanga-
żowanych polityk organizacyjnych i  polityk 
regionalnych uwzględniających wolontariat 
pracowniczy - na serio! 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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W  ramach pierwszej edycji programu LPP 
„Wyprawka dla pierwszaka” w Gminie Trze-
bownisko upominkowe zestawy trafiły do 
ponad 300 uczniów rozpoczynających na-
ukę w  lokalnych szkołach podstawowych. 
Otrzymali kolorowe zestawy, w  skład któ-
rych wchodził m.in.: plecaki, długopisy, piór-
niki, kredki oraz kuferki na przybory szkolne. 
Pakiety przekazane przez polską spółkę 
odzieżową, były wręczane dzieciom podczas 
uroczystości pasowania pierwszoklasistów, 
które odbyły się we wrześniu i październiku 
w 9 placówkach w gminie.

STYPENDIA DLA UCZNIÓW

Obok „Wyprawki dla pierwszaka”, gdańska 
spółka ufundowała w  tym roku również po 
raz pierwszy stypendia dla dzieci ze szkół 
podstawowych. W  odpowiedzi na potrzeby 
lokalnych placówek oświatowych, firma 
zadeklarowała też realizację Programu 
Wsparcia Świetlic Szkolnych, w  zakresie 
uzupełnienia infrastruktury edukacyjnej 
i organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych. W ramach pilotażu projektem została 
objęta Szkoła Podstawowa w Jasionce.

Do XVI edycji konkursu „Art of Packaging 
2022 – Professional” Grupa Akomex ze Sta-
rogardu Gdańskiego zgłosiła opakowanie 
okolicznościowe „Chopin SCHERZO”. Zosta-
ło ono przygotowane dla serii pierników na-
dziewanych, wytwarzanych przez toruńską 
Fabrykę Cukierniczą Kopernik S.A.

SZLACHETNE OPAKOWANIE

Opakowanie nawiązuje do wizyty Fryderyka 
Chopina w Toruniu w 1825 roku oraz do listu 
adresowanego do Jana Matuszyńskiego. 
Umieszczono wizerunek polskiego kompo-
zytora oraz bogato zdobioną grafikę. Opako-

wanie jest konstrukcją w  kształcie bombo-
niery, z klapką zamykającą.

– Z każdym rokiem wraz ze wzrostem konku-
rencyjności na rynku rośnie też rola samych 
opakowań. Obecnie można je traktować jako 
swoiste narzędzia marketingowe, które bu-
dują przywiązanie klienta do marki. Istotnym 

aspektem w  zakresie tworzenia nowocze-
snego opakowania jest jego uszlachetnianie, 
czyli np. zwiększenie walorów estetycznych 
produktu.

Zabiegi te służą skierowaniu uwagi klienta 
na dany produkt poprzez m.in. użycie

odpowiednich farb i  lakierów, laminowanie 
czy hot stamping – mówił Dariusz Chrzanow-
ski, Marketing Manager w Grupie Akomex.

O KONKURSIE

„Art of Packaging” to ogólnopolski konkurs 
na najlepsze opakowanie roku. Od 2006 
roku organizowany jest w Poznaniu i promu-
je branżę związaną z nowoczesnym przemy-
słem opakowaniowym. Ideą konkursu jest 
propagowanie innowacyjności, kreatywno-
ści oraz konkurencyjności polskich opako-
wań na rynku krajowym oraz zagranicznym. 
„Art of Packaging” ma dwie edycje: Debiuty 
oraz Professional.

Pierwsza „Wyprawka dla pierwszaka”

Chopin ze smakiem 

W ramach tej inicjatywy polskiego producenta odzieży we współpracy 
z lokalnymi władzami, uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych 
otrzymali zestawy akcesoriów szkolnych i upominków.

Akomex zajął pierwsze miejsce 
w kategorii „Opakowanie Smaku 
– opakowanie dla żywności” w pre-
stiżowym, ogólnopolskim konkur-
sie „Art of Packaging 2022 –
Professional”.
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Powodem jest szczególny wkład w  pro-
mocję neurologii wśród lekarzy o  innych 
specjalizacjach w  Polsce. Podczas VII Kon-
ferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego 
Towarzystwa Neurologicznego, która od-
była się w  Lublinie, władze PTN przyznały 
Polpharmie zaszczytny tytuł „Partnera Pol-

skiej Neurologii” na okres od września 2022 
do września 2023. To pierwsze takie wyróż-
nienie przyznane firmie farmaceutycznej. 

Polpharma została wyróżniona za szczegól-
ny wkład w promocję neurologii wśród leka-
rzy innych specjalizacji w Polsce.

Nagrodę przyznało Stowarzyszenie Gmin 
Uzdrowiskowych RP podczas konferencji 
„Uzdrowiska Polskie – Dobro Narodowe” 
w Uniejowie. 

Realizacja tak unikalnych przedsięwzięć, 
związanych z  polskimi uzdrowiskami, jak 
konkurs EKO HESTIA SPA, byłaby niemożli-
wa, gdyby nie osobiste zaangażowanie w tę 
sprawę Prezesa Piotra Marii Śliwickiego 
– mówił Jan Golba, prezes Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP. - Miejscowości 
uzdrowiskowe często są pionierami no-
woczesnych, proekologicznych rozwiązań 
i  mogą stanowić – zwłaszcza w  zakresie 
ochrony środowiska - inspirujący przykład 
do naśladowania dla innych samorzą-

dów. Prezes Śliwicki doskonale to rozumie 
i wspiera od dawna nasze działania. Statu-
etka Asklepiosa to najważniejsza polska 
nagroda, przyznawana przez polskie uzdro-
wiska i trafia w wyjątkowo godne ręce – do-
dawał Golba.

KONKURS PROMUJĄCY 
OCHRONĘ ŚRODOWISKA

EKO HESTIA SPA to konkurs, w  którym co 
roku nagradzane są najciekawsze pomysły 
inwestycyjne, społeczne i edukacyjne, zwią-
zane bezpośrednio z  ochroną środowiska. 
Oprócz nagrody głównej w  wysokości 100 
tysięcy złotych, która w  tym roku zostanie 
przyznana po raz siódmy, finaliści otrzymują 

polisy ubezpieczeniowe od szkód środowi-
skowych. Konkurs jest jednym z elementów 
strategii zrównoważonego rozwoju, jakie re-
alizuje ERGO Hestia.

Nagroda za uzdrowiska 

Polpharma Partnerem 
Polskiej Neurologii

Prezes Grupy ERGO Hestia Piotr Maria Śliwicki został uhonorowany 
statuetką Asklepiosa za wieloletnie działania na rzecz rozwoju i promocji 
polskich uzdrowisk oraz kompleksowe działania w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju i ochrony środowiska.

Władze Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego przyznały nie-
zwykłe wyróżnienie Polpharnie. 
To efekt wielopłaszczyznowych 
działań firmy z siedzibą w Staro-
gardzie Gdańskim.

TEKST: Przemek Schenk ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Galę otworzył wicemarszałek woje-
wództwa pomorskiego, dziękując 
i gratulując wspaniałych osiągnięć 

wszystkim firmom, które zgłosiły się w tym 
roku do rywalizacji. „Jesteście Państwo 
naszymi ambasadorami – kreatorami marki 
Pomorza” – mówił w swoim wystąpieniu po-
witalnym Leszek Bonna.

Laureatów Gryfa wybrano na podstawie 
wstępnej rekomendacji dokonanej przez 
partnera merytorycznego PwC oraz oceny 
Kapituły, złożonej z  przedstawicieli Po-
morskiej Rady Przedsiębiorczości, a  także 
sponsora głównego konkursu. Oprócz sta-
tuetek dla laureatów, przyznano także me-
dale finalistom. 

Nagrody, oprócz marszałka, wręczyli 
przedstawiciele sponsora głównego – 
mBanku, a także przedstawiciele partnera 
– Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
- w  kategorii Gmina przyjazna przedsię-
biorcom. Przedstawiciele patronów me-
dialnych wręczyli swoją nagrodę – Gryfa 
Medialnego. 

Znamy już wyniki 23. edycji konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”. 
17 listopada w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, wręczono statuetki Gryfa Gospodarczego 
najlepszym pomorskim przedsiębiorstwom. Do konkursu zgłosiły się 93 firmy z całego 

województwa, z czego 87 przeszło ocenę formalną. 

23. EDYCJA KONKURSU 
O NAGRODĘ POMORSKĄ

„GRYF GOSPODARCZY 2022”
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Gratulujemy wszystkim laureatom i  finali-
stom!

Wyniki 23. edycji konkursu o Nagrodę 
Pomorską „Gryf Gospodarczy 2022”

LIDER INNOWACJI PODKATEGORIA 
MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: Marine Technology Sp. z o. 
o. Gdynia 

 ■ Wyróżnienia: PPU OMEGA Sp. z o.o. 
Gdańsk i Bioseco SA Gdańsk 

LIDER INNOWACJI PODKATEGORIA 
ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: Iglotex S.A. Skórcz 
 ■ Wyróżnienia: RADMOR S.A. Gdynia 

i Sunreef Venture S.A. Gdańsk 

LIDER EKSPORTU PODKATEGORIA 
MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: ATM Lighting Sp. z  o.o. 
Gdańsk

 ■ Wyróżnienia: MARKOPOL Marcin 
Konkel Łebunia i  Portman Lights 
Sp. z o.o. Gdynia

LIDER EKSPORTU PODKATEGORIA 
ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: MARKOS Głobino
 ■ Wyróżnienia: Saicon Sp. z o.o. Stra-

szyn i Grupa Kapitałowa Trans Po-
lonia Tczew 

LIDER INWESTYCJI PODKATEGORIA 
MIKRO I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Bez nagrody i wyróżnienia

LIDER INWESTYCJI PODKATEGORIA 
ŚREDNIE I DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: Port Lotniczy Gdańsk Sp. 
z o.o. Gdańsk 

 ■ Wyróżnienia:  Zarząd Morskiego 
Portu Gdańsk S.A. Gdańsk i  Clima 
Gold Sp. z o.o. Rumia

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ PODKATEGORIA MIKRO 
I MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: Port Service Sp. z  o.o. 
Gdańsk

 ■ Wyróżnienia: Brak wyróżnień

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOŁECZNEJ PODKATEGORIA 
ŚREDNIE I DUŻE  PRZEDSIĘBIORSTWO

 ■ Laureat: Baltic hub (DCT) Gdańsk  
 ■ Wyróżnienia: BEST S.A. Gdynia 

i Goodvalley Agro S.A Przechlewo 

POMORSKI START-UP
 ■ Laureat: Brak
 ■ Wyróżnienia: PAYTREE Sp. z  o.o. 

Gdańsk 

LIDER KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
 ■ Laureat: „AJ Fabryka Mebli” Sp. 

z o.o. Redzikowo 
 ■ Wyróżnienia: AL-TRAVEL Sp. z  o.o. 

Gdańsk 

LIDER ROZWOJU KOMPETENCJI
 ■ Laureat: Korporacja Budowlana Do-

raco Sp. z o.o. Gdańsk 
 ■ Wyróżnienia: Flex Poland Tczew, 

Polpharma SA Starogard Gdański 
i Port Service Sp. z o.o. Gdańsk

LIDER ZIELONEJ TRANSFORMACJI
 ■ Laureat: Grupa Kapitałowa Omida 

Gdańsk 
 ■ Wyróżnienia: KB POMORZE Sp. 

z  o.o. Gdańsk i  MGJ Sp. z  o.o. Le-
śniewo

GMINA PRZYJAZNA 
PRZEDSIĘBIORCOM

 ■ Laureat: Gmina Dzierzgoń 
 ■ Wyróżnienia: Miasto Tczew, Gmina 

Szemud i Gmina Słupsk

GRYF MEDIALNY
 ■ Laureat: RADMOR S.A. Gdynia

Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy jest 
przyznawana od 2000 r. wspólnie przez 
organizacje samorządu gospodarczego 
i  marszałka województwa pomorskiego. 
Celem konkursu jest prezentacja i  promo-
cja pomorskich firm, które mają korzystny 
wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

Organizatorem konkursu jest Pomorska 
Rada Przedsiębiorczości, pełniąca rolę 
doradcy marszałka w  zakresie wspierania 
i  rozwoju przedsiębiorczości. Partnerem 
merytorycznym jest firma doradcza PwC, 
która przygotowała rekomendacje dla ka-
pituły. Głównym sponsorem konkursu oraz 
gali finałowej jest mBank SA. Sponsorem 
jest Olivia Centre.

Do konkursu może się zgłosić każde przed-
siębiorstwo z  województwa pomorskiego. 
Udział w konkursie jest bezpłatny. Więcej in-
formacji na stronie www.gryfgospodarczy.pl 

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: Piotr Połoczański
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STAXI to licencjonowana firma 
świadcząca przewozy osobowe, 
w  której samochody spełniają re-

strykcyjne wymagania w  zakresie klasy 
i modeli na poziomie usługi prestiż. W ofer-
cie dostępne są m.in. czarne limuzyny Mer-
cedes-Benz oraz samochody marki BMW, 
pozwalające spełniać najwyższe oczekiwa-
nia klientów. 

„Jako młoda, ale doświadczona już firma 
mamy zupełnie nowe i świeże spojrzenie na 
rynek usług przewozowych. Naszym celem 
było stworzenie takiej marki i takiej jakości 
usług, jakiej sami chcielibyśmy doświad-
czyć. Dla nas każdy klient jest wyjątkowy 
i ważny i dlatego chcemy, aby w naszych au-

tach poczuł się jak VIP” - tłumaczy Tomasz 
Bagiński, właściciel STAXI. „Nasi kierowcy 
zawsze są elegancko ubrani, biegle komu-
nikują się w  języku angielskim i  nie tylko, 
świetnie znają topografię aglomeracji trój-
miejskiej, a  przede wszystkim posiadają 
wszelkie aktualne zaświadczenia i badania 
niezbędne do bezpiecznego przewożenia 
klientów” –  dodaje.  

STAXI opiera swoją działalność na trzech 
głównych filarach: bezpieczeństwo, 
komfort i  dyskrecja. Flotę stanowią auta 
luksusowe, komfortowe i  bezpieczne. 
Są systematycznie badane pod kątem 
technicznym, posiadają ubezpieczenia 
i homologacje. „Każdy chyba słyszał o nie-

bezpiecznych incydentach, jakie miały 
miejsce z  udziałem przypadkowych pseu-
dokierowców w  korporacjach na aplikację. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doty-
czących bezpieczeństwa, wdrożyliśmy za-
sadę, że nasi kierowcy, na życzenie, klienta 
odprowadzą pod drzwi” - zapewnia Tomasz 
Bagiński. „Wśród naszych stałych klientów 
są zapracowane małżeństwa, które bezpie-
czeństwo swoich dzieci powierzyło właśnie 
nam. Kierowcy codziennie zawożą dzieci do 
szkoły, odprowadzając je pod same drzwi 
placówki. Jesteśmy otwarci na potrzeby na-
szych usługobiorców, staramy się elastycz-
nie reagować i  wzbogacać nasze portfolio 
świadczeń zgodnie z  ich oczekiwaniami 
i nowymi trendami”  –  dodaje. 

W STAXI NIE TYLKO 
CZARNE GARNITURY JEŻDŻĄ 

W CZARNYCH MERCEDESACH... 

Kto z nas nie lubi prestiżu i splendoru, a przynajmniej dóbr luksusowych? I choć oczywiście nie 
są to rzeczy niezbędne nam do codziennej egzystencji, to czasem każdy chce poczuć się jak 
VIP. Aglomeracja trójmiejska oferuje produkty i usługi świadczone na różnym poziomie klasy 

i wykwintności, podobnie jak inne, duże miasta europejskie. Jedną z możliwości skorzystania 
z transportu o podwyższonym standardzie jest sposobność zamówienia ekskluzywnej 

taksówki w cenie zwykłego przejazdu. 
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Drugim niezmiernie ważnym i  często pod-
kreślanym przez właściciela filarem działal-
ności jest komfort jazdy. To właśnie eksklu-
zywne auta ze skórzaną tapicerką, spokojną 
muzyką oraz odpowiednio przeszkoleni kie-
rowcy za kółkiem zapewniają jakość podró-
żowania na najwyższym poziomie.

„Nasza kadra to młodzi, doświadczeni kie-
rowcy, bez starych przyzwyczajeń. To wła-
śnie oni stanowią główne ogniwo w  tym 
biznesie, dlatego stale inwestujemy w  ich 
umiejętności. Czy któraś korporacja może 
się pochwalić, że jej kierowcy doskonalili 
swoją technikę jazdy na profesjonalnym to-
rze, bo część naszych kierowców ma już cer-
tyfikaty ukończenia <Porsche on Track>. Ta 
filozofia daje już wymierne efekty w postaci 
powtarzalności zamówień od zadowolonych 
klientów”–  zapewnia Tomasz Bagiński. 

Intencją STAXI jest dołożenie wszelkich 
starań, aby pasażer czuł najwyższy kom-
fort i  luksus usługi. Każdy z  pojazdów 
wyposażony jest w wodę dla klientów, ter-
minal płatniczy, ładowarki do telefonów 
oraz drobne słodkości dla najmłodszych 
pasażerów. Przy wcześniejszej rezerwacji 
firma zapewnia foteliki dla dzieci. Na go-
ści, którzy przylatują na lotnisko w Gdań-

sku zawsze będzie czekał kierowca w hali 
przylotów z  imiennym lub firmowym logo 
na tablecie. Gości odbieranych z któregoś 
z dworców PKP, kierowca może oczekiwać 
już na peronie. 

Oprócz standardowej obsługi klienta indy-
widualnego, firma STAXI zachęca do ko-
rzystania ze swoich usług także klientów 
biznesowych, którzy mają możliwość bez-
gotówkowego rozliczania się raz w  mie-
siącu, a niedawno rozszerzyła działalność 
o  pełną dyspozycyjność oraz komplekso-
wą obsługę klienta VIP. Dzięki intuicyjnej 
aplikacji “STAXI.pl”, dostępnej na urządze-
nia z  systemem android oraz iOS, można 
łatwo zamówić taksówkę i  poznać cenę 
przed kursem. 

„Większość ludzi uważa, że za wysoką ja-
kość, splendor i komfort należy zapłacić bar-
dzo wysoką cenę. To niestety wciąż jeden ze 
stereotypów, z którym walczymy. My nasze 
usługi proponujemy w cenach zbliżonych do 
zwykłych przejazdów. Parafrazując słowa 
piosenki zespołu Big Cyc, z  nami nie tylko 
czarne garnitury mogą jeździć w  czarnych 
mercedesach. No chyba, że mamy na myśli 
naszych zawsze szykownych kierowców”–  
dodaje z uśmiechem Tomasz Bagiński.

TEKST: Ewelina Salwińska  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.

Pierwsza rewolucja przemysłowa, która 
została zapoczątkowana w  XVIII wieku za-
początkowała mechanizację produkcji przy 
użyciu pary co miało przełomowy wpływ na 
przemiany społeczne i kulturalne ludzkości. 
Druga wiązała się z wprowadzeniem w XIX 
wieku elektryczności i  masowych linii pro-
dukcyjnych.  Moment, kiedy w latach 70 po-
przedniego wieku wdrożono częściową au-
tomatyzację produkcji nazwano początkiem 
trzeciej rewolucji przemysłowej. Pierwsze 
trzy rewolucje zostały zidentyfikowane 
już po fakcie. W  2011 roku po raz pierwszy 
używając terminu „Przemysł 4.0” opisano 
kolejną rewolucję jeszcze przed jej faktycz-
nym nastaniem, tworząc inspiracje dla jej 
wprowadzenia. 
To, co wydawało się bliską przyszłością, 
jest już teraźniejszością. Dzisiaj wszyscy je-
steśmy świadkami przemian jakie zachodzą 

w światowej gospodarce. Czwarta rewolucja 
charakteryzuje się wykorzystaniem tech-
nologii informacyjnych i  komunikacyjnych. 
W  swych założeniach bazuje na osiągnię-
ciach jej poprzedniczki rozwijając skompu-
teryzowane systemy produkcji o  szybkie 
łącza sieciowe z wykorzystaniem wirtualnej 
chmury. Co do zasady koncepcja Przemy-
słu 4.0 ma pomóc firmom odpowiedzieć na 
indywidualne potrzeby ich klientów, zwięk-
szając równocześnie swoją produktywności 
i  wydajności. Tak więc dzięki technologii 
wchodzimy w kolejny etap współpracy ludzi 
i maszyn, która według wizjonerów ma być 
harmonijna i  wzajemnie się uzupełniająca 
a  automatyzacja procesów zastępujących 
ludzki rozum stanie się podstawą dalszego 
rozwoju. Rzeczywistość niczym w  filmach 
science-fiction sprzed lat materializuje się 
co sami doświadczamy każdego dnia. 
Rewolucja technologiczna obecnych czasów 
ma również swoje inne, niepokojące oblicze 
oddziaływujące na zglobalizowany świat. 
Komputery, smartphony i  łącząca je sieć 
powiązań sprawiają, że przestajemy być 
anonimowi a  co za tym idzie w  wielu przy-
padkach bezpieczni. Jednym z zagrożeń jest 
przestępczość internetowa. Niemal codzien-
nie słyszymy o próbach wyłudzania naszych 
danych przez wyspecjalizowane grupy prze-
stępcze działające w  wirtualnej rzeczywi-
stości. Wielu z nas niestety pada ofiarą tych 
przestępstw. Otrzymujemy fałszywe smsy, 
maile, telefony których celem jest kradzież 
naszych pieniędzy z  osobistych i  firmo-

wych rachunków bankowych. W  ostatnim 
czasie nasilają się również próby włamań 
hackerskich na serwery wielu firm, gdzie 
przestępcy próbują złamać zabezpieczenia 
i  zablokować lub utrudnić funkcjonowanie 
przedsiębiorstw a  w  przypadku udanego 
ataku zażądać wysoki okup od przedsię-
biorcy, który nie potrafił się odpowiednio 
obronić. Nie bądźmy naiwni, że żądany okup 
jest materialny i  przyniesiony w  walizce. 
Nic bardziej mylnego, gdyż nawet pieniądz 
w przestępczości internetowej jest wirtual-
ny wykorzystujący technologię kryptowalut. 
Paradoksalnie przestępczość internetowa 
przyspiesza rewolucję przemysłową, gdyż 
nowe produkty muszą być coraz bardziej 
bezpieczne wymuszając tym samych dalszy 
ich rozwój. Z kolei prędzej czy później nowe, 
sprawdzone systemy bezpieczeństwa pada-
ją ofiarą wirtualnych przestępców i tak wpa-
damy w  samonakręcający się cykl, niczym 
perpetuum mobile, którego końca nie ma.
Widzimy, że rewolucja przemysłowa 4.0 
obecnych czasów wpływa na całe nasze 
życie, stąd śmiało możemy mówić o  re-
wolucyjnych globalnych trendach. Nawet 
sami jesteśmy skłonni dzielić nasze życie 
na to online (w  sieci) i  offline (poza siecią) 
do czego przywykliśmy pracując, ucząc się 
czy korzystając z wolnego czasu. Można od-
nieść wrażenie, że zmiany które zachodzą 
w otaczającej nas rzeczywistości nigdy się 
nie skończą, chyba że zastopuje je globalny 
kataklizm na który nie mamy wpływu. Jed-
nak tego nie możemy przewidzieć.  

„Rewolucja 4.0”
W 2011 roku na prestiżowych tar-
kach przemysłowych Hannover 
Messe po raz pierwszy publicznie 
zaczęto używać hasła „Przemysł 
4.0” dla określenia przemian 
w gospodarce, które dopiero 
miały wkrótce nadejść. Aktualnie 
możemy być świadkami kolejnej 
rewolucji przemysłowej zapowie-
dzianej ponad 10 lat temu. Ma 
ona wpływ na całe nasze życie.
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To były pracowite dni dla H.E. Sultana 
Laila Hossain, Ambasador Bangla-
deszu w Polsce. 

W pierwszym dniu uczestniczyła w spo-
tkaniu w siedzibie Pracodawców Pomorza. 
Cieszyło się ono dużym zainteresowa-
niem wśród przedsiębiorców, liczących na 
współpracę z Bangladeszem. Zadawali oni 
wiele pytań, na które chętnie odpowiadała 
ambasador. 

LICZNE PYTANIA OD 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

W  spotkaniu uczestniczył także Piotr Cie-

chowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Po-
morza, który opowiadał o  możliwościach 
pozyskania wsparcia finansowego dla 
przedsiębiorców, którzy będą zainteresowa-
ni współpracą z tym krajem. Takowe dekla-
rował także Ludwik Szakiel, z-ca Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Gospodarczego 
Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. 

ODWIEDZINY W LPP

Kolejnym punktem w harmonogramie, była 
wizyta w  siedzibie LPP S.A., jednej z  naj-
większych firm odzieżowych w Polsce, któ-
ra od wielu lat z  sukcesem współpracuje 
z  firmami z  Bangladeszu. Goście, którzy 

H.E. Sultana Laila Hossain, 
Ambasador Bangladeszu 
w Polsce spędziła trzy dni 
w Trójmieście, gdzie spotkała 
się z władzami miast i uczelni. 
Odwiedziła kilka firm oraz roz-
mawiała z przedsiębiorcami 
o możliwościach współpracy 
pomiędzy Bangladeszem 
i Polską. Wszyscy uczestnicy 
liczą, że już niebawem pozna-
my owoce tej wizyty.

AMBASADOR BANGLADESZU 
O WSPÓŁPRACY 

NA POMORZU
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mieli okazję poznać firmę od środka byli 
pod wrażeniem produkowanego asorty-
mentu odzieżowego, innowacyjności, dba-
łości o pracownika, a także o środowisko. 

RENK OTWARTY NA PRODUKTY 
Z BANGLADESZU

Drugi dzień spotkań to rozmowy z przedsię-
biorcami oraz rektorami uczelni wyższych.

Wizyta w  Pomorskim Hurtowym Centrum 
Rolno-Spożywczym rozpoczęła się od spo-
tkania z  prezesem Pawłem Dołkowskim, 
który przedstawił Renk, jako miejsce, 
w  którym z  powodzeniem można sprzeda-
wać produkty rolno-spożywcze z  Bangla-
deszu. H.E. Sulatana Laila Hossain z uśmie-
chem przyjęłą tę wiadomość, a  zarazem 
zachwalała zalety produktów rolno spo-
żywczych, które są eksportowane i na które 
czeka wielu nabywców. Do produktów tych 
zaliczają się owoce, warzywa, przyprawy, 
a także owoce morza. 

Prezes Dołkowski wyraził zainteresowanie 
sprzedażą ich w  Renku oraz przedstawił 
warunki, jakie w  tym zakresie obowiązują. 
Pani ambasador zapewniła, że podejmie 
działania, które będą miały na celu zain-
teresowanie producentów z  Bangladeszu 
regularną sprzedażą wspomnianych wyro-
bów w Polsce.

POLITECHNIKA I UNIWERSYTET 

Kolejne spotkanie miało miejsce na Poli-
technice Gdańskiej. Prorektor ds. Interna-
cjonalizacji i Innowacji, prof. dr hab. Janusz 
Nieznański wraz z  zespołem zaprezen-
towali Gdańsk University of Technolog, 
a osiągnięcia naukowe uczelni. Ambasador 
spotkała się także ze studentami z  Ban-
gladeszu, którzy chwalili sobie studia na 
politechnice. Wizyta zakończyła się zgod-
nym stwierdzeniem, że Bangladesz oraz 
Politechnika Gdańska mają sobie wiele 
do zaoferowania, a  współpraca pomiędzy 
nimi może być owocna. Podobnie jak z Uni-
wersytetem Gdańskim, który był kolejnym 
przystankiem Sultana Laila Hossain. Uczel-
nię zaprezentował rektor, prof.dr hab. Piotr 
Stepnowski wraz z  prorektor ds. Współ-
pracy Międzynarodowej Anną Jurkowską-
-Zeidler. 

PORT OKNEM DO WSPÓŁPRACY 

Dzięki wizycie w Porcie Gdańskim i  intere-
sującym rozmowom z zarządem ambasador 
poznała potencjał portu oraz jego zdolność 
do obsługi logistycznej ładunków przewo-
żonych drogą morską z  różnych zakątków 
świata, w  tym Bangladeszu. Niezwykle 
interesująca, merytoryczna prezentacja 
możliwości i  osiągnięć Portu Gdańskiego 
przedstawiona przez Kamila Tarczewskie-

go, wiceprezesa zarządu ds. infrastruktury 
oraz menadżera Michała Stupaka była pod-
łożem do ciekawej i ożywionej dyskusji. 

MOCNE ZAKOŃCZENIE TRZECH DNI 

Trzeci dzień pobytu w Trójmieście Sultana 
Laila Hossain rozpoczęła wizytą w  gdań-
skim ratuszu, skąd udała się na spotkanie 
do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Ambasador została ciepło przyjęta przez 
rektora prof. dra hab. Marcina Gruchałę 
oraz Ewę Kiszkę, kierownika ds. umię-
dzynarodowienia uczelni. Spotkanie było 
merytoryczne i  utrzymane w  przyjaznej 
atmosferze. Rozmawiano między innymi 
o możliwościach kształcenia przyszłych le-
karzy z Bangladeszu. 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
oraz rozmowa z  jej prezesem Przemysła-
wem Sztanderą była kolejnym punktem wi-
zyty. Pracowity dzień ambasador zakończy-
ła w ratuszu Miasta Gdyni, gdzie spotkała 
się z Wojciechem Szczurkiem, prezydentem 
Gdyni. Rozmawiano oczywiście o współpra-
cy gospodarczej, ale tym razem także o kul-
turalnej.

Czas pokaże jakie w przyszłości ta bogata 
w spotkania wizyta przyniesie owoce. 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Występowanie mobbingu w miejscu pracy jest spotykane niezwykle często. Wiele 
osób może nawet nie wiedzieć, że to czego doświadcza na co dzień w miejscu 
pracy nie jest zgodne z prawem. Niniejszy artykuł ma na celu w szczególności 
wskazanie przesłanek mobbingu, jego rodzajów, charakterystycznych cech, 
możliwości udowodnienia mobbingu oraz ochrony osoby mobbingowanej. 

MOBBING
W MIEJSCU PRACY
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Zgodnie z  przepisami prawa pracy 
mobbingiem są działania lub za-
chowania dotyczące pracownika 

lub skierowane przeciwko pracownikowi 
i polegające na uporczywym i długotrwa-
łym nękaniu lub zastraszaniu pracowni-
ka. Skutkiem tego jest zaniżona ocena 
przydatności zawodowej, poniżenie lub 
ośmieszenie pracownika, izolowanie go 
lub wyeliminowanie z  zespołu współpra-
cowników. Stwierdzenie czy doszło do 
spełnienia przesłanek mobbingu musi 
opierać się na obiektywnych kryteriach. 
Zatem, jeśli pracownik uznaje pewne za-
chowania jako mobbing to zaakceptowa-
nie jego stanowiska uzależnione jest od 
obiektywnej oceny tych przejawów za-
chowania biorąc pod uwagę okoliczności 
faktyczne. Ważnym jest, że o  mobbingu 
możemy mówić dopiero wówczas, gdy 
podobne sytuacje powtarzają się wielo-
krotnie, systematycznie i  przez dłuższy 
czas. Ocena tego czy było to uporczywe 
i  długotrwałe oddziaływanie na pracow-
nika ma charakter zindywidualizowany, 
dlatego należy jej dokonać oddzielnie dla 
każdego konkretnego przypadku. 

Zadaniem pracodawcy jest przeciw-
działanie mobbingowi. Pracodawca jest 
obowiązany wpływać na kształtowanie 
w zakładzie pracy zasad współżycia spo-
łecznego, ma obowiązek przeciwdziałać 
mobbingowi, ma obowiązek szanować 
godność i  inne dobra osobiste pracowni-
ka. Z  tych ogólnie sformułowanych obo-
wiązków wynikają obowiązki szczegóło-
we, takie jak dbanie o  dobrą atmosferę 
pracy, przeciwdziałanie konfliktom, zapo-
bieganie naruszaniu godności pracowni-
ków. Nie jest dopuszczalne (jako niezgod-
ne z  zasadami współżycia społecznego) 
wzajemne odnoszenie się do siebie pra-
cowników z  użyciem słów obraźliwych, 
wulgarnych, obelżywych i obscenicznych.

Za przejaw mobbingu nie można uznać do-
zwolonej pracodawcy krytyki czy kontroli, 
a  także wydawania zgodnych z  prawem 
poleceń służbowych.  Nie każde bezpraw-
ne działanie pracodawcy wobec pracow-
nika, świadczy o  niechęci zwierzchnika 
wobec niego i  może być zakwalifikowane 
jako mobbing. Z definicji mobbingu wyni-
ka konieczność wykazania nie tylko bez-
prawności działania, ale także jego celu 
(poniżenie, ośmieszenie, izolowanie pra-
cownika) i ewentualnych skutków działań 
pracodawcy (rozstrój zdrowia). Zatem, ce-
chą mobbingu jest ciągłość oddziaływania 
na pracownika. Powoduje to wyłączenie 
czynów o charakterze jednorazowym.

Pracownik, u  którego mobbing wywo-
łał rozstrój zdrowia może dochodzić od 
pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za dozna-
ną krzywdę. Postępowanie dowodowe 
w  sprawie o  zadośćuczynienie z  tytułu 
mobbingu można podzielić na dwa etapy. 
W pierwszym należy ustalić, czy mobbing 
był w  ogóle stosowany. Drugi etap obej-
muje czynności mające na celu zbadanie, 
czy wskutek działań o  charakterze mob-
bingowym doszło do rozstroju zdrowia lub 
szkody. Możliwość dochodzenia zadość-
uczynienia z  tytułu mobbingu otwiera się 
dla pracownika wówczas, gdy udowod-
ni on rozstrój zdrowia będący skutkiem 
sprzecznych z prawem działań pracodaw-
cy noszących znamiona mobbingu. Ozna-
cza to, że warunkiem nabycia prawa do 
zadośćuczynienia jest bowiem doznanie 
rozstroju zdrowia kwalifikowanego w  ka-
tegoriach medycznych. Odpowiedzialność 
pracodawcy za krzywdę pracownika w po-
staci rozstroju zdrowia spowodowanego 
mobbingiem jest bezwzględna. Praco-
dawca ponosi tę odpowiedzialność nawet 
wtedy, gdy o stosowaniu mobbingu wobec 
pracownika przez innego pracownika nie 

wiedziały osoby kierujące zakładem pra-
cy. W sprawie o zadośćuczynienie za mob-
bing dowód z  opinii biegłego lekarza jest 
obowiązkowy, gdy pracodawca zarzuca, 
że rozstrój zdrowia u  pracownika wynika 
z przyczyn samoistnych, ale nie w sytuacji, 
gdy inne dowody nie pozwalają na ustale-
nie w ogóle mobbingu. 

Pracownik, który doznał mobbingu lub 
wskutek mobbingu rozwiązał umowę 
o  pracę, ma prawo dochodzić od praco-
dawcy odszkodowania w  wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę. Rozwiązanie umowy wskutek 
mobbingu oznacza, iż przyczyna ta musi 
być wskazana w  oświadczeniu woli pra-
cownika. Pomiędzy mobbingiem a rozwią-
zaniem umowy o  pracę musi zachodzić 
związek przyczynowy. Nie oznacza to jed-
nak w żadnej mierze, że musi być to jedy-
na przyczyna, którą pracownik wskazuje 
w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy. 

Mobbing jest zjawiskiem coraz bardziej 
popularnym. Wiedza o cechach mobbingu 
i  jego skutkach jest niezwykle istotna dla 
ustalenia czy w naszym miejscu pracy nie 
mamy do czynienia z mobbingiem. Jeśli my 
lub ktoś z  naszego otoczenia jest ofiarą 
mobbingu to należy natychmiast reago-
wać. Osoba, która doświadczyła mobbingu 
podlega ochronie określonej w przepisach 
prawa pracy. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego
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Lubiatowo- Kopalino i Żarnowiec, to dwie pomorskie lokalizacje 
dla budowy elektrowni jądrowej. Konin i  Bełchatów, to dwa 
kolejne miejsca, gdzie miałyby stanąć bloki atomowe. Pierw-

sza z  wymienionych lokalizacji jest preferowana przez inwestora, 
a Żarnowiec, w którym już raz, w 1982 roku, budowano elektrownię 
jądrową jest alternatywą dla Lubiatowa-Kapalina. 

Pierwszy reaktor jądrowy w Polsce ma stanąć w 2033 roku, a kolej-
ne zgodnie z  Programem Polskiej Energetyki Jądrowej miałby po-
wstawać co dwa lata, do roku 2043.  

AMERYKANIE ZBUDUJĄ ELEKTROWNIĘ NA POMORZU

W październiku Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów za po-
średnictwem Twittera ogłosił: 

NIEKOŃCZĄCA SIĘ 
OPOWIEŚĆ ATOMOWA

Ponad 50 lat temu polski rząd podjął decyzję o budowie elektrowni jądrowej. W tym czasie 
wyznaczono miejsce, rozpoczęto realizację, po czym pod wpływem awarii w Czarnobylu i pro-
testów, przerwano, aby ostatecznie zrezygnować z projektu. Na kilka lat.  W ostatnich tygo-
dniach temat przyspieszył. Rząd PiS poinformował, że chce trzech elektrowni. Jedna z nich 

ponownie ma powstać na Pomorzu, a lokalizacje są dwie.   
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- Potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bez-
piecznej technologii WECNuclear.

Amerykańska oferta okazała się dla polskiego rządu lepsza od ko-
reańskiej, która zdaniem wielu fachowców była korzystniejsza od 
tej z USA, i od francuskiej. Jednak jeszcze w tym samym miesiącu 
Morawiecki poinformował, że jest planowana budowa sześciu re-
aktorów w trzech elektrowniach, a nie w dwóch jak zaplanowano 
wcześniej w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. A to miałoby 
oznaczać, że Francuzi i Koreańczycy ciągle mogą liczyć na podpi-
sanie kontraktu z Polską. 

- Chcę zasygnalizować naszą gotowość do trzeciego projektu 
w Polsce centralnej, którego dokładna lokalizacja zostanie wybra-
na w  najbliższych miesiącach, kwartałach - powiedział na konfe-
rencji prasowej Mateusz Morawiceki. - Ale widzimy, jak najbardziej 
przestrzeń dla tych trzech dużych projektów tradycyjnej energe-
tyki jądrowej. 

GRUBE MILIARDY NA INWESTYCJĘ 

Jak ostatecznie będzie? Biorąc pod uwagę, że Polska już od ponad 
pięćdziesięciu lat “buduje” elektrownię jądrową, warto aby w koń-
cu tej projekt ujrzał światło dzienne. Według Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej ma powstać sześć reaktorów oddawanych 
kolejno co dwa lata. Budowa pierwszego ma ruszyć za cztery lata, 
a  uruchomiony ma być w  2033 roku. Będzie on mógł zaopatrzyć 
w  energię cztery miliony gospodarstw domowych. Z  kolei odda-
nie do eksploatacji ostatniego reaktora w  drugiej elektrowni ma 
nastąpić w 2043 roku. Jeżeli obie, lub trzy, inwestycje zostaną za-
kończone, to moc polskiego atomu mogłaby wynosić 8,8 - 11,8 GWe 
(gigawatów elektrycznych). Rząd szacuje koszt ich budowy na ok. 
184 mld złotych, z czego pierwszej 100 mld złotych. 

DUŻE POPARCIE DLA ATOMOWEGO PROJEKTU

Elektrownie jądrowe budzą emocje. Dla jednych to zagrożenie, 
dla drugich nadzieja na lepsze życie. Biorąc pod uwagę, że na 
Pomorzu o  budowie “przedsiębiorstwa atomowego” mówi się od 
wielu, wielu lat, to poparcie dla takiej inwestycji nie powinno być 
małe. Pracownia Badań Społecznych w  października 2021 roku 
przeprowadziła badania, według których 60 procent ankietowa-
nych mieszkańców gmin Choczewo, Gniewino i Krokowa popiera 
decyzję o planie budowy elektrowni jądrowej w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

Walka o nasze interesy nie jest łatwa. Musimy dość mocno wojować. 
Dostrzegamy szansę na rozwój, ale obawa jest jedna, żeby turysty-
ka nie ucierpiała za mocno. Z tego żyjemy - powiedział dla Money.pl 
Wiesław Gębka, wójt gminy Choczewo. 

Zdaniem Adama Śliwickiego, wójta gminy Krokowa, do której nale-
ży Żarnowiec, z ostatnich badań wynika, że mieszkańcy jego gminy 
okazują najwięcej entuzjazmu dla pomysłu budowy reaktorów jądro-
wych spośród wszystkich gmin powiatu puckiego i wejherowskiego. 

SZANSE ROZWOJU

Szansę na rozwój dostrzegają także przedsiębiorcy skupieni w Regio-
nalnej Izbie Przedsiębiorców “Norda”. W opublikowanej w poprzednim 
numerze “Express Biznesu” jej prezes Leszek Glaza przyznał: 

 Wspólnie przygotowujemy się do uczestniczenia w nowej inwestycji, 
jakim jest budowa elektrowni jądrowej w naszym powiecie. Obiekty 
towarzyszące muszą powstać przed zasadniczą częścią i to do tego 
chcemy przygotować się w  ciągu najbliższych czterech lat. Dzięki 
temu będziemy mogli uczestniczyć w części zasadniczej, jako firmy 
kooperujące z bardzo wielu branż - powiedział Glaza. 

Niewątpliwie gmina, w  której zostanie zlokalizowana elektrow-
nia jądrowa, zyska szereg korzyści o  charakterze ekonomicznym, 
społecznym i  cywilizacyjnym. Jak każda duża inwestycja, także ta 
wymagać będzie rozbudowy lokalnej infrastruktury, takiej jak dro-
gi i połączenia kolejowe. To niewątpliwa korzyść dla mieszkańców. 
Kolejnym wymiernym profitem dla gminy i powiatu będą podatki od-
prowadzane przez operatora elektrowni do lokalnego budżetu. Do-
brym przykładem jest gmina Kleszczów, gospodarz terenu Kopalni 
Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. Dzięki podat-
kom płaconym przez te zakłady stała się najbogatszą gminą w kraju. 
Według różnych szacunków w  gminie, w  której będzie znajdowała 
się elektrownia wpływy z podatku od nieruchomości mogą wynosić 
275 milionów rocznie. Podobną kwotę do podziału będą miały gminy 
sąsiadujące. Wpływy z podatku CIT to kolejne miliony, tym razem 25. 
I jeszcze warto dodać do tego podatki z tytułu PIT płaconego przez 
pracowników. Jak widać stawka jest duża i dobrze, aby elektrownia 
jądrowa powstała w jednej z dwóch pomorskich lokalizacji. 

Warto także dodać, że Polska jest jednym z niewielu krajów w Euro-
pie, w którym nie ma elektrowni jądrowej. Obok nas są m.in. Włosi, 
Portugalczycy, czy Austriacy. Najwięcej energii z atomu w Europie 
wykorzystują Francuzi. 
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HISTORYCZNE KALENDARIUM BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWEJ 

12 sierpnia 1971 – rząd podjął decyzję o  budowie elek-
trowni jądrowej

19 grudnia 1972 – ustalono lokalizację pierwszej polskiej 
elektrowni jądrowej we wsi Kartoszyno. Niedługo potem 
został otwarty posterunek radiometeorologiczny prowa-
dzący badania klimatu, geologiczne i symulację skażeń 
w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni.

18 stycznia 1982 – Rada Ministrów podjęła uchwałę 
w sprawie budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec

31 marca 1982 – przekazano plac budowy generalnemu 
wykonawcy, którym był Energoblok-Wybrzeże. Rozpo-
częto prace i przesiedlanie mieszkańców wsi Kartoszyno

31 grudnia 1983 – rząd podał planowany terminie od-
dania do eksploatacji bloków: nr 1 (grudzień 1990) i nr 2 
(grudzień 1991)

26 kwietnia 1986 – doszło do katastrofy w Czarnobylu. 
Efektem tego wydarzenia był między innymi gwałtowny 
wzrost protestów przeciwko budowie elektrowni

2 grudnia 1989 – rząd Tadeusza Mazowieckiego wstrzy-
mał budowę na rok w  celu zebrania danych i  opinii ko-
niecznych do podjęcia decyzji o dalszych losach budowy

27 maja 1990 – odbyło się lokalne referendum w ówcze-
snym województwie gdańskim. Przeciwko budowie było 
86,1, za 13,9 procent głosujących. Frekwencja wyniosła 
44,3 procent.

17 grudnia 1990 – zapadła decyzja o  likwidacji „Elek-
trowni Jądrowej Żarnowiec w Budowie”. Proces ten miał 
przebiegać dwa lata.

13 stycznia 2009 – rząd podjął decyzję o rozpoczęciu prac 
nad nowym Programem Polskiej Energetyki Jądrowej

lipiec 2009 – pełnomocnik ds. energetyki jądrowej – Han-
na Trojanowska zapowiada, że Żarnowiec ma przewagę 
nad innymi przewidywanymi lokalizacjami budowy nowej 
elektrowni jądrowej

16 marca 2010 – Żarnowiec wygrał ranking lokalizacji na 
budowę elektrowni jądrowej. Jej planowany koszt wyno-
sił ok. 10 mld euro, a zakończenie budowy przewidywano 
na rok 2020 (...)
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HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWY ELEKTROWNI JĄDROWYCH 

2022 rok 
• wybór technologii i wykonawcy dla Elektrowni Jądro-

wej 1 i Elektrowni Jądrowej 2 
• uzyskanie decyzji środowiskowej i  lokalizacyjnej dla 

Elektrowni Jądrowej 1 (zatwierdzenie wyboru lokali-
zacji) 

• podpisanie umowy z dostawcą technologii i głównym 
wykonawcą EPC (realizacja w formule “pod klucz”) 

2023 rok 
• rozpoczęcie prac wstępnych i  przygotowawczych 

w lokalizacji Elektrowni Jądrowej 1 
• podpisanie umowy przyłączeniowej z  OSP dla Elek-

trowni Jądrowej 1
• rozpoczęcie prac nad wyborem lokalizacji dla Elek-

trowni Jądrowej 2 

2025 rok - wydanie zezwolenia na budowę Elektrowni 
Jądrowej 1 przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki 

2026 rok - uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczę-
cie budowy Elektrowni Jądrowej 1 

2028 rok - uzyskanie decyzji środowiskowej i  lokaliza-
cyjnej dla Elektrowni Jądrowej 2 (zatwierdzenie wyboru 
lokalizacji) 

2029 rok 
• rozpoczęcie prac wstępnych i  przygotowawczych 

w lokalizacji Elektrowni Jądrowej 2 
• podpisanie umowy przyłączeniowej z  OSP dla Elek-

trowni Jądrowej 2 

2031 rok - wydanie zezwolenia na budowę Elektrowni Ją-
drowej 2 przez Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki 

2032 rok 
• wydanie zezwolenia na rozruch przez Prezesa Pań-

stwowej Agencji Atomistyki, rozruch jądrowy i  syn-
chronizacja pierwszego bloku Elektrowni Jądrowej 1 

• uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budo-
wy Elektrowni Jądrowej 2 

2033 rok - wydanie zezwolenia na eksploatację przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i  oddanie do 
eksploatacji pierwszego bloku Elektrowni Jądrowej 1 

2034 rok - wydanie zezwolenia na rozruch przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, rozruch jądrowy i  syn-
chronizacja drugiego bloku Elektrowni Jądrowej 1 

2035 rok - wydanie zezwolenia na eksploatację przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i  oddanie do 
eksploatacji drugiego bloku Elektrowni Jądrowej 1 

2036 rok - wydanie zezwolenia na rozruch przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, rozruch jądrowy i  syn-
chronizacja trzeciego bloku Elektrowni Jądrowej 1 

2037 rok - wydanie zezwolenia na eksploatację przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i  oddanie do 
eksploatacji trzeciego bloku Elektrowni Jądrowej 1 

2038 rok - wydanie zezwolenia na rozruch przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomowej, rozruch jądrowy i  syn-
chronizacja pierwszego bloku Elektrowni Jądrowej 2 

2039 rok - wydanie zezwolenia na eksploatację przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i  oddanie do 
eksploatacji pierwszego bloku Elektrowni Jądrowej 2 

2040 rok - wydanie zezwolenia na rozruch przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, rozruch jądrowy i  syn-
chronizacja drugiego bloku Elektrowni Jądrowej 2 

2041 rok - wydanie zezwolenia na eksploatację przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i  oddanie do 
eksploatacji drugiego bloku Elektrowni Jądrowej 2 

2042 rok - wydanie zezwolenia na rozruch przez Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki, rozruch jądrowy i  syn-
chronizacja trzeciego bloku Elektrowni Jądrowej 2 

2043 rok - wydanie zezwolenia na eksploatację przez 
Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i  oddanie do 
eksploatacji trzeciego bloku Elektrowni Jądrowej 2

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Dwie placówki z Pomorza - spółka Szpitale Pomorskie oraz Wojewódzki 
Szpital Psychiatryczny na gdańskim Srebrzysku zostały wyróżnione. 
Nagroda przyznawana za innowacyjność, skuteczność zarządzania i po-
litykę zrównoważonego rozwoju.

Nagroda Symbol została ustanowiona 
w  2011 r.   Jest nagrodą za wysiłek oraz 
prestiżowym wyróżnieniem. W  kategorii 
„Symbol Nowoczesnej Opieki Medycznej” 
roku 2022 aż dwa wyróżnienia trafiły na 
Pomorze.  Otrzymali je prezes Szpitali Po-
morskich Jolanta Sobierańska-Grenda i Ma-
riusz Kaszubowski, dyrektor Wojewódzkiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tade-
usza Bilikiewicza na na Srebrzysku.

- Ostatnio dość aktywnie braliśmy udział 
w  pracach na rzecz zmian w  psychiatrii 
dziecięco-młodzieżowej - mówił już po no-
minowaniu szpitala do nagrody dyr. Ma-
riusz   Kaszubowski. - Prowadzimy między 
innymi projekt unijny, który wspiera dzia-
łalność poradni oraz oddziału stacjonarne-
go dla dzieci i  młodzieży. Przygotowujemy 
także platformę internetową, na której   
pojawią się informacje, gdzie dzieci i  ich 
opiekunowie mogą szukać pomocy w  sy-

tuacjach kryzysu psychicznego np. zabu-
rzeniach odżywiania, uzależnieniach czy 
depresji. Obejmie ona instytucje publiczne, 
niepubliczne, organizacje pozarządowe 
wraz z  ich deklarowaną formą pomocy 
z  podziałem na powiaty w  województwie 
pomorskim. Wszystko zostanie usystema-
tyzowane i zebrane w jednym miejscu. Pa-
miątkowe dyplomy wręczono podczas gali, 
która odbyła się w Katowicach.

Symbolu Nowoczesnej Opieki 
Medycznej roku 2022

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIE: mat. prasowe
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Mówi się, że świat biznesu to 
miejsce wyłącznie dla odważnych 
i wygadanych. Setki kontaktów 
w smartfonie to z pewnością 
dodatkowy atut. Idealny kandy-
dat na przedsiębiorcę to zatem 
ktoś, kto potrafi wyjść z inicjaty-
wą i zwrócić na siebie uwagę. Co 
jednak z osobami, które mają po-
mysł na biznes, świetnie planują 
i badają rynek, ale na co dzień są 
raczej nieśmiałe?

Pewność siebie to jedna z najbardziej pożą-
danych cech w  biznesie. Śmiały przedsię-
biorca bez problemu nawiązuje kontakty, 
zadaje pytania i, co najważniejsze, wierzy 
w swoje możliwości. Chętnie też motywuje 
innych, dzieli się swoim doświadczeniem 
i  wiedzą. Dlatego też sukces w  biznesie 
wiąże się często ze znajomością właści-
wych ludzi. Nie chodzi tu jednak o pracę „po 
znajomości”, a  o  coraz bardziej popularne 
zjawisko networkingu. 

JAK ZACZĄĆ ZDOBYWAĆ KONTAKTY 
W BIZNESIE?

Nawiązywanie relacji biznesowych nie za-
wsze przychodzi łatwo. Ludzie są bowiem 
różni – niektórzy chętnie dzielą się zdobytą 
wiedzą, inni z  kolei wolą zachować ją dla 
siebie. Spotkania networkingowe to ide-
alna opcja na poszerzenie puli kontaktów 
i  wymianę doświadczeń. Takie wydarzenia 
nastawione są głównie na relację i dialog. 
Dlatego raczej nie spotka się tam kogoś za-
mkniętego wyłącznie we własnej „bańce”. 
To dobry start dla nieśmiałych osób, które 
stronią od wszelkich konferencji. – Kontakty 
tworzą kontrakty. Zawsze na początku biz-

nesu jest człowiek. Ostatnie lata pokazały 
nam, że rozmowy jeden ja jeden, otwartość 
na nowe znajomości, jest absolutnym fun-
damentem do tworzenia firm. Jeżeli zyska-
my kogoś zaufanie, poznamy kogoś lepiej 
(i  vice versa), to łatwiej jest wejść w  cały 
obszar biznesu. – mówi Adam Przemyk, za-
łożyciel Klubu Przedsiębiorczości. 

ZESPOŁOWO CZY INDYWIDUALNIE?

Praca grupowa to, paradoksalnie, także 
praca nad sobą. Kontakt z  innymi ludźmi, 
częste kompromisy, dzielenie się pomy-
słami – wszystkie te działania pomagają 
zwiększyć pewność siebie i  opanować 
stres. Z pracą zespołową wiąże się też po-
jęcie mentoringu. Obserwacja lidera, jak 
i czerpanie wiedzy od bardziej doświadczo-
nych, to fundamenty rozwoju osobistego. 
Dla przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć 
się na innych, poleca się także dedykowa-
ne społeczności. Mogą to być kluby, orga-
nizacje albo koła biznesowe. – Naszą misją 
jest wsparcie przedsiębiorców, aby mogli 
rosnąć. Chcemy tworzyć miejsce spotkań 
dla ludzi o podobnym myśleniu. Dzięki temu 
jest to bardzo wzmacniające środowisko. 

Organizujemy dziesiątki wydarzeń rocznie 
– od kameralnych mentoringów po większe 
konferencje. Działamy dla każdego, kto już 
postawił kroki w  biznesie, ale potrzebuje 
więcej wiedzy i wsparcia. – wyjaśnia Adam 
Przemyk. 

NETWORKING I MENTORING – MOCNE 
POŁĄCZENIE

Nawiązanie relacji nie kończy się na wy-
mianie kontaktów - owocne znajomości 
wymagają jednak czasu i  zaangażowania. 
To z  pewnością trudniejsze zadanie dla 
mniej śmiałych osób, które same potrze-
bują motywacji. Dlatego też oprócz spo-
tkań networkingowych, warto nawiązać 
relacje mentoringowe. Idealną przestrzenią 
na wymianę doświadczeń są wspomnia-
ne wcześniej społeczności. -   W  naszym 
klubie współpracujemy z  profesjonalnymi 
prelegentami, którzy już osiągnęli sukces 
w biznesie. Taka forma edukacji ma na celu 
wsparcie innych, być może początkujących 
przedsiębiorców. Z  jednej strony mocno 
stawiamy na networking i umiejętność bu-
dowania relacji, a z drugiej na cenną naukę 
mentorską. – dodaje Adam Przemyk.  

Czy biznes jest tylko dla 
„śmiałków”? Networking 

a praca nad pewnością siebie 

TEKST: Krzysztof Witecki / Kinga Kwiatkowska Face!T ZDJĘCIE: Krzysztof Witecki
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Jestem pod wrażeniem! Jak to się zaczęło?

Od fascynacji Teatrem Muzycznym w Gdy-
ni i  musicalem „Fame”, który zobaczyłem 
właśnie na deskach tego teatru.

Opowiadaj!

Kiedyś o  Teatrzem Muzycznym w  Gdyni, 
w  latach jego świetności i  za dyrekcji Je-
rzego Gruzy mawiano, że to „Broadway nad 
Bałtykiem”. Mocno mi w pamięć to zapadło. 
Pasja do teatru muzycznego była tak sil-
na, że po wyjeździe do Nowego Jorku pró-
bowałem swoich sił, gdzie się tylko dało. 
Stanąłem także do egzaminów na uczelnię 
aktorską i  dostałem się!  Zostałem pełno-
prawnym aktorem za wielką wodą.

Ale ta szkoła przygotowała cię do pracy 
w teatrze, skąd zatem film? Poza tym, ty 
nie tylko grasz w  tym filmie, ale jesteś 

także współscenarzystą i   współprodu-
centem…

Czasami, ,aby realizować swoje pasje, na-
leży stworzyć sobie do tego warunki. Ja 
tak właśnie zrobiłem. Szczęśliwym trafem 
w Nowym Jorku poznałem polską aktorkę, 
Ewę Rodart, przy pracy nad produkcją Pol-
skiego Instytutu Teatralnego. Ewa także 
ukończyła studia w  USA. Poczuliśmy do 
siebie miętę… ale taką artystyczną. To ten 
rodzaj sympatii, która wróży znakomitą 
współpracę. Jak się okazało – na planie 
zdjęciowym też. Wtedy wiedziałem już, że 
razem z  nią mogę przenosić góry, że nic 
nas nie zatrzyma. Postanowiliśmy razem 
zrobić film.

Gracie razem w  tej produkcji. Jesteście 
producentami, ona także współreżyseru-
je… czy to nie za wiele na raz?

Napisaliśmy także wspólnie scenariusz. 
W  trakcie szukania pomysłu na film oka-
zało się, że każde z nas ma pewne historie 
rodzinne, które znajdują wspólną płasz-
czyznę. Stąd film o  ojcu, może bardziej 
o  ojcach. Powstała najpierw historia, po-
tem scenariusz, a na końcu skrypt, z któ-
rym pracowaliśmy na planie. Z  jednej 
strony jesteśmy odpowiedzialni za każdy 
element tej układanki, co nie jest łatwe, 
z drugiej strony to bardzo osobisty projekt. 
Zależało nam, żeby produkt finalny był 
zgodny z naszymi oczekiwaniami. 

CHŁOPAK Z POMORZA KRĘCI 
FILM W NOWYM JORKU

Z Maksem Kubisiem 
poznałem się przy okazji 

eventu, który prowadziłem, 
jednak szybko nasze 

rozmowy zeszły na tematy 
artystyczne.

Zaskoczyło mnie, że młody 
chłopak, pochodzący 

z Pomorza, ma na swoim 
koncie film krótkometrażowy. 

Jeszcze bardziej zdziwiłem 
się, kiedy oznajmił, że ów film 
kręcony był w Nowym Jorku.

CZYLI O SILE MARZEŃ, UPORZE I NIEZACHWIANEJ WIERZE W SIEBIE
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„Two Shores”, bo taka nazwę nosi wasza 
produkcja, jest dramatem psychologicz-
nym. Zrobiliście go jednak z  rozmachem. 
Dramat można zamknąć w  scenach dia-
logowych w  kameralnych przestrzeniach, 
u  was natomiast widz zobaczy wpierw 
sceny w  nowojorskim metrze, a  potem 
potężne sceny zbiorowe we wnętrzach i  to 
ze znanymi twarzami. Na ekranie będzie 
można zobaczyć między innymi Jerzego 
Bończaka. Jak Wam się udało sięgnąć tak 
wysoko? To przecież debiut, a stworzyliście 
pełnowymiarową produkcję.

Droga była kręta i  wyboista. Jak zawsze 
wszystko zaczyna się od szukania inwe-
stora, względnie inwestorów. Ten etap 
przeszliśmy chyba dzięki uporowi i  pasji, 
która w nas była. Pamiętaj, że w Stanach 
jest trochę inaczej niż tutaj. „American 
Dream” jest częścią ich kultury. Inaczej 
niż w Europie, a na pewno w Polsce, tam 
wszystko jest możliwe. I nie jest to slogan. 
Europa jest mocno ugruntowana w wielo-
wiekowej tradycji klasowości. Przez lata 
było tak, że  w środowisku, w którym przy-
chodziłeś na świat zostawałeś do śmierci, 
można było zrobić kilka kroków w  lewo 
czy w prawo, ale niezbyt daleko.. Ameryka 
to kraj emigrantów. To kraj, gdzie kolejne 
pokolenia przybywały szukać raju na zie-
mi i często go odnajdywały, a w zasadzie 
tworzyły go dla siebie. W  mentalności 
Amerykanów wszystko jest możliwe. My 
przez te wszystkie lata spędzone w  USA 
przesiąkliśmy tym i dlatego do końca wie-
rzyliśmy, że się uda. I udało się.

I zaczęliście kręcić.

A  skądże. Dokładnie w  momencie, kiedy 
pozbieraliśmy wszystkie klocki i mieliśmy 
zacząć zdjęcia w Nowym Jorku, wybuchła 
pandemia. W pierwszej chwili, pewnie jak 
każdy, zdecydowaliśmy się o wstrzymaniu 
prac i  przeczekaniu tych kilku miesięcy. 
Wyobraź sobie, że jedną ze scen zbioro-
wych mieliśmy realizować z  ludźmi star-
szymi. Pozyskaliśmy nawet dom seniora, 

który wszedł we współpracę z  nami. Jak 
to ma się do epidemii covid-19 nawet nie 
muszę mówić. Trump nagle pozamykał 
wszystko i wszystkich i jedyne, co zdąży-
liśmy zrobić, to wrócić do Polski.

Upór jednak w was pozostał?

Postanowiliśmy przekuć tę sytuację na 
naszą korzyść. Mianowicie to, co da się 
nakręcić w  Polsce, zrobić na miejscu. 
Przecież do scen w  pomieszczeniach 
nie musimy być w  Stanach. Musieliśmy 
zmienić też reżyserkę, która nie mogła 
przylecieć ze Stanów. Zaprosiliśmy do 
współpracy Matta Subietę i po kolejnych 
miesiącach przygotowań przystąpiliśmy 
do pracy. Zdjęcia zaplanowaliśmy na ma-
rzec 2022. 

Trzeba dodać, że film opowiada o społecz-
ności polsko-ukraińskej w Nowym Jorku.

Dokładnie tak. Więc dokładnie kiedy miał 
paść pierwszy klaps… wybuchła wojna za 
naszą wschodnią granicą. 

Przerwaliście znowu?

Nie, wbrew wszystkiemu wokoło przystą-
piliśmy do pracy. Zajęło to nasze głowy na 
tyle, że pozwoliło nie myśleć tylko o  tra-
gedii w Ukrainie. Pomogło nam przeżyć te 
pierwsze, koszmarne dni wojny. Zadziała 
się rzecz dziwna. W  okresie preprodukcji 
zaliczyliśmy wszelkie możliwe problemy. 
Ale kiedy weszliśmy na plan, praca poszła 
bardzo sprawnie, bez żadnych przeszkód. 

Ekipa w  Polsce stanęła na wysokości za-
dania?

Mieliśmy tutaj na planie około siedem-
dziesięciu osób. Czterdziestu aktorów 
i około trzydzieści osób techniki. Niektó-
rzy aktorzy kilka tygodni wcześniej ucie-
kli z Ukrainy i praca u nas planie była ich 
pierwszą aktorską przygodą w  nowym 
kraju. Wszyscy pracowali jak doskonale 

naoliwiona maszyna, bez najmniejszych 
tarć czy zakłóceń. Mieliśmy wrażenie, że 
przeszliśmy już tak wiele, że życie wysta-
wiło nas na tak ogromną próbę cierpli-
wości, iż teraz możemy przenosić góry. 
Właśnie zakończyliśmy ostatni etap post-
produkcji czyli udźwiękowienie.

Co dalej zatem?

1. Zgłaszamy film na festiwale. Zarówno 
polskie, jak i  2. międzynarodowe, bo film 
jest głównie w języku angielskim, 

Jest szansa, że zobaczymy go i w Gdyni?

Na pewno będziemy startować także i na 
ten festiwal.

Jesteś bardzo młody, masz w  sobie pasję 
i  nie boisz się mierzyć wysoko. Skąd te 
umiejętności?

Pewnie częściowo wynosi się to z  domu, 
a  pewnie częściowo przesiąkłem tym 
w Stanach. Tam pozwalają ci wierzyć, że 
jeśli patrzysz w  odpowiednim kierunku, 
możesz osiągnąć wszystko. Ważne jest 
przekonanie i  nastawienie na sukces. 
Ważne, aby nie skupiać się na proble-
mach, tylko cały czas przed oczyma mieć 
obraz sukcesu, do którego dążysz. Pro-
blemy traktować jako zadania do rozwią-
zania i sukcesywnie je niwe-
lować. I  co najważniejsze, 
otaczać się ludźmi sukce-
su. Pamiętaj: chcesz na-
uczyć się latać jak orzeł, 
spędzaj czas z  orłami, 
nie z kurami!

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Rozmawiał
Tomasz 
Podsiadły
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Po dwóch latach przerwy w Starym Maneżu w Gdańsku odbyło się jedno z najbardziej 
prestiżowych wydarzeń roku - Luxury Night. To tu tworzą się trendy na przyszłe 

lata! Tradycyjnie organizator imprezy Bank Citi Handlowy oraz główny partner tego 
przedsięwzięcia NDI Development zadbali, by nie zabrakło prezentacji najnowszych, 

luksusowych produktów i usług. Goście bawili się także podczas występu satyryka Marcina 
Dańca oraz mieli czas na inspirujące rozmowy kuluarowe.

LUXURY NIGHT 
PO RAZ 7!
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Jesteśmy dumni, że razem z naszym głównym partnerem NDI Deve-
lopment, znów możemy tworzyć przestrzeń do interesujących spo-
tkań ludzi biznesu. To tu poznajemy najciekawsze produkty z seg-

mentu premium, toczymy rozmowy ze swoimi stałymi klientami oraz 
poznajemy nowych partnerów biznesowych. Cieszę się, że kolejna edy-
cja Luxury Night obfitowała w tyle ważnych spotkań i rozmów – mówi 
Łukasz Stybner,  Dyrektor Regionalny Segmentu Klientów Zamożnych 
w Banku Citi Handlowy, który jest głównym organizatorem imprezy.

Wyjątkowy wieczór rozpoczęły prezentacje partnerów Luxury Night. 
Dużym zainteresowaniem cieszyła się m.in. premiera dwóch nowych, 
nadmorskich inwestycji NDI Development – Rezydencji Merwede 
oraz Jagiellońskiej 13.

- To dla nas duża radość, że w tak zacnym gronie możemy się pochwalić 
naszymi nowymi, naprawdę wyjątkowymi projektami. To inwestycje uni-
kalne na rynku nieruchomości. Ekskluzywna Rezydencja Merwede po-
wstaje o krok od plaży, w pierwszej linii brzegowej w Gdańsku Brzeźnie. 

Jest doskonałą propozycją spełniającą potrzeby nabywców poszukują-
cych „second home”, jak również dla inwestorów szukających projektów 
pod wynajem. Z kolei prestiżowa Jagiellońska 13 w Gdańsku, zlokalizo-
wana 900 metrów od Zatoki Gdańskiej, jest idealna jako miejsce doce-
lowe dla aktywnych rodzin z  dziećmi, singli poszukujących miejskiej 
infrastruktury oraz jako inwestycja pod najmem długoterminowy – pod-
kreślał Bartłomiej Oset, Wiceprezes firmy NDI Development, która 
jest głównym partnerem imprezy.

Tradycyjnie wśród gości byli także przedstawiciele marek luksuso-
wych samochodów, usług czy nieruchomości. Po raz pierwszy na Lu-
xury Night zaprezentowało się m.in. Call&Fly, lider na polskim rynku 
w  branży taksówek powietrznych, który oferuje prywatne przeloty 
samolotami i śmigłowcami - od niedużych 3 osobowych samolotów 
jednosilnikowych po kilkunastoosobowe samoloty z  zasięgiem eu-
ropejskim i  transatlantyckim. Ich ofertę dopełniają śmigłowce do-
skonałe do niedalekich podróży po Polsce, które wylądują wszędzie 
tam, gdzie nie ma w pobliżu lotniska.
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Stałym punktem Luxury Night jest też część artystyczna. Tym razem 
pokaz dał słynący ze znakomitego kontaktu z publicznością Marcin 
Daniec. Jego program kabaretowo-muzyczny był na najwyższym 
poziomie. Goście bawili się również podczas koncertu Agnieszki 
Korbolewskiej. Nie zabrakło wyjątkowych konkursów z  nagrodami 
– do wygrania był m.in. lot nad Warszawą od Call&Fly czy voucher 
na zabiegi medycyny estetycznej Anny Butowskiej. Nie obyło się 
oczywiście także bez rozmów i spotkań kuluarowych sprzyjających 
nawiązywaniu nowych, ciekawych relacji.

Niebagatelnym walorem Luxury Night jest to, że co roku pojawiają 
się tu także nowi partnerzy i nowe, luksusowe produkty. Tworzy się 
szczególna przestrzeń networkingowa. Kreowane są trendy na ko-
lejne lata. Już nie mogę doczekać się kolejnej edycji tego wydarzenia 
– mówi Bartłomiej Oset, Wiceprezes NDI Development.

Z kolei Przemysław Kisielewski, Dyrektor Zespołu Opiekunów Klienta 
Zamożnego w  Banku Citi Handlowy dodaje: - Bardzo nas cieszy, że Lu-
xury Night na stałe wpisała się w kalendarz trójmiejskich imprez bizne-
sowych. Jej pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku. Dziś impreza sama 
w sobie stanowi prestiżową i rozpoznawalną markę. Mam nadzieję, że 
z  każdą kolejną jej odsłoną będzie coraz bardziej interesująca, coraz 
lepsza, przyciągnie coraz więcej prestiżowych usług i produktów.

Od 2016 roku wydarzenie odbywa się w Starym Maneżu. Partnerami 
tegorocznego przedsięwzięcia byli Auto Fus Group, Call&Fly, Me-
dycyna Estetyczna Anna Butowska, Mielżyński, KAISER Patisserie, 
Moroccanoil. Patroni medialni to portal trojmiasto.pl, Magazyn Pre-
stiż, Magazyn Pomorski i Express Biznesu.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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„LUBICZ & FRIENDS” 
ZEBRALI 665 TYS. ZŁOTYCH! 
V Kolacja Charytatywna w Hotelu Grand Lubicz dedykowana była rodzinom zastępczym z Ustki 
i okolic. Opiekują się one dziećmi z rodzin niezaradnych, życiowo dysfunkcyjnych, na co dzień 

borykającymi się z trudnościami finansowymi i żyjącymi w trudnych warunkach lokalowych.

Tegoroczną kolację prowadził Łu-
kasz de Lubicz-Szeliski, prezes 
hotelu. Na scenie towarzyszyli mu 

goście specjalni: Izabela Krzan oraz Irek 
Bieleninik. O  podbniebienia wszystkich 
uczestników wieczoru zadbali szefowie 
kuchni z  zespołami grupy Hoteli Lubicz. 
Gościnnie “wystąpił” Mikołaj Rey.

W  trakcie kolacji nie zabrakło występów 
artystycznych wokalistki Sabiny Jeszka 
oraz skrzypaczki MAVI Violin. Dodatkową 
atrakcją był recital Rafała Brzozowskiego. 
I  jak na kolację charytatywną przystało 
tego dnia w jednym miejscu zgromadzili się 
ludzie o  wielkim sercu, którzy sięgnęli do 
portfeli. Zebrano 665 tysięcy złotych, które 
trafią do rodzin zastępczych, które opiekują 

się dziećmi z  rodzin niezaradnych życiowo 
dysfunkcyjnych, a  które na co dzień bory-
kają się trudnościami finansowymi i  żyją 
w trudnych warunkach lokalowych. 

Zarząd Hotelu Grand Lubicz 5* dzięku-
ję wszystkim Sponsorom i  Fundatorom, 
którzy przyczynili się do sukcesu tego 
wieczoru: 
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Granit, Idea SPA, Piekarnia Jakubowscy, 
Kosmoprof, Kancelaria Notarialna Paweł 
Dworczyński i  Aleksandra Gąsecka, All-
food, Renew, Steelcom, Columbus Rowy, 
Polonia, Katarzyna Grzejszczak z  mężem, 
Iglotex, Piekarnia Domin, Eurotorus, Coca-
-Cola, Profitroom, Diversey, Ziarko&Part-
ners, Indeka, Henkel Freixenet, Tem Pack, 
Becco, Sierleccy, Starosielski, Auto-Diug, 
Dukat, Faser Plast, Czarni Słupsk, Restu-
racja Atmosfera, Casa Italia, Dym na Wo-
dzie, Fimal, Adecom, Branq, Farm Frites, 
Frages,  Isajn, Pol-Ryb, Indeka, Rodan 
Dolina Charlotty, Patryk Powązka + Ma-
teusz Nowak, Łukasz Zagalski, Moet Hen-
nessy, Macallan, Dilmah, Centrum Wina, 
Oliver, Wiliam Grants&Sons, Lvmh-Louis 
Vuitton, Marriott Sopot, Hotel Gwiazda 
Morza, Excellent Home, Patrycja Bren-
dler, Krzysztof Hołowczyc, Hotel Sadova, 
Mariusz Podlasiak 4x4, Nomads, Hotel 
Primavera, Baron, Auto Karolina, Sardyna 
Ustecka, Jabczyńska, Dock Bar, Tawerna 
Portowa, Hotel Leda, Jan Błahowicz.

GRATULUJEMY SUKCESU!

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Jeżeli chciałbyś obliczyć, ile możesz zyskać kupując mieszkanie na 
wynajem, podstawą powinno być opracowanie dobrego planu inwe-
stycyjnego - im bardziej szczegółowy tym lepiej. Należy określić w nim 
stan Twojego kapitału, który możesz poświęcić na zakup mieszkania. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapoznaj się z  ofertami kredytowymi 
i wybierz  opcję najkorzystniejszą dla Ciebie. Bardzo ważnym etapem 
planowania jest także stworzenie symulacji ekonomicznej. Inwestor 
musi w niej uwzględnić zakładane dochody, ale i koszty remontu czy 
ewentualnego opłacania czynszu. Zakup mieszkania pod wynajem nie 
musi przynosić zysków przez cały czas. Dochodowość wynajmu zależy 
w dużym stopniu od specyfiki mieszkania. Jeśli będzie ono odpowied-
nio ulokowane i dobrze wyposażone, wówczas możemy liczyć na więk-
sze zyski z wynajmu. Przed zakupem warto uzbroić się w cierpliwość 
i  szukać atrakcyjnej oferty. Wielu inwestorów szuka odpowiedniego 

mieszkania przez wiele miesięcy. Połączenie atrakcyjnej ceny zaku-
pu, dobrej lokalizacji i dobrego stanu mieszkania zapewni największe 
zyski oraz zmniejszy ryzyko inwestycyjne. Musimy mieć jednak świa-
domość, iż takie działania będą wymagały od nas czasu i cierpliwości. 

Znacznie szybciej zakupicie mieszkanie korzystając z  usług wyspe-
cjalizowanej agencji nieruchomości. Agencje dysponują szeroką bazą 
ofert, mogą pomagać w negocjacji ceny oraz wskazać najatrakcyjniej-
sze oferty. 

Nasza Agencja Luxuria Estate specjalizuje się obecnie m.in. w pośred-
nictwie sprzedaży z jednoczesnym wynajmem mieszkań w Batumi. 

Zapraszamy do kontaktu. Joanna Symeryak tel. +48 796 100 155

Zakup mieszkania w Batumi pod 
wynajem - czy to się opłaca?

Taki zakup staje się coraz popularniejszą formą lokowania kapitału nie tylko w Polsce, ale też 
i za granicą. Przychody z tytułu wynajmu są w dzisiejszych czasach bardziej opłacalne niż 

lokaty i rachunki oszczędnościowe w bankach. Aby bezpiecznie wynająć mieszkanie należy 
się do tego odpowiednio przygotować i ocenić skalę potencjalnych zagrożeń.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 51    



 52    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Zacznijmy jednak od tych wydarzeń 
kulturalnych, które ma stałe wpisały 
się w  kalendarz imprez o  charakte-

rze co najmniej regionalnym. W każdy trze-
ci weekend września na terenie dawnego 
opactwa cysterskiego odbywa się Jarmark 
Cysterski. Tegoroczny, XXI jarmark, mimo 
kapryśnej pogody, przyciągnął do Pelpli-
na rzesze turystów. A  ci, mieli do wyboru 
mnóstwo atrakcji, w tym ponad 200 stoisk 
handlowych, pokazy historyczne. Podczas 
Jarmarku odbyły się także trzy koncerty. 
Wcześniej, w  sierpniu, Pelplin obchodził 
urodziny patrona miasta, świętego Bernar-

da. Z  tej okazji 15 sierpnia odbyło się jed-
no z  najważniejszych świąt miasta, które 
w  swojej formie i  treści nawiązuje do cy-
sterskich korzeni Pelplina oraz lokalnych 
tradycji i obyczajów. Podczas imprezy pro-
muje się miody, zioła oraz dary runa leśne-
go. Dzień św. Bernarda to doskonała okazja, 
by za przyczyną jego dziedzictwa, zadbać 
o duszę i ciało.

W  Pelplinie, jak zawsze, w  lipcu i  sierpniu, 
odbywa się Międzynarodowy Festiwal Mu-
zyki Organowej. To wydarzenie kulturalne 
w  tym roku odbyło się po raz 24-ty i  za-

Ostatni czas obfitował 
w Gminie Pelplin w wiele wy-
darzeń, które bez wątpienia 
wpisują się w hasło „Miasto 
z duszą”. Mowa tu nie tylko 
o uroczystościach kultural-
nych, lecz także wielu impre-
zach sportowych, w których 
reprezentanci Pelplina odnie-
śli sukcesy nawet na arenie 
międzynarodowej.

PELPLIN TO MIASTO 
Z DUSZĄ – KULTURALNĄ 
LECZ ZE SPORTOWYM 

ZACIĘCIEM
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inaugurowane zostało 6 lipca koncertem 
głównego organizatora Gedymina Grubby 
(organy) oraz Emisa Asanalieva (skrzypce) 
pochodzącego z  Kirgistanu. Tradycyjnie 
koncerty w  ramach wydarzenia odbywały 
się w  każdą środę lipca i  sierpnia o  godz. 
19.00 w pelplińskiej świątyni. Na tegoroczną 
edycję festiwalu składało się 9 koncertów 
w  dniach od 6 lipca do 31 sierpnia 2022, 
podczas których usłyszeliśmy 35 wykonaw-
ców z 13 polskich miast, 6 krajów Europy i 4 
krajów spoza starego kontynentu. Głównym 
organizatorem festiwalu jest Fundacja Pro-
mocji Sztuki im. Gabriela Fauré działająca 
od 2003 roku, a jego dyrektorem i pomysło-
dawcą od początku istnienia jest aktywnie 
koncertujący na całym świecie wspomniany 
już organista Gedymin Grubba, który w 2021 
roku obchodził 25-lecie pracy artystycznej. 
Fundacja w ciągu wszystkich lat działalno-
ści zorganizowała ponad 750 koncertów, 
a  Dyrektor Festiwalu w  tym roku został 
nagrodzony medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Odznaczenie to nadawane jest 
przez Ministra Kultury i  Dziedzictwa Naro-
dowego osobom szczególnie wyróżniającym 
się w  dziedzinie twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej lub ochronie kultury 
i dziedzictwa narodowego.

Dużym zainteresowaniem cieszy się tak-
że organizowany corocznie przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w  Pelplinie piknik 
czytelniczy „Spacer z Mickiewiczem”. Tego-
roczny miał miejsce w  niedzielne popołu-
dnie 4 września na targowisku miejskim. To 
wydarzenie przyciąga zawsze wielu wiel-
bicieli książki, którzy mają okazję do spo-
tkań literackich, wysłuchania koncertów 
muzyki klasycznej. Finałem tegorocznego 
pikniku była akcja „Narodowego Czytania”, 
podczas której można było usłyszeć frag-
ment „Ballad i romansów” czytanych przez 
przedstawicieli urzędu, oświaty, placówek 
kulturalnych oraz seniorów.

W  tym roku Pelplińska Orkiestra Dęta ob-
chodziła jubileusz 15-lecia istnienia. Z  tej 
okazji 4 listopada w  sali widowiskowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w  Pelplinie, 
która pękała w  szwach, muzycy zagrali 
koncert, który na długo pozostanie w  pa-

mięci. Orkiestra pod batutą niezawodne-
go kapelmistrza Tadeusza Negowskiego 
przywitała marszem „Wiwat”. Podczas 
koncertu nie zabrakło muzyki filmowej, 
jak choćby tematu przewodniego z  filmu 

„Dzień Niepodległości” (który dedykowa-
ny był narodowi ukraińskiemu), czy muzyki 
z filmu „Winnetou”. Orkiestra zagrała kilka 
utworów najsłynniejszych na świecie muzy-
ków, w tym „Bohemians Rapsody” zespołu 
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Queen czy „Somethin’ Stupid” Franka Sina-
try. Warto wspomnieć, iż orkiestra funkcjo-
nuje dzięki ogromnemu zapałowi muzyków, 
a także wsparciu mecenasów kultury z Bur-
mistrzem Pelplina na czele.

Pod względem koszykówki, Pelplin jest 
wyjątkowym miastem. Za sprawą grające-
go na drugim poziomie rozgrywek (Suzu-
ki 1 liga) zespołu Decka Pelplin, biskupie 
miasto promowane jest w  całej Polsce. 
Pelplin jest najmniejszym pod względem 
liczby mieszkańców miastem, które może 
poszczycić się 1 ligą koszykówki, stanowi 
to doskonałą promocję gminy, lokalnych 
przedsiębiorców oraz wywodzących się 
z Pelplina lokalnych produktów.

Pelplin na arenie międzynarodowej promo-
wany jest przez zapaśniczki i  zapaśników 
zespołu Bloczek Team. Ostatnio, za sprawą 
reprezentantki klubu, Magdaleny Głodek, 
mieszkańcy Gminy Pelplin mieli mnóstwo 
powodów do dumy, gdyż zawodniczka 

podczas wrześniowych Mistrzostw Świata 
U23 w  Hiszpanii wywalczyła srebrny  me-
dal. „Zdobyty przez Panią medal Mistrzostw 
Świata jest wybitnym osiągnięciem, któ-
rego gratuluję. Srebro jest też motorem 
napędowym, aby z  kolejnego turnieju rangi 
mistrzowskiej przyjechać z  medalem z  naj-
cenniejszego kruszcu. Jest Pani wzorem 
i  przykładem dla obecnych tu zawodników 
z  KS Bloczek Team, że ciężką pracą i  po-
święceniem – możemy zdobywać najwyższe 
szczyty. Raz jeszcze gratuluję!” – powiedział 
witając srebrną medalistkę Burmistrz Mia-
sta i Gminy Pelplin Mirosław Chyła.

Od jakiegoś czasu, z  sukcesami, w  Pelpli-
nie trwa reaktywacja pięściarstwa. Jest 
to o  tyle ważny powrót do tradycji, gdyż 
z Pelplina wywodzą się wybitni pięściarze, 
w tym Krzysztof Kosedowski (brązowy me-
dal IO w  Moskwie 1980) oraz Leszek Ko-
sedowski (brązowy medal IO w  Montrealu 
1976). Znani sportowcy wspólnie z Klubem 
Sportowym „Wisła” Tczew zaangażowali 

się w  organizację w  Pelplinie gali bokser-
skiej, której II edycja odbyła się w listopa-
dzie tego roku na hali sportowej w Pelplinie. 
Poza 19-toma niezwykle emocjonującymi 
walkami, przybyli kibice mieli okazję spo-
tkać się także z  Dariuszem Michalczew-
skim oraz Grzegorzem Skrzeczem. Patro-
nat nad turniejem objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Pelplin Mirosław Chyła. 

Sport i  kultura nie tylko łagodzą obycza-
je, stymulują także na swój sposób rozwój 
gospodarczy, a  miejscowi przedsiębiorcy 
i  instytucje z  Gminą Pelplin na czele, an-
gażując się w  tego typu wydarzenia dają 
dowód symbiozy. Ta, dzięki swojej wielowy-
miarowości pozwala osiągać sukcesy każ-
dej z  zaangażowanych stron, co wyraźnie 
widać na przykładzie pelplińskich klubów 
sportowych, organizacji, także wydarzeń 
kulturalnych. „Ciało jest świątynią ducha” 
i właśnie w myśl tej parafrazy zaczerpnię-
tej z Księgi Rodzaju podąża Gmina Pelplin, 
wspierając lokalne kulturę i sport.

AUTOR : UMiG Pelplin
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Liderem województwa pomorskiego została 
Gmina Miasto Krynica Morska, która zwy-
ciężyła również w kategorii gmin miejskich. 
Wśród gmin miejsko-wiejskich najwięcej 
punktów otrzymała Jastarnia, a wśród gmin 
wiejskich Gmina Wiejska Pruszcz Gdański. 
W  Gali udział wzięli liczni samorządowcy 
z  całego regionu (włodarze, sekretarze, 
skarbnicy, radni).

Szczególnymi gośćmi wręczającymi sta-
tuetki i  dyplomy byli: Dariusz Drelich - Wo-
jewoda Pomorski, Józef Starnowski - Czło-
nek Zarządu Województwa Pomorskiego, 
Małgorzata Zielińska - Wiceprezes Zarządu 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. 
Jerzego Regulskiego, Zbigniew Pietrzak - 
Rzecznik Prasowy Urzędu Statystycznego 
w  Gdańsku oraz Andrzej Banach - Dyrektor 
FRDL Gdańsk.

- W  ostatnich latach wszyscy przeżywaliśmy 
trudne chwile, ale idziemy do przodu. Co 
ważne w  opublikowanych Rankingach brano 
pod uwagę również zrealizowane inwestycje 

z funduszy unijnych. Najważniejsze, że wszy-
scy tu pracujemy w służbie publicznej. Z góry 
wszystkim dziękuję za udział - powiedział 
Dariusz Drelich. - W samorządzie nie powinno 
być podziałów, to wy wszyscy pracujecie na 
to, aby było dobrze - dodał Józef Starnowski - 
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego. 
Wojewoda Pomorski i  Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego udzielili oficjalnych Patro-
natów wydarzeniu.

- FRDL od wielu lat wspiera samorząd teryto-
rialny. Dużą wagę przywiązujemy właśnie do 
jakości świadczonych przez JST usług. W tych 

trudnych czasach ważne jest, żeby włąsnie 
w  tych małych ojczyznach zapewnić miesz-
kańcom w  miarę stabilne funkcjonowanie - 
przekonywała Małgorzata Zielińska, Człon-
kini Zarządu FRDL. - Opublikowane przez nas 
wyniki świadczą o tym, że nasz Ranking żyje, 
wiel gmin zmieniło swoje miejsca. Co prawda 
liderów trudno jest dogonić, ale próbować 
zawsze można - posumował Andrzej Banach, 
Dyrektor FRDL.

A co o Rankingu mówili sami samorządow-
cy? - Cieszymy się, że jesteśmy tak wysoko 
w Rankingu. Zawsze staramy się jak najlepiej 
wykonywać usługi na rzecz mieszkańców. 
Cieszymy się bardzo z naszej pozycji w Ran-
kingu. Myślę, że zarówno pracownicy naszego 
urzędu, jak i  radni są zadowoleni, że znaleź-
liśmy się tak wysoko w notowaniu. Bierzemy 
udział we wszystkich spotkaniach które or-
ganizuje Fundacja, zarówno w  szkoleniach 
jak i forach. To bardzo ważne inicjatywy, które 
pomagają nam w naszej pracy - mówił Janusz 
Kostecki, Burmistrz Miasta Skórcz - lidera 
powiatu starogardzkiego.

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: mat. prasowe

Poznaliśmy zwycięzców 
Rankingu Gmin Województwa 

Pomorskiego
Ogłoszenie wyników 

Rankingu Gmin 
Województwa Pomorskiego 

2022 odbyło się podczas 
uroczystej Gali 18 listopada 
w Gdańsku na 34 piętrze 

Olivia Star.
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Starosta Malbork Mirosław Czapla, wojt Kobylnicy Leszek Kuliński, wojt Karsin Roman Brunke, z-ca wójt Cedry 
Wielkie Janusz Goliński w którego imieniu medal odebrał Z-ca Piotr Jasiński, wójt gminy Ustka Anna Sobczuk 
Jodłowska, wojt gminy Słupsk Danuta Dykier, wojt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol

Starosta Człuchowa Aleksander Gappa, wójt gminy Luzino Piotr Wejer,  burmistrz miasta Reda Krzysztof Krzemiński
prezes TK Jerzy Stępień, wójt gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela. 

18.11.2022. W  auli Solparku w  Kleszczo-
wie odbyła się Gala Liderów Samorządów 
1990-2023. Laureatami byli wójtowie i bur-
mistrzowie z  co najmniej czterema kaden-
cjami na czele samorządu oraz starostowie 
z co najmniej trzema kadencjami. Specjalną 
grupę laureatów stanowili samorządowcy 
miast i gmin, którzy stoją na czele samorzą-
du nieprzerwanie od 1990 roku oraz starości, 
którzy są na czele powiatu od 1999 roku.

Gościem specjalnym gali był współtwórca 
reformy samorządowej Jerzy Stępień, który 
udekorował laureatów medalem „Lider Sa-
morządów 1990 - 2023”. Organizatorem gali 
był wydawca roczników „Najlepsze Samo-
rządy w Polsce” Weber sp.z o.o.

Nagrodzono 
samorządowców, którzy 
od wielu lat ciężko 
pracują na rzecz lokalnych 
społeczności. Z rąk Jerzego 
Stępnia, współtwórcy 
reformy samorządowej 
odebrali medal “Lider 
Samorządów 1990 - 2023”.

KLESZCZEWO GOŚCIŁO 
LIDERÓW SAMORZĄDÓW

TEKST: Janusz Weber ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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Rozmowa ze Starostą 
Malborskim Mirosławem 
Czaplą jednym z laureatów 
Gali Liderów Samorządów.

ROBIĘ CO MOGĘ, ABY CELE 
ZOSTAŁY ZREALIZOWANE

TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Piotr Żagiell

Jakimi cechami powinien być obdarzony 
człowiek, który czterokrotnie został wybra-
ny na starostę powiatu malborskiego?

Osobowość nie jest człowiekowi dana przy 
narodzinach. Kształtuje się ją wraz z  cza-
sem i  przebytą życiową drogą. Ma ona 
zasadniczy wpływ na funkcję jaką pełnię. 
Jestem osobą pewną siebie, odważną, 
charyzmatyczną i  pozytywnie nastawioną 
do życia. Za tymi cechami idzie moje do-
świadczenie w samorządzie, jak i skutecz-
ne  zarządzanie projektami oraz zespoła-
mi pracowników. Pełnienie wielu funkcji 
w urzędach nauczyło mnie empatii i właści-
wego podejścia do petentów.

Jest Pan ambitną osobą z  długim stażem 
zawodowym. Czy szerokie wykształcenie 
i kontakty biznesowe pomagają w sprawo-
waniu urzędu starosty? 

W  samorządzie trzeba powiązać ze sobą 
działania narzucone z ramienia rządu z po-
trzebami mieszkańców. Często łączenie ich 
ze sobą jest trudne, ale taka jest moja rola. 
Aby być liderem liczą się kompetencje i wy-
kształcenie. Skończyłem inżynierię środo-
wiska, ekonomię, zarządzanie nieruchomo-
ściami oraz MBA. Bardzo aktywnie działam 

w polityce i biznesie. Każdy dzień uczy mnie 
wielu nowych rzeczy, które konsekwentnie 
wprowadzam w sprawowanie urzędu staro-
sty powiatu.

Jestem samorządowcem z  najdłuższym 
stażem. Pracę dla mieszkańców zacząłem 
od Rady Miasta Malborka w 1990 roku. Na-
stępnie byłem członkiem zarządu powiatu 
malborskiego i przewodniczącym rady po-
wiatu, a od czterech kadencji pełnię funk-
cję starosty malborskiego.

Starostą zostałem wybrany w  2006 roku 
i już czwartą kadencję trwa ta misja. Ludzie 
widzą, to co się robi dla nich, dla miasta 
Malborka i całego powiatu. Zaufali mi, a ja 
robię co mogę w  tych trudnych czasach, 
aby wszystkie założone cele zostały zreali-
zowane. Cieszą mnie kolejne projekty, jakie 
powstają w Malborku i okolicach.

Co czeka samorządy w  najbliższej przy-
szłości?

Praca w  samorządzie w  ostatnich latach 
w Polsce stała się skomplikowana i trud-
na z  powodu centralizacji zadań. Rząd 
nam zabiera kompetencje oraz uszczupla 
zasoby finansowe. Z  własnego budżetu 

coraz więcej dopłacamy do oświaty, służ-
by zdrowia i innych struktur. Na szczęście 
nasze dwa szpitale są dobrze zarządzane 
i  nie przynoszą straty, ani nie potrzebują 
wsparcia finansowego. Nasz powiat ma 
potencjał, ale i on z każdym rokiem słab-
nie. Młodzi ludzie wyjeżdżają do więk-
szych ośrodków jak Trójmiasto, Olsztyn 
czy Warszawa. Tam pracują, zakładają 
rodziny i tam też opłacają podatki. Mamy 
wyraźny odpływ finansowy ze środków 
Pit i Cit.

Malbork jest miastem znanym na mapie 
Polski. Dzięki historii i  zabytkom wciąż 
mamy turystów. Nawet obecnie po sezo-
nie letnim hotele są wypełnione osobami 
powiązanymi ze stacjonującą tu jednostką 
NATO.

Ten rok będzie trudny i już mamy plan cię-
cia wydatków. Pandemia, która przetoczyła 
się przez Polskę zamroziła kilka projektów, 
spowodowała też zachwianie wpływów do 
budżetu. Wiele mniejszych jednostek sa-
morządowych może mieć teraz poważne 
problemy, z którymi do tej pory się nie mie-
rzyli. Nie da się jednoznacznie oszacować 
przyszłości, ale może trzeba będzie zasta-
nowić się nad liczbą powiatów i gmin.
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MŁODZIEŻ PONOWNIE WYJECHAŁA DO 
UFFENHEIM W BAWARII

Po długich, spowodowanych pandemią, 
ograniczeniach w  kontaktach z  zagra-
nicznymi partnerami do zaprzyjaźnionego 
z  Kolbudami miasta Uffenheim w  Bawarii 
ponownie wyjechała młodzież z  gminnych 
szkół. W projekcie edukacyjno – krajoznaw-
czym, który zorganizowano na przełomie 
września i  października, uczestniczyło 
30 uczniów klas ósmych z  opiekunami. 
 
- Nareszcie możemy wrócić do tego, co sta-
nowi jedną z  największych wartości part-
nerstwa między naszymi samorządami, 
czyli wymiany młodzieży szkolnej – mówi 
wójt Andrzej Chruścicki. – Podczas pobytu 
w Bawarii nasi uczniowie uczestniczyli m.in. 

w  zajęciach ekologiczno-edukacyjnych. 
Mieli też okazję poznać historię i zabytki na-
szego zaprzyjaźnionego miasta Uffenheim. 
Taka forma współpracy służy oczywiście na-
wiązywaniu nowych przyjaźni i doskonaleniu 
znajomości języków obcych. W dzisiejszych, 
trudnych czasach współpraca wewnątrzeu-
ropejska ma ogromne znaczenie.

Po raz pierwszy w  wieloletniej historii 
Partnerstwa Gminy Kolbudy i  Miasta Uf-
fenhaim – dzięki zaangażowaniu Dyrek-
tor ZKiW w  Kolbudach Doroty Banasiak 
– wyjazd młodzieży uzyskał zewnętrzne 
wsparcie finansowe. Projekt został dofi-
nansowany ze środków międzynarodowej 
organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego.

Tegoroczna jesień to bardzo 
aktywny okres dla samorzą-
dowców z Gminy Kolbudy. 
Lokalne władze podejmują 
szereg inicjatyw w obszarze 
współpracy międzynarodo-
wej, rozwoju usług społecz-
nych, w tym kierowanych do 
obywateli Ukrainy szukają-
cych bezpieczeństwa w na-
szym kraju. 

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ 

USŁUG SPOŁECZNYCH
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PARTNERSTWO Z GRECKĄ GMINĄ

Gmina Kolbudy podejmuje również dzia-
łania służące budowaniu partnerstwa 
z  grecką gminą Egaleo. W  pierwszym ty-
godniu października, na zaproszenie Dy-
rektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie 
RP w  Atenach Anny Sardis oraz Prezes 
Fundacji Instytut im. J. Słowackiego Elż-
biety Panajota-Nawrockiej, pojechali Wójt 
Andrzej Chruścicki oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Kowalach Sabina Leyk-
-Kania. Celem wizyty było zainicjowanie 
współpracy międzynarodowej pomiędzy 
gminą Kolbudy a  gminą Egaleo. Plano-
wane jest także uruchomienie wymiany 
kadry pedagogicznej i  uczniów pomiędzy 
szkołami, dla których gmina Kolbudy jest 
organem prowadzącym oraz Szkołą Pol-
ską przy Ambasadzie RP w Atenach.

Podczas wizyty w  Atenach wójt Andrzej 
Chruścicki omawiał możliwości i  uwarun-
kowania współpracy gminy Kolbudy m.in. 
z  Burmistrzem Gminy Egaleo Ioannisem 
Gkikasem, Zastępcą Burmistrza Nikosem 
Asimakopoulosem oraz Naczelnikiem Wy-
działu Oświaty Nikosem Kabbadiasem.

– Nasi Partnerzy są żywo zainteresowani 
współpracą z gminą Kolbudy. Są zauroczeni 
jej walorami przyrodniczo-krajoznawczymi. 
Są również otwarci na dzielenie się swoją 
tradycją i  kulturą z  naszymi mieszkańca-
mi – stwierdził po spotkaniu wójt Andrzej 
Chruścicki. – Mam nadzieję, że już niedługo 
będziemy mogli rozszerzyć nasze dotych-

czasowe partnerstwa o współpracę z grec-
kim Egaleo. 

PIONIERSKIE PROJEKTY W OBSZARZE 
USŁUG SPOŁECZNYCH

Tegoroczna jesień to również czas wzmo-
żonej aktywności samorządu w  zakresie 
rozwoju usług społecznych i  oferty de-
dykowanej starszym mieszkańcom. Pod 
koniec września w  Szkole Podstawowej 
w Kowalach, po raz kolejny zorganizowano 
Bal Seniora, na którym bawiło się około 
trzysta osób. Zorganizowano też jubile-
uszową galę, podczas której uhonorowano 
pary świętujące pięćdziesiątą rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. Wzięli 
w  niej udział i  zostali wyróżnieni okolicz-
nościowymi upominkami również miesz-
kańcy świętujący 60, 65, a nawet 75 lecie 
wspólnej drogi przez życie.

Potwierdzeniem tego, że działania samo-
rządu są doceniane w  zakresie dostar-
czanych lokalnie usług społecznych jest 
fakt, że Ministerstwo Rodziny i  Polityki 
Społecznej powierzyło  Gminie Kolbudy 
realizację projektów w  ramach grantu pt. 
„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie me-
chanizmów i  planów deinstytucjonalizacji 
usług społecznych”. 

- Wśród jednostek samorządowych, które 
resort obdarzył zaufaniem i  docenił dotych-
czasową działalność, znalazło się tylko 20 
samorządów z całej Polski. Kolbudy są w tym 
gronie jedną z zaledwie trzech gmin wiejskich 
– mówi zastępczyni wójta Anita Richert-Kaź-
mierska. - Na przygotowanie lokalnego planu 
deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz 
wdrożenie pilotażowych usług asystenckich 
i  opiekuńczych dla osób niesamodzielnych 
w celu rozwijania ich samodzielności w życiu 
codziennym gmina otrzyma środki w wysoko-
ści 1,5 mln zł.

WSPARCIE DLA OBYWATELI UKRAINY

Od kilku miesięcy Gmina Kolbudy oraz 
Stowarzyszenie Kaszubskie Centrum Edu-
kacji Vademecum realizują też finansowa-
ny ze środków pozabudżetowych projekt 
„Trzy Powiaty dla Ukrainy – program ak-

tywizacji zawodowej i  społecznej cudzo-
ziemców w powiecie gdańskim, wejherow-
skim i kościerskim”. 

- W utworzonym przy urzędzie gminy Punkcie 
Obsługi Cudzoziemców obywatele Ukrainy 
mogą liczyć na profesjonalne doradztwo 
zawodowe, wsparcie prawne bądź psycholo-
giczne, kursy językowe czy wsparcie tłuma-
cza w kontaktach z instytucjami publicznymi 
– mówi Anita Richert – Kaźmierska. - Podej-
mowane inicjatywy służyć mają też aklima-
tyzacji w nowym dla nich środowisku i inte-
gracji z lokalną społecznością.

BLISKA WSPÓŁPRACA 
Z ORGANIZACJAMI NGO

W  działaniach na rzecz lokalnej społecz-
ności samorząd chętnie korzysta z  pomo-
cy i  wsparcia organizacji pozarządowych. 
W Urzędzie Gminy Kolbudy odbyło się nie-
dawno pierwsze Gminne Forum NGO. Tego 
typu spotkania mają na celu zacieśnianie 
i  rozwój współpracy podmiotów działają-
cych w obszarze sportu, kultury, integracji, 
krzewienia obyczajów i  tradycji czy niosą-
cych wsparcie osobom potrzebującym. To 
również platforma wymiany doświadczeń 
i  pomysłów ludzi pełnych pasji, ambicji 
i woli działania na rzecz mieszkańców. 

AUTOR : UG Kolbudy
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Samochód, mimo wielu lat, jest sprawny 
techniczny. Przeszedł przeglądy technicz-
ne i śmiało może jechać na wschód. Został 
również wyposażony w nowy sprzęt (narzę-
dzia hydrauliczne, motopompa pożarnicza, 
agregat prądotwórczy, zestaw węży, gaśni-
ca, hełmy, drabina i apteczka).

- Zdajemy sobie sprawę, że jest to kropla w mo-
rzu potrzeb. Jestem jednak przekonany, że nasi 
sąsiedzi z Ukrainy ucieszą z każdego sprawne-
go pojazdu, który w  tych niezwykle trudnych 
czasach będzie służył w walce o ludzkie zdro-
wie i życie. Cieszy mnie również fakt włączenia 
się Pana Jakuba Kaszuby Prezesa Base Group 
Sp. z o.o. w pomoc w doposażeniu samochodu 
– mówi wójt Janusz Goliński.

Przed przekazaniem wozu wójt Janusz Go-
liński i Ivan Korud, mer Owrucza podpisali 
stosowne porozumienie.

- Wizyta gości z  Ukrainy była też doskonałą 
okazją do rozmów na temat współpracy. Wszy-
scy byśmy chcieli, aby wojna skończyła się jak 
najszybciej. Ludzie wróciliby do normalnego 
życia, a  my moglibyśmy nie tylko nieść na-
szym sąsiadom pomoc, ale także pracować 
nad wspólnymi projektami, z których korzyści 
czerpałyby obie strony – dodaje wójt Goliński.

Warto na koniec jeszcze dodać, że były 
marszałek województwa pomorskiego Jan 
Kozłowski i  Leonid Dudko, szef dubień-
skiego przedstawicielstwa Tarnopolskiego 
Obwodowego Oddziału Międzynarodowego 
Centrum Wdrażania Programów UNESCO 
są bardzo zaangażowani w  projekt nawią-
zania współpracy naszej gminy z  miastem 
Owrucz i  to dzięki ich inicjatywie naszą 
gminę odwiedzili goście z Ukrainy.

Poszedł na emeryturę, ale nadal 
będzie ratował życie

Miał przejść na zasłużoną emeryturę, stałby w pokrzywach albo służył za eksponat muzealny. Postanowiono 
go reanimować i oddać tam, gdzie wciąż będzie potrzebny. Wysłużony w Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Cedrach Wielkich samochód Magirus trafi do miasta Owrucz w obwodzie żytomierskim w Ukrainie, gdzie na 
pewno będzie służył mieszkańcom objętego wojną miasta.

AUTOR: UG Cedry Wielkie
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DROGA DZIERZGOŃ – ŻUŁAWKA 
SZTUMSKA

To największa inwestycja na drogach powia-
towych w  ostatnich kilkunastu latach. Na 
długości ok. 11 km drogi powiatowej łączącej 
miejscowości Żuławka Sztumska i  Dzierz-
goń wykonano wzmocnienie jej konstruk-
cji. Droga ta ma teraz nowe trzy warstwy 
asfaltowe na całej szerokości. W  ramach 
inwestycji wykonano m.in. chodniki oraz 
zatoczki autobusowe z  peronami, obu-
stronne pobocza, oświetlenie hybrydowe, 
zamontowano nowe wiaty autobusowe, wy-
profilowano i  odtworzono rowy przydrożne, 
wymieniono przepusty drogowe, wykonano 
nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi. 
Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 
15.138.399,31 zł i  w  połowie została dofi-
nansowana z  środków Rezerwy Subwencji 

Ogólnej Budżetu Państwa. Pozostałe środki 
pochodziły z budżetu powiatu. 

JORDANKI

Przebudowie poddano część drogi powiatowej 
w miejscowości Jordanki w gminie Stary Targ. 
W ramach zadania poszerzono jezdnię do pa-
rametrów zgodnych z  warunkami technicz-
nymi dla dróg powiatowych (5,5 m). Ponadto 
w miejscu tym wykonano: nową nawierzchnię 
asfaltową wraz z  warstwą przeciwspękanio-
wą, chodnik, zatoczkę autobusową wraz z pe-
ronem, kanał technologiczny, bariery ochron-
ne, przepusty drogowe, a także oznakowanie 
pionowe i  poziome. Wartość zrealizowanych 
robót wyniosła 1.693.799,98 zł. Zadanie zo-
stało objęte dofinansowaniem z  Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 402.348 zł. 
Przebudowa zakończona się w sierpniu.

Wielu mieszkańców naszego 
regionu na własne oczy może 
podziwiać jak dużo zadziało 
się w mijającym roku w po-
wiecie sztumskim. Inwesto-
wano w drogi oraz ekolo-
giczne źródła energii. Łączna 
wartość tych inwestycji to 
kwota ponad 30 mln złotych. 
Niemal połowa środków po-
chodziła z budżetu powiatu, 
pozostałe ze środków rzą-
dowych oraz dotacji z gmin 
powiatu sztumskiego.

REKORDOWE 
INWESTYCJE 

W POWIECIE SZTUMSKIM
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MONASTERZYSKO

Przebudowano mierzącą ok 3 km drogę po-
wiatową łączącą drogę wojewódzką nr 515 
z  miejscowością Manasterzysko Wielkie 
w  gminie Stary Dzierzgoń. W  ramach za-
dania wykonano nową nawierzchnię asfal-
tową na istniejącej szerokości drogi wraz 
z  zjazdami drogowymi, obustronnym po-
boczem, wyprofilowaniem rowów oraz ich 
odkrzaczeniem. Wartość zrealizowanych 
prac wyniosła 1.374.200,06 zł i  w  całości 
została pokryta środkami własnymi powia-
tu sztumskiego. 

ULICA KOŚCIUSZKI W DZIERZGONIU

Przebudowę przeszła droga powiatowa 
przy ul. Kościuszki w  Dzierzgoniu. W  ra-
mach zadania dokonano kompleksowej 
wymiany starej zużytej nawierzchni z  hek-
sagonalnych płyt betonowych (trylinka) 
na nawierzchnię z  kostki betonowej. Wy-
konano również nowy chodnik wraz z  doj-
ściami do znajdujących się tam budynków 
wielorodzinnych. Długość zmodernizowanej 
drogi wyniosła 127 m, a  jej koszt wyniósł 
245.498,04 zł. Zadanie zostało dofinanso-
wane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
kwotą 138.466 zł, a także z budżetu Gminy 
Dzierzgoń kwotą 53.466,02 zł. Taką samą 
kwotę na tę inwestycję przeznaczył powiat 
sztumski. Przebudowa została zakończona 
w kwietniu br.

ULICA MICKIEWICZA W DZIERZGONIU

Zakończyła się przebudowa mierzącej ok 
100 m długości drogi powiatowej zlokalizo-
wanej przy ul. Mickiewicza w  Dzierzgoniu. 
W  ramach zrealizowanych robót wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową wraz z  kom-
pleksową podbudową, a  także chodnik 
z kostki brukowej. W pasie drogowym został 
umieszczony kanał technologiczny. Przebu-
dowa została zakończona maju, a  jej war-
tość wyniosła 302.785,08 zł. Zadanie zosta-
ło dofinansowane z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg kwotą 100.412 zł, a pozostałe 
środki, po połowie, zostały sfinansowane 
z  budżetu Powiatu Sztumskiego i  Gminy 
Dzierzgoń.

STARY DZIERZGOŃ - PIASKI

Przebudowie poddano mierzącą ok 1,5 km 
drogę powiatową nr 3117G łączącą Stary 
Dzierzgoń z miejscowością Piaski. W ramach 
zadania wykonano nową nawierzchnię as-
faltową w  istniejącej szerokości drogi wraz 
z zjazdami drogowymi i indywidualnymi oraz 
obustronne pobocza. Zadanie w całości sfi-
nansowane z  środków własnych Powiatu 
Sztumskiego i wyniosło 496.839,15 zł. 

ULICA KRÓLOWEJ JADWIGI W SZTUMIE

Przebudowano jedną z  najkrótszych dróg 
powiatowych na terenie Sztumu. Mowa 
o  mierzącej 115 m drodze powiatowej zlo-
kalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi. 
W  ramach zadania wykonano nową na-
wierzchnię asfaltową wraz z  regulacją 
urządzeń umieszczonych w  drodze oraz 
chodnik. Przebudowa drogi została zakoń-
czona w  tym roku, a  jej wartość wyniosła 
246.239,79 zł. Zadanie zostało dofinanso-
wane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
kwotą 77.420,00 zł, a także z budżetu Mia-
sta i Gminy Sztum kwotą 50.000,00 zł oraz 
Powiatu – 118 819, 79 zł.

INWESTYCJE W DZIAŁANIA 
PROEKOLOGICZNE

W ramach działań proekologicznych, szcze-
gólnie cennych w ostatnim czasie w związku 
z  podwyżką nośników energii, przeprowa-
dzono termomodernizację na obiektach po-
wiatowych – na budynku Starostwa, Zespołu 
Szkół w  Sztumie, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz przystani żeglarskiej 
w Białej Górze. 

W  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w  Kołozębiu wykonano moderni-
zację systemu ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej. Inwestycja objęła cały obiekt. 
W  miejsce nieefektywnych dotychczaso-
wych węglowych źródeł ciepła wykonano 
instalację składającą się z  zespołu trzech 
pomp głębinowych wykorzystujących do 
odgrzania ośrodka wodę pobieraną z  ziemi 
z głębokości 100 m. Wykonano także zupeł-
nie nową instalację centralnego ogrzewania 

oraz ciepłej wody użytkowej w całym budyn-
ku. Dla lepszego bilansowania zużywanej 
mocy elektrycznej wykonano dodatkowo 
instalację fotowoltaiczną. 

Łączny koszt tych działań wyniósł ponad 
3,9 mln zł. Prawie 70% środków pochodziło 
z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych, a reszta z budżetu powiatu.

Ponadto zmodernizowano część szkoły 
w  Specjalnym Ośrodku szkolno-Wycho-
wawczym w  Uśnicach pod kątem osób 
niepełnosprawnych (winda, przebudowa 
pomieszczeń, korytarzy), a  także zabez-
pieczeń przeciwpożarowych. Łączny koszt 
prac wyniósł ok. 1,7 mln zł i niemal w 90% 
został sfinansowany ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 
PFRON. Pozostałe środki pochodziły z  bu-
dżetu powiatu.

Leszek Sarnowski - to był wyjątkowy rok 
pod względem inwestycji. Skupiliśmy się 
na drogach, bo tu potrzeb było najwięcej 
i jest jeszcze wiele do zrobienia. W kolejnych 
latach chcemy postawić na działania eko-
logiczne i  energooszczędne we wszystkich 
naszych obiektach użyteczności publicznej. 
Nie będzie to łatwe, bo postępująca infla-
cja, wzrost kosztów nośników energii czy 
narzucanie samorządom nowych zadań, bez 
zapewnienia odpowiednich środków, z pew-
nością ograniczy nam realizację ambitnych 
planów. Dysponuję jednak sprawnym i  am-
bitnym zespołem pracowników i  z  pewno-
ścią poradzimy sobie w  najtrudniejszych 
sytuacjach.

AUTOR : Starostwo Powiatowe w Sztumie
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- Bylismy jedną z pierwszych gmin w Polsce, 
w której wybudowano farmy wiatrowe – mówi 
burmistrz Sztumu Leszek Tabor. - Decyzje 
dotyczące ich lokalizacji dla prywatnych in-
westorów wydawaliśmy prawie 20 lat temu. 
Dziś we wszystkich naszych domach, zakła-
dach pracy płynie zielona wiatrowa energia, 
ale jeszcze ciągle niestety, nie mamy z tego 
profitów w  postaci niższych cen prądu. Na 
Ziemi Sztumskiej już wypełniliśmy zobowią-
zania klimatyczne Polski wobec Unii Euro-
pejskiej. W  tym kierunku należy też eduko-
wać młode pokolenie. 

Tak zrodził się projekt utworzenia specjal-
nej pracowni, w  której uczniowie ze szkół 
podstawowych miasta i  gminy Sztum (ale 
też okolicznych) poszerzaliby swoją wiedzę 
na temat efektywności energetycznej, wy-
korzystania alternatywnych źródeł energii 
oraz ich wpływu na środowisko naturalne. 

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii 
powstała w Szkole Podstawowej nr 1, której 

dyrekcja i kadra podjęła się realizacji pro-
jektu „Promocja odnawialnych źródeł ener-
gii oraz sposoby ich wykorzystania jako 
element ochrony środowiska przyrodnicze-
go”. Realizacja była możliwa dzięki środ-
kom (ponad 57 700 zł) przekazanym na za-
kup zestawów dydaktycznych związanych 
z energią odnawialną przez firmę ADM Sp. 
z o.o. w Czerninie, działającej w branży spo-
żywczej. Natomiast Urząd Miasta i  Gminy 
Sztum sfinansował remont pomieszczenia 
oraz zakup mebli za ponad 62 800 zł.

Uroczyste otwarcie pracowni OZE od-
było się 15 listopada. W  uroczystości 
uczestniczyli przedstawiciele firmy ADM 
w Czerninie: dyrektor Maciej Komorowski, 
Małgorzata Jaworska i  Katarzyna Knapik 
oraz Anna Zawadka, zastępca Burmistrza 
Sztumu, Katarzyna Krzyżykowska, dyrek-
tor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.

Uczniowie Jedynki przedstawili prezenta-
cję na temat odnawialnych źródeł ener-

gii. Potem zaproszeni goście wspólnie 
z uczniami, podzieleni za zespoły, wykony-
wali różne zadania, wykorzystując zesta-
wy zakupionych pomocy dydaktycznych. 
M.in. budowali turbinę wiatrową, z  której 
popłynęła energia elektryczna. 

- Takie zajęcia są ciekawe, dużo szybciej 
i  łatwiej można zrozumieć dany temat – 
mówi jeden z uczniów.

Na koniec przeprowadzono quiz z  wiedzy 
dotyczącej OZE. Chyba nie trzeba doda-
wać, że wypadł bardzo dobrze.

- Chciałbym raz jeszcze podziękować fir-
mie ADM Czernin, która nie po raz pierw-
szy wspiera ambitne projekty edukacyjne 
naszych szkół - dodaje burmistrz Leszek 
Tabor. – OZE to nasza teraźniejszość i przy-
szłość. Zasoby odnawialne zgodne z  natu-
rą. Niestety, rządzący politycy to blokują. 
Dlatego tak ważna jest edukacja młodego 
pokolenia.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie otwarto jedną z pierwszych w Polsce 
Pracownię Odnawialnych Źródeł Energii.

Z CZYSTĄ ENERGIĄ

AUTOR: UM Sztum
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Inwestycja będzie kosztowała ponad 
51,5 mln zł. Dofinansowanie z  Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 

roku to  18,7 mln zł. Termin wykonania 
to połowa 2025 r. a wykonawcą będzie kon-
sorcjum firm: POLIMEX Infrastruktura Sp. 
z o.o. i POLIMEX MOSTOSTAL S.A.

KLUCZOWA INWESTYCJA 

Węzeł Śmiechowo (Zryw) to niezwykle waż-
na inwestycja, ponieważ Wejherowo na ca-

łej swojej długości jest przecięte drogą 
krajową nr  6 i  linią kolejową, co powoduje 
bardzo duże utrudnienia w funkcjonowaniu 
mieszkańców, biznesu i gospodarki.

- Dzisiaj podpisujemy umowę na  realizację 
tej  ważnej inwestycji. Dotrzymujemy słowa 
- budowa się rozpoczyna. Konsekwentnie, 
etapami realizujemy budowę Węzła Zryw, 
który obecnie wkracza w  najważniejszą 
fazę i  doprowadzimy to  zadanie do  końca 
– podkreśla prezydent Wejherowa Krzysz-

tof Hildebrandt. – Ze  względu na  ogromne 
koszty związane z budową, miasto nie byłoby 
w stanie takiej inwestycji zrealizować samo-
dzielnie. Dzięki zrozumieniu i  przychylności 
miastu osób, takich jak wiceminister Marcin 
Horała i  Wojewoda Pomorski Dariusz Dre-
lich, ta inwestycja jest realna. Budowa tego 
bezkolizyjnego węzła rozwiąże problemy 
komunikacyjne we wschodniej części Wejhe-
rowa, ponieważ połączymy północną i połu-
dniową część Wejherowa, ale będzie to także 
połączenie z powstającą Trasą Kaszubską.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Grzegorz Dąbrowski, dyrektor operacyjny PO-
LIMEX Infrastruktura Sp. z o.o. podpisali umowę na budowę jednego z najważniejszych etapów 
Węzła Śmiechowo (Zryw). Umowę podpisano w wejherowskim ratuszu w obecności m.in. wice-

ministra Marcina Horały i Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha. 

RUSZA BUDOWA WĘZŁA 
ZRYW W WEJHEROWIE
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WIADUKT PODZIEMNY, RONDA I ULICE 
DOJAZDOWE 

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta   Beata 
Rutkiewicz, w ramach inwestycji, na którą 
podpisano umowę powstanie bezkolizyjne 
skrzyżowanie z wiaduktem pod drogą kra-
jową nr 6, oddzielny pas jezdni w kierunku 
Gdyni (wzdłuż drogi krajowej 6), rondo po-
między krajową „szóstką” a torami kolejo-
wymi z  drogami dojazdowymi w  kierunku 
Gdyni. Natomiast zgodnie z  porozumie-
niem z  lipca 2017 roku, zawartym mię-
dzy PKP PLK S.A. i  miastem Wejherowo 
oraz Powiatem Wejherowskim i Wojewódz-
twem Pomorskim, budową tunelu pod  to-
rami zajmą się i  sfinansują PKP Polskie 
Linie Kolejowe - obecnie zaawansowane są 
prace projektowe.

- Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu i pracy 
władz samorządowych, miasto otrzymuje 
środki z rządowego programu na ważne dla 
mieszkańców inwestycje, którzy będą mogli 
sprawniej i bezpieczniej się poruszać – mówi 
wiceminister Marcin Horała. – Jestem prze-

konany, że dzisiejsza umowa, w pewnym sen-
sie finał starań, nie będzie końcem i  będą 
kolejne dotacje i kolejne dobre informacje. 

- Węzeł Zryw jest realizowany etapami, ta 
część, na  którą dzisiaj podpisywana jest 
umowa, jest jednym z  ważniejszych etapów 
- mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. 
- Prace prowadzone będą po północnej i po-
łudniowej oraz wschodniej i zachodniej czę-
ści miasta. Powstanie kluczowe połączenie 
dla m.in. mieszkańców.  

W  inwestycji partycypować będą także 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gdyni, które wybuduje i przebu-
duje sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowe w kwocie 633 tys. zł. Także spółka 
Chopin Telewizja Kablowa we własnym za-
kresie wykonana roboty budowlane obejmu-
jące budowę i przebudowę sieci telekomuni-
kacyjnej należącej do Chopin TK.

W  podpisaniu umowy uczestniczyli za-
stępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i  Ar-
kadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta 

Bogusław Suwara oraz wejherowscy radni 
m.in.: Jacek Gafka, Leszek Szczypior, Piotr 
Bochiński, Henryk Jarosz, Tomir Ponka.

AKCJA SPOŁECZNA ZRYW 
NA ŚMIECHOWIE

Należy przypomnieć akcję społeczną 
ZRYW NA  ŚMIECHOWIE, która rozpo-
częła się na początku stycznia 2021 roku. 
Jej celem było pozyskanie finansowego 
wsparcie ze strony rządu na budowę bez-
kolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmie-
chowie. W  tym celu powstała specjalna 
petycja skierowana do GDDKiA oraz rządu 
i pomorskich parlamentarzystów, którą 13 
kwietnia 2021 roku w  imieniu mieszkań-
ców złożyli miejscy radni Mariusz Łupina, 
Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i  Tomir 
Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo 
utrudniała zbieranie podpisów, łącznie 
apel podpisało co   najmniej 1366.  miesz-
kańców. Organizatorzy akcji bardzo dzię-
kują wszystkim mieszkańcom za poparcie 
petycji, która była potrzebna i - jak się oka-
zuje - skuteczna.

AUTOR : UM Wejherowo
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Planowany całkowity koszt realizacji Pro-
jektu [PLN] – 17 877 320,37 PLN

Wysokość dofinansowania ogółem [PLN] – 
9 299 651,84 PLN

Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-
-ściekowego w aglomeracji Zblewo, to jed-
na z rekordowych inwestycji pod względem 
budżetu w historii Gminy Zblewo. Wartość 
projektu wynosi ponad 17  877  320,37 zł, 
z czego aż 85% kosztów kwalifikowalnych 
to unijne dofinansowanie, zdobyte przez 
Gminę Zblewo.

Projekt był ogromnym wyzwaniem i  wysił-
kiem pod każdym względem, ale teraz może-
my już się cieszyć z jego efektów. I to z wiel-
kim sukcesem, a wójt Artur Herold nie kryje 
radości. Bo Gmina Zblewo może poszczycić 
się nowoczesną i ekologiczną oczyszczalnią, 
która spełnia wymogi dyrektywy dotyczącej 
jakości oczyszczanych ścieków. 

W ramach projektu zmodernizowano cało-
ściowo oczyszczalnię ścieków w  Zblewie 
pod względem technologii. Wykonano 

przede wszystkim zadania w skład których 
wchodzą:

1. Budowa dwóch nowych reaktorów biolo-
gicznych pracujących w układzie zbliżonym 
do A2/O z osadnikami wtórnymi;

2. Rozbudowa budynku socjalno-biurowego 
z  dojściem i  pochylnią dla osób niepełno-
sprawnych;

3. Przebudowa i  remont budynków tech-
nicznych:

a. Budynku KRAT;
b. Stacji dozowania chemikaliów PIX, 
PAX;
c. Stacji odwadniania osadu;
d. Punktu zlewczego;

3. Budowa oświetlenia i  systemu monito-
ringu;

Uporządkowanie gospo-
darki wodno - ściekowej na 
terenie aglomeracji Zble-
wo poprzez zapewnienie 
oczyszczania ścieków ko-
munalnych do wymaganych 
parametrów oraz zapew-
nienie dostaw wody w wy-
starczającej ilości i dobrej 
jakości

MODERNIZACJA 
I ROZBUDOWA

SYSTEMU WODNO-ŚCIEKOWEGO W AGLOMERACJI ZBLEWO
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4. Budowa instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 50 kW;

5. Dostawa i  montaż krat schodkowych (2 
szt.);

6. Dostawa i  montaż separatora piasku (1 
szt.);

Przy okazji realizacji tego ważnego przed-
sięwzięcia zamontowano najnowocześniej-
szą prasę dyskową do odwadniania osadu 
ściekowego. Powstał również nowy budy-
nek socjalno-biurowy, w którym mieści się 
laboratorium Zakładu Komunalnego oraz 
inne niezbędne pomieszczenia. 

Ważnym elementem proekologicznym na 
terenie oczyszczalni była budowa instalacji 
fotowoltaicznej o  mocy do 50 kW. Wytwa-
rzana energia w całości jest wykorzystywa-
na na potrzeby urządzeń technologicznych 
na oczyszczalni. W  niedalekiej przyszłości 
samorząd już planuje montaż kolejnych in-
stalacji fotowoltaicznych.

Projekt pn. „Modernizacja i  rozbudowa 
systemu wodno-ściekowego w  aglomera-
cji Zblewo” dobiegła końca. Był to projekt 
wieloletni, realizowany od 2019 roku. Na 

początku wykonano zadania dotyczące go-
spodarki wodnej tj. przebudowano wodo-
ciąg do Jezierc na długości 2,35 km. Bardzo 
istotnym elementem projektu była moder-
nizacja Stacji Uzdatniania Wody w  Jezier-
cach polegająca na montażu w istniejącym 
budynku technicznym urządzeń do uzdat-
niania wody, tj. aeratorów oraz zestawów 
filtracyjnych jednostopniowych ze złożem 
mineralnym i katalitycznym.

W  Jeziercach na SUW wybudowano rów-
nież dwa zbiorniki retencyjne na wodę o po-
jemności 75 m3 każdy oraz wybudowano 
pompownię II stopnia. Dokonano wymiany 
obudowy istniejącej studni oraz zlikwido-
wano studnię znajdującą się po wschodniej 
stronie budynku stacji uzdatniania wody. 
Koniczne było wykonanie nowego otworu 
studziennego, który obecnie pracuje na-
przemiennie z  istniejącą studnią. Dzięki 
realizacji zadania w  Jeziercach mieszkań-
cy m.in. Kleszczewa Kościerskiego mają 
dzisiaj dostarczaną wodę o  odpowiednich 
parametrach i ciśnieniu. Można śmiało po-
wiedzieć, że ta inwestycja zapobiegła wielu 
problemom zgłaszanym wcześniej przez 
mieszkańców z dostarczaniem wody dla tej 
miejscowości. 

W  ramach projektu na Stacji Uzdatniania 
Wody w  Zblewie wybudowano również 
nowy, bardzo potrzebny zbiornik retencyjny 
o  pojemności 150m3 oraz mikroinstalację 
fotowoltaiczną, której energia zużywana 
jest na bieżące funkcjonowanie stacji. 

Nad całością projektu czuwała specjalnie 
powołana w  ramach projektu Jednostka 
Realizująca Projekt tzw. JRP oraz zespół 
inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz 
nadzorem autorskim i nadzorem geologicz-
nym oraz kancelaria prawna.

AUTOR : UG Zblewo
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Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressbiznesu.pl, 
fax. 58 736 16 92 

PR MEDIA GROUP, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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Głównym celem przedsięwzięcia jest 
stworzenie sieci portów i  przystani że-
glarskich mogących współtworzyć spójną 
ofertę turystyczną, dającą turystom moż-
liwość przybicia do kei lub dłuższego przy-
stanku. Istotnym elementem projektu jest 
uzupełnienie istniejącej infrastruktury 
o  punkty łączące nowopowstałą sieć Pę-
tli Żuławskiej z portami Zatoki Gdańskiej. 
W ramach projektu planuje się m.in wybu-
dowanie lub zmodernizowanie obiektów 
portowych, a także infrastruktury pomoc-
niczej (mosty, pomosty cumownicze). 

W  ramach projektu „ Rzucewo – Rozwój 
oferty żeglarskiej w Gminie Puck”, został 
przedłużony o 43 m istniejący już pomost 
pływający w  Rzucewie oraz zakupione 
zostały 3 łodzie żaglowe typu „Mariner”. 
Celem projektu był wzrost potencjału 
turystycznego miejscowości Rzucewo, 
Gminy Puck i całego obszaru Pętli Żuław-

skiej i Zatoki Gdańskiej. Dzięki inwestycji 
nastąpił wzrost potencjału turystycz-
nego Gminy Puck oraz wzmocnienie roli 
turystyki wodnej i  poprawa warunków  
uprawiania sportów wodnych. W  chwili 
obecnej, przy pomoście realizowany jest 
ostatni etap inwestycji – trwa budowa 
samoobsługowej toalety, dla obsługi po-
mostu. Będzie to nowoczesny obiekt mo-
dułowy, dostępny dla turystów w sezonie 
wiosenno – letnim. 

Dzięki realizacji całości przedsięwzię-
cia, w Rzucewie powstanie obiekt wodny 
spełniający oczekiwania turystów. Pro-
jekt wpłynie bezpośrednio na ukierunko-
wanie i uporządkowanie ruchu turystycz-
nego na obszarach cennych przyrodniczo, 
nastąpi poprawa estetyki obszaru, a tak-
że ulegnie poprawie stan środowiska na-
turalnego w Gminie Puck oraz w akwenie 
Zatoki Puckiej.

Żeglarstwo w Gminie Puck
Gmina Puck w 2019 roku  przystąpiła do realizacji projektu „ Rzucewo – rozwój oferty żeglarskiej w Gminie Puck”. 
Jest to projekt będący częścią przedsięwzięcia  strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 

Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, w ramach którego rozszerzona została sieć szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu 
Wiślanego o nową infrastrukturę turystyki wodnej i objął obszarem inwestowania wybrzeże Zatoki Gdańskiej. 

AUTOR: UG Puck
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