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Wejherowo -  inwestycje 
z myślą o mieszkańcach 

Rozmowa z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem.

EST PAN JEDNYM Z NAJDŁUŻEJ 
URZĘDUJĄCYCH PREZYDENTÓW 
MIAST, CO Z PEWNOŚCIĄ DAJE 
DUŻĄ WIEDZĘ I PERSPEKTYWĘ 
W OCENIE TEGO CO SIĘ PRZEZ TE 

LATA WYDARZYŁO W PANA SAMORZĄDZIE. 
KTÓRE INWESTYCJE PO ROKU 1998, KIEDY 
OBJĄŁ PAN URZĄD PREZYDENTA WEJHERO-
WA, UWAŻA PAN ZA KLUCZOWE DLA PRAWI-
DŁOWEGO FUNKCJONOWANIA MIASTA?
- Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie z trzech powodów. Po pierwsze, je-
śli myślimy o zrównoważonym rozwoju mia-
sta, to większość inwestycji i to praktycznie 
w każdej dziedzinie jest ważna, gdyż żadnej 
nie możemy pominąć dla prawidłowego funk-
cjonowania miasta. Po drugie, inwestycje ze 
względów organizacyjnych i finansowych są 
dzielone na etapy, czasami trwają wiele lat 
i to z przerwami, a każdy etap często trakto-
wany jest jako odrębna inwestycja. Po trze-
cie, zdecydowana większość pojedynczych  
inwestycji sama nie rozwiązuje kluczowych 
problemów z uwagi na ich złożoność lub 
z przyczyn naturalnych – jest po prostu zbyt 
mała np. dotyczy jednej ulicy. W przypadku 
drugiej i trzeciej z powyższych uwag należa-
łoby raczej mówić o grupie kluczowych inwe-
stycji. 
W historii Wejherowa po 1998 roku w każdej 
dziedzinie realizowane były – przez samo-
rząd Miasta Wejherowa i innych, w tym pry-
watnych, inwestorów – inwestycje kluczowe 
dla prawidłowego funkcjonowania miasta 
w zakresie podstawowej infrastruktury, jak 
kanalizacja, wodociąg, gaz, miejska sieć cie-
płownicza, energia elektryczna, telekomuni-
kacja, a także budowy dróg, mieszkalnictwa, 
szeroko rozumianej działalności gospodar-
czej, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, opie-
ki społecznej, gospodarki – w tym przedsię-
biorstw – komunalnych, ochrony dziedzictwa 
historycznego, administracji, itd.

- A JEŚLI ZA KRYTERIUM „KLUCZOWOŚCI” 
PRZYJĘLIBYŚMY WIELKOŚĆ I ZNACZENIE IN-
WESTYCJI, NIEPOWTARZALNOŚĆ ZE WZGLĘ-
DU NA MIEJSCE LUB SPECYFIKĘ ORAZ WAGĘ 
ROZWIĄZYWANEGO PROBLEMU?
- To wskazałbym na pięć kluczowych zadań. 
Przedstawię je w porządku chronologicznym 
od daty rozpoczęcia. Pierwsze to moderni-
zacja całej miejskiej sieci ciepłowniczej przez 
spółkę komunalną Okręgowe Przedsiębior-
stwo Energetyki Cieplnej wraz z likwidacją 
kilkunastu kotłowni węglowych oraz moder-
nizacją ciepłowni Nanice. Druga inwestycja to 

przebudowa drogi krajowej nr 6 zrealizowa-
na przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad na odcinku całego miasta. Trzecia 
to gruntowna renowacja najważniejszego za-
bytku Wejherowa, świadectwa naszej kultury 
i duchowości, czyli Kalwarii Wejherowskiej. 
Czwarta inwestycja to kompleksowa moder-
nizacja niepowtarzalnego Parku Miejskiego 
im. A. Majkowskiego. I piąta – budowa nowe-
go, wspaniałego Wejherowskiego Centrum 
Kultury – Filharmonii Kaszubskiej. Trzecia, 
czwarta i piąta inwestycja zostały zrealizowa-
ne przez Urząd Miejski w Wejherowie.

- JAKIE W PANA OCENIE ZADANIA SĄ PRIO-
RYTETOWE DLA ROZWOJU MIASTA NA NAJ-
BLIŻSZE LATA?
- Ze względu na uwarunkowania opisane 
powyżej trudno odpowiedzieć jednoznacz-
nie – nie można żadnego zadania pominąć 
lub bardzo minimalizować, a poza tym róż-
ne zdania są priorytetowe dla różnych grup 
mieszkańców. W mojej ocenie w najbliższych 
latach, przyjmijmy do końca obecnej kadencji 
samorządu czyli do końca roku 2023, priory-
tetowym zdaniem dla rozwoju miasta będzie 
po pierwsze ustabilizowanie finansów mia-
sta, m.in. trzymanie w ryzach wydatków na 
oświatę z uwagi na jej ogromne niedofinan-
sowanie przez rząd, oraz zrównoważenie bu-
dżetu w kontekście problemów wywołanych 
zmianami w podatku PiT i pandemią korona-
wirusa. Będzie to także tworzenie warunków 
do powstawania nowych firm i rozwoju biz-
nesu. Dużą wagę przywiązujemy do likwidacji 
tzw. niskiej emisji, czyli starych pieców i zastą-
pienie ich ogrzewaniem ekologicznym oraz 
utrzymania jakości usług i kosztów odbioru 
i zagospodarowania odpadów. W zakresie 
zadań inwestycyjnych było to rozpoczęcie 
budowy Węzła Śmiechowo (Zryw), dokoń-
czenie budowy ulic Necla-Gryfa Pomorskiego 
i zagospodarowania terenu po „starym ba-
senie” przy ul. Kalwaryjskiej, czyli powstanie 
Wodnych Ogrodów. Mam świadomość tego, 
że jest jeszcze sporo do zrobienia, że musimy 
zaspokoić potrzeby i oczekiwania wejhero-
wian w wielu obszarach naszego życia. Ra-
zem z mieszkańcami dużo osiągnęliśmy oraz 
rozpoczęliśmy znaczące przedsięwzięcia i in-
westycje, za które czuję się odpowiedzialny. 
Wizja Wejherowa, miasta przyjaznego i atrak-
cyjnego dla mieszkańców, którą staramy się 
realizować, staje się faktem i przynosi ko-
rzyści wejherowianom. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom Wejherowa za wspólną pracę 
dla miasta i dotychczasowe wsparcie.  
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Rowerem przez Słupię
W lutym rozpoczęła się jedna z ciekawszych inwestycji tego roku – budowa kładki nad rzeką Słupią. Wykonawca, firma 
OPTEM, ma ją zrealizować w ciągu 240 dni od podpisania umowy - kładka powstanie, więc do końca bieżącego roku.

ędzie ona niewątpliwe atrakcją trasy 
rowerowej R10. Kładka będzie miała 
długość  ok. 60 m i szerokości ok. 4,0 m.
Przypomnijmy, że budujemy ją w ra-

mach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana 
Trasa Rowerowa R9 – Odcinek R-10 na terenie 
miast Ustki i Słupska”. W przeprowadzonym 
postępowaniu przetargowym, jako najkorzyst-
niejszą wybrano ofertę wykonawcy OPTEM, 
spełniającą warunki udziału w postępowaniu, 
niepodlegającą odrzuceniu, za kwotę niższą od 
środków przeznaczonych na realizację zadania 
o ponad 125 000 zł. Zawarta umowa opiewa na 
kwotę 3 894 997,95 zł.
Projekt „Pomorskie Trasy Rowerowe” ma cha-
rakter regionalny i realizowany jest w ramach 
partnerstwa Miasta Ustka i Miasta Słupsk. Na 
terenie Ustki powstanie trasa o łącznej długo-
ści 4,67 km wraz z miejscem postojowym dla 
rowerzystów, a na terenie Słupska powstanie 
ość trasy rowerowej R-10, o długości 3,76 km.

UM Ustka

B

Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu
Na Oczyszczalni Ścieków w Wielkim Klinczu trwają roboty budowlane polegające na montażu dodatkowych urzą-
dzeń technologicznych. Zbiornik uśredniający ścieków surowych zostanie wyposażony w strumienicę do napowie-
trzania ścieków i układ pomiaru tlenu.

 reaktorach starszej części oczysz-
czalni ścieków wybudowanej 
w latach 90-tych ubiegłego wieku 
zostaną zamontowane mieszadła 

zatapialne, dodatkowe dyfuzory napowie-
trzające oraz dodatkowo wykonany zostanie 
układ pomiaru tlenu i instalacja do dozowania 
zewnętrznego źródła węgla.
W nowszej części oczyszczalni wykonana zo-
stanie adaptacja istniejących komór tlenowej 
stabilizacji osadu na reaktory SBR poprzez 
doposażenie każdego z nich w mieszadła za-
tapialne, układ pomiaru tlenu, dodatkowe 
dyfuzory napowietrzające, instalację do dozo-
wania zewnętrznego źródła węgla, instalację 
do dozowania reagenta PAX oraz dmuchawę 
napowietrzającą.
Wartość prowadzonych robót wynosi 750 tys. 
zł. Jest to pierwszy etap realizacji głównego 
założenia, jakim jest modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Wielkim Klinczu. W najbliższym 
czasie konieczna jest budowa nowych obiek-
tów związanych z gospodarką osadową tj. 
komory tlenowej stabilizacji osadu i budowa 
zadaszonego magazynu osadu. Gospodarka 
osadowa i ścieki oczyszczone muszą spełniać 
wymogi prawne określone w obowiązujących 
ustawach i rozporządzeniach.
Efektem realizacji całości inwestycji będzie 

W

możliwość przyjęcia i utylizacji ścieków komu-
nalnych z części skanalizowanej aglomeracji 
Wielki Klincz z uwzględnieniem rozszerzenia 
jej granic o miejscowości Kłobuczyno, Puc, Dą-
brówka, Będominek i Zielenin.

Na zdjęciach: montaż instalacji dozowania 
reagentów oraz systemu napowietrzania 
w oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu.

UG Kościerzyna
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Rusza przebudowa drogi 
na odcinku Młynki-Osowo Leśne
W dniu 18 lutego br., w Urzędzie Gminy Lubichowo została podpisana umowa na przebudowę drogi na odcinku Młynki 
- Osowo Leśne.

ykonawcą wyłonionym w trybie 
postępowania przetargowego 
została firma z naszego Powiatu- 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 

Spółka Akcyjna.
Planowane zakończenie inwestycji do 
31.08.2021 r. Łączna kwota inwestycji wynosić 
będzie 1.215.300,85 zł, z czego uzyskana dota-

cja - 63,63%. Łączna długość przebudowy wy-
nosi 1.26 km Zostanie ułożony dywanik z mas 
bitumicznych (asfalt) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.

Zadanie współfinansowane jest w ramach 
operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem ulepsze-
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

UG Lubichowo

P

Zagospodarowanie terenu 
wzdłuż Strugi Klasztornej
W dniu 16 lutego br., Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz, podpisał umowę na realizację zadania pn. Zago-
spodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

rzedmiotem zamówienia jest zagospo-
darowanie terenu wzdłuż Strugi Klasz-
tornej w Kartuzach w formule „zapro-
jektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 

( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (dział-
ki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5).
Przedmiot niniejszego zamówienia współfinan-
sowany jest na poziomie 85 procent ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja zamówienia doprowadzi do utwo-
rzenia nowego obszaru przeznaczonego do 
rekreacji z elementami małej retencji wód opa-
dowych i połączenia terenów zabytkowej Kole-
giaty z terenami miasta oraz brzegiem Jeziora 
Karczemnego.
Wybrano do realizacji ofertę firmy HYDRO-MAG 
Sp. z o.o. z Chmielna, która zaoferowała wyko-
nanie zamówienia za cenę 2.203.000,01 zł brut-
to oraz okres gwarancji wynoszący 72 miesiące.

UM Kartuzy
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Dialog z mieszkańcami 
to fundament dobrego zarządzania
Rozmowa z Mirosławem Stanisławem Pobłockim, prezydentem miasta Tczewa.

UŻ PONAD DEKADĘ SPRAWUJE PAN 
FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA TCZE-
WA? JAKI TO BYŁ DLA PANA OKRES 
I CO BYŁO NAJWIĘKSZYM WYZWA-
NIEM, Z KTÓRYM TRZEBA BYŁO SIĘ 

ZMIERZYĆ?
Myślę, że w ostatnich latach dla większości 
samorządowców jednym z największych wy-
zwań jest skonstruowanie budżetu tak, aby 
wystarczyło pieniędzy na inwestycje. Z roku 
na rok jest to trudniejsze, z uwagi na kolej-
ne obciążenia dla samorządów przy niedo-
statecznym wsparciu finansowym z budżetu 
państwa.  Inwestycje oznaczają rozwój mia-
sta i poprawę warunków życia mieszkańców, 
więc mimo trudnej sytuacji,  staramy się mak-
symalnie jak to tylko możliwe wygospodaro-
wać środki na nowe zadania wykorzystując 
przy tym wsparcie zewnętrzne, m.in. z Unii 
Europejskiej. 
Te minione 10 lat, w zasadzie 18, bo wcześniej 
przez dwie kadencje byłem wiceprezyden-
tem Tczewa ds. gospodarczych, to dla mnie 
czas wytężonej pracy, ale też ogromnej satys-
fakcji. W tym czasie Tczew bardzo się zmienił, 
w ciągu kilkunastu lat tempo tych zmian było 
większe niż kiedykolwiek wcześniej. Miasto 
skutecznie wykorzystało możliwości, jakie 
dała nam przynależność do Unii Europejskiej. 

Z budżetu unijnego otrzymaliśmy ponad 200 
mln zł, dzięki którym zrealizowaliśmy zadania 
warte ponad 300 mln zł. Powstał  zintegro-
wany węzeł transportowy, Fabryka Sztuk, 
nowoczesny zakład utylizacji odpadów, od-
nowiliśmy starówkę, mamy nową bibliote-
kę przy ul. Kościuszki, przebudowaliśmy ul. 
Podgórną i Kręta, wykonaliśmy parking przy 
dworcu kolejowym, remont ul. Gdańskiej. 
Powstały nowe boiska, tereny rekreacyjne, 
skwery, ulice. Wymieniać można naprawdę 
długo…

NIE DA SIĘ UKRYĆ, IŻ JEST PAN BARDZO 
DOŚWIADCZONYM I CENIONYM SAMORZĄ-
DOWCEM. JAKI W TAKIM RAZIE WEDŁUG 
PANA POWINIEN BYĆ DOBRY WŁODARZ? 
Prezydent czy burmistrz to w pewnym sen-
sie szef wielkiej firmy, do której można po-
równać gminę. To menadżer, który z jednej 
strony musi zadbać o rozwój - a więc nowe 
inwestycje, o utrzymanie majątku w dobrej 
kondycji – a więc remonty, o równowagę fi-
nansową, ale też bezpieczeństwo socjalne, 
edukację, wypoczynek mieszkańców.  Dba-
łość o zaspokojenie tych wszystkich potrzeb 
przekłada się na warunki życia w mieście. Nie-
zbędna jest także umiejętność wsłuchiwania 
się w głos mieszkańców.

TCZEW W OSTATNICH LATACH ROZWIJA SIĘ 
NAPRAWDĘ DYNAMICZNIE. CO W TAKIM RA-
ZIE UWAŻA PAN ZA NAJWIĘKSZY SUKCES? 
Dla mnie fundamentem dobrego zarządzania 
jest dialog z mieszkańcami. Właśnie to jest 
najważniejszy sukces ostatnich lat i na tym 
opiera się idea samorządności. Jestem przeko-
nany, że tczewianie czują, że mają wpływ na 
to, co się w ich mieście dzieje. Myślę nie tylko 
o Budżecie Obywatelskim, który wznawiamy 
po roku przerwy spowodowanym pandemią 
i dzięki któremu zrealizowaliśmy już ponad 
100 przedsięwzięć, ale o dyskusjach, spotka-
niach, wpisach na facebooku, nawet naciskach 
ze strony tych, którzy chcą coś w mieście zro-
bić. Takich pomysłów ze strony organizacji 
pozarządowych, rozmaitych grup formalnych 
czy nieformalnych, zrealizowaliśmy bardzo 
dużo. To mieszkańcy uznali, że zamiast osiedla 
mieszkaniowego wolą stadion lekkoatletycz-
ny, młodzieży zależało na skate-parku na Czy-
żykowie. Rozwój infrastruktury rowerowej to 
także odpowiedź na oczekiwania coraz aktyw-
niejszej i coraz bardziej licznej grupy cyklistów. 
Kryte lodowisko czy rozbudowa basenu, do 
której się przygotowujemy, to również realne 
potrzeby mieszkańców, przez nich sygnalizo-
wane. Oczywiście nie wszystkie oczekiwania 
da się zrealizować, czy to ze względów tech-
nicznych, czy z powodu ograniczeń budżetu, 
ale myślę, wielokrotnie udowodniliśmy, że 
tczewianie są partnerami samorządu miasta. 

W MIEŚCIE ZARZĄDZANYM PRZEZ PANA WI-
DAĆ OCZYWIŚCIE DUŻO ZMIAN. JAKIE SĄ 
JESZCZE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW TCZEWA, 
KTÓRE CHCIAŁBY PAN ZREALIZOWAĆ W NAJ-
BLIŻSZYM CZASIE? 
- Priorytet jest cały czas taki sam – systema-
tyczna poprawa warunków życia mieszkań-
ców Tczewa i dalszy rozwój miasta. Kładzie-
my nacisk na takie przedsięwzięcia, które 
zachęcą tczewian do pozostania w mieście, 
do podejmowania tu pracy, wychowywania 
dzieci. Oprócz inwestycji, na które w tym roku 
przeznaczyliśmy 34 mln zł, systematycznego 
dotowania oświaty, poprawy infrastruktury 
służącej rekreacji i wypoczynkowi, chcemy 
stworzyć system pewnych korzyści wynikają-
cych z tego, że jest się mieszkańcem Tczewa. 
Już w tym roku wprowadziliśmy wyprawkę, 
która przysługuje każdemu noworodkowi 
zameldowanemu w Tczewie. Pracujemy nad 
Kartą Mieszkańca, która uprawniać będzie 
do rozmaitych ulg, np. w komunikacji miej-
skiej, przy korzystaniu z usług Tczewskiego 
Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury 
i Sztuki. Rozpoczęliśmy też przygotowania do 
procedury poszerzenia granic miasta, co dało-
by nam tereny do dalszego rozwoju. Mam na-
dzieję, że mieszkańcy niektórych miejscowo-
ści należących dzisiaj do sąsiedniej gminy będą 
zainteresowani przyłączeniem do Tczewa, 
a więc i skorzystaniem z udogodnień, które 
posiadają i posiadać będą tczewianie.
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Tczew inwestuje
Wiadukt w ciągu ul. Nowy Rynek, dokończenie budowy stadionu lekkoatletycz-
nego, przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej, remont ul. Stoczniowców, 
przebudowa układu drogowego na os. Zatorze to tylko niektóre inwestycje, 
które realizowane będą w Tczewie w 2021 roku.

andemia mocno ograniczyła możli-
wości finansowe samorządów, co 
niewątpliwie ma wpływ na polity-
kę inwestycyjną, także Tczewa – 

ocenia Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– Inwestycje oznaczają rozwój miasta i popra-
wę warunków życia mieszkańców, więc mimo 
trudnej sytuacji,  staraliśmy się maksymalnie 
jak to tylko możliwe wygospodarować środ-
ki na nowe zadania wykorzystując przy tym 
środki zewnętrzne, m.in. z Unii Europejskiej.  
Sytuacja budżetowa, nigdy nie pozwala na za-
spokojenie oczekiwań wszystkich mieszkań-
ców, ale wybraliśmy te, które są najbardziej 
potrzebne. 
Budżet inwestycyjny Tczewa to 34 mln zł, 
z czego 5 mln pochodzić będzie z dotacji unij-
nych – na dokończenie realizowanych przez 
miasto projektów: modernizację głównej sie-
dziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.  
J. Dąbrowskiego, przebudowę układu dro-
gowego na Os. Zatorze i budowę Centrum 
Wspierania Rodziny przy ul. Podgórnej, gdzie 
schronienie i pomoc znajdą osoby doświad-
czające przemocy.
– Uciążliwa dla mieszkańców, ale jednocześnie 
konieczna ze względów bezpieczeństwa i ko-
munikacji jest budowa nowego wiaduktu nad 

torami kolejowymi w ul. Nowy Rynek – mówi 
prezydent M. Pobłocki. - Już w tej chwili stan 
obiektu wymusza ograniczenia w ruchu pojaz-
dów, a konsekwencją braku remontu mógłby 
być paraliż komunikacyjny tej części miasta. 
Systematycznie inwestujemy w remonty dróg 
i chodników w kolejnych dzielnicach miasta. 
W tym roku poprawę zapewne odczują miesz-
kańcy Os. Staszica oraz Zatorza. Nowa ścieżka 
rowerowa wzdłuż ul. Żwirki pozwoli połączyć 
istniejące trasy dla rowerzystów. Sportowcy 
zapewne ucieszą się z dokończenia budowy 
stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bałdow-
skiej – do nowej bieżni i boiska dobudowane 
zostanie m.in. zaplecze socjalne, trybuny, par-
king, oświetlenie. Zagospodarowany zostanie 
teren w rejonie ul. Bora Komorowskiego, aby 
mieszkańcy tego tzw. TTBS-owskiego osie-
dla, mieli miejsce do wypoczynku.  Planujemy 
również dobudowanie segmentu do budynku 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2, co umoż-
liwi dzieciom i nauczycielom naukę i pracę 
w jednym miejscu i zwolni obiekt przy ul. Połu-
dniowej. Mało efektowną inwestycją, ale nie-
zbędną dla powstającej nowej dzielnicy Tcze-
wa, jest budowa systemu zagospodarowania 
wód opadowych na terenie byłej jednostki 
wojskowej.

-P
> budowa wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową nr 009 Warszawa Wschodnia  
- Gdańsk Główny, w ciągu ul. Nowy Rynek, 
> II etap budowy stadionu lekkoatletycz-
nego przy ul. Bałdowskiej, 
> przebudowa Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. J. Dąbrowskiego,
> wykonanie monitoringu i oświetlenia 
wraz z poprawą infrastruktury drogowej, 
zagospodarowanie placu zadworcowego  
na os. Zatorze,
> adaptacja budynku na Centrum Wspie-
rania Rodziny przy ul. Podgórnej,
> przebudowa ul. Stoczniowców, od 
skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzy-
żowania z ul. Okrętową,
> budowa ciągu pieszego wraz z oświe-
tleniem  przy ul. Retmańskiej,
> budowa drogowej sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, 
Sobieskiego i Grunwaldzkiej – poprawa 
bezpieczeństwa i warunków ruchu, 
> budowa ścieżki rowerowej wzdłuż  
ul. Żwirki, na odcinku od ul. Armii Krajo-
wej do al. Kociewskiej, 
> dokończenie Wiślanej Trasy Rowerowej, 
> dobudowanie segmentu Sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 2, 
> zagospodarowanie terenu osiedlowego 
w rejonie ul. Gen. Bora-Komorowskiego, 
> wykonanie projektu zagospodarowa-
nia Parku Miejskiego,
> zagospodarowanie wód opadowych 
z rejonu ul. Tczewskich Saperów,
> wymiana odcinka kanalizacji desz-
czowej przy ul. Za Dworcem, ul. Prusa  
i ul. Kusocińskiego.

Najważniejsze inwestycje 
planowane w Tczewie 

w 2021 r. :

Wizualizacja nowego wiaduktu w ul. Nowy Rynek w Tczewie.
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Najważniejsze inwestycje samorządu
Rok 2021 będzie rokiem wielu inwestycji w Malborku, które zmienią oblicze mia-
sta, a także wpłyną na poprawę jakości codziennego życia mieszkańców. 

ednym z głównych działań jest trwające 
już zagospodarowanie bulwarów nad 
Nogatem w sąsiedztwie zamku. Zada-
nie jest realizowane w ramach projektu 

pn. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej 
i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Mal-
borku (Faza 2)”, współfinansowanego z Pro-
gramu Współpracy Transgranicznej Polska-Ro-
sja 2014-2020. Dodatkowymi elementami tego 
przedsięwzięcia jest budowa placu zabaw wraz 
z punktem widokowym oraz opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji technicznej na remont 
historycznego budynku Starego Ratusza. Od-
biór dokumentacji technicznej nastąpił w grud-
niu 2020 r. 

Prace przy modernizacji bulwarów trwają już 
od zeszłego roku i zakończę się w lipcu 2022 r. 
Do tej pory odremontowano odcinek główne-
go ciągu pieszo-rowerowego od kładki w kie-
runku mostu kolejowego, kolejny odcinek przy 
nabrzeżu został przygotowany do ułożenia 
nowej nawierzchni, a fragment od przystani 
do kąpieliska został wykorytowany i ułożono 
na nim pierwszą warstwę podbudowy. W celu 
optymalnego zagospodarowania tego terenu 
należało usunąć kolidujące z inwestycją drzewa 
i krzewy oraz wyeliminować kolizje z instalacją 
telekomunikacyjną. Wykonano też część sieci 
kanalizacji wodno-kanalizacyjnej oraz nasyp 
pod pochylnię od kościoła św. Jana w kierunku 
budynku Szkoły Łacińskiej.  

Niezwykle ciekawym i przyciągającym miejscem 
będzie z pewnością nowoczesny plac zabaw 
wraz z punktem widokowym w niedalekiej odle-
głości od zamku. Wybrano wykonawcę zadania, 
wkrótce ruszą prace. W ramach inwestycji za-
planowano rekreacyjno-wypoczynkowe atrak-
cje dla rodzin, na które składa się plac zabaw 
z indywidualnymi zabawkami, tor rowerowy, 
bastion ziemny z wbudowanymi w skarpy funk-
cjami zabawowymi i zabawki edukacyjne. Po-
wstaną tam również tor wodny, labirynt z ziele-
ni oraz punkt widokowy. Dodatkowo wykonana 
zostanie instalacja oświetlenia i wodociągowa. 
Zaplanowano również część spacerową, czyli 
ciągi piesze i placyki o nawierzchni mineralnej 
i syntetycznej.

Budżet całego projektu wynosi 5,1 mln EUR, 
w tym Miasto Malbork: 2,4 mln EUR, przy do-
finansowaniu do kwoty bazowej na poziomie 
90%. Okres realizacji projektu:  2019 – 2022.

REMONT DROGI GMINNEJ NR 201077G 
- ULICY CHROBREGO W MALBORKU
Inną oczekiwaną inwestycją w mieście jest re-
mont ulicy Chrobrego w Malborku, na który 
miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Prace obejmą wykona-
nie remontu jezdni wraz z chodnikami, usta-
wienie nowych krawężników i obrzeży beto-
nowych, stworzenie możliwości parkowania 
równoległego na chodniku oraz trawniki dywa-
nowe. W ramach przebudowy drogi wykonana 
zostanie również sieć kanalizacji sanitarnej wraz 

z kratkami ściekowymi, natomiast wzdłuż całe-
go remontowanego odcinka zostanie zamon-
towane nowe energooszczędne oświetlenie. 
Dzięki modernizacji ulicy Chrobrego przewiduje 
się zwiększenie nośności jezdni. Jest to ważne 
ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów 
ciężarowych, które co roku pogłębia degradację 
nawierzchni. Projektowane rozwiązania prze-
widują wprowadzenie szeregu miejsc postojo-
wych, które umożliwią płynny ruch w tym ob-
szarze. W ramach zapewnienia bezpieczeństwa 
pieszym, w pobliżu zjazdu na teren do Cukrowni 
po obu stronach jezdni zamontowane zostaną 
stalowe bariery.
Wartość całkowita inwestycji wynosi 3 631 768 zł, 
przy dofinansowaniu do kwoty bazowej na po-
ziomie 50%.  Zakończenie praz planuje się w paź-
dzierniku 2021 r. 

„ MALBORK NA „ +” REWITALIZACJA 
HISTORYCZNEGO ŚRÓDMIEŚCIA 
MIASTA MALBORKA”  
18 grudnia 2017 r. miasto Malbork podpisało 
umowę z Instytucją Zarządzającą Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego 
na realizację projektu pn. „Malbork na „ +” re-
witalizacja historycznego śródmieścia miasta 
Malborka”, realizowanego z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość 
projektu wynosi 15 313 338,37 zł, w tym  dofi-
nansowanie 8 728 563,18 zł., a wkład własny  
6 584 775,19 zł. Wartość działań miasta Malbor-
ka to 9 737 296,26 zł,  natomiast wartość dzia-
łań Partnerów 5 576 042,11 zł. Projekt rozpoczął 
się w 2017 r. a zakończy w 2022 r.

Duża część zadań została zrealizowana już do 
końca roku 2020. Najbardziej spektakularnymi 
inwestycjami było wyremontowanie i oddanie 
do użytku dwóch obiektów - placówki wsparcia 
dziennego „Stacja Malbork +” przy ul. Sienkie-
wicza 43 dedykowanej dzieciom, rodzicom lub 
opiekunom oraz przeznaczonej dla młodzieży 
placówki z punktem dla streetworkerów i par-
tyworkerów powstałej w zabytkowym budynku 
dawnej Wieży Ciśnień.

J
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Malborka w roku 2021
Projekt obejmuje także zakończone już prace 
związane z dokumentacją techniczną dla zadań: 
„Rewitalizacja obszaru parkowego z przezna-
czeniem na rozwój Inkubatora Kultury w Mal-
borku”, „Stworzenie zagospodarowania w for-
mie ścieżki historycznej”, „Zagospodarowanie 
podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, Orzesz-
kowej, Reymonta, Sikorskiego” oraz „Rewalo-
ryzacja skweru przy ul. Reymonta w Malborku”. 

Projekt rewitalizacji sprawia, że Malbork pięk-
nieje, a piękne stare domy odzyskują swój daw-
ny blask. Tak stało się między innymi z czterema 
budynkami komunalnymi przy ul. Sienkiewicza 
43, 39 oraz 40a oraz przy ul. Mickiewicza 50. 

Z rewitalizacji korzystają również Wspólnoty 
Mieszkaniowe Nieruchomości - do tej pory od-
nowiono aż 11 obiektów przy ul. Kopernika 14,   
ul. Grunwaldzkiej 19, ul. Sienkiewicza 34, Wy-
spiańskiego 3, ul. Słowackiego 82, ul. Mic-
kiewicza 75, ul. Żeromskiego 5, ul. Mickiewi-
cza 21,ul. Żeromskiego 35, ul. Reymonta 27,   
ul. Reymonta 4-6. Ale to nie koniec ratowania ar-
chitektonicznych „perełek” miasta. Trwają pra-
ce przy kolejnych 8 budynkach Wspólnot przy  
ul. Słowackiego 70, ul. Mickiewicza 36, ul. Mic-
kiewicza 70, ul. Sienkiewicza 44, ul. Mickiewicza 
82, ul. Kraszewskiego 26, ul. Sienkiewicza 59,  
ul. 17 Marca 11, natomiast na etapie wyłonienia 
wykonawców robót są WMN przy ul. 17 Marca 21,  
ul. Słowackiego 80, 17 Marca 23 oraz Orzeszko-
wej 5. Ponadto planowane są prace związane  
z  przygotowaniem dokumentacji WMN przy  
ul. Orzeszkowej 3, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Grun-
waldzkiej 25, ul. Grunwaldzkiej 26-27, ul. Zapol-
skiej 1, ul. Armii Krajowej 18, Pl. Słowiański 8 oraz 
17 Marca 24. 

Część inwestycji w ramach rewitalizacji roz-
pocznie się w najbliższym czasie. W 2021 r. 
Miasto planuje przeprowadzić remont bu-
dynków komunalnych przy pl. Słowiańskim 
10, ul. Grunwaldzkiej 24, ul. Mickiewicza 62,  
ul. Jagiellońska 77 oraz wspólnie z budynkiem 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy  
ul. Jagiellońskiej 78. W trakcie wyłaniania wyko-
nawcy na przygotowanie dokumentacji projek-
towej jest zadanie „Rewaloryzacja przestrzeni  
ul. Grunwaldzkiej oraz obszaru Placu 3-go Maja”.  
W  marcu 2021 rozpoczną się prace remontowe 
dla projektów „Rewaloryzacja skweru przy ul. 
Reymonta w Malborku”, „Zagospodarowa-
nie podwórek w kwartale ulic Sienkiewicza, 
Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego”, „Re-
waloryzacja obszaru parkowego z przezna-
czeniem na rozwój działalności Inkubatora 
kultury w Malborku”, „Stworzenie zagospo-
darowania w formie ścieżki historycznej” oraz 
„Zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic  
17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej oraz  
Żeromskiego”. W 2022 r. planuje się kontynuację 
inwestycji rozpoczętych w 2021 r. oraz remont 
dwóch ostatnich budynków komunalnych przy  
ul. Orzeszkowej 5a oraz Orzeszkowej 23.

Zakres prac inwestycyjnych w Malborku jest 
bardzo różnorodny. Kolejne przedsięwzięcie 
pn. „Pętla Żuławska - rozbudowa przystani że-

glarskiej Park Północny w Malborku” stanowi 
element strategicznego projektu pn. „Rozwój 
oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żu-
ławskiej i Zatoki Gdańskiej” i jest kontynuacją 
projektu pn. „Pętla Żuławska - rozwój turystyki 
wodnej. Etap I”, w ramach którego posadowio-
no pomosty pływające wraz z trapami dojścio-
wymi i odnogami cumowniczymi, umocniono 
brzeg wraz z pochylnią oraz rozbudowano przy-
stań żeglarską „Park Północny" w Malborku, 

powiększając ją o 24 miejsca postojowe. Jest 
to kolejny krok w kierunku rozwoju żeglarstwa, 
wzmocnienia standardu usług turystycznych 
i poprawy bezpieczeństwa żeglugi. Mamy na-
dzieję, że dzięki temu żeglarze chętniej będą 
kierować swoje jednostki do Malborka, a przy 
okazji skorzystają z atrakcji oferowanych przez 
miasto. W rozwoju turystyki wodnej pomo-
że też z pewnością planowany zakup 10 łodzi  
żaglowych.  



Zakończył się nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla 
organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy 
działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawa-
mi: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działa-
niem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda 
z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. 

A kcja Masz Głos pomaga im nawiązać 
współpracę z lokalną władzą i zaan-
gażować do działania mieszkańców. 
Na bieżąco wspiera poradami eksper-
tów, organizuje wymianę doświad-

czeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin. 
Najlepiej zrealizowane projekty dostają presti-
żową nagrodę SuperSamorząd. 

Udział w programie trwa 10 miesięcy i jest cał-
kowicie bezpłatny. W 2021 akcja Masz Głos jest 
realizowana we współpracy z: Fundacją Aktyw-
ności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności 
Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem 
Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań 
i Działań Społecznych SocLab, Stowarzysze-
niem Rozwoju INSPIRACJE. 

Ruszyła akcja Masz Głos
CO DLA WAS MAMY 

W AKCJI MASZ GŁOS 2021?

• pracujemy regionalnie – mamy eksper-
tów w terenie z organizacji partnerskich, 
którzy są blisko uczestników, pracują 
z nimi grupowo oraz indywidualnie,
• szkolenia w różnej formule: wojewódz-
kie, regionalne, ogólnopolskie, online 
i w realu,
• pomoc w dowolnie wybranym przez 
Was działaniu – z nami możecie pracować 
zarówno nad zakładaniem ogrodu spo-
łecznościowego, prowadzeniem portalu 
informacyjnego, sprawami przestrzeni pu-
blicznej, organizacji czasu społeczności, jak 
i przygotowaniem dokumentów do budże-
tu obywatelskiego, zgłoszeniem inicjatywy 
lokalnej. Najważniejsze, aby działania pro-
wadzić we współpracy z władzą lokalną 
i mieszkańcami,
• szansę otrzymania mikrograntu (500 zł) 
na pokrycie kosztów realizacji działań,
• synergię – pomagamy Wam realizować 
plan w duchu partycypacji. Co to znaczy? 
Z wykorzystaniem praw, jakie macie jako 
mieszkańcy, oraz we współpracy z władzą 
lokalną i otoczeniem,
• kontakty – wchodząc w nasze środo-
wisko poznacie ludzi, którzy robią rzeczy 
podobne do Was, mierzą się z podobnymi 
problemami. Nic cenniejszego niż uczyć się 
wzajemnie od siebie, dowiadywać, jak inny 
rozwiązali to, z czym się zmagamy,
• materiały informacyjno-promocyjne. 
Dużo broszur, plakatów i materiałów two-
rzonych też z Waszym udziałem. Wszystko 
za darmo! A potrafimy nawet nakręcić film!
• szansę na nagrodę SuperSamorząd Fun-
dacji Batorego, która otwiera drzwi do 
kolejnych sojuszników Waszych działań, 
bycia autorytetem dla innych, zaufania, że 
to, co robicie, robicie najlepiej,
• i oczywiście dyplom udziału w prestiżo-
wym programie Fundacji Batorego!

12 PRZEGLĄD SAMORZĄDOWY Z życia samorządów
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Co to jest produkt?
Profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku

dr inż. Zygmunt Mietlewski 

Wstęp
Publikowane w czasopiśmie „Przegląd Samo-
rządowy POMORZE” wykłady, w których oma-
wiane są zagadnienia dotyczące uruchamiania 
i prowadzenia działalności gospodarczej, po-
chodzą z pisanej przez mnie książki, nosi tytuł 
„Przekroczyć Rubikon”. Jest częścią większego 
projektu zatytułowanego ZROZUMIEĆ BIZNES. 
W ramach projektu powstają dwie kolejne czę-
ści. Druga, zatytułowana „Kości zostały rzuco-
ne” i trzecia zatytułowana „Gra”.

Pierwsza część poświęcona jest temu, co po-
winno się wiedzieć nim uruchomi się własną 
działalność gospodarczą by ustrzec się przed 
niepowodzeniem już na samym jej początku. 
Druga temu, jak nią zarządzać by była i źródłem 
stałego wysokiego dochodu i źródłem satysfak-
cji, że jest się przedsiębiorcą, liczącym uczest-
nikiem gry na rynku o lojalnego klienta. Trzecia 
strategii podnoszenia wartości rynkowej firmy. 
Jest w niej również mowa o tym, w jakim mo-
mencie powinno się przekazać zarządzanie 
biznesem menedżerom, zaś samemu zostać 
kapitalistą w pełni tego słowa znaczeniu. Bo 
o to przede wszystkim chodzi w tej biznesowej 
grze, zostać kapitalistą, ale kapitalistą z „ludzką 
twarzą”.
 
Trzeba sobie uprzytomnić, że celem prowa-
dzonej działalności gospodarczej jest pozyska-
nie klientów przez zapewnienie im satysfakcji 
z nabywanych u przedsiębiorcy produktów, lub 
z świadczonych przez niego usług. Zadaniem 
przedsiębiorcy jest jak najlepiej zaspokoić ist-
niejące i pobudzone potrzeby. Dostarczanie 
nabywcom, wraz z informacją, wyrobów i/lub 
usług we właściwym czasie, właściwych miej-
scach i po odpowiednich cenach. Chcemy w tym 
pomóc. W wykładach uczestniczą przedsiębior-
cy by skonfrontować swoją wiedzę praktyczną 
z wiedzą i doświadczeniem doktora Michigan, 
aby poprawić efektywność swoich biznesów. 
W gospodarce rynkowej większość przedsię-
biorstw martwi się o zbyt swojej produkcji. Stąd 
potrzeba zabiegania o klienta na różne sposo-
by. Swojej szansy w biznesie jednak nie koniecz-
nie należy szukać pośród produktów, czy usług, 
których nie ma rynku. Produkt, usługi, towary, 
wcale nie muszą być oryginalne? One mają być 
klientowi potrzebne. Te potrzebne są tam, gdzie 
jest konkurencja! Przecież najczęściej będziecie 
sprzedawać to, co ona - zróbcie to lepiej. Tym, 
co najczęściej wyróżnia produkt, bądź usługę 
od konkurencji to cena. Prawidłowa wówczas, 
kiedy klient jest skłonny ją zapłacić, pokrywa 
koszty wyprodukowania, koszty sprzedaży 
produktu, usługi, towaru, oraz zapewnia godzi-
wy zysk. Cenę należy zawsze skonfrontować  
z cenami konkurencji. 

Najczęstszą przyczyną niepowodzeń wielu firm 

jest niedobór pieniędzy oraz nieumiejętność 
kontrolowania wydatków. Istotne, aby pozy-
skać dla działalności gospodarczej pieniądze 
w takiej wielkości, która zapewni równowagę 
pomiędzy planowanymi dochodami i wydat-
kami, bo tylko taka wielkość stworzy firmie 
perspektywę ciągłości działania. Stąd jednym 
z ważniejszych zadań, przed którym staje przed-
siębiorca jest staranne opracowanie budżetu 
w części finansowej biznesplanu. To jest planu 
wpływów i wydatków, opracowanie, którego 
poprzedza staranna analiza ekonomiczno-finan-
sowa. Z niej to wynika, czy biznes wygeneruje 
zysk w takiej kwocie, która gwarantuje spłatę 
zadłużeń i zapewni przedsiębiorstwu płynność 
(gotówkę) na osiąganie celów w dłuższym 
okresie.

Sposób prezentacji poszczególnych zagadnień 
biznesowych w kolejnych numerach „Przegląd 
Samorządowy POMORZE” został tak pomyśla-
ny, aby CZYTELNIK mógł nie tylko pogłębić wi-
dzę o biznesie, ale również się świetnie bawić. 
Każdy tekst ilustruje mikro krzyżówka autor-
stwa mgr inż. Wiesława Gotowicza, aby u Czy-
telnika utrwalić słowa klucze czytanego przez 
niego tekstu. 

Co to jest produkt? - Część 1
Duże audytorium jest wypełnione do ostatnie-
go miejsca, wiadomo - doktor Michigan wy-
pełni każdą salę. Szczupły, przystojny, lekko 
uśmiechnięty wykładowca wychodzi na środek. 
Z sympatią spogląda po zebranych, zawsze lubił 
kontakt z ludźmi przedsiębiorczymi, ich energia 
i ciekawość go napędzała, w ich towarzystwie 
czuł się zawsze dobrze. Ostatnie rozmowy milk-
ną. Zaczyna się wykład, na który wielu z zapro-
szonych przedsiębiorców czekało od tygodni.
– Zacznijmy od banału. Przedsiębiorstwa pro-
dukują, świadczą usługi, handlują. Są więc 
przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębior-
stwa usługowe, przedsiębiorstwa handlowe. 
Są również przedsiębiorstwa, które zajmują się 
tym wszystkim lub prawie wszystkim po trochu. 
Produkty i usługi mogą być bardzo zróżnicowa-
ne, handluje się też różnym towarem. Po tym, 
co przedsiębiorstwa produkują, jakie świadczą 
usługi, czym handlują rozpoznajemy branżę, 
do której przynależą. – przechadza się wzdłuż 
pierwszego rzędu, mówi niebyt głośno.
- Uwierzycie, że bardzo wielu przedsiębiorców 
nie zdaje sobie sprawy z tego, co tak naprawdę 
oferuje swoim klientom?! Czy to możliwe? Pie-
karz nie tylko piecze i sprzedaje pieczywo. Prze-
woźnik nie tylko przemieszcza ludzi i towary. 
Obaj oferują o wiele więcej i często to „o wiele 
więcej” decyduje o być albo nie być przedsię-
biorcy. A tak wielu z nich nie zdaje sobie spra-
wy z tego, czym naprawdę dla klienta jest ich 
produkt.
Po chwili Michigan zatrzymuje się.

- Produkt, co to takiego? – zwraca się do siedzą-
cego obok blondyna w średnim wieku, Roberta 
Iksińskiego.
Ten zaskoczony milczy. Michigan podchodzi 
do dwóch kolejnych osób i zadaje to samo 
pytanie. Nadal nikt nie odpowiada. Michigan 
uśmiecha się.
– Wbrew pozorom to naprawdę trudne pyta-
nie. Wydaje się, że znamy na nie odpowiedź. Nie 
potrafimy jej tylko sformułować. Z produktami, 
usługami, handlem mamy przecież do czynie-
nia każdego dnia. Wiemy po co idziemy się do 
sklepu, za co płacimy. Czy na pewno? Działa-
my świadomie czy intuicyjnie? Każdy z was jest 
przedsiębiorcą. Są wśród was producenci, usłu-
godawcy, kupujący i sprzedający, wszyscy zaj-
mujecie się handlem. 
– Pan działa w jakiej branży? – zwraca się do Ro-
berta dając mu szansę na udzielenie odpowiedzi 
tym razem.
– Produkuję rowery - odpowiada zapytany.
– Rowery, dlaczego rowery? – pyta Michigan.
– Znam się na tej branży. Od wielu lat jest na nie 
duży popyt. Są klienci, kupują. Jest rynek, duży 
rynek. Wiadomo – teraz jest moda na bycie fit  
– odpowiada przedsiębiorca.
– Ludzie kupują pańskie rowery, dlaczego? - do-
cieka dr Michigan.
– Są dobrej jakości! I są w dobrej cenie – dodaje 
zaraz.
– Czy tylko dlatego? – Michigan nie odpuszcza.
– No nie wiem, widać ludzie chcą kupować moje 
rowery, potrzebują ich. No i mają pieniądze.  
– pada odpowiedź.
– Dziękuję panu – Michigan wchodzi po scho-
dach do góry. Napotyka wzrok uśmiechniętej 
zażywnej blondynki – A pani przedsiębiorstwo, 
czym się zajmuje? – O, od lat serwisujemy i na-
prawiamy sprzęt kserograficzny – energicznie 
odpowiada zapytana.
– Świadczycie usługi - stwierdza dr Michigan. 
– Dlaczego ludzie kupują wasze usługi?
– No przecież dziś na potęgę się kseruje, każdy 
ma ksero. A ksero potrzebuje serwisu, naprawy. 
A my jesteśmy w tym dobrzy i tani – odpowiedź 
jest zdecydowana.
Michigan wraca do swojego pulpitu, odwraca 
się, spogląda na zebranych i pyta – kto z pań-
stwa zajmuje się handlem?
Pięć osób podnosi rękę, dr Michigan podchodzi 
do osoby znajdującej się najbliżej – Co pan robi?
- Mam hurtownię materiałów budowlanych. 
Również skupuję i sprzedaję zboże, odpowia-
da zapytany i uprzedzając pytanie dr Michigan,  
dlaczego zajmuje się akurat tym, mówi dalej. 
Znam się na tym, jestem w branży od dwudzie-
stu lat, zbożem zaś handluję od pięciu. Mie-
wam lepsze i gorsze okresy, teraz mam gorszy.  
Dlaczego ludzie kupują u mnie? – zawiesza głos 
– odpowiem na to pytanie w ten sam sposób, 
co poprzednicy: mam dobry towar i dobre ceny.
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Czasy pandemii 
a przestrzeń na czytelnictwo

mgr Paulina Reglińska
Nauczyciel akademicki, pedagog, animator społeczny. 
Autorka projektu „Zwierzaki to nie pluszaki”, obejmujący cykl warsztatów dla dzieci.

Jak mówił Umberto Eco: “Kto czyta, żyje podwójnie”. A taka pozytywna odskocznia w inny wymiar, okazuje się dobrym 
pomysłem nie tylko na spędzenie czasu podczas pandemii, ale też sposobem na wprowadzenie stałych, czytelniczych 
nawyków całej rodziny. 

Obecna sytuacja epidemiologiczna przyniosła 
ze sobą wiele zmian nie tylko w systemie edu-
kacji, ale również w życiu codziennym wielu 
rodzin. Wprowadzenie nagłych ograniczeń, 
nowej formy nauczania i pracy, stało się du-
żym wyzwaniem. I choć e-learningowa forma 
nauczania rozwija się dynamicznie i jest coraz 
bardziej powszechna, to nadal w wielu środo-
wiskach jest zupełnie nowym, niekiedy trudnym 
wyzwaniem. Nowoczesne technologie umożli-
wiają efektywne i atrakcyjne metody przekazy-
wania wiedzy online, ale należy pamiętać, że ich 
właściwe zastosowanie wymaga odpowiedniej 
wiedzy technologicznej, sprzętu, szkoleń i do-
świadczenia. A co za tym idzie - czasu, aby tą 
wiedzę nabyć. Sytuacja w kraju i na świecie za-
skoczyła nagłymi zmianami, do których wszyscy 
musieli się dostosować pod presją czasu. Skut-
kowało to niekiedy chaosem w organizacji życia 
placówek oświatowych i opiekuńczych, firm 
i korporacji, i w końcu - w życiu domowym wielu 
rodzin. Nastały nagłe zmiany w życiu codzien-
nym, z którymi musieli się zmierzyć rodzice czy 
opiekunowie dzieci i młodzieży. Podział sprzętu 
domowego, ograniczenia, a niekiedy niemoż-
liwość wychodzenia z domu i spędzania czasu 
w innym otoczeniu niż domowym, okazały się 
trudnymi elementami do połączenia. Z raportu 
„Praca w dobie koronowirusa”, przeprowa-
dzonego przez portal Pracuj.pl wynika, że pra-
ca zdalna z dziećmi, jest trudnym wyzwaniem.  
79% spośród respondentów wychowujących 
dzieci uważa, że praca zdalna jest dla nich więk-
szym wyzwaniem, niż dla osób bezdzietnych. 
A 57% osób badanych ma trudności z oddziele-
niem czasu prywatnego i zawodowego. Okres 
pandemii, czy tego chcieliśmy czy nie, zmusza 
do korzystania z zasobów informatycznych. 
I bez względu na techniki używane przez na-
uczycieli czy środki cyfryzacji, którymi się posłu-
gują dzieci i młodzież zaczęły uczyć się zdalnie, 
korzystając ze sprzętu, obsługując programy 
i platformy internetowe. Dotyczy to nawet 
dzieci w wieku przedszkolnym. Przez poznanie 
nowych, atrakcyjnych technologii, wydawać by 
się mogło, że „przeniesienie” życia szkolnego 
w świat wirtualny, jeszcze bardziej oddali dzieci 
i młodzież od czytelnictwa.

Jednak analizując raporty sprzedażowe księ-
garń internetowych, wzrost sprzedaży zano-

towano niekiedy aż o 170%. Natomiast oficjal-
ne wyniki sprzedaży sieci Empik donoszą, że 
w okresie pandemii sprzedaż książek dla dzieci 
wzrosła aż o 300%, a młodzieży o 200%. Wzrost 
zainteresowania czytelnictwem można zauwa-
żyć również na forach o tematyce wychowania 
dzieci i młodzieży, portalach internetowych itp. 
Życie szkolne i zawodowe oraz czas wolny prze-
niosło się tylko na otoczenie domowe. I mimo 
wpływu różnorodnych czynników na obecny 
stan, popularne stało się poszukiwanie inspiracji 
na wspólnie spędzany czas, który kiedyś wypeł-
niały dodatkowe zajęcia, aktywność czy spotka-
nia towarzyskie. Czas pod hasłem #zostańwdo-
mu stał się też motywacją powrotu do zajęć, 
na które wcześniej często nie było czasu. Zwa-
żywszy na to, że rodzice oraz dzieci pracowały 
za pomocą technologii, to po godzinach pracy 
spędzanie czasu poza elektroniką, stało się 
oczekiwane. A przykładem takiego odpoczynku 
jest właśnie czytanie. O tym, jak pozytywny jest 
wpływ czytelnictwa na rozwój dziecka, wiado-
mo od lat. Przymuszenie do spędzenia czasu 
w przestrzeni domowej, umożliwia sięgnięcie 
po książkę bardziej, niż w codziennym zabiega-
niu. A to, może zaowocować wprowadzeniem 
w życie rodzinne nawyku czytania i zaintereso-
wania dzieci książką. Dodatkowo, w kontekście 
problemu epidemiologicznego, możemy spoj-
rzeć na czytanie pod kątem terapeutycznym. 
Przygoda z książką dla dziecka, może stać się 
w takim okresie oderwaniem się, od często nie-
zrozumiałej sytuacji na świecie, wyjaśnieniem 
problemów, pożytecznym spędzeniem czasu 
czy relaksacją. Przykładowo M. Molicka (2011) 

wyróżnia trzy rodzaje bajek terapeutycznych, 
a jednocześnie ich funkcję terapeutyczną: psy-
choedukacyjną, psychoterapeutyczną i relaksa-
cyjną. Dwie pierwsze mają na celu eliminowanie 
lęku powstałego przez negatywne doświad-
czenia dziecka (tzw. lęk odtwórczy) czy też na 
skutek niewłaściwej stymulacji wyobraźni (tzw. 
lęk wytwórczy), ale również niezaspokojonych 
potrzeb. Natomiast funkcja relaksacyjna uspo-
koi i odpręży młodego czytelnika. Zaintereso-
wanie czytaniem i spędzenie czasu z książką, 
w zależności od wieku dziecka, daje pomysł na 
to, jak można spędzić czas samodzielnie. Odpo-
wiedni dobór treści do wieku czy zainteresowań 
dziecka, jest niezbędny do zaciekawienia małe-
go czytelnika literaturą. Jednak należy pamię-
tać przede wszystkim o dobrym przykładzie. 
Zważywszy na to, że dziecko uczy się głównie 
przez naśladownictwo, ciężej będzie wprowa-
dzić zupełnie nowy nawyk w domu, jeżeli czy-
tanie nie było wcześniej praktykowane. Trudno 
będzie również wprowadzić dziecko w świat 
książek, jeżeli nie będzie ono obserwować do-
rosłych w tym świecie. Gdy jednak przez okres 
pandemii, uda nam się włączyć czytelnictwo do 
naszego życia rodzinnego, warto to pielęgno-
wać, nie tylko przez pryzmat przymusowego 
spędzania czasu w domu. Należy zaznaczyć, 
że kontakt z książką jest procesem, zależnym 
od wielu czynników. Warto, aby przestrzeń na 
czytanie, która powstała w wyniku koronawiru-
sa, naturalnie pozostała w naszym trybie życia.  
Bo przecież: „Kto czyta, żyje podwójnie”, a war-
to czasem odwiedzić inny „świat”, niż pozosta-
wać tylko we własnym.
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O miłości. 
Wychowawcza myśl św. Jana Pawła II

dr hab. Grzegorz Majkowski
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We współczesnych czasach coraz silniej do-
chodzi do głosu relatywizm w myśleniu o kie-
runkach rozwoju społecznego. Przykładem 
jest debata publiczna tocząca się w Polsce 
w ostatnich miesiącach 2020 r. i na począt-
ku 2021 r. na temat aborcji – jej granic (wy-
wołana Wyrokiem Trybunału Konstytucyjne-
go z dnia 22 października 2020 r. w sprawie 
zgodności ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego i warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży z art. 30 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej). Dlatego warto podjąć – za-
sygnalizowaną już w tytule – refleksję nad 
nauczaniem św. Jana Pawła II, która dotyczy 
miłości do bliźniego. Wybór tematu nie jest 
przypadkowy z jeszcze jednego powodu. 
Ma związek z obchodzonym współcześnie 
w wielu państwach 14 lutego święcie – Dniu 
Zakochanych (tzw. Walentynki; nazwa od 
imienia św. Walentego, patrona ludzi darzą-
cych się uczuciem miłości). 

Z miłością silnie wiąże się ludzka potrzeba ob-
darowywania innych dobrem. Św. Jan Paweł 
II w Elementarzu etycznym z 1983 r. o war-
tości dobra pisze m.in.: „Jest to […] obiek-
tywna doskonałość osoby. Jest to również 
dobro świata, do którego człowiek przyna-
leży i względem którego angażuje się swoim 
działaniem”. 

Św. Jan Paweł II wartość miłości szczegól-
nie mocno akcentował w wypowiedziach 
dotyczących małżeństwa i rodziny. W czasie 
III pielgrzymki do Polski w 1987 r., w trakcie 
przemówienia na Jasnych Błoniach w Szcze-
cinie (11 czerwca) Rodzina silna Bogiem, kraj 
silny rodziną podkreślił głęboką zbieżność 
i jednorodność ludzkiej miłości, werbalizowa-
nej w małżeńskiej przysiędze: „nie opuszczę 
Cię aż do śmierci”, miłości budującej jedność: 

communio personarum, a więc wspólnotę 
osób z Chrystusową miłością. 

Św. Jan Paweł II wypowiadał się o miłości 
i wcześniej, przed przybyciem do Watyka-
nu, m.in. w cytowanym wyżej Elementarzu 
etycznym. Przybliża rozumienie miłości przez 
porównanie ze sprawiedliwością. Miłość od-
nosi do „dobroci, oddania, poświęcenia”, 
natomiast sprawiedliwość wiąże z „zimnym 
rozsądkiem, stanowczością, surowością”. 
Miłość jako podstawowa cnota ma za przed-
miot dobro i osobę. Ma to być dobro bez 
podziałów i ograniczeń. Karol Wojtyła pisze: 
„Chodzi w niej [w miłości] o dobro jak naj-
większe dla osoby. Osobą jest z jednej stro-
ny ten, kto kocha, z drugiej zaś ten, kogo się 
kocha”. Papież zauważa, że miłość jest cno-
tą, która pozwala zbliżyć się do umiłowanej 
osoby. Jest stanem uczuciowym, który jest 
potrzebą otoczenia jak największym dobrem 
osoby miłowanej, że „chcemy go [dobra] dla 
niej więcej niż dla siebie samych”. Podkreśla, 
że „Miłość wyzwala to, co w człowieku jest 
najszlachetniejsze”.

Potrzebę i wartość miłości Papież – Polak wy-
rażał np. w czasie wspomnianej wyżej III piel-
grzymki do Polski w 1987 r. W przemówieniu 
Człowiek młody musi być silniejszy od warun-
ków w rezydencji arcybiskupów krakowskich 
(10 czerwca) przekonywał, że człowiekowi 
siłę do działania daje świadomość tego, że 
jest miłowany: „Dlatego, żebym się mógł 
<<przebić>> muszę mieć pewność, że jestem 
miłowany”. I dodaje: „Jeżeli mnie ktoś miłu-
je, jestem silny”.
 
A oto, jako dopełnienie, jedna z refleksji An-
dré'a Frossarda, pisarza i przyjaciel św. Jana 
Pawła II, który w książce Człowiek i jego pyta-
nia pisał: „Nic nie jest bardziej niebezpieczne, 

„W miłości z niczego się nie rozliczamy, 
ale pragniemy dobra jak najwięcej 

dla osoby miłowanej.”

(Karol Wojtyła, Elementarz etyczny, 
Lublin 1983, s. 95)

jak rozstanie się ze swą duszą, aby oddać się 
czysto fizycznej przyjemności”. 

Z myślą św. Jana Pawła II na temat miłości ko-
respondują poglądy ks. Jan Twardowskiego. 
W zbiorze Tylko miłość się liczy pisze: „Miłość 
dojrzewa w trudnościach, nie w radościach”.

Myśl św. Jana Pawła II na temat uczucia miło-
ści inspiruje do przyjęcia właściwej postawy 
wobec bliźniego – pełnej empatii. Ważne, aby 
była stale obecna w życiu każdego Polaka, 
aby przyczyniała się tym samym do wycho-
wywania ludzi w poszanowaniu praw i god-
ności każdego człowieka, służyła sprawie 
wychowywania kolejnych pokoleń, wypraco-
wywaniu szlachetnych postaw.

Św. Jan Paweł II wyrażał potrzebę pedago-
gizowania, wychowywania człowieka w celu 
ułatwienia mu osiągnięcia doskonałości, 
a tym samym nadania jego życiu głębszej 
wartości – zdolności do obdarzania drugiego 
człowieka szczerą i bezinteresowną miłością.
Na zakończenie, i do przemyślenia, podajemy 
jeszcze jedną ważną myśl św. Jana Pawła II 
związaną z uczuciem miłości z Elementarza 
etycznego:

„Sprawiedliwość jest spoiwem całego porząd-
ku moralnego, miłość zaś stanowi o jego do-
skonałości”.
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