www.kapitalpolski.pl

ISSN 2544-462X

04 2022

str.

10-11

Polsko-Niemieckie stosunki gospodarcze osiągnęły najwyższy poziom po transformacji ustrojowej
– podkreśla dr Lars Gutheil, Dyrektor Generalny
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
str.

14-15

Wojna komplikuje międzynarodową współpracę
pomiędzy firmami
– rozmowa z dr. Karolem Świtaj, radcą prawnym
DLP Dr Robert Lewandowski & Partners sp.k.
str.

18-19

Rozmowa z Janem Kidajem, Prezesem Zarządu
Aliplast o zaangażowaniu w pomoc Ukrainie, społecznej odpowiedzialności biznesu i czym są „dobre warunki pracy”
str.

21

Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska
promują rezyliencję miejską wśród polskich samorządowców

str.

6-7

Dzięki inwestycjom Port Gdańsk
rozwija się najszybciej w historii
- mówi Łukasz Greinke prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.

04 2022
Temat wydania
str.

6-7

Decyzje o inwestycjach
owocują najszybszym
w historii rozwojem
Portu Gdańsk
Gospodarka

Pandemia nie osłabiła współpracy gospodarczej Polski i Niemiec	

8

Polska ważnym partnerem handlowym dla Niemiec	

10-11

Nowe technologie bez granic	

12

Wojna bardzo komplikuje międzynarodową współpracę pomiędzy firmami	

14-15

Rozwijamy się zgodnie z założeniami, wykraczamy poza strefę komfortu	

16

Przede wszystkim zrozumienie i otwartość	

Samorządy

18-19

Powrót do źródeł. Trzebnica stanie się ponownie miastem uzdrowiskowym	

20

Czasy niepewności - jak w nich budować rezyliencję miast?	

21

Turystyka czasów niepewności	

22

Przygotowani do długofalowej pomocy dla uchodźców z Ukrainy	

23

Inwestowanie w Lidzbarku Warmińskim się opłaca!	

24

Godne przyjęcie i wsparcie dla ponad 12 tysięcy uchodźców z Ukrainy	

25

Inwestycje wbrew pandemii	

26

Ambitne plany na rok 2022	

27

POLREGIO, czyli jakościowy skok przewozów regionalnych	

28

Pisarz potrzebuje czytelników	

31

Wydawca: Prasa Dolnośląska – Marcin Prynda | ul. Zyndrama 20/11, 50-202 Wrocław, tel. 71 712 73 30 | redakcja@kapitalpolski.pl , www.kapitalpolski.pl
Opracowanie redakcyjne: Magdalena Chrost, Agata Garstecka, Magdalena Gryczke, Radosław Nosek, Marcin Prynda, Ryszard Żabiński
Reklama: kom. +48 608 208 359, +48 609 616 609
Opracowanie graficzne: GoldenRocket Skład: Via Media, Andrzej Kałuża Druk: WIDOKI Piotr Przybylski
dodatek informacyjno reklamowy

Kapitał POLSKI

Słowo od redakcji

Każdy pomaga Ukraińcom
na miarę swoich możliwości
W ciągu pierwszego miesiąca wojny na Ukrainie do Polski przybyło 2,2 mln
uchodźców. W całym 2015 roku do Europy trafiło ponad 1,83 mln imigrantów
m.in. z Afryki. Biuro wysokiego komisarza ds. uchodźców ONZ prognozuje,
że na terytorium Unii Europejskiej będzie wkrótce znajdowało się nawet do 6,5
mln, a może nawet 7 mln osób z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci.
W „Kapitale Polskim” pokazujemy jak poszczególne przedsiębiorstwa, instytucje, samorządy potrafiły, w krótkim czasie, zorganizować skuteczną pomoc
dla uciekających przed wojenną pożogą Ukraińców. Każdy pomagał na miarę
swoich możliwości. Port Gdańsk wysłał do Odessy transport m.in. sprzętu medycznego. Na terenie portu, w porozumieniu z Caritas Archidiecezji Gdańskiej
i spółką Kador, zorganizowano centrum dystrybucji produktów wysyłanych na
Ukrainę. Starostwo wrocławskie szybko zorganizowało transport autokarowy
do Przemyśla skąd przywieziono 132 osoby, z których większość zakwaterowano w hotelach na terenie powiatu. Tylko w powiecie pruszkowskim do prywatnych domów przyjęto ok. 16 tysięcy uchodźców.

Partner wydania

W Mikołajkach, 11-12 kwietnia zaplanowano VII Europejski Kongres Samorządowy. Nasze Wydawnictwo ma patronat medialny nad tym wydarzeniem.
Przez ostatnich sześć edycji Kongres stał się jednym z najważniejszych miejsc
spotkań i rozmów na tematy samorządowe w całej Europie. Organizatorzy tegorocznej edycji przygotowali zróżnicowany program, na który składa się siedem ścieżek tematycznych obejmujących około 100 wydarzeń: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje oraz uroczystą galę.
Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów zostanie zaprezentowana
kolejna edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Ranking jest obiektywną analizą kondycji finansowej samorządów, w której
uwzględniono też koszty poniesione na walkę z pandemią. Dobre zarządzanie finansami publicznymi szczególnie ważne będzie w tym roku, kiedy to na
samorządy spadły dodatkowe obciążenia związane z kryzysem migracyjnym
wywołanym wojną na Ukrainie.
W „Kapitale Polskim” dużo piszemy o współpracy gospodarczej pomiędzy
Polską i Niemcami. Przedstawiamy przedsiębiorstwa, które są najbardziej
w taką współpracę zaangażowane. Dane za 2021 rok wskazują, że Polska była
piątym największym partnerem handlowym Niemiec. Spośród czołowej piątki
obroty z Polską rosły najszybciej - o prawie 19 proc. w porównaniu do 2020 r.
Mimo trudnych warunków gospodarczych, trwającej pandemii Port Gdańsk
odnotowuje bardzo dobre wyniki ekonomiczne. W 2021 roku przeładowano
53,2 mln ton ładunków, aż o 11% więcej niż w 2020 roku. Był to najlepszy wynik
w historii Portu.
Podjęte w 2016 roku decyzje o wielkich inwestycjach – w infrastrukturę dostępową do terminali głębokowodnych, w przebudowę toru wodnego i modernizację blisko pięciu kilometrów nabrzeży w Porcie Wewnętrznym, spowodowały, że od tego czasu dynamika rozwoju Portu Gdańsk była największa, wzrost
przeładowanych towarów wyniósł 16 mln ton. Tym samym, Gdańsk awansował na 18 miejsce wśród największych portów europejskich, natomiast wśród
portów bałtyckich nadal zajmuje trzecie miejsce. Należy oczekiwać, że kolejne
inwestycje zwiększą roczne wolumeny przeładunków do ponad 60 mln ton,
w ciągu 2-3 lat i do ponad 70 mln ton, w ciągu 7-8 lat.

Zapraszam do lektury Kapitału Polskiego!
Redaktor Naczelny
Ryszard Żabiński
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Decyzje o inwestycjach owocują
najszybszym w historii
rozwojem Portu Gdańsk

Z Łukaszem Greinke prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., rozmawia Ryszard Żabiński
ritasowi swój magazyn, gdzie są składowane paczki z pomocą dla Ukrainy. Każdy kto
chciałby wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów również może tam przynosić dary.
(od poniedziałku do soboty w godz. 8-16, ul.
Ku Ujściu 60, Gdańsk – przyp. red.).
Pracownicy Zarządu Portu Gdańsk sami
też zbierają datki na pomoc Ukrainie. Na
portierni ZMPG jest wystawiona puszka,
do której można wrzucać pieniądze.
W 2021 roku, W Porcie Gdańsk przeładowano 53,2 mln ton ładunków, aż
o 11% więcej niż w 2020 roku. Był to
najlepszy wynik w historii Portu. Czy
możemy już mówić o efekcie przeprowadzanych ogromnych inwestycji
rozwojowych?

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
zorganizował pomoc dla Ukrainy.
Na czym ona polega?
Z Gdańska do portu w Odessie na Ukrainie wyruszył transport zakupionego przez
nas: sprzętu medycznego, w tym defibrylatorów, i resuscytatorów, a także agregatów
prądotwórczych, powerbanków, laptopów.
Dostawa była kompletowana według zgłoszonego nam zapotrzebowania przez ukraińskie Ministerstwo Zdrowia, zrzeszenie
spedytorów, firm logistycznych, transportowych - Ukrainian Logistics Alliance
i ukraińską Obronę Terytorialną. Transport dotarł do Odessy 6 marca. Kolejny
transport jest już w drodze do Kijowa.
Z Portem w Odessie łączy nas ścisła współpraca, zapoczątkowana jeszcze w latach
90-tych. W ostatnich latach nasza aktywność bardzo wzrosła w związku planami
utworzenia korytarza transportowego
Gdańsk-Odessa oraz podpisaniem w październiku 2020 r. listu intencyjnego pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdańsk
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i Administracją Morskich Portów Ukrainy
dotyczący wzajemnej współpracy. Nasze
porty wymieniają się wiedzą i doświadczeniami, które w przyszłości mają zwiększyć
wolumeny przeładowywanych towarów.
Mówimy o takich kierunkach przepływu
towarów jak Skandynawia – Turcja, z wykorzystaniem transportu morskiego i kolejowego, czy też południowej części Nowego
Jedwabnego Szlaku.
W ramach pomocy dla naszego wschodniego sąsiada, postanowiliśmy też zwolnić
z opłaty pasażerskiej Polską Żeglugę Bałtycką SA. Promy Polferries bez żadnych
opłat przewożą do Szwecji ukraińskich
uchodźców na podstawie okazanych dokumentów. Zorganizowaliśmy również
bezpłatne posiłki dla uchodźców oczekujących na promy.
Podpisaliśmy również trójstronne porozumienie z Caritas Archidiecezji Gdańskiej
i spółką Kador, która na portowych terenach zajmuje się logistyką przemysłową.
Spółka Kador zgodziła się udostępnić Ca-

Od czasu gdy zostałem prezesem Portu
Gdańsk w 2016 roku, notujemy bezprecedensowy rozwój inwestycji. Tak zresztą
starałem się nastawić spółkę – na wielkie,
wieloletnie inwestycje. To wynikało m.in.
z potrzeb działających na naszym terenie
operatorów, którzy domagali się lepszych
parametrów obsługi statków: przebudowy
i wzmocnienia nabrzeży, zwiększenia głębokości torów wodnych, możliwości rozbudowy placów składowych. Wszystko po
to, aby móc obsługiwać statki o coraz większym tonażu, instalować większe, bardziej
wydajne urządzenia do obsługi ładunków.
To wszystko, co możemy nazwać pierwszą
linią zwiększa nam szybkość rotacji towarów. Druga linia, to możliwość rozwoju
powierzchni składowych, tworzenia przez
nich centrów logistycznych. A to oznacza
przecież dodatkowe zyski. Bardzo ważne
są inwestycje kolejowe i drogowe, rozdzielenie tych form transportu na terenie portu
ogromnie poprawiło bezpieczeństwo i ułatwiło przepływ towarów.
Podjęte w 2016 roku decyzje o wielkich inwestycjach – w infrastrukturę dostępową
do terminali głębokowodnych, w przebudowę toru wodnego i modernizację blisko pięciu kilometrów nabrzeży w Porcie
Wewnętrznym, spowodowały, że od tego

04 2022

czasu dynamika rozwoju Portu Gdańsk
była największa, stanowi to wzrost o 43%
czyli blisko 16 mln ton przeładowanych
towarów. Tym samym, awansowaliśmy
na 18 miejsce wśród największych portów
europejskich, natomiast wśród portów
bałtyckich nadal zajmujemy trzecie miejsce. Należy oczekiwać, że kolejne inwestycje zwiększą wolumeny do ponad 60 mln
ton, w ciągu 2-3 lat i do ponad 70 mln ton,
w ciągu 7-8 lat.

zapotrzebowanie na holowniki, jaką ilość
ścieków do odbioru zgłasza dana jednostka itp.

Kolejne inwestycje, to m.in. dalsza
rozbudowa Portu Wewnętrznego.
Kiedy może ona być całkowicie zakończona?

Port w Gdańsku ogłosił w marcu postępowanie konkursowe, mające na
celu wyłonienie dzierżawcy zainteresowanego zalądowieniem obszaru
morskiego znajdującego się w granicach administracyjnych Portu, w tym
na potrzeby wybudowania na nim
terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Jakie znaczenie będzie to miało dla rozwoju
Portu?

Ten projekt nosi nazwę „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru
wodnego 2” i jest kontynuacją poprzedniego projektu związanego z modernizacją
ponad pięciu kilometrów nabrzeży i pogłębieniem toru wodnego. Wartość tego
projektu wynosi ok. 533 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych ma wynieść 85 proc. kosztów. Planowany okres
realizacji inwestycji, to lata 2022-2026.
Planujemy rozbudowę czterech nabrzeży
Portu Wewnętrznego o łącznej długości
1,9km wraz z infrastrukturą kolejową. Po
wykonaniu tego przedsięwzięcia zakończymy przebudowę Portu Wewnętrznego.
Zwiększy się jakość i standard obsługi statków, poprawią się jeszcze bardziej warunki
pracy, wzrośnie zdolność przeładunkowa
oraz możliwość obsługi większych jednostek. To wszystko przyczyni się do jeszcze
większej konkurencyjności Portu Gdańsk.
Jakie jeszcze inne czynniki decydują
o konkurencyjności portu?
Bardzo ważne jest otoczenie prawne, w jakim znajdują się korzystający z usług Portu
Gdańsk , chodzi np. o przebieg procedur
celnych, łatwość rozliczania zobowiązań
podatkowych, czyli to wszystko co wpływa
na jakość obsługi naszych kontrahentów.
W Porcie Gdańsk trwają właśnie prace nad
wdrożeniem modułu maklerskiego PCS
(Port Community System). Jest to innowacyjne rozwiązanie, automatyzujące procesy przygotowywania formalności związanych ze zgłoszeniem wejścia lub wyjścia
statku do i z Portu Gdańsk.

Tego typu rozwiązania są stosowane przez
największe, najbardziej nowoczesne porty.
Mieliśmy nawet propozycję zakupu gotowego systemu jednak ze względu na wrażliwość i wagę danych, zdecydowaliśmy się
na to, że wspólnie z interesariuszami i przy
udziale spółki POLSKI PCS stworzymy
własne, autorskie rozwiązanie.

Cieszymy się, że polskie czempiony gospodarki, działające w obszarze morskiej energetyki wiatrowej widzą potencjał rozwoju
naszego Portu. Przypomnijmy, że 1 marca
Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą lokalizację terminalu instalacyjnego
dla morskich farm wiatrowych. Wskazuje ona Port Zewnętrzny w Gdańsku, jako
spełniający wszystkie kryteria inwestorów
branżowych. Rząd chce stworzyć w Gdańsku odpowiednie zaplecze portowe do obsługi morskich farm wiatrowych w polskiej
strefie ekonomicznej na Bałtyku.
O zmianę lokalizacji wystąpił pod koniec
lutego Minister Aktywów Państwowych.
Wniosek był uzasadniony uzgodnieniami
pomiędzy spółkami odpowiedzialnymi
za realizację ponad 60 proc. planowanych
w Polsce inwestycji offshore, tj. PGE i PKN
Orlen, a także spółką zależną od Skarbu
Państwa czyli Polskim Funduszem Rozwoju.
Dla Polski, budowa takiego zaplecza portowego oznacza większe bezpieczeństwo

energetyczne oraz aktywizację procesów
rozwoju gospodarki narodowej. Dla Portu
Gdańsk, to wejście w nowy obszar działania i dodatkowe szanse na rozwój.
Port Gdańsk po raz pierwszy w swojej historii otrzymał nagrodę ESPO
2021, za integrację społeczną i pomoc
potrzebującym w czasie pandemii.
Czy trudno jest otrzymać to prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie?
Była to już 13. edycja konkursu organizowanego przez ESPO (European Sea Ports
Organisation). Bardzo się cieszymy, że nasze działania skierowane do społeczności
lokalnej zostały dostrzeżone. Od lat realizujemy wiele przedsięwzięć dedykowanych
lokalnej społeczności. Mówiąc najprościej,
chcemy być dobrym sąsiadem dla mieszkańców Gdańska. Zdajemy sobie sprawę,
że jesteśmy wielkim podmiotem gospodarczym, co dla okolicznych mieszkańców
może być uciążliwe. Staramy się jednak
ograniczać do minimum te uciążliwości
oraz rozwijać wiele inicjatyw społecznych.
Pomagamy na różnych płaszczyznach,
jak ekologia, sport, zdrowie, edukacja.
Wspieramy miejscowe kluby piłkarskie
jak „Portowiec Gdańsk” i „Torus Wybrzeże”. W okresie wakacyjnym organizujemy
Kino Letnie na plaży na Stogach. Dofinansowujemy ciekawe, lokalne inicjatywy
jak Bibliotekę Społeczną Stowarzyszenia
„Przyjazne Pomorze”, która działa na Stogach. Niemal cały rok byliśmy zaangażowani w akcje związane z walką z pandemią. Wspieramy ratowników medycznych
z Pomorza, ale swoją pomoc kierujemy
również do osób starszych i schorowanych
z Nowego Portu i Stogów, zapewniając
im często jedyny ciepły posiłek dziennie. Przekazaliśmy pomorskim szpitalom
4 analizatory do diagnostyki zakażeń
SARS-CoV-2, środki ochrony osobistej,
lodówki turystyczne. Zakupiliśmy też 10
namiotów z pełnym wyposażeniem, które
w razie potrzeby mogą służyć za tymczasowe izby przyjęć.

Moduł maklerski PCS został specjalnie
utworzony przez spółkę POLSKI PCS i jest
dedykowany dla przedstawicieli armatorów. Zawiera między innymi takie funkcjonalności jak: zgłoszenie do dyspozytora,
zgłoszenie Pre-Arrival, zgłoszenie ewidencyjne, baza statków oraz kontrahentów,
a także pragmatyczny planer zawinięć.
To rozwiązanie ułatwia i przyspiesza obsługę klientów. Dane dotyczące awizacji
znajdują się już wcześniej w naszych systemach, wiemy z wyprzedzeniem jakie jest
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Pandemia nie osłabiła współpracy
gospodarczej Polski i Niemiec
Polska jest najważniejszym partnerem
handlowym Niemiec w regionie Europy
Wschodniej. Jesteśmy też dla Niemiec
piątym, najważniejszym rynkiem zagranicznym po Chinach, Holandii, USA
i Francji. Tak wynika z danych niemieckiej Komisji Stosunków Gospodarczych
z Europą Wschodnią.

Co ciekawe, w trudnych czasach pandemii
współpraca gospodarcza pomiędzy naszymi krajami ciągle szybko się rozwijała.
Łączny obrót całego niemieckiego handlu
wschodniego, w 2021 roku, po raz pierwszy
w historii przekroczył wartość pół biliona
euro. Niemieckie przedsiębiorstwa wyeksportowały w 2021 roku do tego regionu towary o łącznej wartości 254 mld euro, co
oznacza wzrost o 18,3 procent w porównaniu z rokiem 2020.
I właśnie w tym regionie Polska jest na
najważniejszym partnerem handlowym
Niemiec. W 2021 roku, dwustronna wymiana towarowa pomiędzy naszymi krajami wzrosła o 23 mld euro, do poziomu
przekraczającego 145 mld euro. W porównaniu z 2020 rokiem, jest to wzrost aż o 19
procent.
Współpraca gospodarcza pomiędzy naszymi krajami szybko więc rośnie, ale też
charakteryzuje się rosnącą dywersyfikacją.
Już od wielu lat nie mamy tu do czynienia
z pojedynczymi branżami, które nadawałyby ton takiej współpracy.

Europejski wymiar współpracy
W ubiegłym roku „Kapitał Polski” przeprowadził wywiad z Ambasadorem Niemiec w Polsce Arndtem Freytagiem von
Loringhovenem. Nasz rozmówca mówił
o polsko niemieckiej współpracy w szerszym, europejskim wymiarze. Zwrócił
uwagę, że przyjęcie europejskiego planu
odbudowy oraz wieloletnich ram finansowych jest historycznym sukcesem dla europejskiej spójności. Fundusze europejskie
mogą umożliwić nam, że z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa wyjdziemy silniejsi i zmodernizowani. Ważne
przy tym jest, abyśmy nie próbowali wrócić
„jeden do jednego” do sytuacji sprzed pandemii, lecz skupili się na zadaniach i sprawach, które ewidentnie determinują naszą
przyszłość.
Wśród nich wymienić należy np. zdecydowaną przebudowę naszego systemu energetycznego pod kątem dbałości o klimat
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i zrównoważonego rozwoju; stworzenie
zmodernizowanego, bardziej wydajnego, przyjaznego dla środowiska i klimatu
transportu oraz nowych form mobilności;
przyspieszoną cyfryzację wielu dziedzin
naszego życia.
W lutym, na zaproszenie Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK
Polska) do Warszawy przyjechał Minister
Gospodarki Niemiec Robert Habeck. Z tej
okazji czołowi niemieccy inwestorzy podkreślili znaczenie Polski dla niemieckich
firm i gospodarki. Inwestorzy zza naszej

Co Polska importuje z Niemiec?
Maszyny 
Produkty chemiczne 
Artykuły spożywcze 
Pojazdy 
Metale 
Elektronika 
Tekstylia 
Minerały 
Kamienie 
Inne 

21%
17%
12%
12%
11%
10%
8%
3%
2%
5%

Co Polska eksportuje do Niemiec?
Artykuły spożywcze 
Maszyny 
Tekstylia 
Pojazdy 
Produkty chemiczne 
Metale 
Elektronika 
Kamienie 
Minerały 
Inne 

19%
15%
14%
14%
13%
11%
10%
2%
2%
1%

zachodniej granicy koncentrują się w Polsce na przyszłościowych obszarach, takich
jak automatyka, energetyka odnawialna
i usługi IT.
Niemiecki Minister podkreślił podkreślił też, że Polska i Niemcy już teraz ściśle współpracują w wielu kluczowych dla
przyszłości dziedzinach, takich jak mikroelektronika, czy badania nad ogniwami
akumulatorowymi.

Atrakcyjne rynki dla inwestorów
Według danych Ministerstwo Rozwoju
i Technologii, od stycznia do końca listopada 2021 r. firmy z zagranicy zadeklarowały

realizację inwestycji w Polsce o wartości
ponad 11,1 mld zł i utworzenie 6 350 nowych miejsc pracy. Najwięcej miały zamiar
zainwestować firmy z Niemiec, deklarowana wartość inwestycji wyniosła ponad 2,8
mld zł z gwarancją utworzenia 970 miejsc
pracy.
Niemieccy inwestorzy przodują też pod
względem wielkości inwestycji w sektorze
środków transportu. Chodzi tu o deklarowane inwestycje o łącznej wartości 904
mln zł. Na kolejnych miejscach są Włochy
i Szwajcaria. Niemcy przodują też w sektorze żywności wysokiej jakości.
Rynek niemiecki jest też coraz bardziej
atrakcyjny dla polskich inwestorów, coraz
więcej firm chce tam inwestować i rozwijać
swoje interesy. Trendu tego nie zahamowała nawet pandemia. Największe tradycje
działalności na rynku naszego zachodniego sąsiada mają firmy budowlane.
Ostatnio można zaobserwować coraz
większe zainteresowanie inwestycjami
w Niemczech ze strony firm chemicznych,
motoryzacyjnych, meblarskich, logistycznych, zajmujących się utylizacja odpadów.
Do największych polskich inwestorów
w Niemczech zaliczają się m.in.: PKN Orlen, Boryszew, Ciech, KGHM, Kopex.

Rozwijać szkolnictwo dualne
Bardzo ciekawym obszarem współpracy
pomiędzy Polską a Niemcami jest edukacja, konkretnie rozwój szkolnictwa zawodowego. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) już od
wielu lat wspiera rozwój szkolnictwa dualnego w Polsce.
Zawody, w których wspierane jest kształcenie dualne, to według klasyfikacji niemieckich zawodów, m.in.: mechatronik,
mechatronik pojazdów samochodowych,
operator maszyn CNC, mechanik odlewnik, mechanik konstrukcji, elektronik
techniki automatyzacyjnej, projektant
techniczny i mechanik obróbki drzewnej.
AHK Polska pomaga przy tworzeniu klas
patronackich, implementowaniu dualnego
systemu edukacji, organizowaniu i przeprowadzaniu niemieckich egzaminów
zawodowych, m.in. dlatego że należy do
sieci niemieckich izb przemysłowo-handlowych, które są w Niemczech właściwym
organem w zakresie kształcenia w zawodach nierzemieślniczych.
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Polska ważnym partnerem handlowym dla Niemiec
Z dr Larse m Gutheilem dyrektorem generalnym Polsko-Niemieckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej, rozmawia Anna Wowczyńska
W jaki sposób Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) koordynuje pomoc płynącą ze
strony zrzeszonych przedsiębiorstw
dla Ukrainy?
Inwazja Rosji na Ukrainę poruszyła nas
wszystkich. Zarówno pracownicy jak
i członkowie AHK od pierwszego dnia
zgłosili swoją gotowość do pomocy zarówno tej bezpośredniej skierowanej do
znanych nam Ukraińców jak i bardziej
sformalizowanej. AHK Polska niezwłocznie przekazała pieniądze na pomoc humanitarną. Na prośbę koordynatora rządu
niemieckiego znaleźliśmy pod Rzeszowem
tymczasowy magazyn do składowania
żywności i pomagamy w jego uruchomieniu w celu zaopatrywania Ukrainy. Za
pośrednictwem specjalnie dedykowanej
podstrony na naszej stronie internetowej
i mediów społecznościowych przekazujemy obszerne informacje o tym, jak firmy
mogą pomóc. Co najważniejsze, nasz zespół osobiście i z ogromną empatią pomaga naszym kolegom z Ukrainy, którzy
przyjechali do Polski. Firmy członkowskie na wiele sposobów wspierają ludzi
dotkniętych tą wojną. Nie sposób wymienić tu wszystkich akcji pomocy i wsparcia
Ukraińcom dotkniętym wojną, jakie niesie
ponad 1000 firm członkowskich. Jest ich
tysiące i jesteśmy dumni, że nasze firmy
pokazują tak wielkie serce.
Jak Pan ocenia poziom współpracy
gospodarczej pomiędzy polskimi
i niemieckimi przedsiębiorstwami?
Jakie są perspektywy jej rozwoju wobec ogromnych napięć politycznych,
wojny na Ukrainie, trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji gospodarczej na
światowych rynkach?
Polsko-Niemieckie stosunki gospodarcze
osiągnęły najwyższy poziom po transformacji ustrojowej. Pozycja Polski w niemieckiej statystyce handlu zagranicznego
rośnie od wielu lat. W ostatnim okresie
niemal co roku Polska awansowała w rankingu najważniejszych partnerów handlowych Niemiec, osiągając w 2021 roku 5.
miejsce, wyprzedzając Włochy czy Wielką
Brytanię. W 2021 roku wzajemna wymiana handlowa wzrosła o prawie 20 procent.
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Czołowe grupy towarów, które generują
ten zwiększony wolumen handlowy z polskiego punktu widzenia i są siłą napędową
polskiego eksportu to urządzenia i sprzęt
transportowy, sektor e-commerce, chemikalia i produkty podobne, komputery
i akumulatory elektryczne. Czynniki które
będą kształtowały rozwój stosunków gospodarczych między obydwoma państwami to przede wszystkim wciąż rozwijającą
się polska gospodarka, która determinuje
przeciętnie szybszy wzrost gospodarczy,
a także rosnącą dywersyfikację. W Polsce
istnieje wiele silnych sektorów, szczególnie określanych jako „branże dostawców”,
takich jak przemysł metalowy, tworzyw
sztucznych czy maszynowy. Sektory te są
bardzo ważne dla relacji gospodarczych
z Niemcami. Drugi istotny trend to działania nearshoringowe firm niemieckich.
Są one bardzo zainteresowane skróceniem
łańcuchów dostaw i z zainteresowaniem
spoglądają na kraje Europy Środkowo-Wschodniej, takie jak Polska, Czechy, Słowacja czy Rumunia. Firmy niemieckie są
skłonne zapłacić za produkt nieco więcej
aby uniknąć długiego czasu dostawy lub
zminimalizować ryzyko związane z dostawami z Azji Południowo-Wschodniej. Jako
Izba otrzymujemy wiele zapytań, które bazują na tym problemie.
Jednak naszym zdaniem najważniejszym
czynnikiem jest to, że Polska jest bardzo
atrakcyjna dla niemieckich inwestorów ze
względu na relatywnie niskie koszty pracy, wykwalifikowaną siłę roboczą, której
wciąż jest pod dostatkiem czy też dobrze
rozwinięte programy wsparcia inwestorów,
których nie mają gospodarki Francji czy
Włoch. Można zauważyć, że inwestorzy
niemieccy mają ogromny wpływ na wymianę handlową między tymi dwoma krajami. Jeśli przeanalizujemy, jakie produkty
są eksportowane z Polski, na pierwszym
miejscu znajdziemy samochody i części
samochodowe. Ponieważ przemysł motoryzacyjny w Polsce opiera się głównie na
kapitale zagranicznym, można powiedzieć,
że samochody produkowane w Polsce są
eksportowane do Niemiec. Drugą stroną
tego układu są transakcje dokonywane wewnątrz koncernów - dobrym przykładem
są tu silniki produkowane przez Mercedesa w Jaworze i eksportowane do Niemiec,
gdyż Mercedes nie produkuje w Polsce
kompletnych samochodów. Jako Izba
wspieramy niemieckich inwestorów w Pol-
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sce poprzez badania lokalizacyjne i w roku
2021 przeprowadziliśmy największą liczbę
projektów w tym zakresie od czasu wprowadzenia tej usługi. Jeśli ta tendencja się
utrzyma, prognozujemy dalszy wzrost obrotów handlowych.
Wojna na Ukrainie z jednej strony może
spowodować większe zainteresowanie
Polską wśród firm niemieckich, które ulokowały swoje inwestycje w Rosji czy na
Ukrainie w średnioterminowej perspektywie. W krótkim okresie natomiast obserwujemy, że inwestorzy przyjęli postawę
wyczekującą ze względu na nagły wzrost
niepewności.
Rynek niemiecki uważany jest za
trudny i wymagający. Kiedy możemy
mówić, z punktu widzenia polskiego
przedsiębiorcy o udanej lub nieudanej ekspansji na ten rynek? W jaki
sposób Polsko Niemiecka Izba Handlowa AHK może wesprzeć polskie
firmy w rozwijaniu działalności na
niemieckim rynku?
To prawda, rynek niemiecki jest trudny
i wymagający dla wszystkich firm, które
chcą na nim zaistnieć, nie dotyczy to tylko eksporterów z naszego kraju. Cechuje
się on silną konkurencją i przywiązaniem
do długoletnich partnerów handlowych,
dużym nasyceniem oraz regionalizacją.
Proces wejścia jest zazwyczaj długofalowy
i wymaga cierpliwości, działania strategicznego oraz odpowiedniego przygotowania. Wiele polskich firm próbuje działaniami ad hoc pozyskać klientów za Odrą
i często praktyka ta się udaje, np. poprzez
poznanie osób decyzyjnych na targach,
natomiast podejście takie zazwyczaj nie
przynosi efektów przez długi okres. Dlatego też ekspansja taka nie jest w pełni udana. W związku z tym zalecamy podejście
systemowe polegające w pierwszej kolejności na dokładnym przeanalizowaniu grup
docelowych, kanałów dystrybucji oraz
konkurencji. Poszczególne branże mogą
się znacząco różnić od sytuacji znanej
w Polsce. Znając dokładnie realia rynkowe, można przystąpić do działań mających
na celu pozyskanie klientów. W pierwszej
kolejności można jej dokonać poprzez bezpośrednie nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi kontrahentami, prowadząc
jednocześnie kampanię marketingową
w mediach branżowych oraz uczestnicząc w targach. Należy budować markę
oraz zaufanie wśród klientów z Niemiec.

Dlatego też za udaną ekspansję uznajemy
pozyskanie stałych klientów, którzy będą
traktowali nas na zasadzie partnerskiej.
Na bazie współpracy z nimi można dalej
budować rynek. Wskaźnikiem udanej ekspansji nie koniecznie są natomiast takie
elementy formalne jak posiadanie spółki
w Niemczech. Jako Polsko-Niemiecka Izba
Przemysłowo-Handlowa jesteśmy w stanie
wesprzeć wszelkie działania polskich firm
w zakresie internacjonalizacji i rozwoju
eksportu za Odrą. Nasze usługi obejmują
doradztwo zarówno w zakresie strategicznym, jak i przy pozyskiwaniu klientów
oraz prowadzeniu działań marketingowych. Meble, jachty, branża spożywcza to
są od dawna znane hity eksportowe Polski.
Jednak w związku z intensywnym rozwojem e-mobility, rozwojem branży farmaceutycznej i biotechnologicznej i rosnącemu zapotrzebowaniu w branży budowlanej
istnieje w tych obszarach również duży
potencjał dla polskich firm.
AHK Polska od wielu pomaga przy
tworzeniu klas patronackich, implementowaniu dualnego systemu
edukacji w Polsce, organizowaniu
i przeprowadzaniu niemieckich egzaminów zawodowych. Jakie są dotychczasowe efekty tej działalności?
W ciągu 15 lat naszej aktywności w obszarze kształcenia zawodowego wydaliśmy
certyfikaty dla ponad tysiąca stu absolwentów kształcenia dualnego. W bieżących
roku szkolnym w klasach patronackich
naszych klientów uczy się ponad pięciuset uczniów i studentów. Co istotne nasze
usługi zawsze orientujemy względem potrzeb przedsiębiorstw i tak na przykład
obecnie najczęściej wspieramy firmy w poszukiwaniach kandydatów do szkół branżowych i techników. Staramy się odczarować wizerunek kształcenia zawodowego
w Polsce i przekonujemy młodych ludzi do
zawodów technicznych.
Aktywnie wspieramy również tworzenie
partnerstw między edukacją biznesem, ponieważ jest to najlepszy sposób by zaradzić
niedoborom specjalistów na rynku pracy.
Spotykamy się dyrektorami szkół, z przedstawicielami lokalnej administracji, a nawet z samymi uczniami i ich rodzicami.
Naszym dużym sukcesem ostatnich lat jest
stworzenie od postaw dualnej klasy branżowej, nad którą patronat sprawują aż cztery lokalne firmy z Ostrowi Mazowieckiej.
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Nowe technologie bez granic

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH
Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki
Plac Wolności 4, 50-071 Wrocław, Polska

Anna Sikorska, przedstawiciel WFS w Polsce
Tel: +48 71 372 46 31, wfs.sikorska@saxony.pl

Partnerów do biznesu znajdziesz w Saksonii!

getycznej, elektromobilności, technologii
ochrony środowiska, energii odnawialnych, które będą tematem przewodnim
29. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum
Kooperacji Firm (Karpacz 3.11.2022) oraz
wizyty studyjnej z Dolnego Śląska do Saksonii (10-11.05.2022), której tematem będą
technologie energetyczne i klimatyczne.
W ramach EnergyTransPolSax odbędzie
się ”Saksońsko-Dolnośląska prezentacja
gospodarcza” na międzynarodowych targach E-world energy & water w Essen (2123.06.2022). Wydarzenia te organizowane
są z polskim partnerem projektu Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA.

Saksońsko-dolnośląskie warsztaty projektowe

Polska jest dla Saksonii jednym z głównych partnerów handlowych. Szczególnie
bliskie partnerstwo łączy Saksonię z sąsiadującym województwem dolnośląskim.
WFS Wirtschaftsförderung Sachsen
GmbH (Saksońska Agencja Wspierania
Gospodarki), jako przedsiębiorstwo administracji publicznej Saksonii, aktywnie
wspiera współpracę, oferując saksońskim
przedsiębiorstwom pomoc związaną z wejściem i działaniem na rynku polskim.
Od ponad 15 lat WFS posiada swoje biuro
w Polsce, z siedzibą we Wrocławiu. Biuro
pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów
handlowych, udziela informacji gospodarczych i dynamicznie wspiera saksońsko-polską kooperację. Udziela saksońskim
firmom bezpłatnych informacji na temat
rynku polskiego, możliwości eksportowych, pomaga w znalezieniu partnerów
biznesowych. Polscy przedsiębiorcy mogą
uzyskać kontakty do potencjalnych partnerów w Saksonii, praktyczną pomoc
w znalezieniu produktu, czy technologii.
Potencjalni inwestorzy mogą liczyć na
praktyczną i skuteczną pomoc w rozpoczęciu działalności w Saksonii.
Razem z partnerami w Polsce, przede
wszystkim z jednostkami samorządowymi, izbami i organizacjami gospodarczymi WFS organizuje imprezy kooperacyjne
takie jak fora gospodarcze, branżowe giełdy kooperacyjne, konferencje, prezentacje technologii czy misje gospodarcze, do
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udziału w których zapraszamy polskich
i saksońskich przedsiębiorców.
W październiku 2021 r. na Zamku Topacz pod Wrocławiem odbyło się XIV
Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze. Tematem przewodnim tej edycji były
„Technologie mobilności XXI wieku”.
Przeprowadzono dwie równoległe sesje
dyskusji panelowych: „Technologie kosmiczne i satelitarne – praktyczne zastosowanie w innowacyjnej gospodarce” oraz
„Transport autonomiczny i niskoemisyjny
– wyzwania technologiczne i trendy”.
W ramach Programu Współpracy
INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020
WFS wraz z polskimi partnerami realizuje projekt „EnergyTransPolSax – wspólne
odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej”. Celem projektu jest
nawiązanie i wzmocnienie współpracy
transgranicznej na polsko-saksońskim pograniczu, w szczególności w zakresie wyzwań w gospodarce energetycznej związanych ze zmianami klimatycznymi. Jest to
już 3. wspólny projekt. W poprzednich edycjach tematami przewodnimi była innowacyjność w mśp oraz digitalizacja. Stworzony i udostępniony został atlas kompetencji
gospodarczych polsko-niemiecko-czeskiego pogranicza: www.triborderatlas.eu,
który teraz będzie rozszerzony o tematykę
gospodarki energetycznej.
W ramach projektu popularyzowane są
zagadnienia dotyczące efektywności ener-

W dniu poprzedzającym Forum w Karpaczu 2.11.2022 planujemy we Wrocławiu
2. Saksońsko-Polskie Warsztaty: Energia,
Ochrona Klimatu, Środowisko. Organizację tego wydarzenia powierzymy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).
Szczególnie duży potencjał do kooperacji widzimy w zakresie innowacyjnych
technologii. Dlatego współorganizujemy
razem z naszymi partnerami 4. Saksońsko-Polski Dzień Innowacji „Przyszłość
produkcji europejskiej – elastyczna, cyfrowa i zrównoważona” we Wrocławiu
(15.09.2022).

®

Saksońskie firmy wezmą udział w Warsaw
Industry Week – Międzynarodowe Targi
Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych (7-9.11.2022). Planowana jest wizyta
na targach, spotkania kooperacyjne i rozmowy B2B. Organizatorem będzie również
AHK Polska.
To tylko niektóre z planowanych przez nas
w najbliższym czasie wydarzeń. Zapraszamy do udziału i kooperacji z Saksonią!

Roznosimy ulotki
Rozdajemy ulotki
Rozwieszamy plakaty
Drukujemy
tel. +48 792 111 111
w w w. ak med ia. pl

Fot.: freepik
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AMSTA: Inteligentna ochrona
perymetryczna granic i obiektów
Rozmowa z Janem Szczyrkiem, prezesem spółki MindMade, wchodzącej w skład GRUPY WB
W ostatnim czasie odkryliśmy na nowo,
że nie tylko granica państwowa, ale także
lotniska, elektrownie, rafinerie, składy
paliwowe i inne obiekty infrastruktury
krytycznej niezbędnej dla funkcjonowania państwa wymagają szczególnej
ochrony. Oprócz rozwiązań w postaci
np. ogrodzenia i kamerami lub systemów
kontroli dostępu, jednym z rozwiązań,
które wspomagają służby są systemy
ochrony perymetrycznej.
Jednym z dostępnych rozwiązań tego typu
jest opracowany przez spółkę MindMade
(część GRUPY WB) system ochrony perymetrycznej AMSTA. Jego podstawą jest sieć
inteligentnych sensorów sejsmicznych i kamer dziennych oraz termalnych połączona
z opartymi o sztuczną inteligencję rozwiązaniami analizującymi wykryte sygnały.

System AMSTA może być stosowany do
monitorowania rozległych obiektów wojskowych (bazy, lotniska, poligony lub
miejsca czasowej dyslokacji wojsk), kompleksów leśnych, ale też składowisk, gazociągów, infrastruktury krytycznej lub
granicy państwowej. Sprawdzi się zarówno
w stacjonarnej ochronie obiektów i obszarów (elektrownie czy pas graniczny), jak
również w sytuacjach kiedy zachodzi potrzeba doraźnego ustanowienia systemu
ochrony na danym obszarze.
AMSTA jest nowoczesnym rozwiązaniem
o otwartej architekturze, zapewniającym uzyskanie świadomości sytuacyjnej
w chronionym obszarze i podjęcie skutecznych działań stosownie do zagrożenia. Potwierdzeniem wysokiej jakości i niezawodności jest wykorzystywanie stacjonarnej

odmiany do ochrony wschodniej granicy
Unii Europejskiej.
Jak działa system ochrony perymetrycznej?
AMSTA to kompleksowy system ochrony, który dzięki skalowalności może być
dostosowany do potrzeb różnych odbiorców. W zależności od lokalizacji, rodzaju
obiektu i potencjalnych zagrożeń, można
dopasować nasze rozwiązanie do własnych, specyficznych wymagań. W jego
skład wchodzą: sensory sejsmiczne, kamery dzienne i nocne, system transmisji
danych.
AMSTA może służyć do stworzenia stacjonarnego systemu ochrony danego obszaru (granicy państwowej lub elektrowni),

ale zapewnia też szybkie ustawienie strefy
chronionej bez konieczności inwestowania
w budowanie specjalistycznej infrastruktury ochronnej.
Czy są jakieś różnice między wersjami lub
wyposażeniem w odmianie stacjonarnej
lub mobilnej?
AMSTA to system uniwersalny, który może
być używany zarówno jako stacjonarny,
jak i jako mobilny. Różnica sprowadza się
tylko do sposobu w jaki użytkownik będzie
chciał z niego korzystać. Czy zamontuje
go na stałe do infrastruktury budowlanej
chronionego obszaru np. płotu lub budynku, czy potrzebuje zabezpieczyć jakiś teren
lub obiekt bez montażu stacjonarnego.
Wszystkie elementy systemu AMSTA są
dostosowane do pracy zarówno w wariancie stacjonarnym jak i przenośnym.
Każdy z elementów składowych systemu
prowadzi własną analizę odbieranych sygnatur, pracuje niezależnie od pozostałych
oraz ma własne źródło zasilania. W wariancie stacjonarnym systemu AMSTA
transmisja danych między sensorami i stanowiskiem kierowania odbywa się za pomocą światłowodów, w przenośnym łączność prowadzona jest za pośrednictwem
sieci telefonii komórkowej lub zamkniętej
sieci łączności. Transmisja jest w pełni szyfrowana i zabezpieczona polskimi algorytmami kryptograficznymi.

W momencie wykrycia przez sensor sejsmiczny poruszającego się obiektu z jednoczesnym określeniem sektora w którym się
znajduje, następuje aktywacja kamer i natychmiastowa identyfikacja. Kamery mogą
być umieszczone na stałe na masztach lub
rozmieszczane ad hoc na drzewach czy
trójnogach. Transmisję danych zapewniają moduły łączności przekazujące dane do
Stacji Sterowania i Kontroli zarządzającej
systemem.
Czy to jest system o otwartej architekturze? Można do niego dołączać inne
elementy, także innych producentów?
Oczywiście, był pod takim kątem od początku projektowany. Zdarzają się obszary, gdzie ze względu na specyfikę terenu,
nie będzie możliwe zastosowanie czujników mocowanych bezpośrednio w gruncie. AMSTA, dzięki swojej modułowej
architekturze, umożliwia na dołączenie
barier mikrofalowych lub podczerwieni.
Pozwalają na zbudowanie z wiązek niewidzialnego „płotu”. Przy próbie przekroczenia sygnalizuje alarm automatycznie
przesyłając informację o miejscu naruszeniu strefy.
Kolejnym elementem który może być dołączony i pełnić rolę sensora są lekkie
drony obserwacyjne. Dzięki możliwości
„wpięcia” w system operator może doko-

nać natychmiastowej weryfikacji intruza
w dowolnym miejscu naruszenia strefy
chronionej, a w trybie „śledź obiekt” mieć
go cały czas pod obserwacją.
Jak wygląda sterowanie całym systemem AMSTA?
Wszystkie informacje z sensorów spływają
do Stacji Sterowania i Kontroli. Ma formę
aplikacji uruchamianej na laptopie, tablecie lub urządzeniu stacjonarnym. Pozwala
to na dynamiczną konfigurację, pełny nadzór nad stanem komponentów, analizę danych sensorów, ich wizualizację w formie
komunikatów i ostrzeżeń na mapie oraz
obraz wideo weryfikującego klasyfikację
alarmu w czasie rzeczywistym.
W momencie wykrycia przez system zagrożenia dyspozytor może zdecydować
o podjęciu odpowiedniego działania: wysłania patrolu lub bezzałogowca. Może
uruchomić system głośników z komunikatami ostrzegawczymi lub oświetlenie. Aplikacja działa też na urządzeniu doręcznym
patrolu, wyświetli obraz na żywo z kamer.
Dzięki temu, chroniący mają pełną świadomość sytuacyjną podczas neutralizacji
zagrożenia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Marcin Prynda

Czy można przybliżyć elementy składowe systemu AMSTA?
Podstawowym elementem są sensory sejsmiczne z samouczącymi się algorytmami.
Wykrywają pojazd z 300 m i osoby w promieniu 75 m, z automatycznym wskazaniem sektora, w którym znajduje się intruz.
Czyli działają także za stałą przeszkodą,
jak na przykład płot czy bariera. Sensory
analizują odbierane z ziemi fale sejsmiczne
i dokonują ich klasyfikacji pod kątem zagrożenia. Czujnik informuje operatora tylko o potencjalnych zagrożeniach, pomijając informacje o np. wykrytym zwierzęciu.
Nasz system radzi sobie dobrze z odróżnianiem ludzi od czworonogich przyjaciół.
Uniwersalne czujniki mają dwa tryby zasilania: przewodem 230 V oraz z wbudowanej baterii. Wszystkie sensory wyposażono
w zabezpieczenia antysabotażowe, uruchamiające alarm przy próbie ich demontażu
lub neutralizacji.
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Rozwijamy się zgodnie z założeniami,
wykraczamy poza strefę komfortu
Z prezesem KGHM METRACO Adrianem Szymanskim, rozmawiał Marcin Prynda
a EBITDA 2,5 razy wyższą niż w roku poprzednim. Ponadto jako pierwsza spółka
w GK KGHM możemy się pochwalić wdrożeniem ISO Antykorupcyjnego. To dla nas
ważne. Działamy sprawiedliwie i dbamy
o transparentność naszych poczynań. Ściśle przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa międzynarodowego, norm
i zwyczajów. Tego oczekujemy również od
naszych dostawców.
Jak sam Pan wspomniał jesteście firmą funkcjonującą na co dzień w środowisku międzynarodowym. Czy
sytuacja na wschodzie mocno wpływa
na wasz biznes?

Globalny kryzys energetyczny, rekordowe ceny wielu metali i zaburzone
łańcuchy dostaw. Panie prezesie,
jak w tym wszystkim odnajduje się
KGHM Metraco?
Sytuacja, jak Pan zauważył jest niezwykle
dynamiczna. Czarne łabędzie opisywane
w literaturze coraz częściej odciskają ślad
na globalną gospodarkę. Pandemia przewartościowała priorytety w wielu branżach, zmusiła niejednokrotnie do zmiany myślenia i podejścia do planowania.
Potwierdziła jednocześnie konieczność
zabezpieczania biznesu przed okolicznościami, które do niedawna traktowane
były w naszej części świata jako teoretycznie prawdopodobne. Dlatego też jeszcze
długo przed kryzysem moim priorytetem
stało się zabezpieczenie strategicznej działalności spółki. Słowo dywersyfikacja odmienialiśmy przez wszystkie przypadki.
Otworzyliśmy się na świat, core business
wzmocniliśmy poprzez dostawy złomów
miedzi i strategicznych produktów chemicznych spoza Europy. Aktualizujemy,
identyfikujemy i mitygujemy ryzyko wystąpienia sytuacji krytycznej w poszczególnych obszarach naszej aktywności.

Nie bezpośrednio. Jak wcześniej wspomniałem mocno zdywersyfikowaliśmy kierunki dostaw złomów miedzi i półproduktów
wykorzystywanych przy produkcji miedzi
elektrolitycznej. Współpracujemy głównie z dostawcami z zachodu Europy, USA
i niektórych krajów azjatyckich. Wymaga
to od nas wiele wysiłku i odważnych inicjatyw. Ogólnoświatowa inflacja, drożejący
transport morski i kołowy oraz wysokie
koszty energii w krajach dostawców nie
ułatwiają nam pracy. Podchodzimy jednak
do tego wszystkiego racjonalnie, z faktami
nie dyskutujemy. Optymalizujemy stronę
kosztową, implementujemy nowoczesne
rozwiązania, prowadzimy szereg prac badawczo-rozwojowych pozwalających jeszcze lepiej zarządzać posiadanymi zasobami.

Czy w związku z tym rozwój recyklingu metali i zielonej rewolucji może
zostać czasowo wyhamowany?
Wręcz przeciwnie. Drożejące ceny miedzi,
aluminium, stali czy niklu powinny zintensyfikować rozwój naszej branży. Urban
Mining - proces odzyskiwania cennych
surowców ze zużytych produktów, instalacji i budynków wpisuje się w naszą strategię działania. Ten megatrend czerpania
z materiałów wtórnych z tzw. złóż antropogenicznych będzie nabierał właściwego
tempa. Szacuje się, że w 2021 sprowadzono na teren Unii Europejskiej 530 000 ton
złomów i stopów miedzi. W przeciwnym
kierunku wyjechało 630 000 ton miedzi
z recyklingu, głównie do Chin, Indii, Pakistanu i Malezji. Polska wypada na tle
innych krajów bardzo pozytywnie. Budowane są u nas kolejne fabryki baterii
do samochodów elektrycznych, linie do
recyklingu kabli i zużytego sprzętu. Korzyści płynące z recyklingu metali są niepodważalne. To dla nas ogromna szansa.
Rozwijamy się zgodnie z założeniami,
wykraczamy poza strefę komfortu. Jesteśmy świadomi, że tylko tak osiągniemy coś
wielkiego. Wierzę, że regulacje europejskie
i międzynarodowe otoczenie prawne będzie w coraz większym stopniu sprzyjać
tego typu działalności, tak aby ten trend
zyskiwał na znaczeniu.

W takim razie rozumiem, że cele
w tym niełatwym roku 2021 zostały
osiągnięte?
Zdecydowanie tak. Jestem bardzo zadowolony z wyników naszej pracy. Osiągnęliśmy
rekordowe przychody na poziomie przekraczającym 4,7 mld PLN, wynik z działalności operacyjnej 800% powyżej planu,
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Przede wszystkim
zrozumienie i otwartość

Czy podejmowane przez Aliplast
działania CRS obejmują także lokalną społeczność?

Z Janem Kidajem, prezesem zarządu Aliplast, rozmawiamy o społecznej odpowiedzialności
biznesu, o tym, jakie to są „dobre warunki pracy” oraz zaangażowaniu w pomoc Ukrainie.
tysiąc osób, można to porównać do liczby
mieszkańców dużej ulicy w mieście czy
w niewielkiej miejscowości, ale właśnie
dlatego, że Aliplast się rozrasta, nie możemy nie zauważać w naszej działalności
człowieka. Bierzemy za naszych pracowników i ich rodziny odpowiedzialność,
a to oznacza m.in. stwarzanie takich warunków, by ludzie do pracy przychodzili
z przyjemnością, a nie traktowali ją wyłącznie jak przymus i obowiązek.
W jaki sposób założenia Strategii
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Aliplast przekładają się
praktyczne działania?
Dwa lata temu sformalizowaliśmy CSR
w naszej firmie, ale tak naprawdę od początku działalności funkcjonowaliśmy
w tym duchu. Niemniej powołanie do życia tego działu pomogło nam w organizacji
całego szeregu przedsięwzięć, zresztą bardzo często inspirowanych przez samych
pracowników. Trudno wyliczyć tu wszystko, ale podejmujemy akcje środowiskowe,
w ramach których sprzątamy okolicę czy
sadzimy drzewa, organizujemy spotkania
pracowników i ich rodzin, imprezy dla ich
dzieci, wydarzenia sezonowe i sportowe.
Wspieramy naszych pracowników w realizacji ich pasji i zainteresowań, mamy więc
w firmie drużynę piłki nożnej, grupę trekkingu górskiego, team biegaczy czy koło
wędkarskie.

Dla Aliplastu społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo istotną kwestią. Co dla Pana osobiście to
oznacza?
Nie będę silił się na formułowanie definicji, powiem po prostu, że staramy się pro-
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wadzić biznes z ludzką twarzą. Już dawno
zauważyliśmy, że do sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa niezbędna
jest dobra współpraca z ludźmi – przede
wszystkim z pracownikami, ale również
społeczeństwem, otoczeniem, w którym
działa firma. Obecnie zatrudniamy blisko

W którejś z zagranicznych firm widziałem
gazetkę zakładową, która u nas kojarzy się
raczej z reliktem socjalizmu, ale postanowiłem wdrożyć ten pomysł. Ukazuje się
nieregularnie, bo nie mamy aż tylu tematów, o których można by pisać, ale właśnie
wyszedł piąty numer, a każdy z nich cieszy
ogromnym zainteresowaniem. Prezentujemy pracujących u nas ludzi i ich hobby,
zainteresowania oraz osiągnięcia, a także podejmowane przez nas akcje. To jest
niesamowite i budujące, jak bardzo nasi
pracownicy zaangażowali się we współtworzenie i redagowanie tego wewnętrznego czasopisma. To też dla mnie dowód, że
czują się częścią tej firmy.
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Tak, oczywiście. Przede wszystkim przeprowadzamy akcje prośrodowiskowe, ponieważ nasza działalność nieuchronnie
wpływa na stan otoczenia naturalnego.
Pozwolę sobie na dygresję, że to nieuniknione w przypadku każdej fabryki, ale postulaty, by zlikwidować wszelki przemysł
są z gruntu chybione, bo oznaczają zdanie
się wyłącznie na zewnętrznych dostawców,
a tym samym na ryzyko kryzysów i rezygnację z wartości dodanej w krajowej gospodarce. Zdaję sobie sprawę, że jestem ze
swoimi poglądami w mniejszości, ale mam
realny ogląd sytuacji, daleki od utopijnych
wizji.
W każdym razie minimalizujemy podejmowanymi przez nas akcjami negatywny
wpływ działalności przedsiębiorstwa na
środowisko choćby, o czym już wspomniałem, sadząc drzewa albo sprzątając
otoczenie. Regularnie, w ramach długofalowej współpracy wspieramy organizacje
pomagające dzieciom, młodzieży, osobom
starszym, a także opiekujące się zwierzętami. Przekazujemy na ich rzecz zarówno
pieniądze, jak i niezbędne do ich działalności materiały. Ściśle współpracujemy też
z radą osiedla, wspomagając ich przedsięwzięcia i inwestycje.
Wspomniał Pan na początku naszej
rozmowy o tym, jak ważne jest holistyczne podejście do pracownika,
dostrzeganie w nim po prostu człowieka. Czy może Pan tę myśl rozwinąć i powiedzieć, co jeszcze, w cudzysłowie, „zyskuje” firma inwestując
w pracownika, traktując go w taki
sposób?
Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest
bardzo dobra opinia, jaką w lokalnej społeczności cieszy się nasza firma. Jesteśmy
doceniani za to, że nie tworzymy w pracy
barier w komunikacji, że mimo iż nasze
przedsiębiorstwo się rozrasta, daleko mu
do korporacyjnych zasad funkcjonowania.
Wciąż udaje się nam w pracy utrzymać
atmosferę koleżeńskości, nawet familiarności i partnerskiego podejścia. Dbamy
oczywiście także o wynagrodzenia. Stawki
u nas zawsze przewyższały płace minimalne. Oczywiście, że jak wszędzie i my mamy
problemy z zatrudnieniem, szczególnie
duża jest rotacja wśród młodych pracowników, szukających zawodowo swojego
miejsca, ale też nierzadko wracających do
nas po pracy w innych przedsiębiorstwach.
Przypomniała mi się, w związku z Pani
pytaniem, taka historia. Moja żona podpowiedziała pewnej pani, której syn szukał
pracy, że mógłby aplikować do Aliplastu.
Spotkała ją kilka miesięcy później i usłyszała, że syn tej pani dostał u nas etat i był
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tak zadowolony, tak chwalił sobie warunki pracy, że jego ojciec, mąż tej pani, zrezygnował z pracy w innej firmie i zatrudnił się u nas. Tacy, zadowoleni z pracy
w Aliplaście ludzie są najlepszymi ambasadorami naszego przedsiębiorstwa.
Obchodzili Państwo Dzień Doceniania Pracowników, co właściwie na
co dzień powinno być standardem
w każdej firmie. Co, Pana zdaniem,
stoi na przeszkodzie, by przedsiębiorstwo zdecydowało się na takie partnerskie relacje jak w Aliplaście?
Wartości obowiązujące czy też raczej uznawane w danej organizacji zależą przede
wszystkim od ludzi, którzy nią kierują. Jeśli są one dla nich ważne, są częścią nich,
przekładać się będą na relacje w firmie.
Nam udaje się utrzymać ducha koleżeńskiej odpowiedzialności i organizacji familijnej, mimo że radykalnie się rozrośliśmy
– z 27 osób zatrudnionych 20 lat temu, do,
jak wspomniałem, blisko tysiąca. Nadal
jednak, z kilkoma dosłownie wyjątkami,
wszyscy mówią sobie po imieniu, niezależnie od tego, jakie funkcje pełnią w firmie.
W sensie statusu społecznego wszyscy jesteśmy równi. Jeśli pracownik chce porozmawiać z przełożonym, nie musi umawiać się na spotkanie i wystawać pod jego
gabinetem. Tak samo, gdy menadżer czy
kierownik ma do omówienia jakiś temat
z pracownikiem, nie wzywa go do siebie,
tylko po prostu do niego idzie. Zdarza się
oczywiście, że ktoś nadużywa tych „przywilejów”, ale takie zachowania należą do
rzadkości. Pracownicy szybko odkrywają,
że również od nich zależy, w jakiej atmosferze przebiegać będzie praca. Co więcej,
coraz rzadziej zatrudniamy na kierownicze
stanowiska osoby z zewnątrz, rekrutujemy
je raczej spośród załogi, co także jest dla
pracowników motywujące i otwiera przed
nimi ścieżkę zawodowego rozwoju.
Takie partnerskie podejście w organizacji również od kierownictwa
wymaga dużej dojrzałości. Zawsze
znajdą się osoby, które będą wolały
korporacyjne zasady i traktowanie
pracy jako koniecznego do spełnienia obowiązku. Wydaje się jednak, że
Państwa kultura pracy wpływa także
na rozwój wewnętrzny zatrudnionych
u Państwa osób, które właściwie uczą
się brania odpowiedzialności za siebie i otoczenie.
Tak, dostrzegam zrozumienie działania tego rodzaju mechanizmów i bardzo
mnie to cieszy. Zdaję sobie także sprawę,
uwzględniając porady zawarte w licznych
podręcznikach dla menedżerów – notabene najczęściej nie uwzględniających uwarunkowań danego kraju czy branży – że to
jednocześnie nieco anachroniczne podejście do zarządzania. Szczególnie w świe-

cie, którym rządzi przede wszystkim Excel i inne formułki... Niemniej staram się
tego tradycyjnego ducha poprzednich epok
utrzymać w swoim przedsiębiorstwie i na
razie się to sprawdza, działa. A co będzie
dalej? Z czasem na pewno się o tym przekonamy.
Aliplast zaangażował się także w pomoc Ukrainie i to zarówno bezpośrednio, jak i wspierając przedsięwzięcia pracowników w tym zakresie.
Czy na koniec możemy porozmawiać
jeszcze o tym?
Z racji położenia geograficznego chyba
trochę lepiej niż w innych częściach Polski
rozumiemy sytuację naszych wschodnich
sąsiadów, szczególnie że łączą nas nie tylko
biznesowe kontakty z Ukraińcami. Szeroki zakres podejmowanych przez naszych
pracowników i przez nas działań pomocowych skłonił nas do założenia w dniu
29 marca Fundacji Grupy Aliplast. Sformalizowanie tej części działalności było
konieczne ze względu na polskie prawodawstwo, tak łatwiej jest nam podejmować
akcje pomocowe. Zaledwie kilka dni po
wybuchu wojny w Ukrainie skontaktowałem się z moimi kolegami, zarządzającymi
firmami grupy Aliplast za granicą, prosząc
o zaktywizowanie ich załóg. W efekcie do
Kijowa i w głąb Ukrainy mogliśmy wysłać
kilkanaście tirów z niezbędnymi rzeczami, które zgromadziliśmy dzięki wsparciu pracowników naszych bratnich firm
w Portugalii, Hiszpanii, Anglii, Francji czy
Belgii. Nasza załoga nie tylko organizowała zbiórki, ale także zajęła się segregacją
tych darów, które przyjechały ze świata.
Wielu naszych pracowników zaangażowało się w wolontariat i przygotowanie obozu
przejściowego, przyjęli również pod swój
dach ukraińskie rodziny. Ta wrażliwość na
ludzką krzywdę nie wzięła się znikąd, ma
znaczenie, że w naszej firmie funkcjonujemy w atmosferze zrozumienia i otwartości.
Mówi Pan o otwartości i zrozumieniu, ale tu mowa chyba przede wszystkim o empatii.
Empatii nie można wywołać u ludzi, którzy
jej w sobie nie mają. Jeśli ludzie są wrażliwi – a większość z nas jest – bliscy sobie,
bo tworzą dobre relacje bliscy w miejscu,
w którym spędzają niemal codziennie po
kilka istotnych godzin swojego życia, to łatwiej wydobyć z nich empatię. Tam gdzie
z przedsiębiorstwem wiąże człowieka tylko
umowa o pracę i wypłata na koniec miesiąca trudno o takie postawy. A przecież
praca to ważna część życia i szkoda byłoby
spędzać ten czas w atmosferze niezrozumienia, bywać w firmie jedynie z poczucia
obowiązku.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Małgorzata Pawlaczek
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Powrót do źródeł. Trzebnica stanie się
ponownie miastem uzdrowiskowym
Z Markiem Długozimą burmistrzem Gminy Trzebnicy, rozmawia Marcin Prynda

Posanatoryjny budynek przy ul. Stawowej
w Trzebnicy zostanie zmodernizowany
z przeznaczeniem na cele uzdrowiskowe.

Panie burmistrzu, spełnia się wielkie
marzenie Pana i wielu mieszkańców
Trzebnicy o powrocie do uzdrowiskowych korzeni miejscowości, kiedy to
niemieckie Trebnitz pełniło rolę popularnego uzdrowiska blisko Wrocławia.
Niewątpliwie Trzebnicę czeka nowy, ekscytujący etap rozwoju. Pracowałem nad
tym projektem bardzo intensywnie. Moje
starania dotyczące przywrócenia statusu
uzdrowiska sięgają kilkunastu lat wstecz.
Teraz, dzięki dofinansowaniu w wysokości 17 mln 350 tys. zł, które otrzymaliśmy
w ramach rządowego programu „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, możemy
z etapu projektu i koncepcji wejść w fazę
realizacji. W tym miejscu chciałbym podziękować rządowym partnerom na czele
z Premierem Mateuszem Morawieckim za
przyznane dofinansowanie. Program „Polski Ład” wchodzi w życie i widać, że rządowi nie są obojętne sprawy mieszkańców,
ale także samorządów.
Trzebnica jest jednym z piętnastu
miast w Polsce, które otrzymały takie
wsparcie. W jaki sposób zostaną wykorzystane pozyskanefundusze?
Pieniądze zostaną przeznaczone na poszukiwanie wód termalnych na terenach

20

rekreacyjnych w Trzebnicy, przy ul. Czereśniowej. Niedawno odczopowaliśmy również stary odwiert źródła termalnego z lat
70-tych, znajdujący się w trzebnickim Lesie Bukowym. Po jego renowacji będziemy
mogli wydobywać wodę termalną o właściwościach leczniczych. Teraz chcemy
dokładniej sprawdzić, czy wody termalne,
znajdujące się na ponad dwa razy większej
głębokości - 3 kilometrów - nadają się również do celów leczniczych i grzewczych.
Eksperci mówią, że jest na to bardzo duża
szansa. Ponadto planuję, by właśnie w tym
miejscu, na obszarze 10 hektarów, powstał
cały kompleks uzdrowiskowy. Jest wiele pomysłów: rehabilitacja dla seniorów,
spa dla sportowców. Mamy szansę stać
się jedynym miastem uzdrowiskowym na
północ od Wrocławia, w dodatku bardzo
dobrze skomunikowanym z resztą regionu
dzięki trasie szybkiego ruchu S-5. Pierwsi
kuracjusze mogliby przyjechać do Trzebnicy już w 2023 roku. Co więcej, to właśnie
wokół naszej drogi ekspresowej wyznaczona została ponad 100 hektarowa strefainwestycyjna.
Wspomina Pan o budowie pensjonatów. Czy są już jakieś konkretne propozycje i plany?
Nasz projekt rozpoczynamy od rozbudowy tężni solankowych w okolicach
Trzebnickich Stawów, które cieszą się
dużą popularnością wśród mieszkańców
i odwiedzających, ale oczywiście w planie
mamy budowę kilku pensjonatów oraz
punktów leczniczych. Jednym z niezwykłych i klimatycznych miejsc jest „Willa
Zamek”, która znajduje się w Lesie Bukowym. Jej położenie, walory architektoniczne to ogromny potencjał.
Dzięki przywróceniu statusu uzdrowiska Trzebnica mogłaby czerpać konkretne profity. Z pewnością zwiększy się jej
prestiż, ale to także realna szansy na wykreowanie nowych miejsc pracy w sferze
obsługi ruchu turystycznego. Szacuję, że
pozyskanie dla Trzebnicy miana uzdrowiska da pracę około 1000 osobom i mocno
wesprze branżę turystyczną. Jak dowodzą
badania, jedno miejsce w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego generuje kilka
miejsc pracy w branżach obsługujących
ruch turystyczny. Ponadto miejscowości
uzdrowiskowe pobierają opłaty klimatyczne od turystów i kuracjuszy. Gorące źródła

mogłyby zasilić m.in. Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ oraz inne budynki
użyteczności publicznej, sprawiając tym
samym, że nasza gmina stanie się jeszcze
bardziejekologiczna.
Dofinansowanie z rządowego programu
to nie jedyny krok w stronę uzdrowiska. Pod koniec roku podjął Pan decyzję
o kupnie za blisko 8 mln zł zabytkowego
budynku należącego do tej pory do sióstr
Boromeuszek. Jego rewitalizacja to ambitnyprojekt.
Jestem pewien, że dzień 29 listopada 2021
roku zapisze się na kartach historii Trzebnicy. Wszystko za sprawą podjętej przeze
mnie decyzji o skorzystaniu z prawa pierwokupu zabytkowego budynku przy ulicy
Stawowej w Trzebnicy, którego właścicielkami były Siostry Boromeuszki.
Budynek zawsze pełnił funkcje użyteczności publicznej. Kiedyś mieściło się tam
uzdrowisko, potem była szkoła dla dziewcząt, szpital, a ostatnio szkoła integracyjna.
Od kilku lat stał już pusty. Teraz staramy
się pozyskiwać środki na jego remont, ale
chciałbym, aby już za dwa lata można było
korzystać przynajmniej z parteru i pięknych ogrodów. Obiekt ma docelowo pełnić
rolę uzdrowiska oraz centrum kulturalnego z którego będą korzystać nie tylko
mieszkańcy Trzebnicy, ale i całej aglomeracji wrocławskiej. Zakres świadczeń będzie tu bardzo szeroki, myślę o uzdrowisku, sanatorium, przestrzeni dla seniorów,
czy przychodni pocovidowej, z wykorzystaniem wód termalnych oraz tężnisolankowych.
Przypomnijmy, że już w XIX wieku
Trzebnica miała status uzdrowiska.
To piękna część historii naszego miasta.
Przeprowadzano tu kąpiele borowinowe
i kwasowęglowe, leczono m.in. stany skrajnego wyczerpania. Wykonywano tu też popularne wówczas kuracje kefirowe, którym
poddawani byli chorzy na blednicę, a w latach 50. XX wieku leczono tu dzieci po Heine-Medina. Dziś koronawirus sprawił, że
ten rodzaj troski o nasze zdrowie zyskuje
ponownie na popularności.
Projekt powrotu do tradycji uzdrowiskowych w Trzebnicy to projekt na lata, jednak chciałbym, by był on tym, co zostawię
nowym pokoleniom trzebniczan.
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Czasy niepewności - jak w nich
budować rezyliencję miast?
W ciągle zmiennym i złożonym świecie
VUCA nie można już myśleć o zapobieganiu kryzysom, bo tych jest coraz więcej i są
coraz bardziej złożone i nieprzewidywalne.
Trzeba więc myśleć, jak każdy kryzys przekuć w szansę. Tak działa rezyliencja miejska.

Rezyliencja – co to właściwie jest?
Termin resilience (ang.) często tłumaczony
jest jako odporność, ale w gruncie rzeczy
znaczy o wiele więcej. To sprężystość, która pozwala po każdym wstrząsie wrócić do
optymalnego kształtu - innego, pełniejszego niż przed turbulencją. Koncept ten pochodzi oryginalnie z psychologii i opisywał umiejętność jednostki do powrocie do
równowagi po urazach psychicznych. Jednak mechanizm ten doskonale sprawdza
się w opisie zjawisk społecznych i w zarządzaniu kryzysowym. Sprawdza się także na
gruncie miejskim.
Rezyliencja miejska (urban/city resilience)
to zdolność miasta do radzenia sobie ze
zmianami, jego odporność na zdarzenia
niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy,
problemy społeczno-ekonomiczne) oraz
umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia
ona rozwiązywanie problemów w sposób,
który zapewnia powrót do codziennej
działalności po kryzysie i gwarantuje –
dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków
– długookresowy rozwój. Rezyliencja miejska daje szansę na to, by spojrzeć na miasta
jak na złożone ekosystemy, uwzględniając
ich wielowymiarowy charakter, potencjał
rozwojowy, a także zwracając uwagę na
dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala
także zrozumieć i przewidzieć trajektorie
zmian, umożliwiając jednocześnie budowę
mechanizmów, które mogą im zapobiegać
lub je niwelować.

je we wdrażaniu rezylientnych rozwiązań.
I choć na razie w jej skład wchodzą głównie
duże miasta, to jest w niej miejsce także dla
tych mniejszych.

Polskie miasta rezylientne
W 100 Resilient Cities brakuje miast z Polski. Czyżby nie były gotowe do takiego
kroku? Zdaniem Fundacji Szkoła Liderów
i Fundacji Veolia Polska, które od kilku
lat promują rezyliencję miejską wśród polskich samorządowców, jest wręcz przeciwnie. W małych i średnich miastach każda
zmiana ma twarz i tożsamość. Czasem stanowić to może trudność we wprowadzaniu
innowacji, ale dzięki mądremu i nowoczesnemu przywództwu może być szansą do
zrobienia dużego kroku właśnie w kierunku rezyliencji.
Dziś grunt do tego myślenia jest wyjątkowo sprzyjający. Po raz pierwszy od kryzysu ekonomicznego wszyscy dostrzegli,
jak globalne kryzysy silnie oddziaływują
nawet na małe społeczności (pandemia,
wojna w Ukrainie, katastrofa klimatyczna). Dlatego też budowanie rezylientnych
struktur, które będą niwelować wstrząsy,
jest jak nigdy wcześniej warte podjęcia.
Takie podejście promują we wspólnych
przedsięwzięciach Fundacja Veolia Pol-

ska i Fundacja Szkoła Liderów organizując m.in. program dla władz miejskich pt.
„Przywództwo w samorządzie”, gdzie eksperci z Polski i zagranicy szkolą samorządowców z tego, czym jest rezyliencja i jak
ją wdrażać w życie. Wprowadzenie realnej
zmiany to niełatwy proces, wymagający
tak wizji, jak i narzędzi, dlatego ważnym
komponentem tego programu jest szkolenie liderskie i podnoszenie kompetencji
decydentów prowadzących do umiejętnego budowania grup poparcia dla innowacji.
To także okazja do sieciowania i wymiany
doświadczeń pomiędzy samorządowcami
w atmosferze wzajemnej nauki, a nie konkurencji, co potwierdzają absolwenci poprzednich edycji, w których wzięli udział
przedstawiciele osiemnastu polskich miejscowości (m.in. Hrubieszowa, Zgorzelca,
Kraśnika, Darłowa i in.).
W czasach, kiedy należy spodziewać się
niespodziewanego, kiedy regularnie pojawiają się czarne łabędzie, ciągły wzrost
czy zrównoważony rozwój okazały się
niewystarczające. Fundacja Veolia Polska
i Fundacja Szkoła Liderów konsekwentnie
promują rezyliencję miejską w polskich
samorządach, jako realną odpowiedź na
wyzwania zarządzania społecznościami
i miastami w obliczu turbulencji.

Pojęcie urban resilience nie jest zagadnieniem nowym i choć początkowo odnosiło
się głównie do katastrof środowiskowych,
obecnie dotyczy też takich dziedzin jak:
gospodarka, zdrowie, przywództwo, infrastruktura i in. Na użytek miast, powstało
szereg narzędzi do analizy sprężystości
wspólnot miejskich. Jednym z nich jest metodyka stworzona dla powstałej w 2012 r.
międzynarodowej sieci 100 Resilient Cities
(obecnie Resilient Cities Network), która
skupia miasta z całego świata i wspomaga
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Turystyka czasów niepewności
W ostatnich latach branża turystyczna boleśnie przekonała się o tym, jak
bardzo wrażliwa na czynniki zewnętrzne jest turystyka. Zdaniem Światowej
Organizacji Turystyki i Europejskiej Komisji Podróży powrót do stanu sprzed
pandemii będzie możliwy najwcześniej w 2024 roku. W jaki sposób promować Polskę w tak trudnych i nietypowych warunkach? Na te i inne pytania
w rozmowie z Marcinem Pryndą opowiedziała p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel.
nikacyjne tworzą także międzynarodowe
targi, na których podczas bezpośrednich
spotkań mamy szansę wyjaśnić, jak w rzeczywistości wygląda sytuacja. Cieszy nas
zainteresowanie krajową turystyką wśród
naszych rodaków, jednak należy pamiętać,
że ograniczona liczba turystów zagranicznych znacznie utrudnia odbudowę sektora.
W jaki sposób zatem promować rodzimą turystykę na świecie?

Po dwóch latach od rozpoczęcia pandemii wydaje się, że wracamy do normalności. Czy można uznać, że turystyka zaczęła się już, przynajmniej
częściowo, odradzać?
Szacuje się, że w ujęciu globalnym ruch turystyczny z powodu pandemii COVID-19
zmniejszył się o około 70%. W Polsce po
dwóch latach pandemii, mimo znacznego
odrodzenia turystyki krajowej, wciąż odczuwalne są skutki ograniczenia mobilności międzynarodowej. Sytuację dodatkowo
utrudnia wojna za naszą wschodnią granicą i obawy turystów przed podróżowaniem
do tej części Europy. To kolejny cios dla
rodzimej turystyki, w szczególności dla organizatorów, touroperatorów, przewoźników oraz branży hotelarskiej. Od początku
konfliktu zgodnie z faktami informujemy
zarówno poprzez nasze własne kanały komunikacji, jak i Zagraniczne Ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej o tym, że
na terytorium naszego państwa nie są prowadzone żadne działania wojenne, a Polska jest krajem bezpiecznym. Jako Polska
Organizacja Turystyczna chcemy wzmacniać wizyty studyjne dziennikarzy i influencerów, którzy są naturalnym źródłem
informacji na temat bezpieczeństwa w naszym kraju. Doskonałe możliwości komu-
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Budowanie długofalowych strategii jest
utrudnione przez czynniki zewnętrzne wpływające na obecny stan turystyki. Generują one także potrzebę rewizji
i modyfikacji dotychczasowych planów.
Niezbędnymi elementami codzienności
naszego sektora okazują się obecnie elastyczność, umiejętność skutecznego reagowania, wdrażania planów awaryjnych
oraz adaptowania się do nowych wyzwań.
Niezmiennie promujemy Polskę na arenie
międzynarodowej podkreślając jej dziedzictwo historyczne, kulturę, tradycję.
Teraz przede wszystkim chcemy akcentować naszą polską gościnność, czyli cechę,
dzięki której goście zagraniczni czują się
u nas dobrze i chcą tu wracać. Obcokrajowcy zachwycają się również naszą naturą, co pokazały także minione ferie zimowe, kiedy południe Polski odwiedziło 5,8
milionów turystów. Najliczniej reprezentowaną grupą byli turyści krajowi, ale nie
zabrakło też zagranicznych gości, głównie
z sąsiadujących z nami krajów. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed
pandemii, czyli sezonu 2019/2020, ogólna
liczba turystów była niższa o 7,8%, ale już
w porównaniu z ubiegłorocznym zaobserwowaliśmy wzrost o ponad 4 miliony wypoczywających.
Przed nami wiele wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym. Polska
będzie nie tylko areną zmagań podczas III Igrzysk Europejskich czy
Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej
Mężczyzn w 2023 roku, ale też miejscem spotkań biznesowych, ponieważ już za kilka miesięcy w Krakowie
odbędzie się jedno z największych
wydarzeń przemysłu spotkań – 61.

Kongres ICCA. Czy podjęcie się tych
inicjatyw pomoże branży turystycznej i zachęci turystów zagranicznych
do przyjazdu do Polski?
Wielkie wydarzenia są doskonałą okazją
do pokazania Polski z jak najlepszej strony.
Dzięki nim będziemy mogli zaprezentować nasz kraj jako nowoczesny, ze świetnie
rozwiniętą infrastrukturą i olbrzymim potencjałem. Promocja w tym okresie będzie
niezwykle ważna z perspektywy odbudowy sektora. Wierzę, że korzyści z organizacji tych imprez będą mieć charakter nie
tylko krótkoterminowy, ale przede wszystkim długofalowy. Dywersyfikacja wydarzeń pozwoli nam dotrzeć do szerszej grupy odbiorców – kibice przyjadą tutaj nie
tylko po sportowe emocje, skorzystają też
z naszej oferty turystycznej i hotelarskiej.
Natomiast dla sektora biznesowego będzie
to motor napędowy do dalszego rozwoju
branży MICE.
Już tylko kilka miesięcy zostało do
końca programu Polski Bon Turystyczny. Jakie znaczenie miał bon
i czy faktycznie poprawił sytuację
dotkniętego skutkami pandemii sektora?
W 2020 roku różne narzędzia pomocowe
dla sektora turystycznego realizowano
w wielu krajach. Wprowadzony w Polsce
Polski Bon Turystyczny spełnił podwójną
rolę. Z jednej strony stanowił pomoc dla
przedsiębiorców z branży, a z drugiej był
wsparciem domowych budżetów polskich
rodzin. Szacuje się, że co najmniej 26%
rodzin właśnie dzięki temu programowi
mogło po raz pierwszy pozwolić sobie na
wspólne, rodzinne wakacje. Z Polskiego
Bonu Turystycznego skorzystało do tej
pory już ponad 5,5 miliona dzieci, natomiast z tytułu płatności bonem do przedsiębiorców trafiło łącznie prawie 2,2 miliarda złotych. Program wiąż trwa – został
przedłużony do końca września tego roku,
po to, aby wszystkie środki zabezpieczone
na jego realizację mogły zostać w pełni wykorzystane, beneficjenci mogli skorzystać
z wypoczynku, a branża otrzymać kolejny
zastrzyk finansowy.
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Przygotowani do długofalowej
pomocy dla uchodźców z Ukrainy
Z Romanem Potockim starostą wrocławskim, rozmawia Ryszard Żabiński
Z Ukrainy przed wojną uciekło już
prawie 2 miliony osób. Duża część
z nich trafiła na Dolny Śląsk, w tym
na teren Powiatu Wrocławskiego. Jak
samorząd pomaga uchodźcom?
Jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego postanowiliśmy czynnie włączyć się w pomoc dla
uchodźców, ale też i dla samorządów, które w pierwszej kolejności mierzą się z falą
uciekających przed wojną. 10 marca zorganizowaliśmy transport trzech autokarów,
którymi pojechaliśmy po uchodźców do
Przemyśla. W naszej grupie byli przedstawiciele władz samorządowych, radni oraz pracownicy starostwa i powiatowych jednostek
organizacyjnych. Autokary były w pełni
wyposażone, w każdym znajdował się tłumacz, osoba zajmująca się dziećmi. Zabraliśmy zabawki, najpotrzebniejsze artykuły
żywnościowe, firma Hert zaopatrzyła nas
w kanapki, słodkie pieczywo.
Przywieźliśmy do Wrocławia 132 osoby, niektórzy z nich podróżowali dalej do
Czech i Niemiec, 42 osoby zostały w Polsce
– zakwaterowaliśmy je w hotelu w Sobótce.
Do drugiego hotelu w tym mieście trafiło
50 osób, które przebywały na wrocławskim
lotnisku.
Mogliśmy bezpośrednio zetknąć się z dramatem uchodźców. Do jednego z autokarów zabraliśmy dwie młode dziewczyny,
które przyprowadziły na granicę z Polską
aż dwanaścioro dzieci, najmłodsze z nich
miało zaledwie dwa lata. Do granicy szli na
piechotę w kilkunastostopniowym mrozie.W autokarze, w którym jechałem była
matka z trzyletnim dzieckiem, u którego
nastąpiła wznowa nowotworowa. Szybko nawiązaliśmy kontakt z Przylądkiem
Nadziei Kliniką Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu i udało nam
się załatwić konsultacje i opiekę nad tym
dzieckiem.
Zdecydowaliśmy, aby osoby, które przywieźliśmy z Przemyśla i deklarujące chęć
pozostania w Polsce, zakwaterować w możliwie komfortowych warunkach, w hotelu
tak, aby mogły tam dłużej przebywać.
Na terenie powiatu najwięcej uchodźców przebywa teraz w gminach: Czernica,
Kąty Wrocławskie, Kobierzyce i Siechnice.
W niewielkiej miejscowości, w której mieszkam, mamy już 45 uchodźców, wszyscy
znaleźli schronienie w prywatnych domach.
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Jak samorząd Przemyśla radził sobie
z napływem uchodźców?
Prezydentowi Przemyśla należą się słowa najwyższego uznania. W ciągu kilku
dni przybyło tam tylu uchodźców ile jest
stałych mieszkańców tego miasta. Ten
ogromny ruch jest obsługiwany przez
pracowników samorządu i wolontariuszy.
Bardzo ważna jest równomierna lokalizacja uchodźców nie tylko w największych
miastach, ale także w mniejszych gminach, w ten sposób można będzie zapewnić
uchodźcom lepsze możliwości zakwaterowania, łatwiejsza też będzie ich adaptacja.
Organizując transport uchodźców z Przemyśla chcieliśmy też choć trochę pomóc
temu samorządowi borykającemu się z tak
ogromnym wyzwaniem.
Czy Powiat Wrocławski jest przygotowany do długofalowej i kompleksowej
pomocy uchodźcom?
W parze z działaniami spontanicznymi,
płynącymi z odruchu serca muszą iść działania nastawione na dłuższą perspektywę.
Chodzi tu o: organizację i zbiórkę darów,
pomoc w czynnościach administracyjnych, prawnych, związanych edukacją
dzieci, znalezieniem pracy i wielu innych.
Pomyślnie zakończyła się akcja przekazania darów od współpracującego z nami
Powiatu Borken w Niemczech, do Ukrainy. Za naszym pośrednictwem i przy pomocy holenderskiej firmy Schavemaker
w Kątach Wrocławskich, która udostępniła swoją bazę logistyczną i przekazała
swoje dary dla Ukrainy, transport tych
wszystkich produktów bezpiecznie dotarł do miasta Sarny na Ukrainie, co zostało oficjalnie potwierdzone przez mera
miasta Ruslana Serpeniova w specjalnych
podziękowaniach kierowanych do władz
Powiatu Wrocławskiego i Powiatu Borken.
Wśród przekazanych materiałów znalazły
się m.in. artykuły medyczne i higieniczne,
produkty spożywcze, akcesoria i sprzęt dla
dzieci oraz osób niepełnosprawnych, koce,
pościel i ręczniki.
Przeprowadzenie takiej akcji nie byłoby
możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu
ludzi dobrej woli, instytucji i firm, zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Władze
Powiatu Borken i Powiatu Wrocławskiego
nie powiedziały w tym temacie ostatniego
słowa - już szykowane są kolejne transpor-

Wyjazd delegacji Powiatu Wrocławskiego po
uchodźców. Trzeci z lewej - Roman Potocki, Starosta Wrocławski.
ty z darami w ramach pomocy humanitarnej, które trafią zarówno do Ukrainy, jak
i do miejsc pobytu uchodźców ukraińskich
w Powiecie Wrocławskim.
Dziś kiedy udzielam tego wywiadu (16
marca br. – przyp. red.) mamy kolejne posiedzenie Sztabu Kryzysowego dotyczące
pomocy Ukrainie, jak również posiedzenie
Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Na tych spotkaniach z udziałem Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława
Obremskiego, Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty Romana Kowalczyka, Marszałka
Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego oraz Dyrektora NFZ
– Łukasza Sendeckiego poruszymy wiele
najpilniejszych spraw: możliwości korzystania obywateli Ukrainy ze świadczeń
POZ, wystawiania refundowanych recept,
sytuacji szkół zarówno podstawowych, jak
i ponadpodstawowych odnośnie przygotowania nauki dla dzieci z Ukrainy oraz
finansowaniu ich nauki z subwencji, zabezpieczania darmowych przejazdów Kolejami Dolnośląskimi dla uchodźców, pomocy finansowej, problemów finansowych
związanych z zakwaterowaniem, rezerw
materiałowych, czy wreszcie uproszczenia
procedur sprawozdawczych.
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Godne przyjęcie i wsparcie dla ponad
12 tysięcy uchodźców z Ukrainy

Inwestowanie w Lidzbarku
Warmińskim się opłaca!
Niewielkie miasteczko położone na północnym wschodzie Polski zachwyca krajobrazem, kusi czystym powietrzem i słynie ze zdrowej ekologicznej żywności. Jest
także miejscem przyjaznym inwestorom
o czym przekonuje Jacek Wiśniowski
Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego.
Podczas licznych konferencji z Pana
udziałem zawsze mówi Pan o potencjale drzemiącym w tym niewielkim
warmińskim mieście. Jednak brakuje
tu dużych zakładów przemysłowych.
Co zatem stanowi o inwestycyjnej
wartości Lidzbarka Warmińskiego?
- Nasze miasto jest nie tylko piękne, ale
słynie ze zdrowotnego klimatu. Nasza polityka jest przyjazna przedsiębiorcom i ma
na celu przyciągnięcie tu kolejnych inwestorów coraz chętniej spoglądających na
Serce Warmii. Unikamy przemysłu uciążliwego dla mieszkańców otwierając się jednocześnie na wszelkie inicjatywy związane
ze zdrowiem i ekologią.

Z Krzysztofem Rymuzą starostą pruszkowskim, rozmawia Ryszard Żabiński

Jakie inicjatywy ma Pan na myśli?
- Stawiamy na uzdrowisko. Uruchomiona kilka miesięcy temu tężnia solankowa
przyciąga mieszkańców i licznych turystów, a w trakcie realizacji jest drugi etap
budowy infrastruktury uzdrowiskowej,
czyli pawilon zdrowia. Prywatny inwestor
przygotowuje się także do budowy szpitala
przyrodoleczniczego. Jesteśmy na ostatniej
prostej, aby stać się uzdrowiskiem, gdzie
będą przyjeżdżać kuracjusze z całej Polski.
Co miasto może zaoferować kolejnym
potencjalnym inwestorom?
- Aktualnie przygotowywane są przetargi
na oddanie w użytkowanie wieczyste sześciu działek położonych na terenie strefy A ochrony uzdrowiskowej Lidzbarka
Warmińskiego. Działki o zróżnicowanej
powierzchni od 0,34 ha do 1,78 ha umożliwiającej praktyczne dostosowanie do planowanej inwestycji. Teren położony w bezpośrednim sąsiedztwie Tężni Lidzbarskiej,
promenady uzdrowiskowej, Leśnego Parku

Jak samorząd pomaga uchodźcom
z Ukrainy?

Uzdrowiskowego Doliny Symsarny oraz
powstającego Pawilonu Zdrowia jest szczególnie atrakcyjny. Tereny inwestycyjne
przeznaczone są pod zabudowę usługową lecznictwa uzdrowiskowego i ochrony
zdrowia, usług sanatoryjnych oraz turystycznych.
Warto dodać, że w Lidzbarku Warmińskim od niedawna funkcjonuje darmowa
komunikacja miejska, która komunikuje
całe miasto, w tym tereny inwestycyjne
i uzdrowiskowe. Oparta jest na autobusach elektrycznych.

Prowadzone są szeroko zakrojone czynności mające na celu przyjęcie i wsparcie
przybywających uchodźców z Ukrainy.
Szczególny kontakt utrzymujemy z władzami miasta Hostomel – Partnerem Gminy
Nadarzyn. Już 25 lutego przeprowadziliśmy
rozmowę telefoniczną ze merem tego miasta, który poprosił nas o przyjęcie i opiekę
nad 100 osobową grupą dzieci. Niestety
z powodu nasilenia działań wojennych
w tamtym rejonie oraz tragicznej śmierci
mera, organizacja wyjazdu dzieci do Polski
była niemożliwa, ale ciągle na nie czekamy.
Koordynujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Ukrainy prowadzoną we
wszystkich miejscowościach powiatu. Odzew mieszkańców jest bardzo duży. Średnio raz w tygodniu organizujemy transport
z darami, które trafiają do miejscowości w Ukrainie. Myślimy o rozszerzeniu
wsparcia na wyższym poziomie, o takie
sprzęty jak agregaty prądotwórcze, karetki
pogotowia czy wóz strażacki.
Czy powiat pruszkowski jest przygotowany do długofalowej pomocy
uchodźcom?
Utworzyliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Ukrainie, które zajmuje się m.in.:
rozdysponowaniem miejsc noclegowych,
sprawami dotyczącymi zatrudnienia, edukacji, pomocą psychologiczną, opieką medyczną, miejscami zbiórek darów, komunikacją z gminnymi oraz wojewódzkimi
zespołami zarządzania kryzysowego.
Podpisaliśmy umowy z właścicielami 10
hoteli i pensjonatów, w których udało nam
się zakwaterować i zapewnić wyżywienie
dla ok. 550 uchodźców. Mieszkańcy okazali wielkie serce i przyjęli też uchodźców
do własnych domów. W gminach: Piastów,
Pruszków, Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Raszyn przebywa w prywatnych
mieszkaniach około 12 tysięcy uchodźców.
Na terenie powiatu uchodźcy przebywają
też w Mateczniku Mazowsze, zaadaptowane zostały powierzchnie magazynowe na
terenie MLP w Pruszkowie. W Międzynarodowym Centrum Targowo- Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie
zorganizowana została na największą skalę
w województwie mazowieckim tymczasowa pomoc dla uciekających przed wojną.
Na ten moment przebywa w tym miejscu

24

04 2022

Kapitał POLSKI

ok. 4800 osób, a w szczycie napływu liczba
uchodźców sięgała 10 000. Umożliwiamy
również dobrowolną relokację do innych
państw: Belgii, Niemiec czy Holandii.
W szkołach ponadpodstawowych zorganizowano już 25-osobowe oddziały przygotowawcze dla młodzieży z Ukrainy. Te
wszystkie działania podejmowane wspólnie przez samorząd powiatowy, samorządy gminne plus wielkie serce i ogromne
zaangażowanie mieszkańców pozwoliły
nam na godne przyjęcie i wsparcie ponad
12 tysięcy obywateli Ukrainy.
Jak pandemia wpłynęła na funkcjonowanie powiatu pruszkowskiego?
Dwuletni okres pandemii miał istotny
wpływ na prowadzone inwestycje, które
zajmują priorytetowe miejsce w moich celach, jako Starosty. Zmieniły się m.in. przepisy prawne. W uproszczeniu, wykonawcy
nie muszą przestrzegać terminów wykonania umówionych robót, jeżeli uzasadnią
to powodami epidemii. Dla inwestorów to
był duży problem. Mimo tego udało nam
się zrealizować plany inwestycyjne, jednak
w nieznacznie wydłużonych terminach.
Inwestujemy głównie w rozwój zaplecza
edukacyjnego. Wybudowana została hala
praktyk szkolnych z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica
w Pruszkowie. Trwają prace budowlane
na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Wapiennej. Wybudowano budynek z przeznaczeniem na
ośrodek dydaktyczno-terapeutyczny, powstanie też sala sportowa i boisko. Kolejny
etap obejmie budowę internatu. Inwestycja
powinna być ukończona w 2023 roku.
Kolejna inicjatywa to budowa pływalni przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie. Koszt budowy wyniesie
ok. 30 mln złotych. Do kluczowych inwestycji należy zaliczyć budowę: liceum im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, pawilonu
„D” w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie
oraz Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Brwinowie, które zostały znacząco opóźnione z powodu pandemii Covid-19.
W roku 2021 wykonano m.in. przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych przy
ulicy Plantowej w Gminie Nadarzyn oraz
drogi przy ul. Sokołowskiej w miejscowości Wypędy, trwa przebudowa al. Tysiąclecia w Piastowie. W najbliższych dniach
odbieramy realizacje w Mieście Pruszków

oraz Gminach: Michałowice i Raszyn.
Łączny koszt inwestycji drogowych w 2021
roku wyniósł ok. 90 mln zł.
Powiat pruszkowski znajduje się
w ścisłym gronie powiatów w Polsce
najlepiej zarządzających finansami
publicznymi. Potwierdzają to m.in.
kolejne edycje Ogólnopolskiego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Co decyduje
o dobrym zarządzaniu finansami publicznymi?
Kluczowa okazała się pozioma współpraca
z innymi samorządami. Planując np. inwestycję dotyczącą drogi powiatowej staramy się doprowadzić do tego, aby była ona
współfinansowana także przez samorządy
tych gmin, przez które przebiega. W ten
sposób dysponując ograniczonymi środkami na ten cel udaje się osiągnąć jeszcze
więcej.
Ważne są kompetencje i skuteczność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Jesteśmy zaangażowani w rozwój i szkolenie
naszych pracowników, którzy tym się zajmują. Podkreślam znaczącą rolę inwestycji w pracowników urzędu. Każdego roku
realizujemy program dofinansowań do
studiów podyplomowych i zabezpieczamy
w budżecie środki na szkolenia. Nowoczesny urząd nie może funkcjonować bez
odpowiedniej kadry, która będzie działała
efektywnie, dlatego szkolimy się i rozwijamy, szczególnie w obszarach istotnych
z punktu widzenia mieszkańca powiatu.
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Inwestycje wbrew pandemii
W Gminie Tarnowo Podgórne wybuch pandemii uruchomił mechanizmy ostrożnościowe w wydatkowaniu środków budżetowych. – Kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa finansowego Gminy, w 2020 roku wstrzymaliśmy remonty i zakupy, a także spowolniliśmy realizację inwestycji lokalnych – wyjaśnia Tadeusz Czajka, Wójt Tarnowa Podgórnego. – Z tego powodu, mimo że na skutek pandemii
w dochodach tylko z tytułu z podatku straciliśmy co najmniej 3 mln zł, to w wyniku rozliczenia 2020 roku mamy ponad 42 mln zł nadwyżki
budżetowej do dyspozycji. Terminowa realizacja gminnych planów inwestycyjnych nie jest zagrożona.
Poniżej prezentujemy najważniejsze inicjatywy, realizowane w Gminie Tarnowo Podgórne z myślą o mieszkańcach i przedsiębiorcach.

Z Dorotą Pawnuk burmistrzem Miasta i Gminy Strzelin, rozmawia Marcin Prynda
Jaki był dla Strzelina 2021 rok? Jak
pandemia wpłynęła na finanse gminy, realizacje zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych?

Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo
W Przeźmierowie i Tarnowie Podgórnym powstają Centra Integracji Obywatelskiej, które mają spełniać szerokie
funkcje społeczne. W Przeźmierowie znajdą się pomieszczenia dla organizacji pozarządowych i największego
w Gminie koła seniora, zostanie tam przeniesiona Filia Urzędu, tu powstanie także posterunek Policji.
Natomiast w CIO Tarnowo Podgórne mieścić się będzie Muzeum Demokracji i przestrzeń dla lokalnych organizacji.
Planowany termin zakończenia prac obiektu w Przeźmierowie przypada na koniec listopada 2021 r.,
a w Tarnowie Podgórnym na koniec marca 2022 r.
Koszt powstania Centrum Integracji Obywatelskiej Przeźmierowo to 5 737 894,63 zł. Budowa obiektu
w Tarnowie Podgórnym realizowana jest przy wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – całkowita wartość inwestycji – 9 877 337,44 zł, a wartość dofinansowania – 3 870 202 zł.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i wielkiej
motywacji w roku 2021 udało się zrealizować wiele cennych przedsięwzięć. Pandemia ogółem nie pokrzyżowała naszych
planów i zaplanowane zadania inwestycyjne w znacznej mierze udało się wykonać.
Oczywiście tak jak w całym kraju zaobserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost
cen materiałów budowlanych, co w konsekwencji przełożyło się na zwiększenie
wartości niektórych z zaplanowanych inwestycji.

Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni
Trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM. Efektem tej
inwestycji będzie podwojenie wydajności oczyszczalni – z 4 000 m3 do 8 000 m3. Wprowadzane rozwiązania to
prawdziwy skok technologiczny - zastosowany zostanie m.in. nowoczesny system napowietrzania, wyeliminowane zostaną zbiorniki zagęszczania i odwadniania osadów, dłuższa i staranniejsza będzie obróbka ścieków. Zainstalowany system będzie dostosowany do zmieniającej się struktury ścieków, tzn. przeznaczony będzie zarówno
do oczyszczania ścieków komunalnych jak i przemysłowych, co w przypadku naszej Gminy jest bardzo ważne.
Ważną kwestią jest też bardzo korzystne finansowanie tego przedsięwzięcia, którego wartość wynosi
ponad 37 mln zł brutto. Blisko 50% tej kwoty to unijne wsparcie w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kolejne prawie 50% kwoty spółka otrzymała w formie preferencyjnego kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozbudowa
oczyszczalni zakończy się 31 grudnia 2021 r.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i innych użytkowników ruchu
drogowego zrealizowaliśmy szereg inwestycji drogowych. To są takie tematy, które
w zasadzie nigdy się nie skończą. Jednak to
dobrze, bo to znaczy, że gmina się rozwija.

Budowa Tarnowskich Tężni to kolejny etap powstawania Termalnego Parku Zdrowia, który już tworzą Tarnowskie
Termy i Park Tenisowy Tarnowo Podgórne. Powstanie nowoczesne miejsce spotkań i relaksu, w którym będzie
można korzystać z tężni solankowych, inhalatorium, parku ze ścieżkami i ławkami, pomostu i przyległego stawu,
a także z placu zabaw oraz polany piknikowej. Przewidziano też parkingi dla rowerów i dla samochodów.
Koszt budowy tężni to 5 698 100 zł.
Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2022.
Tarnowskie Tężnie na pewno będą kolejną wizytówką Gminy Tarnowo Podgórne.

W Sadach (Gm. Tarnowo Podgórne) trwa budowa dwóch dwukondygnacyjnych budynków komunalnych.
Każdy z nich będzie składać się z czterech lokali.
Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 170 m2, a zabudowy 158 m2.
Szacuje się, że koszt budowy wyniesie ok 1,9 mln zł.
Prace potrwają do końca września 2021 r.

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne
www.tarnowo-podgorne.pl, ug@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 200
kontakt dla inwestorów:
Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
kontakt@tarnowo-podgorne.pl, tel. 61 8959 424
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Możemy pochwalić się również nowym, wielofunkcyjnym boiskiem w Białym Kościele,
rozbudową monitoringu miejskiego o kolejne kamery, budową węzła przesiadkowego
Strzelińskiej Komunikacji Publicznej,
To oczywiście tylko wycinek zadań inwestycyjnych zrealizowanych w minionym
roku.
Co będzie według Pani największym
wyzwaniem dla gminy w 2022 roku,
zbliżająca się kolejna fala epidemii,
wysoka inflacja, zagrożenie realizacji
ważnych celów inwestycyjnych i rozwojowych?
Najważniejszym wyzwaniem dla gminy
w 2022 roku z pewnością będzie realizacja przyjętej przez Radę Miejską Strzelina uchwały budżetowej. To trudny budżet. Dochody określono na nieco ponad
120 mln, zaś wydatki na ponad 124 mln
zł (w tym na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zapisano ponad 23 mln zł). Plany
są ambitne, dlatego też na przeszkodzie
ich realizacji może stanąć np. drastyczny
wzrost cen robót budowlanych. Możemy
mieć również problem ze znalezieniem
wykonawców, którzy podejmą się realizacji
konkretnych inwestycji. Firmy mogą borykać się również z kwarantanną swoich pracowników, co w niektórych przypadkach
wpłynie na tempo prowadzonych robót.
W ostatnich latach zauważyliśmy wzrost
liczby podatników, co oznacza że do naszej
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gminy sprowadzają się nowi mieszkańcy.
Występuje duży ruch w obrocie działek
budowlanych, również na rynku wtórnym.
Właśnie to rodzi potrzeby związane z obowiązkiem gminy w zakresie zaspokajania
zbiorowych potrzeb wspólnoty.
W jaki sposób Polski Ład może wpłynąć na funkcjonowanie samorządu?
Polski Ład wpłynie negatywnie na dochody samorządu. Obecnie, w porównaniu do
roku 2021, planowane wpływy z PIT-u są
mniejsze o ok. 2 mln złotych. Zmiany podatkowe wraz z rosnącą inflacją spowodują
wzrost wydatków bieżących oraz zmniejszenie nadwyżki operacyjnej. A środki
z nadwyżki operacyjnej są przeznaczone
na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak
i inwestycyjnych może być ograniczona ze
względu na dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych
Czy Strzelin jest atrakcyjny dla inwestorów i turystów? Co ich najbardziej
przyciąga do gminy?
Jeśli chodzi o turystykę to w ostatnich
latach nasz potencjał znacznie się zwiększył. To efekt konsekwentnej poprawy
bazy turystycznej. Mam na myśli zwłaszcza dwa zadania - kompleksową modernizację Ośrodka Wypoczynkowego Nad
Stawami w Białym Kościele oraz budowę
tras rowerowych – Singletracków Wzgórz
Strzelińskich. Singletracki przyciągają nie
tylko mieszkańców aglomeracji wrocławskiej, ale też są chętnie odwiedzane przez
rowerowych pasjonatów z pobliskiej Opolszczyzny, a także, co jest dla nas miłym zaskoczeniem, również gości z Wielkopolski.
Dlatego już myślimy o kolejnej rozbudowie
sieci tych tras. Wspomniana modernizacja ośrodka i rozbudowa singletracków to
jednak nie wszystkie nasze działania realizowane w celu poszerzenia turystycznej oferty . W 2021 roku, przy współpracy
z partnerskim czeskim miastem – Svitavy,
zakończyliśmy bardzo interesujący projekt, w ramach którego w naszym mieście powstał Miejski Szlak Historyczny.
Poprzez postacie związane z dziejami lub
tradycją miasta i ziemi strzelińskiej, prezentujemy w innowacyjny sposób wartą
upamiętnienia, bogatą i ciekawą historię
Strzelina. Dzięki unijnym środkom, ze
wspomnianym już miastem Svitavy, w tym
roku zrealizujemy kolejny projekt zwiększający nasz turystyczny potencjał. Zamie-

rzamy zrewitalizować i dostosować pod
turystyczne potrzeby jeden z nieczynnych,
podstrzelińskich kamieniołomów. To będzie miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, w którym będą mogli poznać wiele
ciekawostek o górniczych tradycjach ziemi
strzelińskiej, wyjątkowych zjawiskach geologicznych itp.
W ostatnich latach Strzelin budzi też zainteresowanie różnych inwestorów. Interesują się gruntami należącymi do podmiotów prywatnych, bo gminny samorząd już
wcześniej sprzedał swoje tereny inwestycyjne. Zarówno w mieście, jak i w gminie
jest sporo nowoczesnych zakładów pracy
i fabryk, które w ostatnich latach mocno
się rozbudowują, co najlepiej pokazuje, że
jesteśmy miejscem przyjaznym dla biznesu. W naszej gminie mamy bardzo atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne, czego
przykładem są m.in. działki zlokalizowane
na obrzeżach miasta, przy wyjeździe na
Wrocław. W niedalekiej przyszłości mają
się tu pojawić tutaj bardzo poważni inwestorzy, a w bliskim sąsiedztwie wspomnianych działek zaplanowano budowę parku
handlowego, w którym będą działać sklepy
renomowanych marek.
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POLREGIO, czyli jakościowy skok przewozów regionalnych

POLREGIO to największy kolejowy pasażerski przewoźnik w Polsce, z którego
usług rocznie korzysta prawie 70 mln
pasażerów. Spółka realizuje obecnie plan
inwestycyjny, dzięki któremu mieszkańcy regionów będą mieli do dyspozycji nowoczesne pociągi wyposażone w klimatyzację i wi-fi. W planach jest zakup nawet
264 nowych EZT-ów, które zastąpią składy typu EN57.
W ciągu najbliższych pięciu lat na wymianę oraz zakup dodatkowych szynobusów
i pojazdów z napędem hybrydowym, a także modernizację blisko 50 sztuk obecnie
eksploatowanych pociągów ma być wydanych nawet do 7 mld zł.
– To największy tego typu program dla kolei
regionalnej. Jego ostateczny zakres będzie
zależał od dostępności i zasad przyznawania dofinansowań. Jesteśmy przygotowani
na każdy scenariusz. Niedawno przekształciliśmy się w spółkę akcyjną, co daje nam
dodatkowe możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie finansowania, a ponadto zwiększa naszą wiarygodność wobec instytucji
zapewniających środki na zakup taboru.
To z kolei oznacza niski koszt pozyskania
finansowania – mówi Artur Martyniuk,
prezes zarządu POLREGIO. – Pieniądze
na zakup pociągów będą pochodzić z grantów unijnych, instrumentów dłużnych oraz
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własnych środków. Oprócz taboru, zmodernizujemy też nasze zaplecze techniczne. Nowoczesne pojazdy to zaawansowane technologicznie konstrukcje i w związku z tym
odpowiednio rozbudujemy nasze jednostki
utrzymania technicznego, a także przeszkolimy naszą kadrę techniczną.– podkreśla
Artur Martyniuk.
Użytkownicy kolei regionalnej oczekują
takich przedsięwzięć. Ze zleconych przez
POLREGIO badań na ogólnopolskiej próbie mieszkańców Polski wynika, że poparcie dla inwestycji deklaruje aż 74% Polaków, którzy regularnie korzystają z usług
kolei regionalnej. Niemal połowa wszystkich badanych Polaków wyraża chęć skorzystania lub zwiększenia częstotliwości
przejazdów z oferty kolei regionalnych.
Warunek? Adekwatna jakość transportu
kolejowego, czyli przede wszystkim dostępność, komfort oraz duża liczba i częstotliwość połączeń.
– Nie ulega wątpliwości, że nowe pociągi
przyciągają nowych pasażerów. To oznacza, że inwestycje w kolej regionalną szybko
się zwrócą, a jednocześnie podniosą jakość
i komfort życia mieszkańców regionów. Dostępny cenowo transport kolejowy to jeden
z motorów rozwoju gospodarczego, więc na
wyższe wpływy z podatków mogą też liczyć
samorządy będące organizatorem transpor-

tu kolejowego w regionach. To klasyczna
sytuacja z kategorii win-win, gdyż na inwestycjach w kolej regionalną zyskają wszyscy
– podkreśla Artur Martyniuk.

Park & Ride, czy też ofertę wspólnych biletów aglomeracyjnych obejmujących różne
środki transportu obsługiwane przez odrębnych operatorów.

Szansa dla małych i średnich miast

– Kolej regionalna to naturalny integrator
całego transportu publicznego wokół dworców, które w większych miastach są dobrze
skomunikowane. – wyjaśnia Artur Martyniuk. - Tam, gdzie jest to możliwe, wdrażamy rozwiązania takie jak bilety aglomeracyjne, czy też bilety będące jednocześnie
miesięcznym karnetem na parking oraz
biletem kolejowym. Chcemy też integrować
kolej z autobusami elektrycznymi w ramach
wspólnych ofert, gdzie rozkłady jazdy będą
ze sobą skoordynowane. Obecnie prowadzimy pilotażowy projekt obejmujący zakup
27 nowoczesnych elektrycznych autobusów
obsługiwanych właśnie przez nas, czyli operatora kolejowego, w województwie świętokrzyskim. To przedsięwzięcie, które jest
oparte na grantach unijnych, umożliwi nam
zebranie doświadczenia do realizacji kolejnych projektów mających na celu zwiększenie dostępu do publicznego transportu w innych regionach.

Działania POLREGIO doskonale wpisują
się w nowy model rozwoju, który nie opiera
się już- tak jak w ostatnich kilkudziesięciu
latach - głównie na dynamicznie rozwijających się dużych ośrodkach miejskich.
Walka z wykluczeniem komunikacyjnym
mieszkańców mniejszych miejscowości
jest jednym z najważniejszych elementów
polityki spółki. Często są to silne ośrodki liczące od ok. 100 tys. mieszkańców
wzwyż, położone blisko siebie, co stwarza
ogromny potencjał do ich dalszego rozwoju. Przykładem może być Słupsk, Koszalin
i Kołobrzeg, czy też Tarnobrzeg, Stalowa
Wola oraz Sandomierz. Co zatem istotne POLREGIO zapewnia więc połączenia nie
tylko w największych miastach, ale także
obsługuje linie położone z dala od nich. Na
większości obszarów spółka jest jedynym
przewoźnikiem realizującym regionalne
połączenia kolejowe.
– Te [mniejsze] miasta mają niepowtarzalną szansę, aby wskoczyć do pierwszej ligi
i poziomem zarobków oraz jakości życia
co najmniej zbliżyć się do dużych ośrodków miejskich – mówi Artur Martyniuk,
prezes zarządu POLREGIO. - Po 30 latach
transformacji to właśnie kolej regionalna
może i powinna stanowić spoiwo łączące
takie miejscowości. Tworzenie takich subregionów o wysokiej dynamice wzrostu z silnym przewoźnikiem kolejowym, jakim jest
POLREGIO, jest w interesie całej gospodarki oraz państwa, gdyż zapobiega wielu negatywnym zjawiskom związanych z migracją do dużych miast. Już jeden duży ośrodek
powyżej 100 tys. mieszkańców może pociągnąć za sobą wzrost gospodarczy w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, w efekcie
którego nastąpi wzrost płac i powstrzymanie migracji zarobkowej, drenującej bardzo
często najbardziej utalentowanych i najlepiej wykształconych.

Kolej naturalnym integratorem
transportu
Kolej regionalna ma też do odegrania kluczową rolę, jeśli chodzi o integrację całego
transportu w regionach. Cel ten można
realizować poprzez modernizację węzłów
przesiadkowych, budowę parkingów typu
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Przełomowe 20 miesięcy w historii
spółki
Obecna pozycja POLREGIO na rynku
regionalnych przewozów pasażerskich
pozwala na działania na szeroką skalę.
POLREGIO jest największym pasażerskim przewoźnikiem w Polsce. W ciągu
roku z usług spółki korzysta blisko 70 mln
pasażerów, a jej pociągi zatrzymują się na
ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich
utrzymuje się na poziomie 26%. Warto też
dodać, że lata 2020-2021 były pod wieloma
względami przełomowe dla firmy.

Osiągnęliśmy porozumienie z Komisją Europejską, która ostatecznie zaakceptowała
pomoc publiczną udzieloną nam w 2015 r.
oraz wyszliśmy z definicji spółki w trudnej
sytuacji ekonomicznej – podkreśla Prezes
Martyniuk. Wieloletnie umowy pomiędzy
POLREGIO i samorządami, przekształcenie spółki w akcyjną, realizacja postulatów
strony społecznej w temacie podwyżek
wynagrodzeń dla Pracowników, a także

dodatni wynik finansowy na działalności
podstawowej radykalnie zmieniły postrzeganie spółki na rynku, przede wszystkim
w oczach instytucji finansowych, które
dziś otwarcie deklarują chęć udziału w finansowaniu jej zamierzeń inwestycyjnych.
Solidne podstawy to gwarancja, że firma
w tej dekadzie wykona kolejny skok jakościowy i technologiczny, co przyczyni się
do rozwoju kolei regionalnej w całej Polsce.

– Przede wszystkim po raz pierwszy w historii spółki podpisaliśmy wieloletnie umowy
na świadczenie usługi przewozowej z samorządami wojewódzkimi. – zaznacza Artur
Martyniuk - W tym w większości województw są to umowy aż na 10 lat. W porozumieniach z Marszałkami mamy zabezpieczone ponad 9 mld zł do 2030 r., a kwota
ta wraz z realizacją programu Kolej Plus,
czyli modernizacją i budową nowych linii
kolejowych w regionach, oraz rozwojem
gospodarczym w tej dekadzie, z pewnością
ulegnie podwyższeniu.
– Ostatnie 20 miesięcy było dla POLREGIO przełomowe pod wieloma względami.
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Pisarz potrzebuje czytelników
Z autorem bestsellerowych powieści Zbigniewem Masternakiem, rozmawia Marcin Prynda

Awans społeczny z takiego miejsca, gdzie
ja się urodziłem, jest medialną fikcją. Skończyłem liceum ogólnokształcące ze średnią
5.7, byłem świetnym sportowcem, a jednak
pozbawiony wsparcia w postaci zamożnych rodziców prawie wszystko w pewnym momencie przegrałem. Zawaliłem
dwa kierunki studiów, prawie trafiłem do
kryminału – w ostatnim momencie udało
mi się zapłacić wysoką grzywnę. Dlaczego
tak się stało? Nie byłem jakimś utracjuszem - po prostu nie miałem pieniędzy na
życie, to stąd się wzięły te klęski. Cały czas
po wsiach marnują się całe pokolenia Janków Muzykantów, o których nikt nigdy nie
usłyszy, bo zabrakło im mojej determinacji. To o nich jest ten film.
Jak zareagował Pan na pomysł sfilmowania swoich powieści przez Andrzeja Barańskiego?
Kiedy po raz pierwszy skontaktował się ze
mną Barański, miałem niespełna 24 lata.
Byłem tylko autorem kilkunastu opowiadań drukowanych w takich pismach, jak
„Twórczość”, „Regiony”, „Akcent”, które
potem złożyły się na powieść „Niech żyje
wolność”. Zaskoczyło mnie, że taki gigant
polskiego kina chce ze mną współpracować. Z drugiej strony wiedziałem, że to
realne, bo szuka „prozy świętokrzyskiej”,
a właśnie ja byłem jej dostarczycielem.
Z produkcją filmu nieco zeszło – pierwszy
kontakt w 2002 r, premiera filmu w 2011 r.
Przez ten czas zdążyłem się z Barańskim
oswoić, a on ze mną, nawet się chyba zaprzyjaźniliśmy. Na pewno polubiły się nasze żony. Bardzo chciałbym, żeby Barański
jeszcze kiedyś sfilmował jakiś mój tekst.
Pisząc swoje powieści zakładał Pan,
że w przyszłości mogą stać się inspiracją dla filmowców?
Pierwsze w pełni świadome opowiadanie,
jakie w życiu napisałem, to „Niech żyje
wolność”. Powstało ono najpierw jako scenariusz filmu krótkometrażowego. Dopiero potem przerobiłem je na opowiadanie.
Podobnie postąpiłem z wieloma innymi
tekstami, właściwie z każdym rozdziałem
mojej trylogii. Dużo dialogów, myślenie
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obrazami, praktycznie brak monologu wewnętrznego. Dlatego tak łatwo filmowcom
sięga się po moje teksty. Warto wspomnieć,
że „Księstwo” to tak naprawdę już trzeci
film na podstawie trylogii. Wcześniej była
amatorska „Wiązanka” (2003, reż. Cezary Fila), oraz niskobudżetowa „Stacja
Mirsk”(2005, reż. Robert Wrzosek). Powoli
od tej metody odchodzę, ale zastosowałem
ją jeszcze w mojej czwartej książce z cyklu –
„Nędzole”, o Polakach pracujących za granicą, którą wydałem w 2014 roku. Szybko
zgłosił się producent skłonny ją sfilmować
i to wybitny, bo Krzysztof Zanussi. Może
zatem nie powinienem rezygnować ze
swojego stylu, skoro jest skuteczny? Muszę
przyznać, że bardzo cieszy mnie ten mariaż mojej literatury z kinem. Dzięki temu
moje książki żyją podwójnym życiem.
Zbigniew Masternak jest już najlepszym pisarzem wśród piłkarzy i zarazem najlepszym piłkarzem wśród pisarzy? Są elementy, nad którymi musi
Pan jeszcze popracować?
Mimo że jestem kapitanem Reprezentacji
Polskich Pisarzy w piłce nożnej, z którą
odnosimy wiele sukcesów, to uważam, że
jako piłkarz już dużo więcej się chyba nie
nauczę, mogę się tylko starać trzymać poziom. W 119 meczach zdobyłem dla tej kadry 117 goli… Moja kariera sportowa jeszcze pewnie trochę potrwa, ale jest raczej
w fazie schyłkowej. Za to jako pisarz, mimo
kilkunastu wydanych książek i paru napisanych scenariuszy filmowych czuję się
jeszcze literackim juniorem. Wyznaczyłem
sobie trzy etapy rozwoju, które staram się
konsekwentnie osiągnąć. Pierwszy pułap
wyznacza Marek Hłasko i chyba jestem blisko tego pisarza, tak mi przynajmniej napisał jeden z krytyków. Hłasko czyli dobrze
opanowana sztuka opowiadania. Drugi
poziom wyznacza Henryk Sienkiewicz. To
świetny opowiadacz, ale i wytrawny stylista. Trzeci poziom to absolutny geniusz,
Gombrowicz. Ten poziom może okazać się
nieosiągalny, ale kto wie.
W 2011 roku odwiedził Pan z „Księstwem” Karlovy Vary. Z jakim przyjęciem spotkał się film na festiwalu?
Mimo że nie dostaliśmy żadnej nagrody,
film spotkał się ze znakomitym przyjęciem,
znacznie lepszym, niż w Polsce, zarówno
wśród widzów, jak i krytyki. Najważniejsza recenzja, bardzo pochlebna, ukazała
się w najbardziej poczytnym i opiniotwórczym piśmie w branży filmowej – „Variety”. Jej autorką jest Alissa Simon. Świetnie

fot: Renata Masternak

Bohater filmu „Księstwo” który
w 2011 roku powstał na podstawie
Pańskiej powieści „Niech żyje wolność”, na własnej skórze przekonuje
się, że trudno jest wyrwać się z zaklętego kręgu świata, z którego pochodzi. Mieszkanie w małej miejscowości
potrafi stać się przekleństwem?

o filmie pisała prasa czeska, na przykład
Zdenek Belohlavek zatytułował recenzję
naszego filmu w „Festivalovym deniku”,
dodatku do dziennika „Pravo”, „Eugeniusz
Oniegin trzeciego tysiąclecia”. Porównał
film Barańskiego do kina moralnego niepokoju, ale o poszerzonym społecznie tle.
Na szczęście w Polsce także ukazało się
dużo dobrych recenzji – na przykład Tadeusz Sobolewski nazwał „Księstwo” filmem
niezwykłym. Barbara Hollender stwierdziła w „Rzeczpospolitej”, że to film bardzo
ważny dla naszej kinematografii. Ksiądz
Andrzej Luter był bardzo zdziwiony w „Kinie”, że „Księstwa” zabrakło w konkursie
głównym w Gdyni.
Niedawno wyszedł Pan poza swój
autobiograficzny cykl „Księstwo”
i zaczął pisać książki o innych, na zamówienie.
Tak. Zaczęło się 2021 roku. Napisałem dwie
książki o gangsterze Miśku z Nadarzyna.
Wyszły „Jednoosobowa mafia” i „N jak
Niebezpieczny”. Okazały się bestsellerami.
W tym roku chcemy napisać część trzecią
i zamknąć „Miśkową” trylogię. W międzyczasie napisałem biografię rapera KaRRamBy „Całe życie w najkach”. Obecnie
piszę książkę o byłym legendarnym piłkarzu Lecha Poznań – Piotrze Reissie. Do tej
pory pisałem o sobie, teraz użyczam swego
talentu innym.
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