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POPRZEDNIE WYDANIA:

esienny temat okładko-
wy naszego najnowsze-
go wydania pomoże nam 
zrozumieć, że dążenie do 

piękna, zachowanie młodości 
i zdrowia to naturalna potrzeba 
każdego człowieka. Doskonale 
wyjaśnia to Estera Gabczenko, 
twórczyni strony Zatoka Pięk-
na, właścicielka agencji GAB 
Media, ekspertka branży medi-
cal & beauty. Każdy kolejny nu-
mer uświadamia nas w przeko-
naniu, że wciąż warto poruszać 
szczegółowo tematy związane 
z biznesem w naszym regionie. 
Zachęcam również do zapo-
znania się ze zdaniem przed-
stawicieli branży turystycznej 
w  województwie pomorskim. 

Podsumowują tegoroczny, wakacyjny sezon, który uważają za 
udany. Zaznaczają także, że ruch w hotelach, restauracjach i atrak-
cjach turystycznych, szczególnie w Trójmieście wrócił do czasów 
sprzed pandemii. Na zdecydowanie dłuższą chwilę uwagi zasługu-
je również Samorządowy Express Biznesu, zapraszam na rozmowę 
z Wójtem Gminy Kolbudy Andrzejem Chruścickim. 
Życzę przyjemnej lektury!

Piotr Ruszewski
Redaktor naczelny

J
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W BIZNESIE LICZĄ SIĘ 
NIE TYLKO KWALIFIKACJE 

I CHARYZMA

Z branżą medialną związana jest już od 
ponad 20 lat. 7 lat temu wymyśliła i założyła 

portal Zatoka Piękna, który dziś jest silną 
i ogólnopolską marką wśród mediów 

o medycynie estetycznej, kosmetologii, anti-
aging i SPA oraz stomatologii. Rozmawiamy 

z Esterą Gabczenko, twórczynią strony 
Zatoka Piękna, właścicielką agencji GAB Media, 

ekspertką branży medical & beauty.

RÓWNIE ISTOTNA JEST APARYCJA
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laczego współczesne 
kobiety tak chętnie ko-
rzystają z  zabiegów es-
tetycznych?

Dążenie do piękna, zachowanie młodości 
i  zdrowia to naturalna potrzeba każdego 
człowieka. Większość z nas, nie tylko kobiety, 
chce wyglądać atrakcyjnie i  opóźnić proces 
starzenia tak długo, jak to możliwe. A  przy 
tym My Kobiety odgrywamy różne role, za-
równo w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 
Olśniewający wygląd już dawno przestał być 
domeną gwiazd Hollywoodu. W biznesie liczą 

się nie tylko kwalifikacje i charyzma - równie 
istotna jest aparycja. Nie dziwi więc fakt, że 
coraz więcej osób wybiera możliwości, jakie 
niesie ze sobą medycyna estetyczna.

Zatoka Piękna, z niszowego serwisu o me-
dycynie estetycznej, stomatologii i  anti-
-aging przez lata przekształciła się w plat-
formę ogólnopolską. Jak przez te kilka lat 
zmienił się rynek medycyny estetycznej?

Tak, nasza platforma cały czas się rozwija, 
jest rozpoznawalna nie tylko wśród osób 
poszukujących odpowiedzi na pytania o pro-

blemy estetyczne lub porad anti-aging. 
Jesteśmy doceniani również przez lekarzy 
oraz firmy z  branży, przede wszystkim za 
rzetelność, jakość artykułów i filmów. Jeże-
li chodzi o  rynek medycyny estetycznej, to 
z roku na rok się rozwija i to w bardzo dużym 
tempie. Nasza redakcja regularnie bierze 
udział w otwarciu nowych placówek w całej 
Polsce, rozmawiamy z  lekarzami i  firmami, 
które zaopatrują rynek. W  naszym społe-
czeństwie rośnie też świadomość możliwo-
ści, jakie daje medycyna estetyczna. Wiemy, 
że w dużym stopniu dokładamy cegiełkę do 
szerzenia wiedzy na ten temat.

D
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Jako serwis ogólnopolski uczestniczycie 
w wydarzeniach branżowych na terenie ca-
łego kraju, bierzecie także udział w otwar-
ciach nowych klinik i gabinetów. Jak oferta 
polskich placówek wygląda w  porównaniu 
z innymi krajami?

Polskie placówki obecnie oferują zabiegi 
na bardzo wysokim poziomie. Po pierwsze, 
lekarze mają bardzo dużo możliwości do 
rozwijania swojej wiedzy i  swoich umie-
jętności, szkolą się pod okiem polskich 
i zagranicznych ekspertów. Polscy lekarze 
aktywnie uczestniczą w kongresach w Pol-
sce i  zagranicą, wymieniają się doświad-
czeniem i  biorą udział w  warsztatach. 
Natomiast dystrybutorzy oraz producenci 
urządzeń i  preparatów dbają o  to, aby na 
polskim rynku natychmiast pojawiały się 
światowe nowości. Niektóre premiery 
światowe odbywają się właśnie w naszym 
kraju! Z  kolei pacjenci zainspirowani wie-
dzą, którą serwuje im między innymi nasza 
platforma, niejako motywują do rozwijania 
oferty klinik i  wprowadzenia nowocze-
snych, skutecznych oraz bezpiecznych za-
biegów, technologii i produktów.

Wróćmy do Trójmiasta i  jego okolic, bo to 
od tego rejonu zaczął się cały projekt. Jak 
oceniasz rynek medycyny estetycznej nasze-
go regionu?

Nasze województwo od zawsze było bardzo 
innowacyjne, większość pomorskich placó-
wek podąża z  duchem czasu oraz otwiera 
się dużo nowych. Mamy wielu świetnych 
lekarzy medycyny estetycznej, do których 
przychodzą nie tylko nasi lokalni pacjen-
ci, ale również z  innych miast i  zagranicy. 
W  naszym regionie odbywają się ponadto 
ogólnopolskie wydarzenia, które nasza re-
dakcja wspiera nie tylko medialnie, a  cza-
sem też organizacyjnie. W Trójmieście go-
ścimy wtedy wielu znakomitych ekspertów. 
Doskonałym przykładem jest Innowacyjna 
Akademia Dermatologii Estetycznej iADE, 
a  także Międzynarodowe Targi Turystyki 
Medycznej i  Profilaktyki Zdrowotnej Cu-
ratio czy Targi Kosmetyczno-Fryzjerskie 
URODA.

Czy jako redakcja platformy na temat 
medycyny estetycznej zauważacie wpływ 
publikacji na konsumentów? Jakie nieoczy-
wiste efekty swojej działalności zaobserwo-
waliście?

Pierwotnym założeniem mojego projektu 
Zatoka Piękna było odczarowanie pojęcia 
„medycyna estetyczna”, które jeszcze kil-
ka lat temu miało mniej pozytywną opinię 
jak teraz i  było kojarzone z  przesadną ilo-
ścią wypełniaczy na twarzy i  zniekształ-
ceniem wizerunku. Obecnie panuje trend, 
aby zachować zdrowy i  świeży wygląd, nie 
zmieniając go. Dlatego na łamach naszego 
serwisu, jak również kanału na YouTube, 
opowiadamy o  sposobach na wspieranie 
naszej urody, a nie poprawianiu jej. Oczywi-
ście medycyna estetyczna jest także czymś 
cudownym, jeżeli chodzi o rekonstrukcję lub 
rewitalizację po poważnych traumach. To 
nie jedyne obserwacje, o jakich warto wspo-
mnieć. Wyraźnie widać, że temat medycyny 
estetycznej coraz bardziej interesuje także 
mężczyzn. Odsetek mężczyzn czytających 
nasze materiały wzrósł z  8% do 21%, a  na 
kanale Youtube nawet bardziej, bo stanowią 
oni już 45%! Współpracujące z nami kliniki 

potwierdzają, że liczba mężczyzn w ich klini-
kach dochodzi nawet do 25%. Czasami nasi 
czytelnicy piszą do nas i  proszą o  porady 
w konkretnej sprawie, oczywiście kierujemy 
ich do odpowiednich ekspertów po porady 
lekarskie i kosmetologiczne.

Zatoka Piękna nie tylko relacjonuje otwar-
cia klinik, premiery zabiegów i  kongresy, 
ale również jest patronem medialnym naj-
większych polskich kongresów o medycynie 
estetycznej. W jakim celu?

Jesteśmy medium, które ma za zadanie 
przekazywać najnowszą wiedzę o  rynku 
medycyny estetycznej, a takie wiadomości 
najczęściej są dostępne bezpośrednio od 
lekarzy i dystrybutorów urządzeń i produk-
tów na ogólnopolskich kongresach. Poka-
zujemy lekarzy, zabiegi, a co najważniejsze, 
podejście do pacjenta w  klinikach z  całej 
Polski. W  ten sposób edukujemy i  jedno-
cześnie promujemy specjalistów, a szerokie 
grono zainteresowanych ma pełną wiedzę 
w  zasięgu smartfona czy komputera na 
kanałach Zatoki Piękna, którymi są strona 
internetowa Zatokapiekna.pl, Youtube, FB 
czy Instagram.
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W jaki sposób tworzycie treści i materiały?

Wychodzę z założenia, że warto współpra-
cować z  profesjonalistami. Oni sprawiają, 
że to, co robimy jest najlepszej jakości. Po-
tem ważna jest regularność i atrakcyjność 
tego, co umieszczamy na stronie. Treści 
muszą być ciekawe, angażujące i na czasie.

Nasi klienci doceniają kreatywność redak-
cji i  zespołów przy tworzeniu materiałów, 
a  także ich jakość, czas realizacji i  oczy-
wiście indywidualne podejście do tematu. 
Działamy na terenie całej Polski i  często 
w różnych miejscach w tym samym czasie. 
Cieszymy się, że czołowe firmy i kliniki re-
gularnie powierzają nam realizacje różne-
go rodzaju produktów internetowych.

Treści dostępne na łamach Zatoki Piękna 
sprawiają wrażenie, że istotą całości jest 
dbałość nie tyle o  urodę, co o  swój wize-
runek i  samopoczucie. Jak ty sama dbasz 
o swoje zdrowie i wygląd?

Bardzo popularnym wyrazem obecnie jest 
słowo „holistyczne”, nie używam tego sfor-
mułowania, ale staram się poświęcić uwa-
gę wszystkim ważnym dla mnie tematom. 
Nie eksperymentuję ze swoją urodą, kła-
dę duży nacisk na pielęgnację, poprawne 
odżywianie, chętnie korzystam z  zabie-
gów rewitalizujących, anti-aging i  SPA. 
A wysokiej jakości usług i nowoczesnych, 
doskonale wyposażonych klinik w naszym 
mieście i regionie nie brakuje.

Widzimy cię co chwilę w klinikach w całej 
Polsce. Jak sobie radzisz z organizacją pra-
cy, skąd bierzesz siły i motywację?

Owszem, prowadzę bardzo aktywny styl ży-
cia. Wymaga to ode mnie i całej mojej rodzi-
ny pełnej mobilizacji i  planowania, a  mam 
dwóch synków, męża i małego pieska. Po-
doba mi się porównanie Jamesa Patterso-
na, że życie to żonglowanie 5 piłkami i  po 
jakimś czasie już wiesz, że praca jest gumo-
wą piłką - jeżeli ją upuścisz, to ona się odbije 
i znowu możesz ją kontrolować. Natomiast 
pozostałe piłki: rodzina, zdrowie, przyja-

ciele i prawość to piłki szklane, jeśli którąś 
upuścisz, to na pewno się uszkodzi lub się 
nawet rozbije na drobne kawałki. A więc nie 
jest to łatwe, na szczęście mam męża, któ-
ry jest świetny w planowaniu i prowadzeniu 

różnych projektów oraz mnie motywuje, co 
daje siłę do dalszych wyjazdów i realizacji. 
Staram się, choć jest to czasami bardzo 
trudne, pogodzić prowadzenie biznesu i po-
zostały elementy życia.

Rozmawiała: Małgorzata Mrozek Zdjęcia: Olga Kharina Stylizacje: Ismena Studio Makijaż: Izabela Jurczak Makeup
Sesja zdjęciowa została zrealizowana we wnętrzach Radisson Blu Hotel Sopot
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TOMASZ LIMON
Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający „Pracodawców Pomorza”. Propagator 
zasad etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, zaangażowany w rozwój 
ekonomii społecznej. Uczestnik prac organów przedstawicielskich, m.in. 
Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, Rady Regionów Konfederacji Lewiatan, 
Sztabu Pomorskich Przedsiębiorców. Członek Rady Ekspertów Wydziału 
Ekonomicznego UG, KonwentuGospodarczego PG, Rady Konsultacyjnej 
Wydziału Zarządzania PG, Rady Fundacji Gdańskiej oraz Rady Fundacji 
„Theatrum Gedanense” jako jej przewodniczący.

Kiedy 24 lutego br. nastąpiła inwazja wojsk 
rosyjskich na Ukrainę cena baryłki ropy na 
giełdzie w  Londynie wynosiła 99,08 dol. 
W tym samym czasie na branżowym portalu 
e-petrol.pl mogliśmy przeczytać, że „droże-
jąca ropa naftowa oraz niskie marże opera-
torów stacji spowodowały, że w porównaniu 
do poprzedniego tygodnia tankowanie ben-
zyny Pb95 i oleju napędowego kosztuje wię-
cej o 10 groszy. Dziś średnie ogólnopolskie 
ceny tych paliw wynoszą 5,41 oraz 5,46 zł 
z  litr”. Minęło nieco ponad pół roku i brzmi 
to śmiesznie porównując bieżącą sytuację. 
Wojna w Ukrainie trwa a cena baryłki ropy 
na tej samej giełdzie w Londynie na dzień 12 
września br. wynosi 93 dol., czyli mniej niż 
przed wybuchem wojny. Według aktualnych 
danych tego samego portalu średnie ceny 
paliw na polskich stacjach w  tygodniu 12-
18 września 2022 wyniosą za litr benzyny 
Pb/95 - 6,39-6,51 zł. a  za diesla 7,49-7,62 
zł. brutto przy obniżonym podatku VAT 
na paliwa z  23 na 8 %. Nawet biorąc pod 

uwagę spadek wartości polskiej waluty 
wobec dolara, za którego w  dniu wybuchu 
wojny trzeba było zapłacić 4,12 zł. a dzisiaj 
ta cena wynosi 4,62 zł. to i tak widzimy, że 
coś jest nie tak. Przekaz, który dociera do 
społeczeństwa jest jeden i  brzmi – „ceny 
paliw na stacjach wzrosły z  powodu wojny 
w Ukrainie”. W tym samym czasie koncerny 
multienergetyczne chwalą się miliardowy-
mi zyskami wypracowanymi między inny-
mi przez dobre zarządzanie i  konsolidacje 
sektorów energetycznych w  naszym kraju. 
Nie miejmy złudzeń, gdyż podobnie spra-
wy wyglądają w  całej Europie, gdzie pod-
niesiono marże na wyroby ropopochodne 
wspomagając się równocześnie tanią ropą 
pochodzenia rosyjskiego tańszą średnio 
o ok. 30%. Daje to nam wszystkim do myśle-
nia czy przypadkiem nie jesteśmy nabijani 
w butelkę przekazem, który do nas dociera. 
Naiwność górą!
Nadchodzi jesień i  zima, trudny okres nie 
tylko dla społeczeństwa z powodu szaleją-
cej inflacji, wysokich cen energii elektrycz-
nej i paliw kopalnych, ale to również przeło-
mowy okres dla wielu firm produkcyjnych 
różnej wielkości, które swój byt opierają na 
elektryczności i węglowodorach kopalnych. 
Wielu z  nich prosi o  pomoc organizacje 
skupiające przedsiębiorców a  niektórzy na 
własną rękę próbują apelować do polskie-
go rządu o  wsparcie podkreślając, że sami 
nigdy nie odmówili pomocy zarówno samo-
rządom jak i władzy centralnej, kiedy zaszła 
taka potrzeba jak np. w przypadku uchodź-
ców wojennych z Ukrainy.  Teraz to oni sta-
nęli przed widmem bankructwa, gdyż przy 

kilkusetprocentowym wzroście cen energii 
elektrycznej i  gazu wiele firm nie będzie 
w stanie tego przetrwać. 
Na jeden z  takich apeli strona rządowa 
odpowiedziała cytując fragment pisma – 
„W celu ochrony polskich odbiorców przed 
negatywnymi skutkami kryzysu energe-
tycznego w Unii
Europejskiej Rząd RP podejmuje wszystkie 
możliwe (…) działania osłonowe. Dotych-
czas przyjęte kompleksowe rozwiązania 
kierowane są do szerokiego grona odbior-
ców w Polsce, w tym przede wszystkim do 
gospodarstw domowych, ale również jedno-
stek pożytku publicznego, czy też poprzez 
rozwiązania fiskalne do polskich przedsię-
biorców”. W  dalszej treści kilkustronicowej 
odpowiedzi możemy przeczytać, że rząd 
wprowadził „Tarczę antyinflacyjną” obni-
żając m.in. VAT na wiele produktów w  tym 
energetycznych i  przygotował komplekso-
wy program reformy polityki energetycznej 
Polski do 2040 r. Wyznaczono tym samym 
kierunki rozwoju sektora energetycznego 
poprzez głęboką i  bezpieczną transforma-
cję, co pozwoli na uniknięcie drastycznego 
wzrostu cen energii elektrycznej. 
Innymi słowy przedsiębiorcy mają czas 
i  powinni uzbroić się w  cierpliwość, gdyż 
na finał reformy musimy poczekać jeszcze 
18 lat. Zastanawiające jest też to, jak „Tar-
cza antyinflacyjna” dedykowana przede 
wszystkim gospodarstwom domowym 
ma pomóc przedsiębiorcom a  obniżenie 
VAT-u ma w cudowny sposób obniżyć dra-
styczny wzrost gazu i  energii. Arogancja 
górą!

„Naiwność i arogancja”
Od kilku miesięcy nastroje wśród 
przedsiębiorców w naszym kraju 
są coraz gorsze. Związane jest to 
przede wszystkim ze wzrostem 
cen energii elektrycznej, gazu 
oraz paliw na stacjach benzyno-
wych. Równocześnie polski rząd 
próbuje zmienić dyskusję na inne 
tory pomijając istotne problemy 
polskiej gospodarki. 
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Przedstawiciele branży turystycznej w województwie pomorskim mówią 
jednym głosem. Tegoroczny sezon wakacyjny był udany. Ruch w hotelach, 
restauracjach i atrakcjach turystycznych szczególnie w Trójmieście wrócił 

do przed pandemicznych czasów.

BRANŻA TURYSTYCZNA 
PO WAKACJACH: TO BYŁ 

DOBRY SEZON
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akacje się skończyły 
i  nadszedł czas na pod-
sumowanie sezonu w wo-
jewództwie pomorskim. 

Wbrew różnym wydarzeniom, które mogły 
mieć negatywny wpływ na branżę: inflacja, 
pogłoski o  nawracającej pandemii, czy to-
cząca się wojna w Ukrainie, to nie brakuje 
pozytywnych opinii. Za takim stanem prze-
mawiają także liczby.

- Tegoroczne wakacje pokazały, że letnia ofer-
ta turystyczna regionu pomorskiego, na tle 
innych województw w  naszym kraju, nadal 
cieszy się dużą popularnością wśród Pola-
ków. Po dwóch latach pandemii goście chęt-
niej wybierali ośrodki miejskie i  nadmorskie 
kurorty. Nieco mniejsze obłożenie względem 
dwóch poprzednich lat odnotowały obiekty 
w głębi województwa np. na Kaszubach, Ko-
ciewiu, czy w Borach Tucholskich, tak popu-
larne w poprzednich latach. Mimo tego w tych 
miejscach obecność gości była widoczna - 
mówi Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej.

ZADOWOLENIE W TRANSPORCIE

Dobry humor dyrektora Pomorskiej Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej podzielali 
przedstawiciele poszczególnych sektorów 
turystycznych. Przykładem jest transport. 
Gdańskie lotnisko tylko w czerwcu obsłużyło 
blisko pół miliona pasażerów, co dało wzrost 
względem poprzedniego roku o 209%. 

- Tegoroczny sezon wakacyjny oceniamy 
niezwykle dobrze. Lipiec okazał się miesią-
cem wszechczasów, obsłużyliśmy najwięcej 
pasażerów w historii (567 886) – mówi Ad-
rianna Marciniak z  Działu Analiz Ekono-
micznych i  Marketingu Portu Lotniczego 
w Gdańsku.

Jeśli chodzi o  autostradę AmberOne, to 
odnotowano mniejszy ruch o  dziewięć 
procent. Choć to nie oznacza, że do woje-
wództwa pomorskiego przyjechało mniej 
turystów. Przypuszczalnie to mogło być 
spowodowane przez korzystanie z alterna-
tywnych dróg dojazdowych, czy transportu 
zbiorowego: pociągów i autobusów.

HOTELE PĘKAŁY W SZWACH

Dobrze wspominać sezon wakacyjny 2022 
będzie także branża hotelarska.

- Średnie obłożenie hoteli dla całego lipca 
wyniosło 87% (dla porównania w lipcu 2021 
było to 77%). Natomiast w  drugiej połowie 
lipca br. obłożenie było wyraźnie wyższe - 
średnio 92%. 

Od 1 do 20 sierpnia wyniosło 92% i  był to 
wynik zbliżony do ubiegłorocznego. Warto 
podkreślić, że w  ubiegłym roku goście za-
graniczni stanowili latem 20% ruchu. W tym 
było ich o co najmniej 10% więcej – twierdzi 
Katarzyna Nałysz-Safuryn, specjalista ds. 
badań i analiz Gdańskiej Organizacji Tury-
stycznej.

- Sezon 2022 zamykamy z dobrymi wynikami, 
choć nie ukrywamy, że mogły one być jeszcze 
lepsze. Nasze obłożenie za lipiec 2022 było 
na dobrym poziome, ale spodziewaliśmy się 
wyższych współczynników. Wysokie obłoże-
nie udało się utrzymać dzięki realizacji grup 
– zarówno tych na imprezy okolicznościowe, 
jak i wydarzenia biznesowe. Sierpień był lep-
szym miesiącem pod kątem ogólnej liczby 
rezerwacji. W  tym sezonie mieliśmy zdecy-
dowanie więcej grup zorganizowanych oraz 
realizacji dużych wesel niż w roku poprzed-

nim. Niektóre z  obecnych ślubów w  plene-
rze i  towarzyszących im wesel miały być 
realizowane w latach poprzednich, ale przez 
pandemię zostały przesunięte. W  zeszłym 
sezonie mieliśmy zdecydowanie więcej gości 
indywidualnych stęsknionych za wyjazdami. 
Generalnie w tym roku wśród gości indywi-
dualnych dało się zauważyć, że są ostrożni 
przy dokonywaniu rezerwacji. Zadają wiele 
pytań, aby mieć pewność, zanim wydadzą 
pieniądze, że na pewno będą zadowoleni 
z  usługi – dodaje Alicja Czaplińska, Hotel 
Quadrille Relais & Châteaux w Gdyni.

- We wstępnym podsumowaniu sezonu let-
niego 2022 w  Hotelu Nadmorskim w  Gdyni 
odnotowaliśmy liczbę gości korzystających 
z naszych usług zbliżoną do ubiegłorocznej, 
nawet przy zdecydowanie wyższej w stosun-
ku do zeszłorocznej ceny za nocleg czy wy-
żywienie albo pomimo braku dużej imprezy 
tenisowej w  tym roku. Zauważyliśmy duże 
zmiany w  zakresie decyzji i  działań konsu-
menckich naszych gości. Przede wszystkim 
goście rezerwowali zdecydowanie krótsze 
pobyty do 5-7 dni. Bardzo dużym zaintereso-
wanie cieszyły się pobyty weekendowe. Re-
zerwacje robione były praktycznie na ostatni 
moment. Zdecydowanie mniej sprzedaliśmy 
pakietów wakacyjnych niż w  zeszłym roku, 
ponieważ goście preferowali elastyczne 
oferty z możliwością korzystania z usług ga-
stronomicznych poza hotelem. W  tym roku, 
podobnie jak w  poprzednim sezonie prze-
dłużyliśmy naszą ofertę wakacyjną, aż do 
połowy września. Na tę decyzję wpływ mia-

W
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Przedstawiciele branży turystycznej po 
tegorocznych sezonie wakacyjnym mówią 
zgodnie, że był udany. Czy jest Pan zasko-
czony tym faktem, mając na uwadze pro-
gnozy przedwakacyjne oraz aktualne wy-
darzenia na świecie i Polsce? 

Nie, dane zarówno te przed pandemią, jak 
i z ostatnich dwóch lat pokazują że region 
pomorski, w okresie letnim cieszy się dużą 
popularnością wśród Polaków którzy decy-
dują się na wypoczynek w  kraju. W  minio-
nym roku powoli odbudowuje się również 
ruch zagraniczny. To wszystko sprawia, że 
pomimo niełatwej sytuacji geopolitycznej, 
nadal, na tle reszty kraju, nasz region od-
wiedza duża liczba gości. Lato to przede 
wszystkim czas rodzin z  dziećmi a  oferta 
dla tej grupy docelowej jest w naszym wo-
jewództwie wyjątkowo atrakcyjna.   

Wśród wielu pozytywów znajduje się jedna 
słabość, czyli trochę mniejsze zainteresowa-

nie agroturystyką. Jakie mogą być przyczy-
ny tej sytuacji?

Minione dwa lata pandemii sprawiły, że 
goście gremialnie „uciekali” z aglomeracji 
miejskiej na tereny zielone, dające poczu-
cie bezpieczeństwa i  większej swobody. 
W  roku 2020 i  2021 to właśnie te ofer-
ty cieszyły się ogromną popularnością. 
Obecnie wzrost w  turystyce miejskiej jak 
i  zwiększona liczba wyjazdów zagranicz-
nych sprawiły odpływ klientów z  tego 
sektora. Należy jednak wspomnieć, że 
również w  tym roku w  miesiącach letnich 
obłożenie tych miejsc było wysokie, choć 
nie wszędzie sięgało 100%

Jakby Pan określił obecne trendy na podsta-
wie podsumowania tego sezonu wakacyjne-
go przygotowanego przez Pomorską Regio-
nalną Organizację Turystyczną?

To co jest już trwałym trendem od kilku lat, 
ale wyjątkowo nasiliło się w  tym roku to 
krótkie okno rezerwacyjne, niejednokrotnie 
weekend sprzedawał się na 2-3 dni przed 
przyjazdem. Pobyty były też krótsze i trwa-
ją 3-5 dni. Część gości celowo wybierało 
terminy w  środku tygodnia, inni celowali 

w przedłużony weekend. O ile baza noclego-
wa wypełniała się  w miarę na bieżąco o tyle 
usługi dodatkowe (gastronomia, przewod-
nicy, sprzedawcy pamiątek) nie mieli tak 
wysokich obrotów jak wskazywałoby na to 
obłożenie w  wybranych miejscowościach. 
Wśród ofert, oprócz typowo wypoczynko-
wych pobytów mocno rozwija się turystyka 
aktywna w szczególności rowerowa.

Czy już teraz można wysnuć jakieś wstępne 
przewidywania względem sezonu wakacyj-
nego 2023, czy obecne dobre wyniki w bran-
ży turystycznej mają szansę się utrzymać?

Pomorskie środowisko turystyczne z nadzie-
ją, ale i sporą niepewnością spogląda w przy-
szłość. Z jednej strony widać stałe zaintere-
sowanie krajową turystyką wypoczynkową 
i odbudowę podróży zagranicznych, a jedno-
cześnie sytuacja gospodarcza, wydarzenia 
za naszą wschodnią granicą oraz niepewność 
epidemiologiczna każe przygotowywać się 
na różne scenariusze. Dużym wyzwaniem dla 
całej branży będzie też kwestia znalezienia 
pracowników, którzy będą gotowi zapewnić 
serwis usług na najwyższym poziomie.

Rozmawiał: Dawid Majakowski

Rezerwacje na ostatni moment

ła sprzyjająca pogoda oraz zainteresowanie 
samych gości przyjazdem na „nadmorskie 
wakacje” poza okresem wakacji letnich, czyli 
statystycznie przy mniejszej liczbie turystów 
z dziećmi – mówi Katarzyna Śmierzchalska, 
specjalista ds. Web Marketingu w  Hotelu 
Nadmorskim w Gdyni.

LICZBY Z POMORSKICH ATRAKCJI 
TURYSTYCZNYCH

Tegoroczny sezon był też udany, jeśli cho-
dzi o  odwiedziny atrakcji turystycznych 
w  województwie pomorskim, które mieli 
okazje zwiedzać i podziwiać przybywający 
turyści. Tak w liczbach wyglądało zaintere-
sowania poszczególnymi atrakcjami.

Akwarium Gdyńskie - od 1 lipca do 25 sierp-
nia przez Akwarium Gdyńskie przewinęło 
się 179 490 osób ( z tego 11,5% biletów za-
kupionych online). Porównując do adekwat-
nego okresu w  zeszłym roku, frekwencja 
jest nieco wyższa, o ok. 4 tys. osób.

Statek Sołdek w Gdańsku - statek-muzeum 
w okresie czerwiec-sierpień odwiedziło 40 
238 osób. Rok temu była to porównywalna 
liczba 39 526.

Dar Pomorza w  Gdyni - białą fregatę, sta-
tek-muzeum, od czerwca do sierpnia od-
wiedziło 58 985 osób, a rok temu 60 345.

Rozmowa z Łukaszem Magria-
nem, dyrektorem Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Tury-
stycznej w Gdańsku
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Molo w  Sopocie - w  okresie od 1 czerwca 
do 28 sierpnia odnotowanych zostało 732 
174 wejść na molo, w analogicznym okresie 
roku 2021 było 718 760 wejść.

Zamek w Malborku - w okresie 01.06.2022 
– 29.08.2022 MZM odwiedziło 357 218 tu-
rystów

Słowiński Park Narodowy - w wakacje 2022 – 
254 524 osób, rok wcześniej 354 752 osoby.

GASTRONOMIA NIE 
NARZEKAŁA NA NUDĘ

Udany sezon w hotelarstwie i innych odnóg 
branży turystycznej nie ominęły gastrono-
mii, która mocno ucierpiała w okresie pan-
demicznym. W tegorocznym sezonie można 
usłyszeć głosy, że w  wielu miejscach były 

ręce pełne roboty i to napawa optymizmem. 

- Sezon u  nas był bardzo udany. Wprawdzie 
długo się rozkręcał, ale jak już ruszył, to na 
całego. Oby tak dalej! Pomimo zawirowań 
inflacyjnych, wzrostu cen, turyści dopisali, 
szczególnie z  zagranicy. Około 75% gości 
naszej restauracji to turyści zagraniczni, 
z tego połowa to klienci ze Skandynawii. Byli 
zaskoczeni jakością dań i  poziomem serwi-
su. Mieliśmy sporo indywidualnych gości, 
ale pojawiały się też grupy/firmy. Myślę, że 
to dzięki specyfice naszej restauracji. Je-
steśmy raczej miejscem na specjalne okazje 
– mówi Jacek Koprowski, szef restauracji 
Fino w Gdańsku.

- W  wakacje zdecydowanie było czuć trwa-
nie sezonu. Byliśmy dość zajęci, choć nieco 
mniej niż rok temu. Goście szczególnie w lip-

cu i sierpniu potrzebowali więcej uwagi, żeby 
przekonać ich do zamówienia dodatkowych 
napojów lub extra dań z karty. Mimo to sezon 
był bardzo udany tylko inny do poprzednie-
go, gdy goście postcovidowo szturmowali 
restauracje. Dla nas był to powrót do normal-
ności, jaką mieliśmy trzy lub cztery lata temu 
przed pandemią. Rezerwacje w duchu slow, 
goście niespiesznie delektujący się daniami, 
chętnie wchodzący w  interakcje z  obsługą, 
przyjeżdżający specjalnie do Białego Króli-
ka - przyznaje Marcin Oziębły z restauracji 
Biały Królik w Gdyni.

Podsumowania i  liczby tegorocznego se-
zonu wakacyjnego mogą napawać opty-
mizmem i  pozwalać myśleć, że branża 
turystyczna, która ucierpiała w czasie pan-
demii, wraca do normalnego funkcjonowa-
nia. I oby tak zostało. 

TEKST: Przemek Schenk ZDJĘCIA: mat. prasowe
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W  trakcie trwania kampanii wyróżnionych 
zostało już ponad 40 firm m.in. PKN ORLEN. 
Teraz dołączyła do nich Energa SA, która 
obecnie zatrudnia pięć osób z  niepełno-
sprawnościami.

- Energa tworzy środowisko sprzyjające 
zatrudnianiu osób z  niepełnosprawnościa-
mi. Stopniowo wprowadzamy mechanizmy 
wspierające zatrudnienie i  adaptacje sta-
nowisk pracy dla takich osób. Mamy świa-
domość, że każdy pracownik jest źródłem 
inspiracji do doskonalenia i rozwoju –  mówi 
dr Alina Skorb-Gała, kierownik Wydziału 
ESG, Energa SA, firmy działającej już od 
2005 roku, a obecnie jest jedną z czterech 
największych krajowych spółek energe-
tycznych i jednym z trzech największych do-
stawców energii elektrycznej w Polsce.

IDEA AKCJI

Pomysłodawczynią akcji „Pracodawca z ser-
cem” jest Joanna Olszewska, CEO w BPO Ne-
twork, która od ponad 10 lat pracuje zdalnie, 
otaczając się wyłącznie pracownikami z nie-
pełnosprawnościami. Od wielu lat aktywnie 
włącza się we wszelkie projekty mające na 
celu uwrażliwianie społeczeństwa na pro-
blemy takich osób na otwartym rynku pra-
cy. Do udziału w  akcji zaprasza wszystkich 
pracodawców, którzy poprzez zatrudnianie 

osób z  niepełnosprawnościami chcieliby 
zarówno nieść pomoc, jak i wzmocnić wize-
runek firm poprzez zaangażowanie się w po-
litykę odpowiedzialności społecznej.  

– Po prostu róbmy dobrze, czyńmy dobro. 
Chcemy nagradzać firmy, które zatrudniają 
osoby z  niepełnosprawnościami jako dowód 
odpowiedzialności społecznej i zaangażowa-
nia społecznego biznesu – mówi Joanna Ol-
szewska, CEO BPO Network.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, ma-
łych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, 
w których po 1 stycznia 2019 roku realizowa-
no inicjatywy edukacyjne. Do VI edycji kon-
kursu „Pracodawca Jutra” zgłosiło się 90 
firm, z czego 17 dostało wyróżnienia.

Leonardo został wyróżniony w  sektorze 
branżowym „chemia”.

WSZECHSTRONNOŚĆ PROJEKTU

Program Leonardo powstał w  2020 roku. 
To narzędzie, które zjednoczyło wszystkich 
w Polpharmie wokół idei innowacyjności, wy-
zwoliło kreatywność oraz dało pracownikom 
możliwość poszerzenia kompetencji i rozwo-
ju. Pracownicy otrzymali szansę realizacji 
własnych inicjatyw oraz pogłębiania wiedzy. 

Róbmy dobrze, czyńmy dobrze

Leonardo innowacyjny i kreatywny 
został wyróżniony

Energa została wyróżniona 
tytułem „Pracodawca z sercem”. 
Certyfikaty przyznawane są 
firmom, które zatrudniają osoby 
z niepełnosprawnościami.

Program innowacji pracowniczej 
Leonardo zdobył nagrodę w orga-
nizowanym przez Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości kon-
kursie Pracodawca Jutra.
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Ten wiodący producent okien, drzwi i  ro-
let w  Europie należy do największych firm 
w  województwie pomorskim. W  bogatej, 
ponad 35-letniej historii, Drutex ma na kon-
cie wiele wyróżnień oraz nagród. Najnowsze 
wyróżnienie firma otrzymała w ramach Kon-
kursu Dobra Firma 2022, w  kategorii Naj-
lepszy Pracodawca Firmy Średnie i Duże od 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

MISJA FIRMY

Filozofią osób zarządzającą Drutexem jest 
zachwycenie klientów innowacyjnymi produk-
tami wysokiej jakości oraz tworzenie okien, 
które odzwierciedlają wyjątkowe wzornictwo.

Priorytetem, jak możemy przeczytać na 
stronie internetowej, jest zadowolenie Klien-
tów i realizowanie zobowiązań wobec nich. 

HISTORIA ROZWOJU FIRMY

Firma Drutex została utworzona w  1985 
roku i rozpoczęła produkcję siatek ogrodze-
niowych.  Dziewięć lat później postanowiono 
poczynić kolejny krok w rozwoju, jakim było 
uruchomienie produkcji stolarki okienno-
-drzwiowej z PVC. W 1997 roku Drutex roz-
począł produkcję rolet.

W  dalszym dynamicznym, ale systematycz-
nym rozwoju firmy odnotowano wiele waż-
nych oraz przełomowych dat. Warto wyróżnić 
rozpoczęcie budowy I  etapu Europejskiego 
Centrum Stolarki, czyli 30 000m² powierzch-
ni produkcyjnej w  2013 roku. Drugi etap tej 
inwestycji, czyli 25 000 m² powierzchni pro-
dukcyjnej, zaczął się dwa lata później. 

W 2020 roku Drutex świętował 35-lecie ist-
nienia. Postanowiono też uruchomić produk-
cję własnego systemu żaluzji fasadowych 
w zeszłym roku. 

Z  kolei firma pozyskała ciekawe pomysły, 
wzmacniając kulturę zaufania i  innowacyjno-
ści. Ważną rolę w programie pełni zespół Le-
onardo oraz ambasadorowie z wielu obszarów 
firmy. Ich sposób działania pokazuje siłę pracy 
zespołowej i myślenia poza schematami.

O POLPHARMIE

Polpharma jest liderem polskiego rynku 
farmaceutycznego i  jednym z  wiodących 
producentów leków w regionie Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Początek firmy sięga 
1935 roku. Obecnie wchodzi w  skład silnej 
międzynarodowej grupy farmaceutycznej, 

oferującej nowoczesne leki, substancje oraz 
innowacyjne rozwiązania dla pacjentów 
i  partnerów biznesowych z  całego świata. 
Fabryki firmy opuszcza rocznie 400 mln 
opakowań leków. Celem jest pomaganie lu-

dziom żyć zdrowo w zdrowym świecie. Dzię-
ki szerokiemu portfelowi produktów z wielu 
grup terapeutycznych Polpharma może 
wspierać pacjentów w terapii i profilaktyce 
najczęściej występujących chorób.

Dobra Firma, która chce 
zachwycać klientów

Firma zarejestrowana w Bytowie 
może pochwalić się wieloma wy-
różnieniami oraz nagrodami. Nie-
dawno Drutex został laureatem 
Konkursu Dobra Firma 2022.

TEKST: Przemysław Schenk ZDJĘCIE: mat. prasowe
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o roku tytuł ten wędruje do 
najlepszych firm z  Miasta 
Malbork, a  od trzech lat 
również z  Gminy Malbork.  

W  zależności od kategorii, ubiegać mogą 
się o  niego nie tylko podmioty gospodar-
cze, ale także osoby prawne, jednostki 
organizacyjne, czy osoby fizyczne, które 
poprzez swoją działalność przyczyniły się  
w  sposób szczególny do promocji i  rozwo-
ju miasta, bądź gminy lub niosły pomoc 
i wsparcie społeczności lokalnej. 

Podczas uroczystości, wielokrotnie pod-
kreślano, że pomimo trudności na rynku, 
malborscy przedsiębiorcy poradzili sobie 
doskonale, angażując ponad 60 mln złotych 
w  nowe inwestycje. Burmistrz Marek Cha-
rzewski podziękował firmom za ich kreatyw-
ność w szukaniu nowych rozwiązań oraz de-
terminację w zachowaniu miejsc pracy.

Wyboru laureatów dokonała Kapituła 
Konkursu, jedynym wyjątkiem był tytuł 
Fachowca Roku, który został wyłoniony 

Po raz siódmy w Muzeum 
Zamkowym w Malborku, 

w przyziemiu Karwanu 
zakończył się najważniejszy 

konkurs gospodarczy 
w roku o nagrodę 
Burmistrza Miasta 

Malborka.

C

LAUREACI PRESTIŻOWYCH 
NAGRÓD W KONKURSIE 

MALBORSKI 
MISTRZ BIZNESU 2021
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AUTOR: UM Malbork

w drodze głosowania SMS. Jej decyzją, ty-
tuły Malborskiego Mistrza Biznesu 2021, 
trafiły do następujących firm:

• DEBIUT ROKU 2021
PINK FACTORY – Marta Koźbiał  

• MECENAT ROKU 2021
LEIER POLSKA S.A. Zakład Malbork 

• INWESTOR ROKU 2021
PRINO PLAST SP. z o.o.  JV oraz EM -ALU 
Sp. z o.o. 

• SUKCESJA ROKU 2021 
ROYAL MW Sp. z o.o. Sp.K.

• FACHOWIEC ROKU 2021
Bogdan Mąder  Oddział Przewodnicki 
PTTK Malbork 

• FIRMA ROKU 2021
SUNPARADISE Sp. z o.o.

Kapituła przyznała dwie  nagrody specjal-
ne  dla:  Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Pomorskiego oraz  Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. 

Kapituła przyznała także trzy nagrody 
dodatkowe za całokształt działalności 
i  podnoszenie z  roku na rok atrakcyjności 
gospodarczej Miasta Malborka. Nagrody 
otrzymały:

Centrum Edukacji Zawodowej w Mal-
borku, Akademia Nauczania  prowa-
dzona przez P.P.H. „Rarytas” J. i  R. 
Markowscy sp. j. oraz Brapol Rekla-
ma Poligrafia – Janusz Politowski.

Atrakcją tegorocznej gali był  występ Ze-
społu Pieśni i  Tańca „Malbork”  działający 
w  Klubie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego 
pod kierunkiem Anetty Ciok oraz Bursztyn-
ki z  Malborskiego Centrum Kultury i  Edu-
kacji  wraz z instruktor Celiną Pacanowską.

Tegoroczna gala została wsparta przez 
39 sponsorów, którymi były lokalne firmy, 
w  tym firmy tworzące Radę Gospodarczą 
przy Burmistrzu Miasta Malborka.
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iotr Maria Śliwicki jest 
związany z  ERGO Hestią 
od początku działalności 
spółki. Nieprzerwanie 

pełni  funkcję Prezesa Zarządów Sopoc-
kiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO 
Hestia SA i  Sopockiego Towarzystwa 
Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. 

- Po ponad 31 latach intensywnej pracy 
w  Zarządzie ERGO Hestii podjąłem osobi-

stą decyzję o zakończeniu kariery w spółce. 
Planowałem ją od dłuższego czasu. Chcia-
łem jednak doprowadzić do końca proces 
rozszerzenia zarządu, a  także mieć wpływ 
na wybór nowego Prezesa Zarządu – mówi 
Piotr Maria Śliwicki. – Hestia, którą zo-
stawiam w  rękach Artura Borowińskiego 
ma stabilną pozycję na rynku zarówno pod 
względem portfela, pośredników jak i  sa-
mej kadry. Szczególną wartością jest nie 
tylko stabilność struktury zarządzania, ale 

Piotr Maria Śliwicki, prezes 
zarządu ERGO Hestii po-
zostanie na stanowisku do 
końca bieżącego roku. Od 1 
stycznia 2023 ma go zastąpić 
Artur Borowiński, który posia-
da 20-letnie doświadczenie 
w ubezpieczeniach, a od 
2014 roku jest Prezesem Za-
rządu Compensa TU SA VIG 
i Compensa TUnŻ SA VIG.

KONIEC EPOKI
W ERGO HESTII

P
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przede wszystkim oparcie jej na wycho-
wankach Hestii. Artur wielokrotnie udo-
wodnił swoje kompetencje i  mam zaufanie 
do jakości jego zarządzania. Cieszę się, że 
mogę pożegnać się z  firmą, kiedy jest ona 
w  najlepszej możliwej kondycji. Odchodzę 
w  roku, w  którym wypłaciliśmy rekordową 
dywidendę i możemy pochwalić się najlep-
szymi w historii wynikami finansowymi.

SZACUNEK I WIELKIE PODZIĘKOWANIA 

- W  imieniu całej Rady Nadzorczej dzięku-
ję Piotrowi Marii Śliwickiemu za wybitne 
osiągnięcia w  ERGO Hestii. Pod jego kie-
rownictwem ERGO Hestia, jako spółka za-
leżna Grupy ERGO, stała się najsilniejszym 
po niemieckim rynku krajowym, kontrybu-
torem zysków w  ERGO. Za to zasługuje na 
szacunek i  wielkie podziękowania. Życzę 
mu wszystkiego najlepszego w przyszłości. 
Jednocześnie cieszę się, że stanowisko Pre-
zesa Zarządu ERGO Hestii obejmie Artur 
Borowiński, którego kwalifikacje są idealne 
do realizacji tego odpowiedzialnego zada-
nia – mówi Heiko Stüber, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej ERGO Hestii i  Dyrektor 
Finansowy Grupy ERGO.

- Praca z Piotrem Marią Śliwickim była dla 
mnie zaszczytem. Życzę mu wszystkiego 
najlepszego w  przyszłości, jednocześnie 
z przyjemnością powitamy na pokładzie Ar-
tura Borowińskiego, jako planowanego na-
stępcę. Artur Borowiński posiada szerokie 
i  istotne doświadczenie w  branży ubezpie-
czeniowej w  Polsce. Jestem głęboko prze-
konany, że pod jego kierownictwem Zarząd 
będzie kontynuował historię sukcesu i  roz-
woju ERGO Hestii – dodaje Oliver Willmes, 
COO ERGO International, odpowiedzialny 
za kierowanie działalnością międzynaro-
dową Grupy ERGO.

PONAD 31 LAT W HESTII

Piotr Maria Śliwicki kieruje firmą ubez-
pieczeniową od  ponad 31 lat. Wprowadził 
ERGO Hestię na  podium największych 
towarzystw ubezpieczeń w  Polsce. ERGO 

Hestia jest jednocześnie najsilniejszym 
przedstawicielem międzynarodowej Gru-
py ERGO. Prezes Piotr Maria Śliwicki 
otrzymał m.in. tytuły „Człowieka Dekady 
Polskich Ubezpieczeń”, „Człowieka 15-le-
cia Polskich Ubezpieczeń”, czy wreszcie 
„Człowieka 30-lecia Polskich Ubezpie-
czeń”. Za wkład w rozwój polskiego rynku 
ubezpieczeń otrzymał Złoty Krzyż Zasłu-
gi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski i  Krzyż Komandorski Orderu Odrodze-
nia Polski. Jest inicjatorem i  współtwórcą 
Komisji Dobrych Praktyk Polskiej Izby 
Ubezpieczeń i przewodniczącym jej pierw-
szego składu w  latach 2009-2014. Jako 
jedyny Polak w historii jest członkiem eli-
tarnego Komitetu Organizacyjnego naj-
ważniejszego światowego forum branży 
ubezpieczeniowo-reasekuracyjnej Ren-
dez-Vous de Septembre w Monte Carlo.

Mecenas wielu przedsięwzięć w  dziedzi-
nie odpowiedzialności społecznej biznesu, 
m.in. Nagrody Znaku i  Hestii im. księdza 
Józefa Tischnera. Z  jego inicjatywy po-
wstały dwie fundacje: Fundacja ERGO 
Hestii na rzecz integracji zawodowej osób 
z  niepełnosprawnością Integralia oraz 
Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, od 
ponad 20 lat wspierająca rozwój młodej 
polskiej sztuki.

TRUDNE ZADANIE NASTĘPCY 

- Objęcie stanowiska po Piotrze Marii Śli-
wickim to absolutny zaszczyt. Cieszę się, 
że dołączę do tak silnej i  renomowanej 
firmy ubezpieczeniowej. ERGO Hestia jest 
mocno ukierunkowana na sprzedaż i  ob-
sługę klienta oraz wyróżnia się wyjątkową 
kulturą pracowniczą. Nie mogę doczekać 
się współpracy z fantastycznymi zespołami 
Hestii, z  którymi będziemy rozwijać inno-
wacje i tworzyć wyjątkową wartość dla na-
szych klientów, partnerów sprzedażowych, 
udziałowców i  interesariuszy – mówi Artur 
Borowiński.

Artur Borowiński do 30 września 2022 r. 
jest Prezesem Zarządu obydwu spółek 

Compensy oraz członkiem Rad Nadzor-
czych kilku firm ubezpieczeniowych i TFI 
należących do Vienna Insurance Group 
w  Polsce i  krajach bałtyckich. Zanim zo-
stał mianowany Prezesem Compensy 
w  2014 roku, pełnił już kilka odpowie-
dzialnych stanowisk na poziomie Za-
rządu w  spółkach ubezpieczeniowych 
należących do Vienna Insurance Group 
w  Rumunii i  Polsce z  szerokim zakresem 
obowiązków zarówno w  ubezpieczeniach 
majątkowych jak i  na życie. Przygodę 
z  ubezpieczeniami rozpoczął w  Grupie 
VIG w 2000 roku i angażując się w wiele 
projektów awansował wewnętrznie do-
chodząc do obecnie zajmowanych funkcji. 
Jest absolwentem Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie.

DRUGI UBEZPIECZYCIEL W POLSCE 

Grupa ERGO Hestia to pionier najbardziej 
innowacyjnych rozwiązań w sektorze ubez-
pieczeniowym. Od ponad 30 lat pozostaje 
wiarygodnym i  niezawodnym partnerem 
oferującym najwyższej jakości produkty 
i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 
3 milionom klientów indywidualnych oraz 
kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki 
ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA 
i  STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki 
Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów 
indywidualnych w  zakresie ochrony ma-
jątku i  życia, a  także dla przemysłu oraz 
małego i  średniego biznesu. Ubezpiecze-
nia oferowane są pod 4 markami: ERGO 
Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO 
Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dyna-
micznemu rozwojowi osiągnęło pozycję 
największej firmy ubezpieczeniowej spo-
śród powstałych w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjo-
nariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest 
międzynarodowy koncern ubezpieczenio-
wy ERGO International AG, należący do 
największego reasekuratora, Munich Re.

TEKST: Dawid Majakowski ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego zacznie 

obowiązywać już we wrześniu. Jednocześnie wzrosną kary za wykroczenia 
drogowe, w tym za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy. Warto 

zapoznać się ze zmianami, żeby uniknąć kilkunastu punktów karnych, bądź co 
gorsza utraty prawa jazdy. 

ZMIANY 
W TARYFIKATORZE 

PUNKTÓW KARNYCH
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N owy taryfikator punktów 
karnych zawiera wylicze-
nie wykroczeń, za które 
można otrzymać jednora-

zowo nawet piętnaście punktów karnych. 
Obecnie najwyższa liczba punktów karnych, 
jaką można nałożyć jednorazowo wynosi 
dziesięć. Rozporządzenie przewiduje naj-
wyższą liczbę punktów w szczególności za 
nieprawidłowe zachowanie się kierującego 
wobec pieszych. Najwyższą liczbę, a  więc 
piętnaście punktów karnych można otrzy-
mać za niedostosowanie się do sygnałów 
świetlnych, sygnałów i poleceń osób upraw-
nionych do kierowania ruchem drogowym. 
Taką samą karę otrzyma też kierowca, któ-
ry nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu znaj-
dującemu się na przejściu dla pieszych albo 
wchodzącemu na to przejście, ale również 
za przekroczenie prędkości o więcej niż 70 
km/h. Dotyczy również   objeżdżania opusz-
czonych zapór oraz wjeżdżania na przejazd 
w czasie, gdy opuszczanie zapór już się roz-
poczęło, wjeżdżania na przejazd kolejowy 
przy sygnale czerwonym bądź też za wje-
chanie na przejazd, gdy nie ma możliwości 
kontynuowania jazdy po drugiej stronie. Ta 
sama ilość punktów karnych zostanie nało-
żona za kierowanie pojazdem w  stanie po 
użyciu alkoholu lub podobnie działającego 
środka, a także w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środków odurzających. Roz-
porządzenie przewiduje ukaranie piętna-
stoma punktami karnymi za nieudzielenie 
pomocy ofiarom wypadku, ale również dla 
kierowców jadących pod prąd autostradą 
lub drogą ekspresową. 

Zgodnie z taryfikatorem czternaście punk-
tów karnych może otrzymać kierowca za 
przekroczenie dopuszczalnej prędkości 

w  przedziale od 61 do 70 km/h. Kolejno, 
dwanaście punktów karnych za narusze-
nie zakazu zawracania na autostradzie lu 
drodze ekspresowej, czy za naruszenie za-
kazu korzystania podczas jazdy z  telefonu 
wymagającego trzymania słuchawki lub 
mikrofonu w ręku przez kierującego pojaz-
dem. Dwukrotne naruszenie tego przepisu 
będzie skutkowało utratą prawa jazdy. 
Wówczas kierowca będzie zobowiązany 
ponownie zdać egzamin teoretyczny i prak-
tyczny. 

Zmiany dotyczą najważniejszych wykro-
czeń drogowych, a  więc tych najczęściej 
popełnianych przez kierowców oraz sta-
nowiących największe zagrożenie dla bez-
pieczeństwa uczestników ruchu drogowe-
go, dla ich zdrowia i  życia. Z  uzasadnienia 
zmian wynika, że zagrożenie wysoką karą 
lub wysoką ilością punktów karnych jest 
dyscyplinujące dla kierowców.

Przypomnieć należy, że z  początkiem roku 
weszła w  życie nowelizacja zaostrzająca 
kary dla sprawców wykroczeń drogowych. 
Zmianie wówczas uległa wysokość man-
datów za najgroźniejsze wykroczenia dro-
gowe, w  szczególności za wyprzedzanie 
na przejściu dla pieszych, przekroczenie 
prędkości o  więcej niż 30 km/h, jazda po 
użyciu alkoholu czy też przejeżdżanie pod-
czas gdy zapory kolejowe są zamykane. 
Punkty karne usuwane są po upływie roku 
od dnia naruszenia. Kierowca może na wła-
sny koszt uczestniczyć w  szkoleniu, dzięki 
któremu zmniejszy liczbę punktów karnych 
o sześć. Nie dotyczy to kierowców posiada-
jących prawo jazdy krócej niż rok. Zwróćmy 
uwagę, że kierowca posiadający uprawnie-
nie do kierowania pojazdami krócej niż rok, 

nie może przekroczyć dwudziestu punktów 
karnych, a  posiadający prawo jazdy dłu-
żej niż rok- dwudziestu czterech punktów. 
Przekroczenie limitu powoduje obowiązek 
przystąpienia do egzaminu teoretycznego 
i praktycznego. 

W  dniu 17 września bieżącego roku wej-
dą w  życie przepisy dotyczące recydywy, 
w tym podwójne stawki mandatów za prze-
kroczenie prędkości. Zlikwidowane zosta-
ną również szkolenia zmniejszające liczbę 
punktów karnych. Punkty mają być kaso-
wane dopiero po upływie dwóch lat od dnia 
zapłaty grzywny. 

Zgodnie ze statystykami policyjnymi zmia-
ny ze stycznia tego roku przynoszą efekty. 
Przede wszystkim mniej jest ofiar wypad-
ków drogowych. Mniejsza jest również licz-
ba osób rannych w wypadkach drogowych. 
Zaostrzenie mandatów i  punktów karnych 
ma spowodować u  kierowców zachowanie 
większej ostrożności na drodze. Między in-
nymi z  uwagi na surowość kar warto mieć 
na uwadze konsekwencje popełnienia wy-
kroczeń drogowych. 

radca prawny
Ryszard Stopa

Kancelaria Radcy Prawnego
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W dobie rosnących cen za ropę i coraz większej inflacji może warto zastanowić się nad 
zastępczymi rozwiązaniami, jeśli chodzi o tankowanie samochodów. Naprzeciw wychodzą 

paliwa alternatywne.

PALIWA ALTERNATYWNE. 
JAK I CZY MOGĄ

ZASTĄPIĆ TRADYCYJNE?
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a  wstępie warto przy-
bliżyć samą definicję 
tego pojęcia. Na stronie 
internetowej Minister-

stwa Klimatu i Środowiska czytamy:

„Paliwami alternatywnymi w  rozumieniu 
dyrektywy są paliwa lub źródła energii, 
które służą, przynajmniej częściowo, jako 
substytut dla pochodzących z  surowej 
ropy naftowej źródeł energii w transporcie 
i które mogą potencjalnie przyczynić się do 
zmniejszenia uzależnienia państw człon-
kowskich UE od importu ropy naftowej oraz 
do dekarbonizacji transportu i  poprawy 
ekologiczności tego sektora”. 

W  rozumieniu tej definicji obejmują one 
m.in.: 
- energię elektryczną, 
- wodór, 
- biopaliwa, 
- paliwa syntetyczne i parafinowe, 
- gaz ziemny (w  tym biometan) w  postaci 
sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplo-
nego gazu ziemnego LNG 
- gaz płynny LPG.

NAJPOPULARNIEJSZY TO LPG, ALE 
JEST TEŻ CNG

W  ostatnich latach jedną z  najpowszech-
niejszych opcji w  zakresie paliw alterna-
tywnych jest instalacja LPG. Choć dużą 
zaletą nie są aspekty dbania o  ekologię, 
ale względy ekonomiczne, czyli niższa 
cena od benzyny i  oleju napędowego. Do 
tego dochodzi wygoda. LPG możemy tan-
kować właściwie na każdej stacji i dlatego 
to rozwiązanie jest coraz powszechniejsze.

Innym gazem, który jest stosowany do napę-
dzania aut, jest CNG, czyli sprężony gaz ziem-
ny. Składa się w  około 97% z  metanu. Jego 
cechami są niska zawartość węgla i  można 
nim zasilać każdy rodzaj silnika. Choć insta-
lacja CNG nie należy do tanich, a wygląda na 
to, że w kraju mamy jedynie około 23 stacje, 
które są w stanie tankować CNG. Należy też 

zwrócić uwagę, że dla samochodów osobo-
wych to nie jest żadna alternatywa, a jedynie 
propozycja dla firm i  dobrze sprawdza się 
w transporcie ciężkim.

BIOPALIWA ORGANICZNYM 
ROZWIĄZANIEM

To alternatywne paliwo powstaje z  źródeł 
organicznych (zboża, roślin, ziemnika, czy 
roślin oleistych). Ich największą zaletą jest 
czystość. Są traktowane jako rozwiązanie 
ekologiczne, a  tą opinię zawdzięczają ni-
skiej emisji gazów cieplarnianych, a  przy 
tym pozytywnie wpływają na istotny sektor 
gospodarczy, jakim jest rolnictwo.

WIĘKSZA ROLA ELEKTRYCZNYCH 
POJAZDÓW

Kolejną alternatywą jest energia elektrycz-
na. Z  każdym rokiem rośnie liczba elek-
trycznych pojazdów na drogach. Wraz ze 
wzrostem liczby pojazdów idą też stacje ła-
dowania pojazdów elektrycznych. W najbliż-
szych latach najprawdopodobniej to rozwią-
zanie nadal będzie powszednieć, choć nie 
tak dynamicznie ze względu na wysokie ceny 
„elektryków”, krótkie zasięgi jazdy (choć i to 
się zmienia), czy długi czas ładowania. 

WODÓR CIEKAWYM ROZWIĄZANIEM

Samochody na wodór są uznawane za roz-
wiązanie przyszłości, choć w  ostatnich la-

tach już poczyniono kroki w  tym zakresie. 
Samochody napędzane wodorem moją ofi-
cjalnie się poruszać po drogach w Europie 
od 2014 roku. Wtedy UE za sprawą Dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady Eu-
ropy, nakazała umożliwienie bezproblemo-
wego przejazdu przez wszystkie państwa 
unijne, głównie transeuropejską siecią 
transportową. Obecnie nie ma jeszcze żad-
nej stacji ogólnodostępnej, choć pierwsze 
mają powstać jeszcze w 2022 roku. W 2025 
roku ma działać 35 stacji tankowania tego 
paliwa. Warto przypomnieć, że pierwsza 
w kraju stacja tankowania wodoru znajdu-
je się w Warszawie. Jest w stanie obsłużyć 
dwa samochody w pół godziny. 

Zgodnie z  raportem Polskiego Stowarzy-
szenia Paliw Alternatywnych, w  zeszłym 
roku w naszym kraju było już 78 pojazdów, 
które były napędzane wodorem. Szacun-
kowo przy rozwoju stacji wodorowych za 
tym ma też pójść wzrost liczebności takich 
pojazdów. Na tych etapie szacunkowe licz-
by są bardzo rozbieżne. Może przybyć 70, 
a  nawet około 130 tysięcy samochodów 
napędzanych za pomocą wodoru w  ciągu 
najbliższych lat, do 2030 roku.

Reasumując, paliwa alternatywne już te-
raz stanowią ciekawą opcję, a długofalowo 
niektóre z nich jak wodór, czy elektryczność 
mogą stanowić dla kolejnych pokoleń co-
dzienność i  powszechność, dlatego warto 
obserwować rozwój tego rynku.

TEKST: Przemysław Schenk ZDJĘCIA: mat. prasowe
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WAŻNE SPOTKANIA 
DLA PRACODAWCÓW

Spotkania w formule śniadań biznesowych, odbywa-
jące się pod hasłem „Zadbaj o rozwój swojej firmy, do-
skonal umiejętności w zespole”, przeznaczone są dla 

pracodawców oraz przedsiębiorców z regionu. Organi-
zuje je WUP w Gdańsku we współpracy z organizacja-
mi pracodawców. Spotkania są okazją do przekazania 
wiedzy i  omówienia ze specjalistami ważnych dla firm 
kwestii. Dają też pracodawcom możliwość budowania 

relacji z innymi uczestnikami i przedstawicielami pu-
blicznych służb zatrudnienia.

MARCIN LEMPKOWSKI
Kierownik Działu Usług Rynku Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim reprezentowany przez Marcin Lempkowskiego (Kierownika Działu 
Usług Rynku Pracy) w dniu 7 września 2022 r. podczas spotkania z pracodawcami  ze Starogardzkiego Klubu Biznesu 
i Cechu Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim przedstawił informacje na temat możliwości skorzystania 
ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników 
starogardzkich przedsiębiorstw. Przedstawiono informacje dotyczące priorytetów wydatkowania, sposobów ubiegania 
się o środki na kształcenie ustawiczne, w szczególności w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych skierowanych 
do osób zatrudnionych, jak i samych właścicieli firm. Wskazano na wielkość dofinansowania, o którą mogą ubiegać 
się pracodawcy, która wynosi 100 % kosztów kształcenia ustawicznego dla mikroprzedsiębiorstw lub 80% dla 
pozostałych pracodawców nie posiadających statusu mikroprzedsiębiorstwa. Została również zaakcentowana wielkość 
pozyskiwanych środków KFS od 2014 roku dla powiatu starogardzkiego w kontekście całego województwa pomorskiego, 
która była bardzo znacząca i wynosiła ponad 5,7 miliona złotych, a wynikała głownie z zapotrzebowania zgłaszanego 
przez pracodawców i ilości osób które skorzystały z możliwości podniesienia kwalifikacji, a było ich ponad 5,4 tys. osób. 



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

 33    

DARIUSZ GOBIS
Wicedyrektor ds. Organizacji i Współpracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
w Gdańsku

Idealną sytuacją na rynku pracy byłaby równowaga pomiędzy podażą i popytem na pracę: pracodawcy płynnie 
uzupełniający braki kadrowe, pracownicy nieobawiający się bezrobocia. Ideał trudno osiągnąć ale na pewno 
warto do niego zmierzać. Zainicjowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działania są zaproszeniem 
i próbą do podjęcia takiego wysiłku. Globalne trendy dodają kolorytu naszej codzienności, często obnażają 
nasze deficyty. Należy to traktować jako bezpłatny audyt i darmową diagnozę naszych firm czy instytucji, 
wyciągając wnioski i poszukując rozwiązań, które będą nas na przyszłość umacniały. Ogromną sztuką jest 
osiągnięcie w biznesie „sprawności surfera”, który nie pozwala zatopić się nadchodzącej fali (np. pandemia) 
ale wykorzystuje ją by trwać na powierzchni i płynąć (nowe produkty, usługi, rozwiązania organizacyjne, 
technologie). Taki tok myślenia staraliśmy się zawrzeć w dokumentach strategicznych województwa 
pomorskiego: Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP 2030) oraz towarzyszących jej 
Regionalnym Programom Strategicznym (RPS). Jednym  z celów strategicznych Strategii jest „Odporna 
gospodarka”, której istotnym elementem jest rynek pracy. „Regionalny Program Strategiczny w zakresie 
gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego” jako jeden z trzech celów operacyjnych 
stawia na atrakcyjnego pracodawcę – takiego, który jest elastyczny i przygotowany do zmian. Narzędziem 
do osiągnięcia takiego stanu rzeczy jest uczenie się przez całe życie. Kiedy mierzymy się z problemami 
demograficznymi, po części przychodzi nam z pomocą automatyzacja, cyfryzacja – postęp technologiczny 
ale by posłużyć się tymi narzędziami, musimy się ich nauczyć. Płynność, zmienność i niestałość zjawisk 
szczególnie dała nam się we znaki w ostatnich trzech latach. Wiele przedsiębiorstw zakończyło swoją 
działalność ale równocześnie wiele powstało oferujące usługi i produkty odpowiadające nowym potrzebom 
– rozwój gastronomii z dowozem, zdalnego handlu i dostaw do paczkomatów, to tylko najbliższe każdemu 
z nas przykłady. Zmiana postaw społecznych, zmiany priorytetów wśród różnych pokoleń przynaglają nas do 
ich rozumienia i szukania rozwiązań będących odpowiedzią na oczekiwania. Tego wszystkiego musimy uczyć 
ze świadomością, że  jest to proces ciągły i wymagający od nas stałego zaangażowania – stąd zachęcamy 
do uczenia się przez całe życie. Jednocześnie już od tego roku pragniemy szczególnie promować i nagradzać 
pracodawców, którzy stawiają na rozwój kompetencji pracowników i własnych. W tegorocznej edycji konkursu 
o nagrodę „Gryfa gospodarczego” pojawi się po raz pierwszy nowa kategoria: Lider rozwoju kompetencji. 
Każdy z Państwa może być laureatem tej nagrody. Zapraszamy!

W czerwcu i we wrześniu odbyły się cztery 
spotkania: dwa w Gdańsku, jedno w Kwidzy-
nie, kolejne w Starogardzie Gdańskim. W su-
mie wzięło w nich udział ponad 130 osób.



 34    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Nowy skład Rady Rozwoju Obszaru 
Gospodarczego Pomorskiej SSE 

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna powołała nowych członków do 
Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego. W jej skład wchodzą przedstawi-
ciele przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz rad dia-
logu społecznego z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Dobra współpraca między przedsiębiorca-
mi i samorządami to podstawowy warunek 
budowania sprzyjającego otoczenia dla 
biznesu, a co za tym idzie – rozwoju regio-
nu.  Dlatego Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna powołała Radę Rozwoju 
Obszaru Gospodarczego, która pełni funk-
cje opiniodawczo-doradcze dla Spółki. 
Na mocy otrzymanych powołań, funkcję 
członków RROG pełnią przedstawicie-
le jednostek samorządu terytorialnego, 
przedsiębiorców oraz przedstawiciele 
wojewódzkich rad dialogu społecznego 
znajdujących się w granicach obszaru za-
rządzającego przez Strefę. Członkowie po-
woływani są na trzyletnią kadencję, w tym 
czasie realizują wspólne inicjatywy, które 
przyczyniają się do poprawy klimatu inwe-
stycyjnego na terenie obu województw. 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia, 
które odbyło się 20 września w Gdańskim 
Parku Naukowo – Technologicznym, wrę-
czono akty powołania do Rady Rozwoju 
Obszaru Gospodarczego. Dokonano także 
wyboru Przewodniczącego Rady, którym 
został Maciej Glamowski Prezydent Gru-
dziądza, funkcję Wiceprzewodniczącego 
objął Marek Łangowski Prezes TMA Auto-
mation, Sekretarzem Rady została dr Ewa 
Prejs radca prawny w B.A.U.S. AT sp. z o. o. 

Spotkanie było także okazją do wręczenia 
decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Stre-
fy Inwestycji firmie Hydromega sp. z o. o. 
Przedsiębiorstwo zainwestuje ponad 5 
mln zł w  budowę nowej hali produkcyjnej 
oraz modernizację już istniejących hal. Fir-

ma zajmuje się projektowaniem i  produk-
cją układów hydrauliki siłowej oraz auto-
matyką przemysłową. 

Ponadto podczas pierwszego posiedzenia 
Rady Razwoju, Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna została uhonorowana Zło-
tym Krzyżem 80. rocznicy utworzenia Ar-
mii Krajowej – za patriotyzm i  szczególną 
pomoc socjalno – bytową udzielaną byłym 
żołnierzom Armii Krajowej. Odznaczenie 
odebrał Przemysław Sztandera Prezes 
Zarządu PSSE, z  rąk kapitana w  stanie 

spoczynku Tomasza Kuplickiego Wicepre-
zesa Zarządu Okręgu Pomorskiego Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Na zakończenie spotkania zorganizowano 
wizytę w  Centrum Programowania Ro-
botów Przemysłowych w  Gdańsku, któ-
re w  bieżącym roku otrzymało wsparcie 
z  Fundacji Velux na dalszy rozwój. W  ra-
mach dofinansowania powstanie między 
innymi specjalistyczny symulator spawal-
niczy, doposażone zostaną także pracow-
nie robotyki oraz druku 3D.

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Rozmowy na Szczycie 2
Pracodawcy Pomorza zapraszają na wyjątkową 
debatę z cyklu, „Rozmowy  na szczycie”, tym razem 
w odsłonie tematycznej zatytuowanej „Pandemia, 
wojna i co dalej?”.

Wydarzenie będzie miało miejsce 17 października o godz. 17.00 na 34. 
piętrze wieżowca Olivia Star (Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 472c). 

W obliczu wielu aktualnych problemów związanych ze światową pan-
demią koronawirusa, wojną za wschodnią granicą naszego kraju oraz 
jednoczesnym spowolnieniu gospodarczym, szalejącej inflacji, za-
chwianych łańcuchach dostaw czy braku surowców energetycznych, 
warto zastanowić się nad przyszłością.

Aktualna sytuacja geopolityczna i gospodarcza wielu państw przyczy-
nia się do wzrostu niezadowolenia społecznego jak i napięć pomiędzy 
wieloma państwami europejskimi. Widmo potencjalnego kryzysu sta-
nowić może dla Polski zarówno zagrożenie rozwojowe jak i potencjalną 
szansę wzmocnienia naszej pozycji gospodarczej i politycznej w Euro-
pie. Już teraz powinniśmy rozmawiać oraz analizować wiele scenariuszy 
wyzwań z którymi w najbliższym czasie będziemy musieli się zmierzyć.

Spotkanie „Rozmowy  na szczycie – Pandemia, wojna i co dalej?” przyj-
mie rolę aeropagu gospodarczego, w którym goście specjalni podejmą 
się analizy następujących obszarów: 
• Bezpieczeństwo europejskie (wprowadzenie do debaty) – Alek-

sander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995-2005;
• Przyszłość finansowa – Dr Bogusław Grabowski, ekonomista, pra-

cownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego;
• Przyszłość państwowości – Dr Anna Materska-Sosnowska – poli-

tolożka, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Czło-
nek Zarządu Fundacji Batorego;

• Przyszłość społeczeństwa – Prof. Cezary Obracht-Prondzyński, 
socjolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego;

• Przyszłość biznesu – Beata Stelmach, menedżerska i ekonomist-
ka, wiceminister MSZ (2011-2013);

• Przyszłość energetyczna – Piotr Woźniak, ekspert i  menadżer, 
prezes Zarządu PGNiG (2015-2020), minister gospodarki (2005-
2007), wiceminister środowiska (2011-2013).

Rolę moderatorki debaty obejmie Karolina Lewicka z Radia TOK FM. 

Wydarzenie ma charakter bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa  w  re-
jestracja w systemie rejestracyjnym Pracodawców Pomorza. Na pod-
stawie poprawnie wykonanej rejestracji wydawane będą zaproszenia 
drukowane wraz z kartami wstępu (przesłane tradycyjną pocztą).

Organizator: Pracodawcy Pomorza

Partner Główny Wydarzenia: Bank Millenium S.A.

Partner Miejsca: Olivia Centre 

Partnerzy: Flex Poland Sp. z o.o., Grupa GPEC Sp. z o.o., Toyota Walder, 
Mercure Hotel Gdańsk Stare Miasto 

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Kompleksowe usługi wydawnicze i poligraficzne
• projektowanie graficzne, skład komputerowy,
• druk nisko- i średnionakładowy, druk offsetowy i cyfrowy,
• oprawa twarda, miękka i zeszytowa, szeroki zakres usług introligatorskich

Drukarnia „Bernardinum” Sp. z o.o.
ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

Biuro Obsługi Klienta:
tel. +48 58 536 43 76  kom. 722 277 260  biuroobslugi@bernardinum.com.pl

www.drukarnia.bernardinum.com.pl
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Był tort, był szampan, były niezliczone litry wy-
pitych koktajli i co najważniejsze - byliście Wy!

A Ferber Sopot, to własnie WY. Wcześniej byli-
śmy znani jako Cafe Ferber i jest to z pewnością 
miejsce z  historią. Pierwsza klubokawiarnia 
w Sopocie i wyznacznik trendów, a aktualnie 
jedno z  ciekawszych miejsc na „Monciaku”. 
Śniadanie, lunch, kolacja, koktajle, a  może 
zabawa do białego rana ? U  nas znajdzie-
cie to wszystko i  poczujecie się jak w  domu. 
Karta menu została skomponowana w  taki 
sposób, by każdy mógł wybrać coś dla siebie, 
zachwycając się smakiem oraz jakością dań. 
Najwyższe wyczucie smaku szefa kuchni 

Adama Głowińskiego oraz zmysłowe koktajle 
szefa baru Tomka Badaczewskiego połączone 
z profesjonalną obsługą zarządzaną przez na-
szą Managerkę Natalię Telszewską pozwolą 
zrelaksować się w samym sercu Sopotu. 

Jesteśmy po to, aby umilić Wam czas.
Dziękujemy Wam za te 15 lat.
Za rok powtórka! 

Gdy organizowaliśmy nasze 
15 urodziny, wiedzieliśmy, 

że zapamiętamy je na długo, 
ale... nie spodziewaliśmy się 

czegoś takiego!

15 LECIE FERBERA! 
CO  TO BYŁA ZA NOC! 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Ponad 100 obrazów i 90 
rysunków, plakaty oraz rzeź-
by ze wszystkich okresów 
twórczości Wojciecha Fan-
gora będzie można oglądać 
na wystawie „Fangor. Poza 
obraz”. Wystawę prezentuje 
Oddział Sztuki Nowocze-
snej Muzeum Narodowego 
w Gdańsku, Pałac Opatów 
w Oliwie. Wernisaż 7 paź-
dziernika, a wystawa potrwa 
do 2 lutego 2023 roku. 

ojciech Fangor to je-
den z  najwybitniejszych 
polskich artystów. Jego 
eksperymenty malarskie 

były prekursorskie nie tylko w polskiej, ale 
i  w  światowej sztuce – artysta jako jedyny 
Polak miał swoją indywidualną wystawę 
w  nowojorskim Muzeum Guggenheima. 
Jego najbardziej znane prace, przedstawia-
jące kolorowe koła o rozmytych konturach, 
są uznawane za wybitne osiągnięcie sztuki 
optycznej. Jego prace znajdują się w  naj-
ważniejszych prywatnych i  instytucjonal-
nych kolekcjach na całym świecie. 

Organizatorzy wystawy proponują odczyta-
nie dobrze znanego dorobku Fangora (abs-
trakcje z  lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku) 
na nowo – w świetle uważnej i głębokiej re-
trospekcji. Bliskiemu oglądowi poddane zo-
staną najwcześniejsze dzieła artysty oraz te 
pochodzące z pierwszych dekad jego twór-
czości, często mniej znane – od późnych lat 

30. i okresu wojny, kiedy jako młody chłopak 
zaczynał naukę rysunku i malarstwa, przez 
lata powojenne i  okres socrealistyczny, aż 
po radykalne zerwanie z  figuratywnością. 
Ważną częścią wystawy będą materiały ar-
chiwalne (kroniki filmowe, zdjęcia prywatne, 
wywiady z  artystą), które zanurzą dzieła 

w kontekście historycznym i biograficznym. 

Na wystawie – dzięki współpracy z  Fun-
dacją Wojciecha Fangora – znajdą się też 
dzieła mało znane lub wręcz nigdy nie po-
kazywane, a mające znaczenie dla pełniej-
szego zrozumienia jego twórczości.

WOJCIECH FANGOR 
W PAŁACU OPATÓW

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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WJAZD DO GRUZJI. CZY POTRZEBNA 
JEST WIZA LUB PASZPORT?

Polska jest objęta programem bezwizowe-
go wjazdu do Gruzji. Obywatele naszego 
kraju mogą przebywać w Gruzji do 365 dni, 
po czym należy opuścić terytorium kraju.

Gdy wyjedziemy z Gruzji na krótką wyciecz-
kę (chociażby do  Azerbejdżanu  czy Arme-
nii) i wrócimy do niej, okres 365 dni liczy się 
od nowa. Teoretycznie oznacza to, że może-
my przebywać w Gruzji w nieskończoność, 
z krótkimi przerwami raz do roku.

Obywatele polscy  nie muszą meldować 
się podczas pobytu w Gruzji.

Wjazd do Gruzji może się odbywać z pasz-
portem lub dowodem osobistym. Rekomen-
duję Ci jednak, aby mieć ze sobą  dwa do-
kumenty tożsamości  - na wypadek, gdyby 
z jednym stało się coś nieprzewidzianego.

CZY WARTO WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE 
PRZED PODRÓŻĄ DO GRUZJI?

Gruzja, jako kraj nienależący do Unii Euro-
pejskiej,  nie jest objęty  działaniem  Euro-

pejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 
(EKUZ).

Przed przyjazdem do Gruzji, polecam Ci 
z całą stanowczością zakup ubezpieczenia 
turystycznego, które pozwoli na skorzy-
stanie z  darmowej pomocy w  publicznych 
i prywatnych punktach opieki zdrowotnej.

WALUTA W GRUZJI. JAK WYPŁACAĆ 
I WYMIENIAĆ PIENIĄDZE?

Obowiązującą w  Gruzji walutą jest  lari, 
międzynarodowo oznaczane jako GEL. Przy 
oznaczaniu cen można się spotkać z  sym-
bolem ₾, np. 10 ₾ = 10 GEL. Gruzińskie 
banknoty są produkowane przez Polską 
Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Jeden Lari gruziński  to w  przeliczeniu 
1,67 Złoty

Lari jest dostępne w  niektórych polskich 
kantorach, ale ich zakup w  Polsce zazwy-
czaj nie jest opłacalny. Polecam, abyś wy-
płacił gotówkę z  polskiej karty płatniczej 
w  lotniskowych bankomatach  - to najwy-
godniejszy i tani sposób uzyskania lari.

 CENY W GRUZJI W 2022 R. CZY 
W GRUZJI JEST TANIO?

Ogólne koszty życia w Gruzji pozostają niż-
sze niż w  Polsce. Ceny na całym świecie 
zmieniają się dynamicznie więc pamiętaj-
cie, że dane mogą szybko tracić na aktual-
ności. 

Tanie w  Gruzji pozostają nadal  noc-
legi  (miejsca w  hostelach poniżej 40 
zł),  transport  (miejski i  międzymiastowy) 
i jedzenie w restauracjach .

W  sklepach spożywczych nastąpił wzrost 
cen, ale to jest wynik inflacji na całym świe-

cie. Nie zauważyłam sporych różnic cen 
między małymi, osiedlowymi sklepikami, 
a sporymi supermarketami (typu Goodwill).

Oto  przykładowe ceny towarów w  sklepie 
Spar (odpowiednik polskiej Żabki, jeśli cho-
dzi o liczbę sklepów i ich wielkość) masło - 
od 6 do 10 GEL, butelka wody 1,5 l - 1,5 GEL, 
mleko - 2 GEL, jajka (10 sztuk) - 6-8 GEL. 

TRANSPORT W GRUZJI. JAK 
PRZEMIESZCZAĆ SIĘ PO KRAJU?

Gruzja jest stosunkowo niewielkim krajem, 
po którym wygodnie można się przemiesz-
czać środkami transportu publicznego. 
W  Gruzji, jak w  większości byłych repu-
blik Związku Radzieckiego, podstawowym 
środkiem lokomocji pozostała marszrutka, 
czyli kilku- lub kilkunastoosobowy busik. 
Busiki odjeżdżają z  wyznaczonych w  mia-
stach placów, a  ruszają w  drogę dopiero 
wtedy, gdy na pokładzie uzbiera się  odpo-
wiednia liczba pasażerów. Poza tym w dłu-
gie trasy warto wybrać się koleją. 

A  w  najbliższym wydaniu magazynu garść 
następnych praktycznych porad i opis Batumi.

GRUZJA

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: Joanna Symeryak

KILKA PRAKTYCZNYCH PORAD
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Poznajesz nową osobę, spotykasz się z nowym klientem, wygłaszasz przemówienie lub prezentacje. 
Według badań psychologów, masz zaledwie 15 sekund na zbudowanie swojego wizerunku.

O swojej pracy i pasji jednocześnie opowiada Rafał Patok .  

ok temu, otwierając działal-
ność marki Gooseflesh.pl, 
rozpocząłem własne bada-
nia dotyczące psychologicz-

nego wpływu ubioru. Testowałem tkaniny, 
w  różnych kolorach i  strukturach, tworząc 
marynarki. Rozmawiałem z  dziesiątkami 
psychologów i  psychoterapeutów. Wysłu-
chałem ogrom klientów, definiując ich pro-
blemy i oczekiwania. Doszedłem do zaska-
kujących wniosków. 

Siła oddziaływania ubioru, marynarki 
versus nasza strategia wpływu na decyzje 
klientów.

Tym hasłem w  połowie sierpnia rozpoczą-
łem swoją prelekcję w Olsztynie.

Udowodniłem jaki wpływ mają kolory na 
decyzje naszych klientów. 

Nasz mózg, szczególnie część gadzia, przez 
tysiące lat przyswajała znaczenie kolorów. 
Było to o tyle istotne, że decydowało o na-
szym życiu. Wybierając właściwe owoce, 
zioła, czy upolowane zwierzę, odcienie 
barw uczyły nas przetrwania. Podświado-
mie stosujemy ten mechanizm do dziś. 

CHCESZ POZNAĆ LEPSZĄ 
WERSJĘ SIEBIE?

ZAŁÓŻ MARYNARKĘ! 

R
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Czy większość osób, które wybierają szare 
marynarki robi to w pełni świadomie?

Z  moich obserwacji wynika, że nie. Szary 
kolor, który jest sam w  sobie neutralny, 
można powiedzieć, że wręcz doskonały. 
Składa się z mieszanki podstawowych ko-
lorów, sam w sobie jest piękny.

Dlaczego zatem tak często stosowany jest 
przez obie płcie? Dlatego, że jest traktowany 
za kolor bezpieczny?

To samo możemy powiedzieć o  kolorze 
ciemnozielonym, ten z  właściwych powo-
dów został zaadoptowany przez służby 
mundurowe. Co daje nam poczucie bezpie-
czeństwa. Szary kolor jest zaś postrzegany 
za przeciętny. W tłumie stajemy się lekce-
ważeni. Tylko po co? 

Nie walczymy już z tygrysami szablozębny-
mi. Więc z czym? O co? 

W  obecnych czasach walczymy o  pracę, 
kontrakty, klientów wręcz o  partnera. Nie 
okazując swojej siły, kompetencji, prezencji, 
często spotykamy się z porażką, odmową. 

W jaki sposób możemy to zmienić? 

W  marce Gooseflesh.pl skupiłem się na 
personalizacji marynarek. W  różnych ty-
pach osobowości, które zostały trafnie opi-
sane kolorami w książce Thomasa Eriksona 
,,Otoczeni Przez Idiotów”. Talenty, które 
sprawdzimy z testu Gallupa. Cele oraz ma-
rzenia naszych klientów. Profesje i  stano-
wiska. To wszystko jest bardzo ważne dla 
skutecznej personalizacji marynarki. 

Czy konkretny kolor powinien być przypi-
sany do naszej osobowości?

I tak i nie. Bardziej wynika to z naszego stanu 
umysłu, etapu życia. Koloru, możemy użyć 
do osiągnięcia naszego konkretnego celu. 

Jeden z moich klientów, prezes pewnej fir-
my produkującej meble, zaprezentował mi 
swoją marynarkę. Z  jego ekscytacji spo-
dziewałem się ujrzeć dzieło sztuki. Była 
szarą, bez polotu marynarką. Nie zastana-
wiając się odpowiedziałem, że jeśli chce 
uczestniczyć w  konferencji i  być niezau-
ważonym - wybór jest trafny! Innym razem, 
trzech handlowców wyjeżdżało na targi, 
które kończyły się bankietem. Ubrałem ich 
w złotą, srebrną i pomarańczową marynar-
kę. Efekt był odmienny. Wszyscy gromadzili 
się przy nich, zaciekawieni i zaintrygowani 
dopytując kim są, zanim przeszli do roz-
mów handlowych. Sami oceńcie, jakie mieli 
szanse sukcesu - kolejnych podpisanych 
kontraktów. 

Odwaga nie jest domeną największych li-
derów. 

Często spotykam się z  stereotypem do-
minujących ludzi sukcesu. Ich odwaga po-
zwala na odważny styl ubierania. Wielokroć 
rozmawiam z  klientem, który jest przeko-
nany i  nieugięty w  kwestii jednego kon-
kretnego koloru. Zdecydowanie się z  tym 
nie zgadzam! Udowadniam i  zmieniam ich 
przekonania. 

Czy ludzie sukcesu są bardziej inteligentni 
od nas?

Zapewniam z  całą stanowczością, że nie. 
Ich odwaga pozwala im wykorzystywać do-
stępne zasoby. Zupełnie nie przejmują się 
opinią na swój temat, umiejętnie wywiera-
jąc wpływ swoją garderobą. 

Rok temu przekonałem mojego sceptycz-
nego klienta do bankietowej marynarki 
w  srebrne prążki. Obiecałem mu ekspe-
ryment w  sobotni wieczór. Spacerując po 
zatłoczonym bulwarze, tłum rozchodził się 
niczym śnieg przed pługiem od górnej czę-
ści Monte Casino w Sopocie, po same molo.

Czy taki efekt pomaga w  podniesieniu 
samooceny? Czy poczuł się wyjątkowo 
i  skutecznie? Tamtej nocy mógł wszystko 
a raczej jego i otaczających ludzi mózg za-
pewnił, że jest wszechmocny. 
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Z  wyżej wymienionego tekstu może wyni-
kać, że balansujemy na granicy negocjacji.

Wielu z nas nie używa tej techniki. Jestem 
świadomy, że każdego dnia stosujemy róż-
ne praktyki by zwyciężać. Dlaczego nie mo-
żemy sobie tym pomóc? Zachęcam moich 
klientów, aby stosowali ten zabieg. Jest 
skuteczny. 

Miałem klientkę, która była w depresji. Za-
pewne znamy objawy. Dominowały u  niej 
ciemne barwy ubioru i  życia. Depresja czę-
sto wiąże się z  brakiem dochodów lub ich 
znacznym ograniczeniem. Brakowało jej 
słońca i  sukcesu. Biel, jasne kolory bardzo 
pozytywnie wpływają na naszą psychikę. 
Wielu z nas odczuwa dyskomfort koloru zło-
ta, a ono jest przecież domeną pomyślności. 

O dziwo staliśmy się odporni na porażkę. 

Wpisujemy ją w  codzienność. Co zaskaku-
jące, sukces jest większym lękiem niż po-
rażka. Co więcej, występuje poczucie nie-
zasługiwania. Dlatego warto to pragnienie 
w naszym mózgu odpowiednio stymulować, 
karmić. 

Uszyłem jej białą, żakardową marynarkę 
z elementami złota.

Poprosiłem, aby często nosiła ją nawet 
w  mieszkaniu. Zmiana była natychmia-
stowa! Jej poczucie zasługiwania wzrosło 
w  ciągu miesiąca. Nowa praca, odwaga, 
pewność siebie, postrzeganie przez otocze-
nie. Nastąpił stopniowy powrót do zdrowia 
oraz kolejne sukcesy zawodowe. 

Nie jestem krawcem, nie jestem też psycho-
logiem. 

Połączyłem te dwa elementy. Zrozumiałem 
w swojej pracy jak bardzo mój zespół może 
zmienić ludzkie życie. Jaki mam wpływ na 
samopoczucie, samoocenę, sukcesy zawo-
dowe. Jak bardzo mogę spełniać marzenia. 

W  sierpniu, jeden z  moich przyjaciół brał 
udział w  Ogólnopolskim Konkursie Prze-
mawiania. Występował w  kategorii mów 

inspirujących. Był merytorycznie przygo-
towany. Występował w  roli przyjaciela, 
który pragnie przestrzec nas przed na-
porem zbędnych, śmieciowych informa-
cji medialnych. Byłem świadom, że kolor 
marynarki może mu pomóc lub ogromnie 
zaszkodzić. Może mieć wpływ na decyzje 
sędziów i odbiór publiczności. Jego mary-
narka nie mogła skupiać uwagi widzów, 
musiała być gustowna, wyciszona, sto-
nowana, jednak musiała się wyróżniać. 
Wybraliśmy zielony welur. Zieleń, która 
uspokaja i  welur, który tworzy przyjaciel-
ską relację. Finalnie wszystko doskonale 
pasowało do jego osobowości, tempera-
mentu i tematu przemówienia. 

Wygrał! Zajął drugie miejsce, jest wicemi-
strzem Polski!

W  naszych produkcjach dbamy, aby klien-
ci mieli ogromną satysfakcję z  zakupionej 
garderoby, zaprzyjaźnili się nie tyle z marką 
Gooseflesh.pl co ze swoją nową marynarką, 
swoją drugą skórą. 

Takich historii mógłbym opowiadać wam wiele. 

Nasze marynarki otwierają drzwi, usku-
teczniają sprzedaż, wzbogacają relacje. 

Podnoszą prestiż organizacjom i  ideom. 
Nasza marynarka, to Twoja druga skóra! 

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Spędzając po pracy czas w jednej z gdyńskich kawiarenek poznałem Andrzeja Kurkowskiego 
- człowieka, dla którego właściwy smak kawy to pasja i praca. Kawowy temat okazał 
się bardzo szeroki i bogaty w doznania. Pare tajemnic możemy zdradzić na łamach 

magazynu. Delektując się aromatem i smakiem świeżo zaparzonej kawy należy pamiętać 
o kilku ważnych czynnościach i przedmiotach, dzięki którym pijecie ten napój bogów.

KAWA DOPASOWANA 
DO TWOJEGO GUSTU?
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ODPOWIEDNI MŁYNEK

Prawidłowo zmielenie ziarna kawy bezpo-
średnio przed zaparzaniem uwalnia sze-
roką gamę aromatów, które bardzo szybko 
się ulatniają i  wypełniają pomieszczenie 
kawiarni. Dlatego też im później zaparza-
na jest kawa od momentu zmielenia, tym 
niższej jakości będzie ten napar. Inwesty-
cja w  dobry młynek to właściwa droga do 
świata smaków.

Młynek ręczny ma tą zaletę, że jest mały 
i przenośny, dzięki czemu możecie zaparzać 
kawę niemal w  każdych warunkach.  Jeśli 
zdecydujemy się na to rozwiązanie war-
to pamiętać, że im wyższej klasy młynek 
tym dokładniejsze mielenie. Jest to ważna 
część procesu przygotowania kawy do za-
parzenia. Tanie młynki mielą kawę nierów-
nomiernie, co wpłynie na smak kawy. 

Drugą kategorią są młynki elektryczne. 
Ich wadą jest obszerny rozmiar. Nie każ-
dy ma miejsce, by postawić go w  blacie 
kuchennym. Zaletą jednak tego jest szyb-
kość oraz duża ilość zmielonego ziarna 
dla przygotowania większej ilości kaw niż 
jedna. Cechą na którą warto zwrócić uwa-
gę, jest możliwość łatwego czyszczenia. 
Nie czyszczony młynek to prosta droga do 
utraty jakości. Wszystkie drobinki brudu 
i  inne zanieczyszczenia będą osadzać się 
na kolejnych ziarnach, co zdecydowanie 
wpłynie na smak kawy. 

KOLEJNYM PRZYDATNYM 
PRZEDMIOTEM, JEST WAGA

Służy ona do odważania ziaren do zmie-
lenia, oraz ilość wody. Im lepszą wagę 
kupimy tym będzie ona dokładniejsza. Na 
początku można kupić wagę kuchenną. 
Będzie to nadal lepsze rozwiązanie niż 
odmierzanie „na oko”. Mistrzowie używa-
ją wagi z  dokładnością do 0,1 grama. Na 
tym poziomie proporcje kawy do wody są 
bardzo bardzo ważne. Związanym z  wagą 
kolejnym przedmiotem jest stoper.Może 
on być wbudowany do wagi co znacznie 
ułatwia pracę.

CZAS

Czas zaparzania to kolejny parametr, na 
który powinniśmy zwrócić uwagę. Jeśli 
jednak macie ochotę możecie sprawdzić 
jak smakuje kawa gdy zaparza się, krótko 
i za długo.

CZWARTYM KROKIEM NA DRODZE 
ZAPARZANIA JEST TERMOMETR 

Kawę zaparzamy według przepisu i  pre-
ferencji. Dla różnych metod można podać 
zakres od 86-88oC do 94-96oC. Tu jednak 
warto zaznaczyć, że o ile mamy wpływ na 
ilość ziaren kawy, to temperatura jest tak 
trudnym do kontroli parametrem, że trak-
tował bym ją bardziej jako pewien obszar 
poruszania się. Im wyższą temperaturą 

operujemy tym ekstrakcja kawy będzie 
mocniejsza co pozwoli uzyskać więcej 
smaku. 

OSTATNIM POTRZEBNYM ELEMENTEM 
JEST CZAJNIK ZWANY TEŻ KONEWKĄ.

Jest on dedykowany zaparzaniu kaw alter-
natywnych (jak drip, aeropress, gabi ma-
ster, kalita lub chemex). Tego typu czajnik 
posiada charakterystyczną szyjkę, która 
wąskim i  precyzyjnym strumieniem zaleje 
naszą kawę. Klasyczny czajnik ma szero-
ki „dziubek”, który mocnym strumieniem 
wzburza kawę, co nie pozwala jej się wła-
ściwie zaparzyć.

TESTUJMY SMAKI

Właściwe zmielenie i  czas zaparzania 
mają tu największy wpływ na odpowiedni 
smak. Warto jednak zaparzyć sobie kawę 
w  różnych temperaturach by odnaleźć 
swoje indywidualne upodobania. Smak 
jest tym o  co walczymy i  czego w  kawie 
szukamy. Dlatego w  zależności od surow-
ca, którym dysponujemy i  naszych prefe-
rencji powinniśmy dobierać temperaturę 
parzenia. Kawy palone ciemno oddadzą 
więcej goryczy w  wysokiej temperaturze. 
Obniżenie temperatury pozwoli na zmniej-
szenie goryczy przez mniejszą ekstrakcję. 
Kawy jasno palone, nie będą potrzebowały 
obniżania ekstrakcji, bo tam problem z go-
ryczą nie występuje.

TEKST: Krzysztof Witecki i Andrzej Kurkowski ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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Godziny otwarcia(12-22) zostały ustalone by 
każdy cigar afficionado mógł przyjść na prze-
rwę lunchową na cygaro i chwilę odpocząć od 
codziennego pędu w naszych wnętrzach. Ele-
gancka obsługa, oprawa muzyczna i szerokie, 
wygodne, skórzane fotele, sprawiają, że nawet 
dłuższe posiedzenia nie odbijają się na komfor-
cie wizytujących Cigarro gości. 

Poza działalnością sklepową i barową w Cigar-
ro organizujemy 1-2 razy w miesiącu degustacje 
łączące w sobie wybrane cygara wraz z pełną 
prezentacją o historii producentów, prowadzo-
ne w  przystępny i  angażujący sposób. Więk-
szość naszych wydarzeń jest prowadzonych 
przez brand ambassadorów poszczególnych 
marek. W planach mamy także cykliczną „aka-
demię cygarową” dla początkujących afficio-
nados, tak żeby każdy mógł wejść w świat cy-
gar, zrozumieć cygarową etykietę i nauczyć się 
palić cygara z przyjemnością.

W Cigarro Shop&Lounge skupiamy się na za-
pewnieniu naszym gościom komfortu, spokoju 
i często towarzystwa, przez co nikt nie ma po-
czucia bycia „porzuconym” w  Lounge. Nasza 
ekipa zawsze chętnie doradzi, opowie cieka-
wostki z życia Cigarro jak i o wybranych cyga-
rach i umili czas gościom. Nie znaczy to, że gdy 
ktoś chce posiedzieć w  spokoju, będzie miał 
problem z  narzucającym się towarzystwem. 

Wręcz przeciwnie. Radek i Iwo mają kilkanaście 
lat doświadczenia w  obsłudze gości pozyski-
wane w takich miejscach jak słynna gdańska 
restauracja Metamorfoza, Eliksir czy nieistnie-
jąca już w Edynburgu restauracja Castle Terra-
ce, wyróżniona gwiazdką Michelin.

Cigarro jest częścią grupy, której firma-matka 
Iguana, jest jednym z największych importerów 
cygar w Polsce. Posiada w swoim portfolio wie-
le marek na wyłączną dystrybucję. Dzięki temu 
w humidorach Cigarro znajdziemy szeroką fo-
ertę cygar z calego świata. Od Nikaragui, Hon-
durasu i Dominikany, przez Meksyk po owiane 
legendami cygara kubańskie. 

Oprócz cygar znajdziemy także duże spektrum 
wszelkiego rodzaju akcesoriów, zestawów, 
samplerów które pomogą w doborze prezentu 
lub upominku dla każdego, nawet najwybred-
niejszego afficionado. Można zawiesić oko na 
akcesoriach od firm Xicar, S.T.Dupont czy wła-
snych produktów producentów cygar!

Jesteśmy na ul. Podwale Staromiejskie 
105/106, od 12-22 oraz na social mediach: face-
book, instagram

Cigarro jest unikalnym 
w naszym regionie 

konceptem. Łączy bowiem 
specjalistyczny sklep 

z cygarami i alkohole z częścią 
barową/klubową, w której 

można zapalić cygaro, napić 
się kawy, herbaty czy czegoś 

mocniejszego!

CIGARRO SHOP & 
LOUNGE W GDAŃSKU

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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ultura związana z  whisky 
w Polsce rośnie w siłę, a to 
między innymi za sprawą 
wydarzeń takich jak Festi-

wal Whisky w  Jastrzębiej Górze – potężnej 
imprezie liczącej się w świecie.

Z Andrzejem Kubisiem, sprawcą tego festi-
walowego zamieszania, spotkałem się dwa 
dni po wydarzeniu. 

Emocje już opadły, Andrzeju?

Tak, zdecydowanie. Ochłonęliśmy już tro-
chę.

Ja także. Tym bardziej, że dwa dni w trzy-
dziestostopniowym upale dały trochę w kość 
(śmiech).

To fakt, pogoda się udała.

Wszystko się udało. Jestem pod wielkim 
wrażeniem. Fascynuje mnie łączenie kultu-
ry z biznesem. Tobie się to udało. Jak tego 
dokonałeś?

Trzeba sięgnąć do początków. My, rozpo-
czynając wiele lat temu ten festiwal, nie 
myśleliśmy o biznesie. Naszym celem było 
propagowanie kultury związanej z  ogrom-
ną gałęzią przemysłu, jaką jest produkcja 
whisky, w  tamtych czasach mało znanej 
w Polsce. Kiedy trzynaście lat temu otwie-
raliśmy Dom Whisky w  Jastrzębiej Górze, 
ludzie wtedy tego totalnie nie rozumieli. Ale 
idąc za ciosem – skoro już wybudowaliśmy 
na końcu świata świątynię tego złocistego 
trunku, to naturalną drogą była i organiza-

cja święta. A  takim świętem jest właśnie 
festiwal, w którym uczestniczyłeś.

Dlaczego na końcu świata?

Bo w Jastrzębiej Górze.

To czemu nie np. w Trójmieście?

Gdyż ja stamtąd pochodzę.

Od początku przyciągałeś takie tłumy? Te-
goroczną edycję odwiedziło ponad sześć 
tysięcy gości.

Nie, festiwal rozwijał się i rozwija. W pierw-
szym roku przyjęliśmy niewiele ponad ty-

LATO W POLSCE STOI 
FESTIWALAMI…

TAKŻE TYMI 
NIEOCZYWISTYMI

W moich podróżach 
z mikrofonem po kraju trafiłem 
na festiwal inny niż wszystkie. 

Ze sceny zobaczyłem 
tysiące gości festiwalowych; 

wieczorami odbyły się 
doskonałe koncerty znanych 

formacji muzycznych, 
a w dzień… degustacje 

szlachetnego trunku.

K



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 51    

siąc uczestników i oczywiście na mniejszym 
terenie. Z  początku bardzo bałem się, jak 
polskie społeczeństwo zareaguje na nasz 
pomysł. Jaki będzie tego efekt. Z  roku na 
rok uczyliśmy się, jak dobrać grupę docelo-
wą, aby taka forma festiwalu miała sens.

Dobierasz grupę przez cenę biletu?

Też. Odpowiednia cena biletu wstępu gwa-
rantuje, że na terenie imprezy nie znajdą się 
osoby przypadkowe.

Zapraszasz koneserów?

Raczej tych, którzy przede wszystkim chcą 
się edukować. Nadrzędnym celem spotka-
nia, poza rozrywką jest nauka. Gościmy 
wielu specjalistów z całej Europy. Prowadzą 
oni wykłady, szklenia, udzielają porad. Nasi 
goście przede wszystkim mają otrzymać 
potężną dawkę wiedzy. A  co stoi na prze-
szkodzie, aby odbywało się to w przyjaznej, 
rozrywkowej atmosferze.

Byłem zaskoczony klasą i  poziomem wy-
darzenia. Ale także (a może przede wszyst-
kim?) nienagannym zachowaniem gości.

Bo oni wiedzą, po co przyjeżdzają.

To wróćmy do korzeni: skąd pomysł na tak 
nieoczywisty festiwal?

Interesuję się tym od ponad trzydziestu lat. 
Byłem człowiekiem, który – jeszcze jako 
nieletni – zamiast patrzeć na samochody 
czy modele samolotów, przyklejał nos do 
szyb wystawowych Pewexu lub Baltony, 
oglądając butelki. 

Obsesja na ich punkcie?

Pewnie trochę tak. 

Do dzisiaj?

(Śmiech) Tak, do dzisiaj, tak. I  w  ten spo-
sób zrobiłem z  pasji sposób na życie. Nie 
męczę się chodząc do pracy, gdyż robię to, 
co kocham.

Były momenty zwątpienia w czasie budowy 
tego imperium z festiwalem na czele?

Nie, Tomek, nie było. Szczerze mówię. To 
zawsze była wielka frajda. Obserwować jak 
polski klient uczy się tego tematu. Dla przy-
kładu: nasz sklep internetowy, kiedy zaczy-
naliśmy, wysyłał kilka paczek tygodniowo, 
teraz to kilkaset dziennie.

Poza kraj także?

Także, około 28 procent przychodów firmy 
to rynek zagraniczny.

To jeśli jesteśmy przy temacie innych kra-
jów: jak Polska plasuje się pod względem 
kultury whisky? Jesteśmy bardzo z tyłu?

Jesteśmy nieprawdopodobnie wysoko. 
W ostatnich pięciu latach poszybowaliśmy 
niesamowicie w górę.

A  kim są goście? Przyglądałem im się 
w  czasie koncertów wieczornych. Bawili 
się doskonale, na twarzach gościły uśmie-
chy. Mimo iż było tłoczno, czułem się bez-
piecznie.

Nasi goście to przekrój społeczeństwa. 
W większości to goście zamożni, ale tak, jak 
wcześniej mówiłem, to osoby, które wiedzą, 
po co tam przyjechały. Wiedza i  rozryw-
ka to podstawa. A to wszystko w pięknym 
miejscu, praktycznie nad samym morzem 
w Jastrzębiej Górze. Część uczestników re-
zerwuje ten czas w swoich kalendarzach co 
roku. To stali bywalcy.

Masz konkurencję?

Nie mam. I jestem szczęśliwy, gdyż od part-
nerów zagranicznych zbieram komplemen-
ty, że nasz festiwal wyróżnia się na mapie 
innych takich imprez w  świecie. Naszym 
dodatkowym atutem jest to, iż wydarzenie 
odbywa się w  plenerze. Podobne imprezy 
w Londynie, Paryżu czy w Nowym Jorku są 
schowane pod dachami i  bardziej przypo-
minają targi branżowe. Scena na otwartym 
powietrzu, stanowiska partnerów ulokowa-
ne pod chmurką dają wrażenie przestron-
ności i  wyzwalają niezobowiązującą at-
mosferę. Dlatego możemy to wydarzenie 
nazywać Festiwalem.

Zgadzam się, że było czuć ducha zabawy. 
Jaka jest twoja najważniejsza cecha, która 
pomogła osiągnąć ci sukces?

Nigdy nie kierowałem się rachunkiem eko-
nomicznym. Był on zawsze dla mnie na dru-
gim miejscu. Najważniejsi byli i  są ludzie. 
Zdaję sobie sprawę, że przy budowie kon-
ceptu artystycznego czy biznesowego naj-
ważniejszym dobrem jest człowiek i  moje 
relacje z nim. To fundament, na któ-
rym można wiele wybudować.

Otóż to! Dziękuję za rozmo-
wę i szczerze gratuluję dobrej 
kulturalnej imprezy jaką jest 
Twój festiwal.

TEKST: Tomasz Podsiadły ZDJĘCIA: mat. prasowe

Rozmawiał
Tomasz 
Podsiadły
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PREZENTACJA 
MALARSTWA RAFAŁA 

TYLICKIEGO W SOPOCIE
RAFAŁ TYLICKI O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI 

„Staram się żyć maksymalnie, doświadczać emocji, które oferuje mi 
świat i ludzkie życie. 

Nie jestem wybredny. Biorę co jest, mając świadomość tego gdzie się 
znajduję. Dążę oczywiście do doświadczeń, które są niezaprzeczalnie 
piękne i doskonałe, jednak zdaję sobie sprawę z faktu, iż mają swój 
termin ważności, swoją czasowość. Nie wymuszam na rzeczywistości 
tego by trwały wiecznie. Wieczności szukam gdzie indziej. Świat ma-
terialny jest tylko trampoliną, dzięki której możemy ją dostrzec. 

Jestem realistą. Jestem bardzo uważny. Jestem czuły i pełen zrozu-
mienia. Uważam, że zrozumienie jest miłością, jej definicją i pierw-
szą cechą.

Prezentacja odbyła się w ramach nowego 
cyklu włoskiej kawiarni La Crema d’Italia 

- Pink Corner of Taste & Art. Prace olejne 
artysty przeplatają w swej treści realizm 

magiczny, surrealizm, fantastykę, poezję 
i emocje. W kawiarni zaprezentowano 

też kolekcję jesienno-zimowych nowości 
torebek od BATYCKI. 
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Nasza świadomość określa wiele i jest przepustką do świata, który 
przeradza się w kosmos. Zwyczajnie i niezwyczajnie daje wolność... 
uwalania, zaprasza, przedstawia, czaruje, zachwyca, daje klarow-
ność i przejrzystość kiedy jesteśmy na to gotowi.

Dostarcza też przyjemności, tych niższych i wyższych, w zależności 
od tego po jakich obszarach akurat wędruje nasz umysł. Odbieranie 
przyjemności często staje się  naszym nadrzędnym celem w  życiu, 
stając się jednocześnie krzywym zwierciadłem tego co w nas dobre.

Pragnienia zmieniają nasze zachowanie i wpływają na nasze decy-
zje. W  zależności od tego skąd ta chęć zadowalania się wypływa 
i  jaka jest prawdziwa tożsamość pragnienia. Potrafią  całkowicie 
zdominować nasze życie, przejąć je, zamknąć w klatkach utkanych 
z żądzy. Uwięzić nas w ekstazach, które czas zamienia w cierpienie.

Czysto materialne przybierają ciemne kształty, dźwięki i  zapachy, 
stając się mniejsze i mniejsze, w ogromnych i pustych lochach braku 
satysfakcji i niezaspokojenia.

Natomiast w połączeniu z miłością dają spełnienie, najwyższą przy-
jemność, duchowe połączenie z sobą samym i resztą świata...

Malując obrazy staram się o tym wszystkim opowiedzieć. Dobieram 
różne perspektywy patrząc na całość z daleka, z dystansem, na ile 
potrafię i  na ile pozwalają mi świadomość i  umysł... czasami wy-
starczają dwa słowa, małe zdarzenie, poranek, sen, sex, spojrzenie, 
ciasny pokój by w tym błysku chwili doświadczyć, tych wszystkich 
emocji, którymi żyjemy przez całe swoje życie. „

ALEKSANDRA ZOPOTH-GROT – BATYCKI

„ Jak Państwo wiedzą , BATYCKI jest to jedna z najstarszych marek 
w  Polsce, która projektuje i  szyje torebki .Jesteśmy sąsiadami po-
nieważ cała nasza siedziba mieści się w  Gdańsku. Gdyby ktoś nie 

wiedział , to na Litewskiej 12 mieści się nasz show room gdzie przez 
pięć dni w tygodniu dostępne są nasze kolekcje torebek, serdecznie 
zapraszamy.

Chciałabym powiedzieć, że nasz udział w  dzisiejszym evencie nie 
jest przypadkowy przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze tak-
że szalenie kochamy Włochy, wszystkie komponenty, z których szy-
jemy torebki BATYCKI zamawiamy we Włoszech, co roku jesteśmy 
na targach w Bolonii i w Mediolanie. Drugi powód to fakt, że nasz 
dział projektowy często inspiruje się sztuką z  różnych obszarów. 
Nieskromnie uważamy, że nasze torebki to też takie „piece of art”, 
z niektórymi modelami naprawdę trudno jest nam się rozstać.

Dzisiaj możecie Państwo zobaczyć zapowiedź kolekcji jesienno-zi-
mowej, której nazwa także idelanie pasuje do dzisiejszego spotkania 
i miejsca, kolekcja będzie nosiła nazwę „Fare un giro per I’Italia” czy-
li mówiąc po Polsku „Spacer po Włoszech” .”

LUCYNA LEŚNIAK – LA CREMA D’ITALIA

To wielka przyjemność gościć dziś Państwa w La Crema. Wiem, że są 
wśród nas osoby, które od lat zaglądają do, kawiarni, która jest ich 
ulubioną w Sopocie, a może i nawet w Trójmieście. Wiecie Państwo, że 
wraz z moją córką Magdaleną oraz jej partnerem Łukaszem, dopiero 
od kilku miesięcy jesteśmy właścicielami tego cudownego miejsca.

Ze wszystkich sił staraliśmy się uszanować tradycję La Cremy, za-
chowując jej włoską atmosferę, elementy wnętrza i  te wszystkie 
fantastyczne smaki. Wprowadziliśmy kilka zmian, ale już teraz wie-
my, że przypadły one do gustu naszym stałym oraz nowym gościom, 
których wciąż przybywa, co nas niezmiernie cieszy. Dziś spotykamy 
się w artystycznych okolicznościach. Chcemy wciąż rozwijać to miej-
sce, poprzez relacje, rozmowy i sztukę, dlatego zdecydowałyśmy się 
zaprosić do zaprezentowania prac Rafała Tylickiego, w ramach na-
szego cyklu La Crema d’Italia - Pink Corner of Taste & Art. Prezenta-
cja potrwa do 25 września, wstęp wolny.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: Ciszek Photo
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Ostatnia sobota sierpnia w  klubie Tokary 
Golf Club upłynęła pod znakiem sportowej 
rywalizacji, życzliwego dopingu i rodzinnej 
atmosfery. To właśnie tam rozegrał się 
jeden z  największych tego typu turnie-
jów w  kraju. Choć uczestnicy cieszyli się 
z  pięknej pogody i  bezchmurnego nieba, 
upał dawał się im we znaki. Także pole, na 
którym walczyli o  pierwsze miejsce, wca-
le nie należy do najłatwiejszych - dzięki 
ukształtowaniu terenu jest wymagające 
nawet dla doświadczonych graczy.

Tego dnia rywalizowano w czterech kate-
goriach: stroke play brutto mężczyzn, czyli 
rzadko spotykana dogrywka aż trzech 
zawodników (zwyciężył Lech Sokołow-
ski); stroke play brutto kobiet (zwycięży-
ła Oksana Wojtkiewicz); stableford netto 
mężczyzn (zwyciężył Pierre Pages) oraz 
stableford netto kobiet (zwyciężyła Mał-
gorzata Yusufali).

Ci, którzy chcieli zrobić sobie przerwę od 
sportowych zmagań, mogli wziąć udział 
w  pikniku. Organizatorzy przygotowali 
atrakcje dla wszystkich grup wiekowych, 
np. Akademia Golfa prowadzona przez 
trenera PGA Michała Guzowskiego przy-
ciągnęła komplet uczestników. Odbyły 
się aż trzy tury, podczas których ponad 

80 osób postawiło swoje pierwsze kroki 
w tej dyscyplinie. Można także było wziąć 
udział w  warsztatach piękna, darmowych 
masażach wykonywanych przez eksper-
tów z  Mera Spa, obejrzeć wystawę obra-

zów oraz skosztować odżywczych koktajli. 
Natomiast na najmłodszych czekała m.in. 
strefa zabaw. Organizatorzy już zapowie-
dzieli, że planują za rok kolejną edycję 
turnieju.

Imprezy sportowe w Trójmieście
W położonym niedaleko Trójmiasta klubie Tokary Golf Club po raz 
pierwszy odbył się turniej golfowy Mera SPA Golf Cup’22, który przy-
ciągnął ,aż 130 zawodników z całej Polski. Oprócz zmagań na polu 
golfowym na uczestników wydarzenia czekały dodatkowe atrakcje, m.in. 
piknik, warsztaty piękna, masaże oraz zabawy dla najmłodszych.

TEKST: Joanna Symeryak ZDJĘCIA: mat. prasowe
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TEKST: Krzysztof Witecki ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki

„PIĘKNY UŚMIECH” 
TO CZĘŚĆ TWOJEJ 
ZADBANEJ URODY

Można wydawać spore sumy w salonach kosmetycznych na spowolnienie procesu starzenia, 
ale z uśmiechem nie jest tak łatwo, jak z innymi zabiegami. W kontaktach międzyludzkich 

uśmiech buduje pozytywne wrażenie, wzbudza zaufanie. Ułatwia zjednywanie sobie ludzi oraz 
dodaje pewności siebie. Zwłaszcza kiedy jest piękny i zdrowy.

ak zadbać o  proste zęby i  piękny 
uśmiech rozmawiamy z  Panią Dr. 
Anną Sorbian - specjalistą od sys-

temu nakładek.

Dr Anna S. / Prawdopodobnie znasz już 
z  dzieciństwa tradycyjne prostowanie zę-
bów aparatami ortodontycznymi.  Można 
powiedzieć, że temat jest boleśnie znajomy 
dla większości z nas. Zamki to sprawdzone 
aparaty ortodontyczne, lecz bardzo uciążli-
we w codziennym użytkowaniu. Zakładanie 
przez dentystę jest dość skomplikowane 
i czasem wiąże się z bólem. Samo urządze-
nie jest też niedyskretne i nie ma możliwo-
ści zdjęcia go w dowolnym momencie.

Czy można pozbyć się tych zamków?

Dr Anna S. / Oczywiście, są już nowe, rów-
nie skuteczne metody i bezbolesne. Alter-
natywą tradycyjnego prostowania zębów 
są dziś syntetyczne nakładki ortodontycz-
ne. Pozwalają one przesunąć zęby do za-
planowanej pozycji, bez konieczności no-
szenia kłopotliwych metalowych zamków.

Można powiedzieć, że rozmawiając z ludź-
mi w pracy czy z dziećmi w szkole nie jeste-
śmy świadomi, że są w trakcie leczenia?

Dr Anna S. / Tak to właśnie wygląda, można 
się pomylić w ocenie. Przezroczyste, synte-
tyczne nakładki to idealny wybór na każdy 
dzień przez cały okres leczenia. Są prak-
tycznie niewidoczne,  dlatego tak chętnie 
są wybierane przez   aktorów.  Dodatkowo 

możesz zdjąć w każdej chwili! Przed jedze-
niem, przed ważną prezentacją w  pracy 
czy do samej higienizacji. Nie rezygnuje-
my z ukochanych kolorowych napojów, czy 
wysmakowanych dań. Nie walczymy, aby 
pozbyć się jedzenia przy zamkach, w prosty 
sposób ściągamy nakładkę i szczotkujemy.

Czy zdejmując nakładki z  zębów nie prze-
kreślam procesu leczenia?

Dr Anna S. / Plan leczenia ustala Twój le-
karz ortodonta, a  swoją analizę wykonuje 
na podstawie skanu 3D. Stosując się do 
zasady min. 22 godzinnego noszenia na-
kładek na zębach,,  wymarzony uśmiech 
uzyskasz już w  6-12 miesięcy. Podobnie 
jak tradycyjne aparaty metalowe, nakład-
ki zmieniają położenie zębów, dlatego są 
szczególnie popularne wśród dorosłych, 
którzy mogą czuć się skrępowani metalo-
wymi aparatami, które zwykle kojarzą się 
z okresem dorastania.

Bez względu czy jesteśmy w szkole, na uczel-
ni czy staramy się o stanowisko sprzedawcy 
czy też dyrektora, pamiętajmy, że piękny 
i zdrowy uśmiech jest naszą wizytówką.

Rozmowę z  Dr. Anną  Sorbian  przeprowa-
dził Krzysztof Witecki /  Zdjęcie Krzysztof 
Witecki

J
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TEKST: Agata Leśniewska ZDJĘCIA: Zbiory autorki

PRAWDZIWE 
PIĘKNO POCHODZI 

Z NASZEGO WNĘTRZA
Kanony urody zmieniają się na przestrzeni lat jak w kalejdoskopie. Nowe trendy, technologie, 

kosmetyki, zabiegi, diety, style ćwiczeń czy moda są co roku inne, a uroda stała się produktem 
krótkotrwałym i szybko przemijającym.

rawdziwe piękno natomiast 
jest ponadczasowe i  uniwer-
salne. Niezależne od tren-
dów, wieku, wagi czy wzrostu. 

Piękno to pochodzi z naszego wnętrza.

Każda kobieta jest piękna. Często jednak 
jej wewnętrzne piękno jest zakryte i stłam-
szone przez stres, nadmiar obowiązków, ne-
gatywne myślenie, brak akceptacji Siebie, 
swojego ciała, swoich uczuć. Kobiety tracą 
swoją kobiecość, starając się sprostać za 
wszelką cenę wymogom męskiego świata, 
w wiecznej kontroli nad wszystkim, pośpie-
chu i  braku zaufania do życia. Tracą swój 
wewnętrzy blask.

W  odnalezieniu wewnętrznego piękna po-
maga nam yoga, która jest nauką aktualną 
od kilku tysięcy lat.

Oddziałuje zarówno na Ciało jak i Umysł, łą-
czy je w jedno, uczy akceptacji i cierpliwo-
ści co przekłada się na wewnętrzny spokój 
i równowagę. Z niej natomiast wynika pięk-
no fizyczne i piękno w sercu.

Regularna praktyka yogi wzmacnia wszyst-
kie układy naszego organizmu, stabilizuje 
układ hormonalny, wspomaga prawidłowe 
ukrwienie i  elastyczność ciała, wspaniale 
dotlenia, wzmacnia układ mięśniowy, który 
jest wsparciem dla wszystkich innych orga-
nów. Poprawia się funkcjonowanie i spraw-
ność narządów wewnętrznych. Prawidłowo 
wykonywane asany niwelują napięcia i bóle 

mięśni, bóle kręgosłupa, leczą schorzenia, 
dbają o naturalne krzywizny kręgosłupa, co 
procentuje wyprostowaną, witalną sylwet-
ką. Yoga pomaga zachować zdrową wagę 
i  dobre samopoczucie. Pobudza swobodny 
przepływ prany - życiowej energii w ciele.

Yoga uczy skupienia na tu i teraz, uspokaja 
umysł i zapewnia równowagę emocjonalną. 
Poprzez naukę głębokiego, świadomego 
oddechu oraz praktykę relaksacji i medyta-
cji niweluje stres i napięcie, uspokaja myśli, 
wycisza, pomaga zajrzeć do swojego wnę-
trza i połączyć się ze swoim prawdziwym Ja. 
Wzmocnienie relacji Ciała i Umysłu zwięk-
sza wewnętrzną koncentrację.  Dzięki prak-
tyce yogi wzrasta poziom akceptacji Siebie 
i  wszystkiego co dzieje się wokół, uczymy 
się cierpliwości, zaufania i  budujemy swój 
wewnętrzny spokój. 

Jako nauczyciel staram się przekazać moim 
uczniom, że yoga to nie tylko ćwiczenia roz-
ciągające, a przede wszystkim droga do od-
zyskania harmonii z samym sobą i rozwoju 
swojej świadomości. Uczę ich obserwacji 
swojego ciała i słuchania go, w akceptacji 
i przyzwoleniu sobie na wykonywanie ćwi-
czeń w  sposób dostosowany do ich możli-
wości i  samopoczucia. W  poszczególnych 
asanach zwracam również uwagę na to, jak 
wpływają one na nasze emocje. W  czasie 
praktyki cały czas przypominam o spokoj-
nym, świadomym oddychaniu.   Praktyku-
jemy pranajamy czyli techniki oddechowe 
yogi, które w różny sposób wpływają na na-

sze ciała i umysły. Każda sesja yogi zakoń-
czona jest prowadzoną relaksacją w  Sha-
vasanie, czyli pozycji leżącej pozwalającej 
całkowicie rozluźnić całe ciało. Z  radością 
obserwuję, jak z  praktyki na praktykę moi 
uczniowie zmieniają się, uspokajają, wyci-
szają, pięknieją wewnętrznie i zewnętrznie.

Z pełnym przekonaniem polecam yogę każ-
demu, bo każdy odnajdzie w niej dokładnie to 
czego najbardziej w danej chwili potrzebuje.

P
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Dbanie o swój wygląd staje się coraz bardziej powszechne. Inwestujemy w kosmetyki, 
wykonujemy zabiegi w salonach kosmetycznych, korzystamy z medycyny estetycznej, 

chcąc wyglądać młodo i promiennie. Większość osób zapomina jednak, że poza działaniem 
od zewnątrz, istotne jest dbanie o naszą skórę od środka, poprzez ruch, odpowiednie 

nawodnienie, stosowanie prawidłowej diety i suplementacje. Większość z nas już o tym 
dobrze wie, ale warto przypominać. Dziś przeczytajcie co ma do powiedzenia instruktor 

fitness i dietetyk Monika Kowalczyk.

DIETA I RUCH, POTEM 
DOPIERO WIZYTA 
U KOSMETYCZKI
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CHCESZ ZATRZYMAĆ PROCESY 
STARZENIA? ĆWICZ!

Aktywność fizyczna powinna stanowić ru-
tynę u każdego człowieka, staje się wtedy 
elementem profilaktyki zdrowia i młodości. 
Ruch wpływa na organizm, przede wszyst-
kim poprzez dostarczenie dużej ilości tlenu. 
Na pewno zauważyliście, że twarz po tre-
ningu jest zaczerwieniona. Krew w naszym 
organizmie transportuje tlen i składniki od-
żywcze. Większy przepływ krwi to bardziej 
efektywne dostarczanie tych niezbędnych 
elementów. Dotleniona skóra nie zapycha 
się, dzięki czemu nie pojawiają się na niej 
zaskórniki oraz nie pogłębiają zmarszczki.

Aktywność fizyczna pomaga nam się roz-
luźnić i zmniejszyć poziom stresu. Wpływa 
to bezpośrednio na obniżenie poziomu kor-
tyzolu.  Dzięki poceniu się nasz organizm 
pozbywa się toksyn i  wolnych rodników. 
Wspomaga to leczenie trądziku i niedosko-
nałości skórnych.

DLACZEGO WODA DA NAM PROMIENNY 
WYGLĄD?

Woda powinna stanowić około 70% masy 
ciała, sam mózg składa się z  niej w  po-
nad 85%! Oznacza to, że osoba ważąca 
80 kg to ok. 50 litrów żywej, chodzącej 
wody!  Skutki odwodnienia mają wpływ 
na skórę. Skóra jest sucha, a  zmarszczki 
uwidocznione. Niedobór wody skutkuje 
opuchniętym ciałem. Zatrzymuje się tzw. 
woda podskórna. Nawet najlepszy krem 
lub najdroższy zabieg na skórę nie przy-
wróci jędrności bez nawodnienia.

ILE TRZEBA PIĆ, ABY SIĘ NAWODNIĆ?

Ilość zalecana przy nawadnianiu to 35-50 
ml/kg masy ciała, co oznacza, że osoba 
ważąca 80 kg powinna pić około 2,8 - 4 
litry! Nie ma prostszego i tańszego sposo-
bu na poprawę naszego wyglądu niż picie 
wody.

Ciekawostka dla dbających o linie: Po-
przez uczucie GŁODU ciało na pierw-
szym miejscu woła o wodę! 

Jeśli nawet nie jesteś w stanie rozróżnić, 
czy jesteś głodny, czy tylko spragnio-
ny – warto postąpić w  ten sposób —> 
Gdy tylko poczujesz się głodny sięgnij 
po szklankę wody. Jeżeli po około kwa-
dransie dalej będziesz odczuwać głód 
– wtedy faktycznie warto coś zjeść. Jeśli 
głód minie – to oznacza, że było to jedy-
nie pragnienie. 

DIETA I JEJ NIEDOCENIANY WPŁYW NA 
NASZĄ CERĘ

To co spożywamy ma ogromny wpływ na 
to jak wyglądamy. Dieta młodości opiera 
się przede wszystkim na jedzeniu nieprze-
tworzonym. Wskazane jest stosowanie 
diety zawierającej jak najmniej składników 
prozapalnych, a  jak najwięcej przeciwza-
palnych. Unikamy żywności typu fast-food, 
słodyczy (szczególnie syropów glukozo-
wo-fruktozowych), kwasów tłuszczowych 
trans (min. margaryny twarde, gotowe pie-
czywo cukiernicze).

Nie znaczy to jednak, że należy ograniczać 
tłuszcze w  diecie. Nienasycone kwasy 
tłuszczowe będą odgrywały istotny wpływ 
na pracę naszych hormonów i  promienny 
wygląd.  Najistotniejszą kwestią jest spo-
żywanie surowych warzyw i  owoców do 
każdego posiłku. Dostarczy to dużej ilości 
błonnika, witamin i minerałów. 

Jedz zdrowo i  kolorowo. Wszystko co wy-
stępuje w naturze, a nie jest przetworzone 
przez człowieka będzie Ci służyło.

SUPLEMENTACJA, A POPRAWA STANU 
JAKOŚCI CERY

Nie bójmy się suplementacji, ale też za bar-
dzo z  nią nie przesadzajmy. Często mamy 
niedobory danych pierwiastków. Gdyby-
śmy chcieli wyrównać je dietą zapewne 
trwałoby to długi czas. A  nie zawsze go 
mamy.  Zanieczyszczone powietrze i  woda 
oraz ,,zła’’ żywność negatywnie wpływają 
na starzenie się komórek w naszym ciele. 
Pomocne będą min. nienasycone kwasy 
tłuszczowe omega -3, -6, -9 , witamina A, 
E , D, C, kolagen. Każdy z tych składników 
będzie miał kluczowy wpływ na wygląd 
naszej skóry.

TEKST: Monika Kupczak ZDJĘCIA: Krzysztof Witecki
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Warto przede wszystkim pamiętać o  pod-
stawowej kwestii. Dziecko jest na etapie 
poznawania świata za pomocą zmysłów. 
Przy tym jest narażone na wiele zagrożeń. 
Dlatego młodzi rodzice zazwyczaj starają 
się minimalizować zagrożenia. Przedsta-
wiamy pięć udogodnień, które mogą być 
pomocne. Decydując się na mieszkanie 
warto mieć to na uwadze. 

TERENY ZIELONE 

Pierwsze, co przychodzi na myśl, to bliska 
obecność terenów zielonych (lasy, parki), 
które nie tylko są bardzo dobrym pomysłem 
na spędzenie czasu z dzieckiem, a przy tym 
na „świeżym powietrzu”, ale przede wszyst-
kim dzieci doświadczają wielu bodźców. Za 
ich pośrednictwem uczą się otaczającego 
ich świata.

Przyroda ma niebagatelny wpływ na rozwój 
dzieci. Zalet roślin jest bardzo wiele, które 
są wręcz zbawienne. Produkują tlen, czy 
obniżają poziom hałasu, co jest ważnym 
czynnikiem w  przypadku osiedli mieszka-
niowych w miejskim środowisku.

PLACE ZABAW, BOISKA

Warto urozmaicać dzieciom miejsca, gdzie 
w zamyśle mają spędzać czas z rodzicami, 
dlatego nieodłącznym udogodnieniem po-
winny być pobliskie place zabaw oraz bo-
iska. Choć należy zwrócić uwagę na jakość 

tych miejsc. Czy przypadkiem atrakcje dla 
dzieci nie są uszkodzone, a  nawierzchnia 
zniszczona, co może stanowić zagrożenie 
dla pociechy. 

KLUCZOWE BEZPIECZEŃSTWO

Pomocnym udogodnieniem dla rodziców 
może być coraz powszechniejsze rozwiąza-
nie wprowadzane przez deweloperów, czyli 
system automatycznego zwalniania zam-
ków dla rodziców.

Brzmi skomplikowanie, a  w  praktyce wy-
gląda prosto. Żeby otworzyć drzwi albo 
furtkę, wystarczy podejść w  pobliże czuj-
nika ze smartfonem, który ma pobraną 
i wgraną specjalną aplikację. Potem śmiało 
można pociągnąć za klamkę. W ten sposób 
redukuje się liczba nieprzyjemnych i  nie-
bezpiecznych sytuacji z  wymykaniem się 
dzieci bez wiedzy rodziców.

WINDA PODSTAWOWYM 
UDOGODNIENIEM

Mogło by się wydawać, że winda jest oczy-
wistym ułatwieniem zwłaszcza dla świeżo 

upieczonych rodziców, ale niestety nie 
wszędzie tak jest. Dlatego warto też zwró-
cić uwagę na obecność windy w  miejscu, 
gdzie chcemy zamieszkać z  dzieckiem, 
zwłaszcza w przypadku, kiedy musimy jesz-
cze korzystać z wózka.

Dodatkowym ułatwieniem w  tym zakresie 
jest coraz częściej spotykana oraz wprowa-
dzana przez deweloperów – winda bezdoty-
kowa. To kolejny przykład rozwoju techno-
logii w, z pozoru, prozaicznych kwestiach.

POMOCNE ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Warto kupując mieszkanie na nowym osie-
dlu sprawdzić wcześniej czy w pobliżu jest 
już lub planowany jest żłobek lub przed-
szkole. Instytucje bardzo pomocne w przy-
padku obu pracujących rodzicach.

Należy pamiętać, aby przeprowadzić do-
kładny research odnośnie potencjalnych 
placówek, do których rodzice chcą zapro-
wadzać pociechy. Chodzi nie tylko o opinie 
innych rodziców, ale podejście pracowni-
ków, którzy mają mieć styczność z dziećmi, 
czy sposobów pracy z nimi. 

Co warto wiedzieć kupując 
mieszkanie dla rodziny z dziećmi

TEKST: Przemek Schenk

Tereny zielone, place 
zabaw, winda i żłobek oraz 

przedszkole w pobliżu. 
Wydaje się oczywiste, 

ale czy myśląc o kupnie 
mieszkania pamiętasz 

o tym. Sprawdź dlaczego to 
jest takie ważne.  
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swoim raporcie Emmerson Evalaution wyróżnił czte-
ry główne rynki dla sektora condo i apartamentów 
wypoczynkowych: pas nadmorski, pas górski, War-
mia i  Mazury, największe aglomeracje. Wszystko 

wskazuje na to, że dane za I połową 2022 r. wykażą podaż lokali w tych 
lokalizacjach na poziomie prawie 18,5 tys. nad Bałtykiem, 12,5 tys. 
w górach, niemal 1 tys. na pojezierzu i ponad 8,7 tys. w metropoliach.

Nowych lokali condo i  wypoczynkowych ma się pojawić w  Polsce 
jeszcze więcej, wskazują analitycy firmy. Prognozowany przyrost 
nowej podaży apartamentów inwestycyjnych do 2024 r. w relacji do 

podaży na koniec I półrocza 2022 r. dla największego nadmorskiego 
rynku wyniesie ok. 14%. Największy wzrost oferty zanotuje pojezie-
rze - podaż ma zwiększyć się o 27,5%. Tak duży skok jest jednak efek-
tem niskiej bazy. Warmia i Mazury są najmniej zagospodarowanym 
do tej pory rynkiem. Jednak nie tylko woda przyciąga sektor condo 
i apartamentów wypoczynkowych. Do 2024 oferta w górach zwięk-
szy się o 1/5. 12% przyrost podaży zanotują natomiast analizowane 
w raporcie najważniejsze dla sektora duże ośrodki miejskie.

– Podaż nowych projektów i  tych będących w  planach jest bardzo 
duża. Zebrane przez nas dane wyraźnie wskazują na kontynuację tren-

CIĘŻKI CZAS DLA 
BRANŻY CONDO

Pandemia nie wyhamowała popytu i podaży w sektorze condohoteli i apartamentów 
wypoczynkowych. Według prognoz raportu „Rynek hoteli i condohoteli w Polsce”, 

przygotowanego przez Emmerson Evaluation, do 2024 r. podaż apartamentów inwe-
stycyjnych wzrośnie o 27,5% na Warmii i Mazurach, o 20% w pasie górskim, o 14% 
w pasie nadmorskim oraz o 12% w największych aglomeracjach. Coraz rzadziej jed-
nak kupujący będą spotykali się z gwarancją stopy zwrotu, których obietnica w ostat-

nich latach tak przyciągała inwestorów do tego rynku.

Hotel Lido w Juracie w remoncie. W 2024 roku ma być obiektem 4*, a pokoje sprzedawane są w systemie condo. Ceny od 575 tys. zł netto za wykończony lokal.

W
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du wzrostowego w  tym sektorze rynku. Historia pokazuje jednak, że 
obiekty tego typu w  wielu przypadkach nie mogły osiągać przycho-
dów jakie były obiecywane w prospektach i umowach, co spotkało się 
z dużym rozczarowaniem nabywców. Inwestycja w sektor condohoteli 
i apartamentów wypoczynkowych to też spory wydatek. Ich ceny po-
trafią być wyższe nawet niż w zagranicznych kurortach turystycznych 
– zaznacza Dariusz Książak, prezes Emmerson Evaluation.

W pandemii zainteresowanie systemem condo wzrosło, a przyczy-
nił się do tego głównie brak korzystnego oprocentowania oszczęd-
ności w  bankach. Osoby prywatne, ale także i  przedsiębiorcy, 
z każdym rokiem coraz chętniej inwestowali w ten segment rynku 
nieruchomości. Popularność projektów condo, apartamentów wa-
kacyjnych była spowodowana dwoma czynnikami: łatwiejszą moż-
liwością pozyskania kapitału przez przedsiębiorców bezpośrednio 
z wpłat potencjalnych nabywców oraz ucieczką inwestorów przed 
rosnącą inflacją, szczególnie gdy tego typu projekty reklamowano 
wysokimi stopami zwrotu. 

Eksperci Emmerson Evaluation zaznaczają jednak, że w  obliczu 
spadku zdolności finansowych potencjalnych nabywców i wysokich 
cen lokali condohotelowych czy wypoczynkowych, popyt na inwe-
stycje w tym sektorze ulegnie ochłodzeniu. Tym bardziej, że dewe-
loperzy coraz rzadziej gwarantują wysokie stopy zwrotu z inwestycji 
w umowach, jak to miało miejsce dotychczas. Coraz częściej bowiem 
w praktyce okazywały się one dla klientów nieosiągalne. 

W Polsce obecnie jest ponad 80 inwestycji, w których znajduje się 
blisko 13 tys. jednostek condo – wynika z  danych portalu Inwesty-
cjewKurortach.pl. W planach jest ok. 20 kolejnych, nowych projek-
tów dysponujących łącznie ok. 2 tys. pokoi na wynajem. Pod koniec 
ubiegłego roku pojawiły informacje dotyczące „końca boomu” inwe-
stycji w aparthotele. Niektóre spółki zarządzające takimi obiektami, 
miały problemy z wypłatą zysków dla inwestorów. Z danych portalu 
Inwestycje w Kurortach wynika, że opóźnienia wypłat dotyczyły na-
wet ponad 50 procent lokali. Jednak „opóźnienie” nie znaczy braku, 
a ponadto – jak przyznają eksperci tego portalu – sprawdzone i do-
brze zarządzane obiekty nie mają problemów z wypłatami.

– Tam, gdzie nie było wcześniej problemów, właściciele apartamentów 
otrzymują wypracowane zyski. Z kolei tam, gdzie problemy z wypła-
tami pojawiały się już wcześniej, właściciele rzeczywiście często ich 
nie otrzymują. Zaczyna funkcjonować też nowy model, na zasadzie: 
dzielimy się zyskami, gdy są pieniądze, a gdy ich nie ma, nie wypła-
camy środków – mówi Marlena Kosiura, ekspert portalu Inwestycje 
w Kurortach.

W okresie pandemii rynek hotelowy ucierpiał najbardziej ze wszyst-
kich sektorów nieruchomości. Wiele wskazuje na to, że również 
zostanie najmocniej dotknięty obecną sytuacją – rozchwianą gospo-
darką, galopującą inflacją, a  przede wszystkim wojną w  Ukrainie. 

Zagraniczni turyści i goście korporacyjni rezygnowali ze swoich re-
zerwacji, gdyż zaczęli postrzegać nasz kraj jako miejsce podwyższo-
nego ryzyka. Wojna w sąsiednim państwie oraz sankcje negatywnie 
oddziałują na światową gospodarkę, w tym polską. 

Ponadto, wszyscy przedsiębiorcy, w tym także hotelarze, borykają 
się z  dotkliwym problemem jakim są podwyżki cen energii. Presja 
inflacyjna i  zwiększone koszty działalności operacyjnej hoteli wy-
muszają na branży podwyżki swoich usług. Branża z niepokojem pa-
trzy też na sytuację konsumentów, których pieniądze tracą na war-
tości, co w dłuższej perspektywie może ograniczyć popyt na usługi 
hotelarskie i  gastronomiczne. Mocno niestabilny jest również sek-
tor konferencji, który nie dość, że nie powrócił do poziomu sprzed 
pandemii, to na dodatek spotkania biznesowe i konferencje o mię-
dzynarodowym charakterze z uwagi na konflikt przy naszej granicy 
będą ograniczane. Dodatkowo, banki w okresie pandemii całkowicie 
ograniczyły dostęp do finansowania kredytowego budowy nowych 
hoteli i  sytuacja ta raczej się nie zmieni w  najbliższym czasie. Na-
wet jeżeli pojawi się taka oferta na rynku, to koszt finansowania 
tego typu inwestycji w połączeniu z wysokimi nakładami na budowę 
może sprawić, że będzie ona nieopłacalna. To wszystko wpływa na 
zawirowania na rynku condo.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestycja w  nieruchomości, w  apar-
thotele w szczególności jest inwestycją długoterminową. A w dłu-
giej perspektywie nieruchomości cały czas chronią kapitał właśnie 
przed zawirowaniami na rynkach finansowych ze szczególnym 
uwzględnieniem inflacji. 

TEKST: Piotr Wiśniewski ZDJĘCIA: mat. prasowe

Grano Marina Hotel to kolejny etap inwestycji Sol Marina. W 11-kondygnacyjnym 
budynku znajdzie się 130 pokoi hotelowych.
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Jeszcze kilka lat temu inteligentne domy i  zautomatyzowane ak-
cesoria domu, które wiele rzeczy robi bez ingerencji człowieka, 
brzmiało jak scenariusz filmu science-fiction. Teraz stanowi coraz 
powszechniejszą rzeczywistość. Jest szerokim polem manewru de-
weloperów, czy osób, które rozważają zautomatyzować w  jakimś 
stopniu własne domostwa.

Prezentujemy pięć ciekawych rozwiązań do tzw. Smart Home.

POMOC DLA ZAPOMINALSKICH

Często zdarza się Wam wyjść z domu do pracy w pośpiechu i potem 
przez pół dnia zastanawiać się, czy na pewno wszystko zdążyło się 
wyłączyć przed wyjściem? Teraz dzięki nowym rozwiązaniom smart 
home nie będziecie musieli się tym martwić. Wystarczy zaopatrzyć 
się w  inteligentne gniazdko sieciowe. Jest w  postaci przełącznika. 
On włącza lub wyłącza dopływ prądu do urządzeń, które są do niego 
podłączone. Co ważne, możemy nim sterować i  nadzorować zdal-
nie, bo ma stałe połączenie z Internetem. Ten gadżet idzie w parze 
z aplikacją, które też jest dla nas pomocna. Wskazuje dokładnie, ile 
wynosi całkowicie zużycie prądu i w ten sposób możemy znacząco 
wpłynąć za wysokość rachunków.

ZADBANIE O BEZPIECZEŃSTWO

Najnowsze rozwiązania smart home nie ominęły też tak ważnej sfe-
ry życia domowników, jak bezpieczeństwo. Pierwszy na myśl przy-
chodzi monitoring. Warto wybrać urządzenie sterowane za pomocą 
smartfonu, z  możliwą transmisją na żywo. Dobrym dodatkiem są 
różnorakie czujniki np. wody, tlenku dymu, czy zbicia szyby. To tylko 
podstawowa gama czujników, w które możemy zaopatrzyć dom. 

INTELIGENTNY SYSTEM AUDIO

To rozwiązanie gwarantuje nie tylko dobrej jakości brzmienia. Spra-
wia, że samo korzystanie z tego jest wygodniejsze, warto zaznaczyć, 
że to jest centralne sterowanie systemem multimedialnym w  na-
szym domostwie. W ten sposób za pośrednictwem jednej aplikacji 
możliwa jest kontrola wszystkich głośników w domu. Warto wspo-
mnieć też o  tzw. systemach audio multiroom. Najprościej mówiąc, 
one sprawiają, że z  każdym krokiem i  przemieszczaniem się z  da-
nego pomieszczenia do drugiego, towarzyszy domownikowi muzy-
ka, czyli jak użytkownik przechodzi z  jednego pokoju do drugiego, 
to w pierwszym dźwięk się wyłącza i włącza w tym pomieszczeniu, 
w którym przebywa w danym momencie.

INTELIGENTNE OGRZEWANIE

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest system kontrolujący tempe-
raturę w naszym domostwie. W ten sposób utrzymamy komfortową 
temperaturę dla domowników, a  przy tym rachunki będą jak naj-
mniejsze. Warto zaznaczyć, że te wszystkie procesy zachodzą bez 
wpływu człowieka.

PILOT IR

Ten gadżet jest pilotem zdalnego sterowania potrzebnym do bez-
przewodowej kontroli urządzeń, które funkcjonują w  mieszkaniu. 
Pilot sprawia, że zwykły sprzęt staje się „inteligentny”. Dzięki temu 
domownik za jego pomocą może włączać i wyłączać te rzeczy, prze-
łączać programy i wiele innych czynności. Najprościej mówiąc, jeden 
egzemplarz pilota IR jest w stanie zastąpić kilka pilotów, co od razu 
wpływa na estetykę blatu stolika w salonie, gdzie zamiast całej hor-
dy pilotów ustawionych w rzędzie, znajdzie się jeden.

Choć jak wiadomo, przy wyborze odpowiedniego modelu do potrzeb 
danego użytkownika, trzeba sprawdzić dwie cechy, czyli łatwość 
i nieinwazyjność instalacji, czy zasięg.

Inteligentne domy

TEKST: Przemek Schenk

W dobie rozwoju nauki, a co za tym idzie, technologii, doświadczamy coraz to nowszych 
możliwości w różnych dziedzinach życia.Deweloperka nie jest tutaj wyjątkiem.
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lienci zainspirowani byli 
loftowymi wnętrzami, 
jednocześnie ich wy-
marzony dom miał być 

przytulny, przestrzenny, z  nutą luksusu 
i elegancji. Podobały im się wnętrza z dużą 
ilością drewna na tle czerni i  szarości, ale 
nie stronili od stylowych dodatków w  po-
staci kamiennych wzorów calacatty i złota. 
Wszystkie założenia aranżacyjne zostały 
w pełni zrealizowane i połączone ze sobą. 

CZERŃ PRZEPLATANA SZAROŚCIĄ

Część dzienną domu stanowi przestron-
ny, około 80-metrowy salon połączony 
z  aneksem kuchennym i  jadalnią. Czerń 
i  szarość znalazły swoje odzwierciedle-
nie na ścianach, w  meblach, a  przede 
wszystkim na ogromnej sofie modułowej, 
będącym centralnym i  głównym elemen-

tem wyposażenia wnętrza. Projektantka 
zaproponowała inwestorom polską mar-
kę Gala Collezione. Właściciele docenili 
praktyczne połączenie wygody z  przy-
jemną dla oka formą narożnika. Uwagę 
w  salonie przyciąga również kominek, 
na tle czarnego spieku kwarcowego z  ja-
snym delikatnym użyleniem oraz duży 
drewnopodobny panel.

SOFT LOFT POD GDAŃSKIEM
Ponad 200 metrowy dom 
z ogromnym ogrodem, 
mieści się w niewielkiej, ma-
lowniczo położonej okolicy, 
sąsiadującej z lasem i pobli-
skimi stawami. Inwestorzy, 
powierzając projekt wnętrza 
Agacie Komar z pracowni 
Versalka Studio, inspirowali 
się loftowym stylem. 

K
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MEBLE NA WYMIAR

Wszystkie meble znajdujące się w domu wy-
konane zostały na wymiar przez pracownię 
stolarską. Serce domu to biało-czarna kuch-
nia. Kontrast jeszcze bardziej podkreśla jej 
elegancję i  charakter. Niebanalny akcent 
stanowi ukryty i wyjeżdżający z blatu barek, 
pomysł samego właściciela, który ceni so-
bie nowoczesne technologie i  innowacyjne 
rozwiązania. Uwagę przykuwa duża ilość 
drewna oraz materiałów drewnopodobnych 
w postaci paneli na ścianach czy płytek na 
podłodze, dzięki czemu cała aranżacja po-
mimo swej surowości jest ciepła i przytulna.

KRÓLEWSKIE ŁAZIENKI

Kwintesencję stylu i  luksusu stanowią tu 
niewątpliwe także trzy łazienki. W  każdej 
z  nich kolorem bazowym jest czerń prze-

platana elementami drewna i  złota. Biała 
ceramika, czarna armatura, a także zjawi-
skowe ledowe oświetlenie, tworzą klimat 
niczym z najlepszych hotelowych salonów 
kąpielowych. Na szczególną uwagę zasłu-
guje największa łazienka, z  wolnostojącą 
wanną, czarnym połyskującym sufitem 
napinanym oraz wysokiej jakości drewnia-
nymi panelami na ścianach.

Dzięki pomysłom pracowni Versalka Stu-
dio powstały tu wnętrza funkcjonalne, 
a  przy tym naprawdę eleganckie w  swej 
ponadczasowej prostocie, jednak niepo-
zbawione charakteru. Takie, w  których 
życie rodzinne bez trudu będzie ukazywać 
wyłącznie swe najpiękniejsze barwy.

TEKST: Witt Miller ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Honorowymi gośćmi byli: Jacek Karnowski - Prezydent Miasta Sopot, 
Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej. Niestety nie mógł przyjechać Jerzy Stępień - Przewodni-
czący Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej ale 
przesłał list do uczestników spotkania.

Uroczystość prowadziły Agnieszka Siebert - Sekretarz Miasta Puck 
i  Monika Wollik-Littwin - Sekretarz Powiatu Kościerskiego. Spotka-
nie otworzyli Bogusław Suwara - Prezes Zarządu Forum Sekretarzy 
i Andrzej Banach - dyrektor FRDL Gdańsk. Następnie wystąpili Cezary 
Trutkowski i Jacek Karnowski a Andrzej Banach odczytał list Jerzego 
Stępnia. Na zakończenie tej części Klaudia Susmarska - koordynator 
Forum Sekretarzy przedstawiła historię Forum Sekretarzy Wojewódz-
twa Pomorskiego. Goście honorowi czyli Jacek Karnowski, Jerzy Stę-
pień i Cezary Trutkowski otrzymali pamiątkowe statuetki z dedykacją 
„Za połączenie sił, które było początkiem, za pozostanie razem co 
było postępem oraz za wspólną pracę, która okazała się sukcesem.”

W  drugiej części spotkania nagrodzono statuetkami zasłużonych 
aktualnych i byłych członków forum Sekretarzy. Aktualni członko-
wie Forum czyli:

•  Iwona Wójcik - Sekretarz Powiatu Słupskiego
•  Grzegorz Zabrocki - Sekretarz Miasta Czersk
•  Bogusław Suwara - Sekretarz Miasta Wejherowo
•  Rajmund Kossarzecki - Sekretarz Gminy Miłoradz
•  Jacek Sosnowski - Sekretarz Gminy Liniewo
•  Wojciech Zemła - Sekretarz Miasta Sopot

otrzymali statuetki z  dedykacją „Za inicjatywę i  determinację, za 
szacunek do wolności i wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju 
Samorządu Terytorialnego w ramach Forum Sekretarzy”.

Byli Sekretarze i członkowie Forum zostali uhonorowani statuetkami 
z dedykacją „Za determinację i wieloletnie zaangażowanie w ugrun-
towaniu pozycji Sekretarzy oraz wkład pracy na rzecz Samorządu 
Terytorialnego w ramach Forum Sekretarzy” a byli to Jolanta Przy-
łucka, Jerzy Bełcik, Jan Gajo i Tomasz Ginda.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Równie ser-
decznie gratulujemy i  dziękujemy wszystkim Sekretarzom 
i sympatykom Forum Sekretarzy za zaangażowanie, współpracę 
i obecność. 

XX-lecie Forum Skarbników Samorządów 
Województwa Pomorskiego

Odbyło się jubileuszowe spotkanie Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego. Okazją było 
XX-lecie działania Forum. Spotkanie odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sopot czyli 

w miejscu gdzie dokładnie 20 lat temu powstało Forum.

TEKST: mat. prasowe ZDJĘCIA: mat. prasowe
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Bycie liderem wymaga 
odwagi i odpowiedzialności, 

codziennego mierzenia 
się z wyzwaniami 

i poszukiwania optymalnych 
rozwiązań w trudnych 

okolicznościach. Entuzjazm, 
integralność, wiara 

w siebie, a jednocześnie 
pokora i empatia, to cechy 

najlepszych liderów. Na 
trudne czasy potrzeba 

mocnych, zdecydowanych 
liderów, którzy nie boją 

się podejmować trudnych 
decyzji i brać za nie 

odpowiedzialność. Dobry 
lider wie, że nawet nietrafiona 

decyzja jest lepsza od 
pozostawiania spraw bez 

rozstrzygnięć. Jak powiedział 
Napoleon Bonaparte „Tylko 

ten nie popełnia błędów, 
kto nic nie robi”, a skoro 

od lidera oczekuje się 
szybkich działań, to zupełnie 
naturalne, że czasem może 

popełniać błędy. Lider 
bierze odpowiedzialność za 
podejmowane decyzje i ich 

skutki.

SPRAWDZONY LIDER 
NA TRUDNE CZASY



 74    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

d blisko czterech lat 
w Gminie Kolbudy rolę 
takiego lidera pełni 
Wójt Andrzej Chruścic-

ki. Efekty podejmowanych działań widać 
gołym okiem – gmina w  ostatnich latach 
przeszła metamorfozę w  wielu obszarach. 
Jak do swoich osiągnieć podchodzi sam za-
interesowany?

- Kiedy wygrałem wybory i  objąłem sta-
nowisko wójta, od samego początku mu-
siałem mierzyć się z  wieloma problemami. 
Właściwie to z wyzwaniami, bo do każdego 
problemu podchodzę jak do wyzwania, któ-
re wymaga odpowiedniego rozwiązania. 
Dziś pewnie mało kto pamięta, ale już na 
starcie musiałem się zmierzyć z ogromnym 
zadłużeniem gminy i brakiem lub niepełnym 
finansowaniem rozpoczętych inwestycji. 
Konieczne było zbudowanie zespołu, któ-
ry obdarzy mnie zaufaniem i  będzie chciał 
tworzyć nową jakość. Oczywiście każde 
zmiany wywołują zaniepokojenie wśród 
pracowników. Dlatego tak ważne było, aby 
szybko wyznaczyć nowe kierunki naszego 
wspólnego działania na rzecz gminy, zasad 
współpracy, znaleźć wspólny język i  wy-
pracować wzajemne zaufanie. Z  dzisiejszej 
perspektywy mogę śmiało powiedzieć, że 
zdecydowana większość zmian był trafiona. 
Mam fantastyczny, zaangażowany zespół 
ludzi, którzy doskonale rozumieją, jakie sta-
wiane są przed nimi zadania. Jestem dumny 
z efektów naszej wspólnej pracy. 

Jakie to efekty?

- Jest wiele obszarów działań. Zacznę od 
ustabilizowania finansów gminy i  ograni-
czenia zadłużenia. Rekordowe zadłużenie 
gminy w  2018 roku wyniosło 37,5 mln zł. 
Dziś jest to niespełna 27 mln zł i to przy rów-
noczesnej realizacji wielu kosztowych in-
westycji jak choćby budowy Aqua Centrum 
Kolbudy, przedszkola w  Kowalach, czy po-
nad dwudziestu kilku nowoczesnych odcin-
ków drogowych. Nie byłoby tych inwestycji 

bez zdroworozsądkowej polityki finansowej 
i  pozyskanych środków zewnętrznych, za-
równo tych rządowych jak i unijnych. W tym 
zakresie zrobiliśmy prawdziwy „skok cywili-
zacyjny”. W niespełna cztery lata pozyskali-
śmy ponad 43 mln zł, z czego zdecydowana 
większość to środki na inwestycje. Bardzo 
ważne są też inwestycje i środki finansowe, 
które pozyskujemy w  ramach tzw. umów 
„16-tkowych”. Dzięki nim budowane są ko-
lejne drogi, chodniki, czy też oświetlenie 
uliczne. Nasza aktywność inwestycyjna – co 
należy podkreślać – odbywa się w  nadzwy-
czajnie trudnych czasach. Od 2020 roku 
borykamy się przecież ze skutkami pande-
mii koronawirusa, a od ponad pół roku trwa 
wojna w  Ukrainie. Ten rok jest zdecydowa-
nie najtrudniejszy odkąd zostałem wójtem. 
Prawie na pewno będziemy zmuszeni do 
zaciągnięcia zobowiązania finansowego. 
Ma to związek – jak powszechnie wiadomo 
– ze znacznym wzrostem wszystkich kosz-
tów wydatków bieżących i  inwestycyjnych. 

W  takiej sytuacji, oczekiwałbym spójnego 
głosu i  odpowiedzialnych decyzji ze strony 
radnych. Wszystkim nam powinno zależeć 
na dobru całej gminy.   

Sukcesy infrastrukturalne są widoczne, 
a jak Gmina Kolbudy wygląda na tle innych 
samorządów?

- Tu też możemy się pochwalić sukcesami. 
W  rankingu gmin województwa pomor-
skiego przeprowadzonego przez Fundację 
Rozwoju Demokracji Lokalnej na podstawie 
danych GUS Gmina Kolbudy w 2021 roku za-
jęła siódme miejsce, a wśród gmin wiejskich 
drugie! Otrzymaliśmy szereg wyróżnień i na-
gród w różnych kategoriach, m.in. Nagrodę 
Pomorską Gryfa Gospodarczego, wyróżnie-
nie „Miejsce dobre do życia” w kategorii ma-
łych gmin. Jesteśmy także jedyną w Polsce 
gminę wiejską, która otrzymała prestiżowy 
certyfikat Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) „Samorząd przyjazny starzeniu się”.

O
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Zatrzymajmy się na chwilę przy tematyce se-
nioralnej. O Waszych działaniach głośno już 
nie tylko w powiecie, czy też województwie.

- Nie przypadkiem otrzymuje się certyfikat 
organizacji WHO. Na terenie naszej gminy 
funkcjonują dwa Kluby Senior+, dwa Koła 
Seniora oraz prowadzimy szereg działań 
ukierunkowanych na integrację, aktywiza-
cję i  wsparcie osób starszych. Ogromnym 
sukcesem jest organizowane w naszej gmi-
nie wydarzenie sportowo-rekreacyjne „Kol-
budy Senior Challenge”. W tym roku, w trze-
ciej edycji senioriady udział wzięło już ponad 
120 seniorów reprezentujących dziesięć dru-
żyn. Oprócz zespołów z naszej gminy, w za-
wadach rywalizowali seniorzy z  Gdańska, 
Sopotu, Przywidza, Cedr i Trąbek Wielkich. 
Na działania senioralne również pozyskuje-
my środki zewnętrzne, m.in. z Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej oraz Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej Pomor-
skiego Urzędu Marszałkowskiego. Oczy-
wiście działania w ramach lokalnej polityki 
senioralnej nie byłyby możliwe bez ścisłej 
współpracy wielu podmiotów, w tym organi-
zacji pozarządowych. 

Skoro jesteśmy przy współpracy. Kilka słów 
o współpracy międzynarodowej. Jak wyglą-
da obecnie i jakie plany na przyszłość?

- W tym roku nasza gmina obchodzi jubileusz 
15-lecia partnerstwa z miastem Uffenheim. 
Z  tej okazji, jednym z  punktów obchodów 
czerwcowych Dni Gminy Kolbudy, było 
podpisanie Odnowienia Aktu Partnerstwa 
przeze mnie i Burmistrza Wolfganga Lampe. 
W wydarzeniu wzięła udział liczna delegacja 
z  miasta Uffenheim. W  jej skład wchodziła 
również młodzież, która uczestniczyła we 
wspólnych warsztatach z  młodzieżą z  na-
szej gminy. Młodzi dyskutowali nad tym, jak 
widzą swoją rolę i rolę organizacji młodzie-
żowych w  rozwoju samorządów lokalnych. 
Okazją do kontynuacji tych rozmów była 
rewizyta uczniów z gminy Kolbudy w Uffen-
heim, która odbyła się we wrześniu. Uroki 

Frankonii Środkowej mieli już okazję poznać 
w  tym roku członkowie Stowarzyszenia 
Współpracy Międzynarodowej Kolbudy-
-Europa, którzy z wizytą do Uffenheim udali 
się w  maju. Nie zapominamy też o  naszych 
przyjaciołach z  Ukrainy. Na różne sposoby 
wspieramy zaprzyjaźnione z gminą Kolbudy 
miasto Jaworów  od początku wojny w Ukra-
inie. W sierpniu gościliśmy dzieci i młodzież, 
które choć przez chwilę mogły oderwać 
myśli od tragicznych wydarzeń wojny w ich 
ojczyźnie. Mam nadzieję, że kolejne wizyty 
będą odbywały się już w czasie pokoju. Ak-
tualnie pracujemy nad rozbudową sieci rela-
cji i kontaktów o kolejne miasta europejskie, 
głównie po to aby zwiększyć możliwości 
międzynarodowej wymiany młodzieży. 

Dokoła słychać, że idą trudne czasy dla sa-
morządów. 

- Na trudne czasy potrzeba mocnych, spraw-
dzonych i  odpowiedzialych liderów, którzy 
mają wizję i  pomysł na jej realizację. Nie 
da się ukryć, że pandemia koronawirusa, 

a  teraz wojna w  Ukrainie, wysoka inflacja, 
drastyczny wzrost kosztów energii i  gazu, 
są ogromnym wyzwaniem dla samorządów. 
Zresztą nie tylko dla samorządów. Wszyscy 
borykamy się z  tymi samymi problemami. 
Nie zwalnia nas to jednak z odpowiedzialno-
ści i podejmowania trudnych decyzji. Przede 
wszystkim potrzeba wznieść się ponad po-
działy i działać razem dla wspólnego dobra. 

AUTOR : UG Kolbudy
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Książki, wśród których 
można znaleźć „białe kruki”, 
unikatowe meble, porcelana, 
sprzęt elektroniczny z ubie-
głego wieku, ubrania, za-
bawki i wiele innych cennych 
znalezisk można było znaleźć 
podczas II edycji Galerii Wej-
herowskie Klamoty, organi-
zowanej przez Ekofabrykę. 
Cały dochód ze sprzedaży,  
a udało się zebrać prawie 8,5 
tys. zł, został przekazany dla 
wejherowskich organizacji 
pozarządowych. 

aleria Wejherowskie 
Klamoty „Wejrow-
sczé klamòtë” to miejsce, 
w  którym przedmioty do-

stają nowe życie.  To nie tylko ekologiczne 
wydarzenie, ale także charytatywne, po-
nieważ cały dochód ze sprzedaży przeka-
zywany jest na cele charytatywne. Podczas 
I edycji zebrano 3,1 tys. zł, a podczas II – pra-
wie 8,5 tys. zł. 

Galeria mieści się w budynku Ekofabryki przy 
ul. Fabrycznej 10 w Wejherowie i stanowi jeden  
z  kluczowych  elementów działalności wej-
herowskiej Ekofabryki.  

—  Tłumy podczas otwarcia świadczą 
o  ogromnym zainteresowaniu tego wydarze-
nia, które ma nie tylko ekologiczny, ale także 
charytatywny wymiar, ponieważ cały dochód 

ze sprzedaży przekazywany jest wejherow-
skim organizacjom pozarządowym  - mówi 
Andrzej Gorczycki, prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie. 

JAK DZIAŁA GALERIA

Małgorzata Hennig, kierownik Eko-
fabryki podkreśla, że wszyst-
kie przedmioty, które znajdują się  
w Galerii pochodzą od mieszkańców, którzy 
dostarczają je w ramach selektywnej zbiórki 
odpadów, prowadzonej w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
na terenie Ekofabryki. Przygotowaniem 
przedmiotów zajmują się przez pracownicy 
Ekofabryki. Cały dochód ze sprzedaży prze-
kazywany jest na cele charytatywne, przy 
czym to sami kupujący decydują dla jakiej 
organizacji przekazać swoją kwotę. 

G

AUTOR : UM Wejherowo

GALERIA EKOFABRYKI
DAJE DRUGIE ŻYCIE ODPADOM I WSPIERA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
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Obecnie w  ujęciu „Rekowo II” wykorzysty-
wane są dwie studnie głębinowe, które są 
eksploatowane naprzemiennie. Ze względu 
na przekroczenia zawartości żelaza i man-
ganu w pompowanej wodzie, konieczne jest 
jej uzdatnianie w stacji, przed podaniem do 
gminnej sieci wodociągowej. Według ba-
dań laboratoryjnych woda surowa ze studni 
głębinowej charakteryzuje się podwyższo-
ną mętnością i  barwą  oraz zawartością 
żelaza i manganu. Jakość wody uzdatnionej 
po procesie filtracji spełniać będzie wyma-

gania podane w  Rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 
poz. 2294).Po modernizacji, praca urządzeń 
stacji będzie całkowicie zautomatyzowana 
i nie będzie  wymagać stałej obsługi, a  je-
dynie dozoru przez jednego pracownika na 
zmianie.

Przed wykonawcą stoi teraz jedno z najtrud-
niejszych zadań – przełączenie istniejącej 
stacji do kontenerowej stacji tymczasowej, 
mające na celu zapewnienie ciągłości do-
staw wody do odbiorców. 

Umowę na realizację zadania podpisano 
29.06.2022 zł, a  wykonawcą została firma 
GLEMBUD z  Łebcza. Całkowita wartość 
inwestycji wynosi 11  105 428,18 zł, z czego 
9  580  531,50 zł stanowi dofinansowanie 
w  ramach państwowego funduszu celowe-
go Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.. Zakończenie re-
alizacji przedsięwzięcia planowane jest na 
lipiec 2023 roku. 

Gmina Puck inwestuje w jakość wody

 W lipcu 2022 roku rozpoczęły 
się prace budowlane dotyczące 
remontu stacji uzdatniania wody 
w Rekowie Górnym. Jest to duża 
inwestycja, istotna zarówno dla 
mieszkańców Rekowa Górnego, 
Połchowa i Widlina, jak też dla 
powstających w okolicy nowych 
i istniejących już przedsiębiorstw. 
Dzięki przebudowie stacji, 
budowie nowej studni głębinowej 
oraz zmianie sposobu filtrowania 
wody z jednostopniowego 
na dwustopniowe nastąpi 
poprawa jakości dostarczanej do 
mieszkańców wody.

AUTOR: UG Puck
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Rzucewo. Od osady z epoki kamienia do Parku Kulturowego Osada Łowców Fok w Rzucewie, 
czyli o integracji i tożsamości regionalnej na przykładzie dziedzictwa archeologicznego Gminy Puck

olejna edycja Europejskich 
Dni Dziedzictwa już za nami. 
Tegoroczne obchody tego 
wydarzenia w  naszej gmi-

nie odbyły się 10 i 11 września w Parku Kul-
turowym Osada Łowców Fok w Rzucewie. 

EDD to cykliczny projekt kulturalny, spo-
łeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i za-
sięgu, dzięki któremu uczestnicy spotkań 
mogą skorzystać z  szerokiego wachlarza 
wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych po-
znając historię i  kulturę narodową, regio-
nalną, czy lokalną. Jest to również doskona-
ła forma promocji dziedzictwa kulturowego 
w konkretnym miejscu i przestrzeni.

K

GMINA PUCK POŁĄCZENI 
DZIEDZICTWEM ‘2022

WWW.GMINA.PUCK.PL WWW.OKSITPUCK.PL

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W PARKU KULTUROWYM OSADA 
ŁOWCÓW FOK W RZUCEWIE 
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Dziedzictwo kulturowe jest podstawą budo-
wania tożsamości i  integracji społeczności 
lokalnych. Jednym z  jego elementów jest 
przeszłość danego regionu. Poprzez bada-
nia archeologiczne odkrywamy świat dawno 
„pogrzebany” i zapomniany. W długoletnich 
badania archeologicznych prowadzonych na 
terenie Cypla Rzucewskiego uczestniczyło 
wielu mieszkańców Rzucewa i gminy Puck. 
Była to nie tylko praca na tzw. „ wykopie”, 
ale również przygotowanie pierwszych wy-
staw, na których pokazywane były „świeżo” 
wydobyte zabytki. To z  uczestnikami tych 
badań organizowaliśmy pierwsze Euro-
pejskiego Dni Dziedzictwa, montowaliśmy 
pierwsze tablice informujące o historii prac 
archeologicznych, a  na wykopach witali-
śmy czołowych europejskich archeologów. 
W  efekcie badań archeologicznych i  dzięki 
Samorządowi Gminy Puck powstał Park 
Kulturowy Osada Łowców Fok w Rzucewie. 
Jedyny taki nad Bałtykiem. Tegoroczne EDD 

i  prezentowana wystawa ma przypomnieć 
uczestników rzucewskich wykopalisk i  nie 
uświadamianą wówczas, a  wytworzoną 
wspólnotę skupioną wokół wartości jaką 
było - odkrywanie historii Rzucewa. Nie-
których uczestników niema już wśród nas, 
pozostały po nich fotografie i nasza świado-
mość, jak wiele im zawdzięczamy. 

Symbolicznego otwarcia EDD w  Rzucewie 
dokonali: Wójt Gminy Puck Pan Tadeusz 
Puszkarczuk, dyrektor Ośrodka Kultury, 
Sportu i Turystyki w Gminie Puck Pan Jan P. 
Dettlaff oraz Pani Danuta Król, archeolog, 
która jednocześnie wprowadziła zebranych 
w temat prezentowanej wystawy.

Świętowaniu EDD w Rzucewie towarzyszy-
ły stoiska i  wystawy twórców ludowych 
z terenu ziemi puckiej, a podczas otwarcia, 
była możliwa degustacja potraw przygoto-
wanych przez miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich. W  klimat kaszubskiej muzyki 
wprowadził zebranych zespół folklory-
styczny „Kaszubianki” z Władysławowa.

Podczas drugiego dnia obchodów rozegra-
ny został IX Pomorski Turniej w  rzucaniu 
oszczepem przy pomocy miotacza z  epoki 
kamienia. Pod czujnym okiem Pana An-
drzeja Wędzika, archeologa, do turniejo-

wych zmagań stanęli nie tylko dorośli, ale 
również dzieci i młodzież. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagro-
dę, wręczane przez wójta Gminy Puck, Pana 
Tadeusza Puszkarczuka.

Park Kulturowy jest odpowiedzią na py-
tanie, czy warto chronić nasze wspólne 
dziedzictwo, które buduje naszą regionalną 
tożsamość, pokazując jednocześnie nasze 
europejskie korzenie. Dzisiejszy Park Kul-
turowy w  Rzucewie to wizytówka Gminy 
Puck, to miejsce spotkań, warsztatów, lek-
cji muzealnych i  festynów. Przestrzeń pu-
bliczna dostępna dla wszystkich. 

TEKST: D.K.|W.R-S.|J.P.D. ZDJĘCIE: archiwum OKSiT
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arówno turyści, jak i miesz-
kańcy regionu, którzy tłum-
nie odwiedzili tegoroczny 

Jarmark Kociewski w Arboretum Wirty byli 
zgodni: nie ma piękniejszego miejsca na 
taką imprezę niż miejscowe arboretum! To 
duma i wizytówka całego Kociewia, a prze-
piękna lokalizacja i świetne zagospodaro-
wanie ogrodu sprawia, że doskonale się tu 
wypoczywa i  bawi. Zwłaszcza, gdy dzieje 
się tak wiele, jak podczas niedzielnego 
jarmarku.

Wirty zamieniły się tego dnia w  wielką, 
zieloną scenę – bo też hasło tegorocznego 
jarmarku brzmiało „Leśna Scena Arbore-
tum Wirty”. Królowała więc sztuka – i  to 
wielu gatunków. Były m.in. liczne stoiska 
ze sztuką ludową i  regionalną, na których 
można było podziwiać i  kupić przepiękne 
rękodzieło: obrazy, rzeźby, hafty, ceramikę, 
biżuterię, wyroby z wikliny, lawendy i wiele 
innych. Zaprezentowano także wystawę 
poplenerową XVI Pleneru Artystów Lu-

dowych Pomorza. Zjechali się też artyści 
i twórcy, z którymi można było się spotkać, 
porozmawiać i poznać ich twórczość. A kli-
mat Wirt takim rozmowom o sztuce bardzo 
sprzyja! 

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się 
także warsztaty artystyczne – malowanie 
na szkle, wyplatanie z korzeni i wikliny czy 
warsztaty z  haftu. Nie zabrakło również 
stoisk edukacyjnych – leśnicy z Nadleśnic-
twa Kaliska przybliżali gościom wiedzę 
o polskich lasach i gospodarce leśnej. Były 
quizy, gry i  – ulubione przez najmłodszych 
- leśne tatuaże. Można też było sprawdzić 
się w konkursach wiedzy leśnej i regional-
nej oraz zwiedzić ogród z  przewodnikiem, 
z  czego skorzystało wielu gości. Jarmark 
odwiedzili bracia z  Bractwa Kurkowego, 
którzy opowiedzieli o  swojej pasji i  stanęli 
w szranki turnieju strzeleckiego.

W ostatnią niedzielę wakacji 
wszystkie drogi prowadziły 
do Arboretum Wirty w gminie 
Zblewo. Tysiące gości bawiło 
się tu do późnego wieczora 
na Jarmarku Kociewskim, 
zorganizowanym pod patro-
natem Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku.

Z

JARMARK KOCIEWSKI 
W ARBORETUM WIRTY
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Podczas jarmarku nie mogło zabraknąć 
wspaniałej sztuki kulinarnej – opartej na 
zdrowych, lokalnych produktach. Swoje 
stoiska ze swojskimi specjałami wystawiły 
Gospodynie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz 
gospodarstwa ekologiczne z  regionu. Na 
stołach pyszniły się więc swojskie kuchy, 
zupy, pieczywo, sery, przetwory i tradycyj-
na kuchnia kociewska. Gospodynie wzięły 
udział w  konkursie kulinarnym, a  zgłoszo-
ne do niego potrawy – jak podkreślało jury 
– zachwycały smakiem. Zwyciężyła mytka 
w  kapuście z  grzybami ugotowana przez 
KGW Osieczna, a  kolejne miejsca zajęły 
zrazy kociewskie zgłoszone przez KGW Mo-
draki z  Borzechowa oraz kociewska zupa 
konopna KGW Zblewo.

Wielką atrakcją jarmarku było pachnące 
lasem stoisko - „Dobre z  Lasu”. Przez cały 
dzień można było tu posmakować leśnych 
specjałów, a ustawiła się po nie długa ko-
lejka chętnych. Królowała dziczyzna: aro-
matyczne wędliny, pasztety i  pyszny sma-
lec z dzika, serwowany na pajdach chleba. 
Do tego marynowane grzyby (opieńki, 
podgrzybki i  kurki) oraz pyszna żurawina 
i  borówka z  gruszką po pomorsku. Goście 

byli zachwyceni i  z  apetytem zajadali się 
leśnymi przysmakami nie kryjąc, iż rzadko 
mają okazję posmakować takich specjałów. 

A  to nie wszystko! O  tym, jak zdrowym, 
cennym – a nade wszystko smacznym - pro-
duktem jest dziczyzna i  produkty z  lasu 
przekonywał podczas jarmarku Mariusz 
Gachewicz – szef kuchni na zamku w Gnie-
wie. Przez całe popołudnie Szef gotował dla 
publiczności na bazie tych właśnie produk-
tów. W roli kuchcików doskonale sprawdzili 
się zaś podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy w  Kleszczewie Kościerskim. 
Kucharzom towarzyszyła liczna grupa go-
ści, która z ciekawością podglądała i podzi-
wiała przygotowania do wielkiego gotowa-
nia, a potem - sam pokaz kulinarny. Na finał 
zaś – wielka degustacja dań, a serwowano 
m.in. kaszankę z  kurkami, gulasz z  dziczy-
zny, krupnik i wątrobę z dzika. 

Na jarmarku nie zabrakło też muzyki! Przez 
cały dzień na Leśnej Scenie prezentowały 
się zespoły i  wokaliści z  Kociewia – było 
wesoło, kolorowo i  gwarnie. A  na finał 
Jarmarku Kociewskiego organizatorzy 
przygotowali coś naprawdę wyjątkowe-

go - plenerowe przedstawienie „Mayday 
2” w  wykonaniu znakomitego Teatru im. 
Aleksandra Sewruka z Elbląga. Goście byli 
zachwyceni teatrem „pod gwiazdami” tym 
bardziej, że spektakl był lekki i rozbawił do 
łez. No i pogoda – doskonała!

Jednym słowem: Jarmark Kociewski w  Ar-
boretum Wirty był naprawdę piękną pro-
mocją Kociewia i  świetnym finałem waka-
cji. A  organizatorami tego wydarzenia byli 
– działający w DOBRYM partnerstwie: Nad-
leśnictwo Kaliska, Zrzeszenie Kaszubsko 
Pomorskie – Oddział Kociewski w  Zblewie, 
Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” 
oraz Gmina Zblewo.

AUTOR : UG Zblewo
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Zintegrowany projekt rewita-
lizacyjny prowadzony przez 
Gminę Pelplin składa się 
z dwóch mniejszych, które 
nie mogą bez siebie funkcjo-
nować. Są to: Pelplin – nowe 
horyzonty oraz Rewitalizacja 
zdegradowanej przestrzeni 
w obrębie ulic: Starogardzka, 
Limanowskiego, Szpitalna, 
Pólko w Pelplinie. Ich celem 
jest wielopłaszczyznowa 
rewitalizacja społeczna, którą 
planuje się osiągnąć zarów-
no poprzez realizację zadań 
inwestycyjnych, jak i działania 
wspierające osoby z obszaru 
rewitalizacji.

imo, iż na terenie 
samego obszaru 
z d e g r a d o w a n e g o 
nie można zauwa-
żyć jeszcze żadnych 

zmian, prace nad realizacją projektu „Rewi-
talizacja zdegradowanej przestrzeni w  ob-
rębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, 
Szpitalna, Pólko w Pelplinie” trwają. W zaci-
szu biur wykonywane są prace projektowe, 
które obecnie dotyczą remontu sali gimna-
stycznej przy ul. Starogardzkiej, budowy 
budynku Centrum Wsparcia Rodzin oraz re-
montu budynku komunalnego przy ul. Staro-
gardzkiej 4. Zakresy projektu zostały uzgod-
nione już przez jednostkę realizującą projekt 
i przekazane do uzgodnień Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków. 

Jednym z  ciekawszych elementów, które 
pozwolą na wspomnienie historii Pelplina 
jest projektu muralu, jaki został zaplano-
wany do stworzenia na ścianach sali spor-

towej i  budynku komunalnego od strony 
ul. Starogardzkiej. Mural w swym zamyśle 
nawiązywać ma do historycznej zabudowy 
dawnej ul. Szosowej, gdzie znajdował się 
sklep kolonialny, restauracja i sala widowi-
skowa będąca własnością M. Różyńskiego. 
Właśnie w  tej sali odbywały się przedsta-
wienia teatralne, zabawy taneczne, a  po 
1920 r. urządzano w  niej wiece polityczne. 
Projekt muralu także jest obecnie uzgad-
niany przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Koszty zakontraktowanych in-
westycji wynoszą 2.824.000,00 zł, w  tym 
dofinansowanie unijne stanowi kwotę 
1.492.357,72 zł.

Pozostałe zadania składające się na pro-
jekt rewitalizacyjny, tj.: zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej przy osiedlach Li-
manowskiego i  Szpitalna oraz zagospoda-
rowanie terenów leśnych przy ul. Pólko są 
w ostatniej fazie przygotowań postępowa-
nia przetargowego.

M

REWITALIZACJA 
W PELPLINIE

RELACJA Z REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ
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Z uwagi na to, że budowa budynku Centrum 
Wsparcia Rodzin zostanie zakończona na 
w I kwartale 2023 r., podjęto decyzję o re-
alizacji projektu Pelplin – nowe horyzonty, 
w  tymczasowym obiekcie zlokalizowanym 
na obszarze rewitalizacji.

W ramach projektu „Pelplin - nowe horyzon-
ty” utworzono Centrum Wsparcia Rodzin 
w  Pelplinie (CWR), które działa w  dwóch 
płaszczyznach: specjalistyczne wsparcie 
rodzin oraz wsparcie dzienne obejmują-
ce wsparcie dzieci. Od 1 kwietnia 2022 r. 
opieką została objęta grupa ok. 50 osób ze 
zdiagnozowanego obszaru zdegradowane-
go, która dotychczas skorzystała z  nastę-
pujących działań:

• Zajęcia z arteterapii - zajęcia z wykorzy-
staniem różnych dziedzin artystycznych: 
rzeźba, malarstwo, taniec czy śpiew. Spo-
tkania odbyły się 16 i  18 maja, podczas 
których uczestnicy słuchali muzyki, ma-
lowali i rozmawiali o swoich emocjach.

• Zajęcia edukacyjne „Żywa lekcja hi-
storii” - spotkanie odbyło się 23 maja, 
podczas którego uczestnicy mieli okazje 
zapoznać się z życiem średniowiecznego 
rycerza.

• Zajęcia z  muzykoterapii - zajęcia wyko-
rzystujące muzykę jako środek stymu-
lujący rozwój dziecka i  korygujący ich 
zachowanie. Spotkania odbyły się 6 i  8 
czerwca, podczas których uczestnicy 
śpiewali, grali na instrumentach oraz 
malowali.

• Zajęcia edukacyjne „Jak powstaje weł-
na” - spotkanie odbyło się 15 czerwca, 
podczas którego uczestnicy zapoznali 
się z całym procesem pozyskiwania weł-

ny, od chowu owcy aż po jej strzyżenie. 

• Grupowe zajęcia z  psychologiem - zaję-
cia miały miejsce 13 czerwca, podczas 
których uczestnicy rozmawiali nt. emocji 
oraz oglądali film edukacyjny. 

• Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 
w  Warszawie – wyjazd odbył się 23 
czerwca i obejmował wizytę w Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie.

W  najbliższym czasie planowane jest wy-
jazd do zielonej szkoły na Kaszubach oraz 
wyjazd w  góry. Wartość projektu wynosi 
1.000.000,00 zł, z  czego dofinansowanie 
unijne wynosi 950.000,00 zł.

Zintegrowany projekt rewitalizacji reali-
zowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w  ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, w ramach działania 8.1.2 Kom-
pleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
w  miastach poza Obszarem Metropoli-
talnym Trójmiasta współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego możliwym się stała „Rewitalizacja 
zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: 
Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, 
Pólko w Pelplinie” oraz poddziałania 6.2.2. 
Rozwój usług społecznych.

AUTOR : UMiG Pelplin
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TO BYŁO SPORTOWE 
I MUZYCZNE LATO 
W GMINIE KOLBUDY

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że Gmina Kolbudy stanowi 
dużą turystyczną atrakcję dla mieszkańców okolicznych 

samorządów, którzy w sezonie letnim licznie i chętnie 
odwiedzają miejscowe kąpielisko oraz przystań żeglarską. 

Do tych walorów dodać należy malownicze tereny leśne, 
które w ciepłe dni kuszą amatorów pieszych wędrówek 
czy miłośników turystyki rowerowej. Nie bez znaczenia 

pozostaje bogata oferta wydarzeń artystyczno – sportowych 
jaką co roku przygotowuje lokalny samorząd. Również tym 

razem od czerwca do września gminę odwiedziły tysiące 
gości spragnionych aktywnego wypoczynku.

bogatej oferty korzystają 
oczywiście również miesz-
kańcy gminy Kolbudy, dla 
których w  sezonie letnim 

przygotowano atrakcyjną propozycję kultu-
ralną oraz sportową. 

- Rzeczywiście wypożyczalnia sprzętu wod-
nego i  strzeżone kąpielisko cieszyły się 
w  tym sezonie wyjątkowo dużym  zaintere-
sowaniem – mówi wójt Andrzej Chruścicki. 
– Okolice Zbiornika Bielkowskiego stały się 
w  letnim okresie prawdziwym centrum roz-
rywki. Zorganizowaliśmy szereg wydarzeń 
muzycznych, sportowych, a  nawet motory-
zacyjnych. Nie kryję satysfakcji z  faktu, że 
nasze wydarzenia spotykają się z  tak pozy-
tywnym odbiorem. Regularnie staramy się 
urozmaicać i ulepszać naszą ofertę.

Z
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Niekwestionowanym gwiazdami muzycz-
nego lata w  Kolbudach były Roksana Wę-
giel i Kasia Kowalska, które w czerwcu za-
inaugurowały tegoroczny wakacyjny sezon. 
Oba wydarzenia oklaskiwało kilka tysięcy 
widzów. Okazję do występów przed liczną 
publicznością miały również lokalne talen-
ty, których w gminie Kolbudy nie brakuje.

Dużym sukcesem organizacyjnym zakoń-
czył się też zorganizowany w lipcu „Garbus 
blues festiwal”, który był imprezą łączącą 
muzykę, motoryzację i… sport. Zlot sta-
nowił prawdziwą ucztę dla fanów legen-
darnych aut, które w  długim korowodzie 
dumne i lśniące przemierzały ulice Kolbud 
i okolicznych miejscowości.

- W  połowie wakacji gościliśmy w  Kolbu-
dach dumnych posiadaczy legendarnych 
Volkswagenów garbusów, którzy przyjecha-
li do nas z całej Polski – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. – Wydarzeniu temu towarzyszył 
mały festiwal, na którym wystąpiły zespoły 
grające bluesa. Równolegle na boisku przy 
plaży rozgrywano turniej futbolu flagowe-
go, który na stałe wpisał się już w kalendarz 
naszych imprez sportowych. To odmiana 
futbolu amerykańskiego, która zyskuje co-
raz większą popularność, a  w  przyszłości 
ma szansę stać się dyscypliną olimpijską. 
Do Kolbud przybyli zawodnicy z różnych re-
gionów kraju, którzy na co dzień występują 
w najwyższych klasach rozgrywkowych fut-
bolu amerykańskiego.

To nie jedyna dyscyplina sportu, w  której 
swoich sił latem spróbować mogli miesz-
kańcy i  zaproszeni goście. Na obiektach 
sportowych gminy rywalizowali również że-
glarze, koszykarze, siatkarze czy tenisiści.

- Kalendarz wakacyjnych imprez był napraw-
dę ciasno wypełniony – mówi wójt Andrzej 
Chruścicki. – Niemal w  każdy weekend za-
praszaliśmy fanów sportu, muzyki czy kina 
na jakieś wydarzenie. Organizowaliśmy fil-
mowe pokazy na plaży, czy wyjątkowy kon-
cert muzyki filmowej w  wykonaniu Joanny 
Aleksandrowicz. Wydarzenie odbyło się 

w blasku pochodni i ognisk nad samym brze-
giem jeziora. To niezapomniane przeżycie. 

Gmina Kolbudy, jak co roku, zapewniła też 
zorganizowane formy letniego wypoczynku 
dla swoich młodych mieszkańców. W  tym 
również dla uczniów z zaprzyjaźnionego Ja-
worowa w Ukrainie.

- Nasze dzieci i  młodzież korzystały m.in. 
z  oferty zajęć żeglarskich, tenisowych czy 
artystycznych – mówi zastępczyni wójta 
Anita Richert-Kaźmierska. – W  dofinan-
sowanych przez samorząd lub darmowych 
półkoloniach wzięło udział około pół ty-
siąca młodych ludzi. W  drugiej połowie 
sierpnia naszą gminę odwiedzili natomiast 
uczniowie z  Ukrainy, których bliscy zginęli 
lub odnieśli rany w toczonych za wschodnią 
granicą działaniach wojennych. Zadbali-
śmy o  szereg atrakcji dla naszych gości, 
którzy choć na chwilę mogli oderwać się 
od dramatu, który każdego dnia rozgrywa 
się w  ich kraju. Wspólnie z  mieszkańcami 
zorganizowaliśmy też zbiórkę przyborów 

szkolnych, w które wyposażyliśmy młodzież 
z Jaworowa.

Na nudę narzekać nie mogli również Se-
niorzy, którzy regularnie uczestniczą w or-
ganizowanych w  gminie zajęciach. Starsi 
mieszkańcy także kochają sport i  chętnie 
przystępują do rywalizacji sportowej. 
W  Kolbudach już po raz trzeci zorganizo-
wano Kolbudy Senior Challenge 2022, czyli 
olimpiadę dla seniorów, w  której wzięło 
udział blisko stu zawodników. Najwcześniej 
urodzona uczestniczka sportowych zma-
gań liczyła sobie …90 wiosen. 

Mieszkańcy gminy, którzy w  ostatnich 
dniach sierpnia festynem rodzinnym w Ko-
walach podsumowali tegoroczne lato z nie-
cierpliwością wypatrują już kolejnych wa-
kacji. Nie oznacza to jednak, że na kolejne 
atrakcje sportowo-kulturalne przyjdzie im 
poczekać aż do sezonu letniego. Jesienna 
oferta zawierająca propozycje o charakte-
rze kulturalnym i  sportowym również jawi 
się obiecująco. 

AUTOR : UG Kolbudy
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- Zawody smoczych łodzi to niezwykle emo-
cjonujące – również dla kibiców – widowisko 
sportowe. Jesteśmy dumni, że kolejny raz 
marina w  Błotniku była gospodarzem tak 
niezwykłego wydarzenia o  bardzo wysokim 
poziomie sportowym. To doskonała pro-
mocja nie tylko przystani, ale także gminy 
Cedry Wielkie – mówi nam Janusz Goliński, 
wójt gminy Cedry Wielkie.

Najlepszych zawodników nagradzali m.in. 
wójt Janusz Goliński i  Justyna Słowińska, 
przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie.

- Marina w Błotniku staje się centrum spor-
tów wodnych dla dzieci i młodzieży. Aktywny 
wypoczynek jest najlepszą formą spędzania 
wolnego czasu, dlatego zachęcam młodych 
ludzi do wypoczynku właśnie nad wodą. 
Mam nadzieję, że w  Błotniku organizowane 
będą zawody w różnych innych dyscyplinach, 
w których mogłyby uczestniczyć młode oso-
by – dodaje Justyna Słowińska.

Zdaniem zawodników, biorących udział 
w imprezie, były to najlepiej obsadzone re-
gaty w Polsce.

- Uczestników przyciąga już samo miejsce. 
Błotnik idealnie nadaje się bowiem do tego 

typu imprez. Przekop kanału ułatwia rozsta-
wienie torów regatowych, co też sprawia, 
że są sprawiedliwe warunki dla wszystkich 
załóg. Dodać trzeba, że rozstawieniem to-
rów zajmowali się licencjonowani sędziowie 
z  Polskiego Związku Kajakowego i  Polskiej 
Federacji Łodzi Smoczych. Na zawody do 
Błotnika można przyjechać całymi rodzina-
mi, ponieważ w czasie regat dzieci mają za-
pewnioną opiekę, a rodzice mogą się skupić 
na zawodach – podkreśla Michał Grenda, 
prezes Stowarzyszenia Smocza Aura.

Śmiało można powiedzieć, że zawody 
w  Błotniku były swego rodzaju mistrzo-
stwami Polski, bo startowali sami najlepsi. 
Do rywalizacji przystąpiło 40 osad z 20 klu-
bów. Rozegrano 38 wyścigów.

- Wyścigi smoczych łodzi to dyscyplina, która 
wciąż rozwija się. Plany rozwoju pokrzyżowa-
ła pandemia, w czasie której zorganizowano 
tylko dwie imprezy – w tym jedną w Błotniku. 
W  przyszłość patrzymy jednak z  optymi-
zmem – dodaje Michał Grenda.

Smoki znów opanowały Błotnik
Nasza gmina słynie w regionie z organizacji rekreacyjnych imprez. Tydzień temu informowaliśmy o rajdzie 

rowerowym, w którym uczestniczyło 150 osób. Z kolei w minioną sobotę na wodach w Błotniku odbyły się V 
Żuławskie Regaty Łodzi Smoczych, w których startowały najlepsze osady w Polsce.

AUTOR: UG Cedry Wielkie
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Gmina Sztum ma dużo połączeń komer-
cyjnych, obsługujących  miejscowości po-
łożone wzdłuż drogi krajowej 55 oraz dróg 
wojewódzkich z  Malborkiem i  Kwidzynem 
oraz gminami ościennymi. Funkcjonuje też 
komunikacja kolejowa. Poza tą siecią po-
zostają mieszkańcy z  miejscowości odda-
lonych od tych traktów, które to operatorzy 
komercyjni, kierując się rachunkiem ekono-
micznym, nie chcą obsługiwać. 

Powstała Sztumska Komunikacja Publicz-
na ma wypełniać te białe plamy komuni-
kacyjne. Opiera się na połączeniach przede 
wszystkim wewnątrzgminnych, które za-
pewniają dowozy dzieci do szkół i  przed-
szkoli. Teraz trasy zostały odpowiednio 
wydłużone i zmodyfikowane, aby umożliwić 
mieszkańcom z  terenów wiejskich łatwiej-
sze dotarcie do Sztumu.

Funkcjonuje osiem linii, łączących miejsco-
wości gminy ze stolicą powiatu. Trasy więk-
szości obejmują obszar gminy - dwie z nich 
przebiegają także przez sąsiednią gminę 
Ryjewo.

Samorząd sztumski bardzo liczy na to, że 
jakaś część osób korzystających do tej pory 
z  samochodów, zwłaszcza dojeżdżających 
do pracy, wybierze transport zbiorowy. Jest 
tańszy i - co niebagatelne – mniej samocho-
dów to mniejsza emisja spalin.

Zbudowanie siatki połączeń gminnego, pu-
blicznego transportu zbiorowego na bazie 
linii dowozów szkolnych z jednej strony ma 
spopularyzować te połączenia, umożliwia-
jąc obniżenie cen biletów w  stosunku do 
obowiązujących w  przewozach komercyj-
nych, a  z  drugiej strony zmniejszy koszty 
realizowanego przez gminę zadania wła-
snego, jakim jest dowóz uczniów. 

Pierwsze miesiące funkcjonowania 
Sztumskiej Komunikacji Publicznej po-

każą, czy przewozy w  zmienionej formie 
cieszą się większym powodzeniem niż do-
tychczas. I  czy będzie się dalej rozwijać. 
Na bieżąco zbierane są opinie mieszkań-
ców. Po kilku dniach od wprowadzenia 
komunikacji publicznej  wpłynęły do ma-
gistratu sugestie dodatkowych przystan-
ków i  przedłużenie jednej z  tras do miej-
scowości w  sąsiedniej gminie. Wszystko 
to wymaga analiz. Gęstsze usytuowanie 
przystanków (proszę naprzeciw moje-
go domu!) spowoduje wydłużenie czasu 
przejazdów, ale też większą emisyjność 
spalin.

Sądząc po reakcjach w  mediach społecz-
nościowych, nowa propozycja zyskała 
aprobatę.  A  „Dwójką” można dojechać do 
samego Piekła. Tego nad Wisłą.

Dwójką do Piekła
Rozpoczęła działalność Sztumska 
Komunikacja Publiczna, która 
wykorzystuje sieć dowozów dzieci 
do szkół i przedszkoli. 

AUTOR: UM Sztum
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