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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce ko-
lejny, 45 numer Expressu Biznesu. Lekturę magazynu propo-
nujemy rozpocząć od materiału okładkowego, czyli rozmowy 
z Magdaleną Rutkowską, nową właścicielką marki BATYCKI. 
Nasz rozmówca wspomina o początkach swojej kariery w fir-
mie, źródłach inspiracji i nietuzinkowej filozofii marki.

Ważne punkty numeru to także materiał o zmianach per-
sonalnych w firmach i instytucjach regionu, artykuł o nowych 
rektorach na pomorskich uczelniach, nasz raport o rosnącej 
liczbie milionerów i rozmowa z prezesem zarządu Pomorskie-
go Klubu Biznesu.

Państwa uwadze polecamy także obszerny artykuł na temat 
specyfiki inwestowania w nieruchomości turystyczne w Hisz-
panii. W materiale zawarliśmy analizę tego rynku, porównali-
śmy możliwość inwestycyjne do polskiej specyfiki, opisaliśmy 
także prognozy rozwoju w 2017 roku.

W aktualnym numerze pojawiła się również relacja z konkur-
su „Pomorska Nagroda Rzemiosła 2016” i materiał o otwarciu 
ważnej inwestycji dla Trójmiasta, czyli Centrum Handlowego 
Metropolia.

Na koniec zapraszamy do lektury działu „Lifestyle” zwią-
zanego przede wszystkim z relaksem i spędzaniem wolnego 
czasu. Znajdziecie tam Państwo relacje z ciekawych wydarzeń 
biznesowych, materiał o rosnącej popularności golfa i inspi-
rujący wywiad z nietuzinkowym Szefem Kuchni. W rubryce 
odnotowaliśmy także wybrane i ważne wydarzenia biznesowe 
i kulturalne.

                Życzymy miłej lektury!

Piotr Ruszewski
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jakości
Jest pełna energii do działania, pasji do tworzenia i nadziei na sukces. Nam opowiada o swoich inspi-
racjach, początkach w branży i planach na przyszłość. Z Marią Magdaleną Rutkowską, nową właści-
cielką marki BATyCKI, rozmawia Anna Walk.

Ciężka praca, chęć realizacji zamierzonych 
celów i całkowite oddanie przyniosły zasłu-
żony efekt. Jest Pani właścicielką marki Ba-
tycki. Jak to się wszystko zaczęło?

- BATYCKI od zawsze był dla mnie synoni-
mem luksusu i prestiżu. Do dzisiaj pamiętam 
swoją pierwszą, „bursztynową” torebkę. Była 
bardzo elegancka i oczywiście czarna. Dzięki 
temu idealnie pasowała do większości styliza-
cji. Nosiłam ją jednak wyłącznie na wyjątko-
we okazje. Dbałam o nią, aby służyła mi jak 
najdłużej. Zaraz po studiach, nie był to moim 
zdaniem przypadek, znalazłam ogłoszenie, że 

firma BATYCKI poszukuje pracownika do 
biura w Gdańsku. W ten sposób  rozpoczęła 
się moja przygoda z marką, która obecnie jest 
dla mnie całym życiem. 

Entuzjazm, pasja i oddanie. Co jeszcze spra-
wiło, że udało się Pani osiągnąć tak wiele?  

- Całkowicie zaangażowałam się w to, co ro-
biłam. Doskonale wiedziałam, że biorę udział 
w tworzeniu czegoś wyjątkowego. W związku 
z tym dawałam z siebie wszystko. Dla mnie 
było to ogromne wyzwanie, w którym całko-
wicie się spełniałam. Diametralnej zmianie 

Tworzymy 
produkTy

najwyższej

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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moje życie uległo, gdy kupiłam firmę BA-
TYCKI i stałam się jej nową właścicielką. 

Bycie właścicielem firmy to ogromne 
wyzwanie. Bycie właścicielem marki 
BATYCKI to zadanie, które może nie-
jednego przerosnąć. Mimo pewnych 
obciążeń Pani podjęła to ryzyko i od 
razu przystąpiła do ciężkiej pracy. 

- Skorzystałam z zaufania, jakim obda-
rzył mnie zespół doświadczonych i wy-
kwalifikowanych pracowników. Wyszłam 
z założenia, że stworzę nowoczesną 
manufakturę, która będzie nie tylko od-
powiedzią na oczekiwania klientów, ale 
i wyznacznikiem trenów. Pomagają mi 
w tym znakomici specjaliści, z którymi 
pracuję. Dzięki nim mogę projektować, 
produkować i sprzedawać produkty naj-
wyższej jakości. 

Świadoma swojej wartości kobieta to 
docelowy klient Państwa firmy. Speł-
niony mężczyzna nie powinien się jed-
nak czuć pokrzywdzony. Co marka BA-
TYCKI oferuje panom?

- Proponujemy przede wszystkim ak-
tówki, portfele i wizytowniki. Dodatko-
wo oferujemy teczki, a także torby na si-
łownię bądź laptopy. Wszystkich, którzy 
chcieliby zobaczyć, co i w jaki sposób 
produkujemy, zachęcamy do odwiedze-
nia naszej nowej fabryki i show roomu 
w Gdańsku. Z całą naszą ofertą można 
również zapoznać się na stronie Batycki.
pl.

Śledzenie trendów to podstawa w Pani 
branży. W tym przypadku ważne są 
też inspiracje. Co zachęca Panią do 
tworzenia?

- Inspiruje mnie ojczyzna mody, designu 
i wszystkiego, co piękne. Mam tutaj na 
myśli Włochy. Uwielbiam energię tego 
kraju. Dlatego często tam bywam. Każ-

da podróż do Włoch to nowe pomysły 
na niepowtarzalne wzory i unikalne linie 
produktów.

Wszystkie kolekcje marki BATYCKI są 
wyjątkowe. Linie jednocześnie zacho-
wują swój tradycyjny styl. Czym cha-
rakteryzują się najważniejsze z nich?

- Kolekcja PRESTIGE to luksusowe to-
rebki, które stworzone zostały na wyjąt-
kowe okazje. Produkty powyższej linii 
produkowane są w limitowanych seriach. 
Kierujemy je do najbardziej wymaga-
jących klientek, które już znają i cenią 
markę BATYCKI. Modele Adele i Sophie, 
które należą do tej kolekcji, cieszą się nie-
słabnącym powodzeniem i z pewnością 
będą z nami jeszcze przez wiele lat. Z ko-
lei torebki w kolekcji CLASSIC cechuje 
tradycyjny styl i wyjątkowy umiar. 
Charakteryzują się one nie-
powtarzalną harmonią 
kształtów i kolorów. 
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Paniom, które poszukują elegancji 
i własnego stylu, z powyższej serii 
proponujemy modele 2Day i Saint 
Tropez. Kobietom dynamicznym, 
nowoczesnym i pełnym energii de-
dykujemy kolekcję CITY. Wygodne 
i wielofunkcyjne modele są idealne na 
każdą okazję. W tym przypadku kró-
lową jest torebka RockU, która do serc 
klientek trafiła poprzez swoją formę 
i użyteczność. W tej chwili dostępna 
jest w wielu fasonach i kilku kolorach.

Czym kieruje się Pani w działaniu? 
Co jest najważniejsze w przypadku 
prac nad nowymi kolekcjami?

- Z szacunku dla tradycji już od wielu 
lat tworzymy produkty, które cechuje 
najwyższa jakość, elegancja i dobry 
gust. Ale to, na czym mi najbardziej 
zależy, to, aby marka BATYCKI, któ-
rej jestem właścicielką, nieodmien-
nie kojarzyła się z tym, co wyjątkowe 
i piękne zarazem. Żeby była obiektem 
pożądania i prestiżu, jakim dla mnie 
była kiedyś właśnie torebka z burszty-
nowym oczkiem.

KoleKcja PReSTIGe To luKSuSo-
we ToRebKI, KTóRe STwoRzone 

zoSTały na wyjąTKowe oKazje. 
PRoduKTy PowyżSzej lInII PRo-
duKowane Są w lImITowanych 

SeRIach. KIeRujemy je do najbaR-
dzIej wymaGających KlIenTeK, 
KTóRe już znają I cenIą maRKę 

baTycKI.

”





Kto, gdzie 
i za kogo?

Nowe osoby na najwyższych stanowiskach w regio-
nie. Do zmian personalnych doszło przede wszyst-
kim w instytucjach publicznych. Sprawdź, kto i gdzie 
obecnie gra pierwsze skrzypce?

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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andrzej dolny,
dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego 
w Lubaniu

Na stanowisku dyrektora Po-
morskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Lubaniu Andrzej 
Dolny zastąpił Aleksandra Macha. 

Nowy szef PODR-u z doradztwem rol-
niczym związany jest od początku swojej kariery zawodowej. 
W styczniu 1993 roku rozpoczął pracę w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie, a w 1999 roku (w związku z nowym 
podziałem administracyjnym kraju) w Pomorskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. W maju 2006 roku został 
powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Następnie zarzą-
dzał Działem Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa 
Domowego i Agroturystyki, a w roku 2013 został kierowni-
kiem Biura Powiatowego PODR w Chojnicach. 

joanna KazanowsKa,
Warmińsko-Mazurski 
Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska 

To absolwentka Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego. Od 

2003 roku posiada tytuł doktora 
inżynierii nauk rolniczych w za-

kresie kształtowania środowiska. 
W 2013 roku ukończyła studia pody-

plomowe Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Od 2006 roku aż 
do października br. była starszym wykładowcą Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach, gdzie prowadziła 
zajęcia laboratoryjne, wykłady i seminaria dla studentów 
na kierunkach technicznych związanych z zarządzaniem 
i ochroną środowiska. Jest promotorką około trzydziestu 
prac magisterskich o charakterze analityczno-projektowym 
w zakresie ochrony środowiska. W 2008 roku została prorek-
torem ds. studenckich i dydaktyki. 

Marcin jastrzębsKi,
p.o. prezesa Grupy Lotos

Dotychczasowy wiceprezes 
ds. operacyjnych od niedawna 
pełni obowiązki prezesa Grupy 

Lotos. To efekt nieoczekiwa-
nego odwołania przez Radę 

Nadzorczą Roberta Pietryszyna. 
Marcin Jastrzębski w latach 2013 - 

2015 był prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym 
Gazoprojektu (Grupa PGNiG). W latach 2013 - 2014 był 
doradcą zarządu PGNiG. Wcześniej, w latach 2008 - 2013 
zatrudniony był w Polkomotelu jako dyrektor centralnego 
departamentu zakupów, a także dyrektor zarządzający IT. 
W latach 2006 - 2010 był prezesem zarządu i dyrektorem 
naczelnym MPR „Sarmatia”. W latach 2006 - 2008 był 
członkiem zarządu ds. strategii i operacji PERN Przyjaźń. 
W zarządzie Grupy Lotos zasiada od maja, kieruje również 
spółką Lotos Petrobaltic.

Krzysztof KrasowsKi,
prezes Elbląskiego 
Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej 

Były dyrektor Energa-Kogene-
racja w Elblągu na stanowisko 

prezesa EPEC został powołany na  
 początku listopada. Krzysztof Kra-
sowski ma 37 lat. Jest absolwentem Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Gdańskiej. W 2009 roku uzyskał tytuł doktora 
nauk technicznych na Politechnice Gdańskiej w dziedzinie 
wymiany i wymienników ciepła. W 2015 roku ukończył stu-
dia MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia 
Menedżerów i Uniwersytet Gdański. W latach 2004-2008 
był pracownikiem Wydziału Mechanicznego Politechniki 
Gdańskiej. W 2008 roku został pracownikiem Energa-Koge-
neracja Sp. z o.o. na stanowisku dyżurnego inżyniera ruchu. 
Od 2010 roku był dyrektorem inwestycji i rozwoju, a następ-
nie dyrektorem ds. rozwoju w spółce Energa-Kogeneracja 

w Elblągu. 
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Blisko pięć miesięcy temu swoją działalność rozpoczęło gdańskie Centrum Rozwoju Talentów. Miejsce, które 
oferuje nie tylko niezliczone możliwości rozwoju, ale przede wszystkim pomaga odkryć jego źródło – nasz 
osobisty potencjał. Przyjrzymy się temu, co do tej pory udało się zrealizować Centrum, jakie są jego plany 
i cele na kolejne miesiące i wreszcie czy spełnia oczekiwania tych z myślą, o których zostało stworzone?         

TEKST:  Gdański Urząd Pracy | ZDjĘcIA:  Gdański Urząd Pracy

Edukacja 
drugiej generacji, 

w CRT piszczy
czyli co
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Jeszcze niedawno tego typu instytucja stworzona 
przez urzędników, niezwykle innowacyjna, a z drugiej 
strony dostępna dla każdego mogłaby się wydawać 
jedynie wizjonerską mrzonką. Okazuje się jednak, że 
nie trzeba ani wyjeżdżać za granicę, ani płacić dużych 
pieniędzy, aby skorzystać z usług nowoczesnego cen-
trum diagnostyki talentów. 

centruM stawia 
na rozwój Młodych

Jedną z głównych idei, która od samego początku 
przyświecała powstaniu Centrum było stworzenie 
naturalnej przestrzeni dla najmłodszych, którzy już 
niedługo będą decydowac o tym, w jakim kierunku 
pójdzie rynek pracy. 
- Chcieliśmy stworzyć miejsce nie tylko nowoczesne 
i odpowiadające na potrzeby świadomej, a przez to 
niezwykle wymagającej młodzieży, ale przede wszyst-
kim przyjazne. Takie, które stanie się platformą do 
twórczych spotkań i kreatywnej pracy nad ich wro-
dzonymi talentami. Dodatkowo od przyszłego roku 
planujemy zacieśnić współpracę ze szkołami zawodo-
wymi, a tym samym zdjąć z nich odium szkół drugiej 
kategorii. Takie działania sa nie tylko potrzebne, ale 
wręcz konieczne. Emigracja i niż demograficzny spo-
wodowały na rynku ogromny deficyt specjalistów-
rzemieślników, którego skutki już dziś widać gołym 
okiem – zauważa Roland Budnik, dyrektor Gdańskie-
go Urzędu Pracy.
Jesień to wyjątkowo intensywny czas dla CRT, które 
oprócz codziennych spotkań i warsztatów, od paź-
dziernika organizuje także cykl konferencji promują-
cych jego działalność. Najbliższa z nich odbędzie się 
już 21 listopada (szczegóły na stronie www.centrum-
talentow.pl), a jej adresatami będą przedstawiciele 
instytucji i placówek 
oświatowych, dyrek-
torzy szkół, nauczy-
ciele, wykładowcy 
akademiccy, a także 
rodzice i uczniowie. 
W trakcie niej or-
ganizatorzy wspól-
nie z zaproszonymi 
gośćmi wydarze-
nia przyjrzą się 
bliżej kompeten-
cjom przyszłości 
oraz wyzwaniom, 
jakie stawia przed 
edukacją dzisiej-
szy rynek pracy, 
a także najnowszym 
trendom zarówno w kształceniu młodzieży. 
Dowiemy się również jak kształcić młode pokolenia, 
aby odkrywać i rozwijać ich zawodowy potencjał.

Oferta Crt 
dla młOdzieżyWARSZTATY DLA UCZNIÓW

zajęcia warsztatowe dla młodzieży z zakresu: po-znania zawodów i zapo-trzebowania na zawód, po-znawania swoich mocnych i słabych stron, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, podejmowania decyzji, znalezienia własnej drogi zawodowej, komunikacji, asertywności. 

DORADZTWO INDYWIDUALNE 

DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW

w ramach doradztwa indywidualne-

go dla uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych proponowany 

jest cykl spotkań z uczniem i rodzicem 

w naszym centrum Rozwoju Talen-

tów, na który składa się pogłębiony 

wywiad dotyczący osoby badanej, 

wykonanie testów badających zain-

teresowania i umiejętności danego 

ucznia oraz omówienie uzyskanych 

wyników oraz przekazanie wskazó-

wek do rozwoju i dalszego działania.

SPOTKANIA DLA SZKOLNYCH 

DORADCÓW ZAWODOWYCH

konsultacje indywidualne tzw. 
•	

„otwarta furtka”, w zależności 

od potrzeb doradców szkol-

nych, nauczycieli 

spotkania grupowe/ warszta-
•	

towe – tematyka uzależniona 

od potrzeb doradców szkol-

nych np. aktualne tendencje 

na rynku pracy - zapotrzebo-

wanie na zawody 

przesyłanie bieżących infor-
•	

macji dotyczących np. reali-

zowanych projektów, badań 

dotyczących rynku pracy
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coraz więcej 
 

w regionie
Aż 1371 osób z województwa pomorskiego zarobiło w ubiegłym roku co najmniej milion złotych, w 2014 
roku milionerów było tylko 1046. Dane z Izb Skarbowych, gdzie podatnicy muszą wskazać wysokość swoich 
dochodów mówią także o bogaceniu się wybranych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. 
W 2014 milionowe dochody zadeklarowało tam 378 osób, w ubiegłym roku milionerów było aż 457.

milionerów

TEKST:  Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA:  materiały prasowe
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milionerów

Milionerzy na PoMorzu
2013 - 922
2014 -1046
2015 -1371

toP województwa 2015
1. US w Gdańsku - 366
2. US w Gdyni - 299
3. US Wejherowo - 110

Milionerzy w warMii i Mazurach
2013 - 344
2014 - 378
2015 - 457

toP województwa 2015
1. US Olsztyn - 142
2. US Elbląg -  79
3  US Iława -  37

Źródło: Izba Skarbowa w Gdańsku, Izba Skarbowa w Olsztynie

Liczba milionerów wciąż rośnie a statystyki zebrane przez 
Izbę Skarbową w Gdańsku wyraźnie wskazują bogacenie 
się wybranych mieszkańców województwa pomorskiego. 
Taki trend obserwowany jest od kilku ostatnich lat.
- Jak wynika ze statystyk, w województwie pomorskim po-
nownie zwiększyła się liczba podatników, którzy osiągnęli 
dochód powyżej 1 miliona złotych. W roku 2013 były to 
922 osoby, w 2014 "milionowych" podatników było 1046, 
a w ubiegłym roku takich osób było aż 1371– podkreśla 
Wioletta Działdowska z Izby Skarbowej w Gdańsku.
Gdzie mieszkają, albo rozliczają się najbogatsi mieszkańcy 
województwa? 
Najwięcej milionerów zanotowały US w Gdańsku - 366, 
na drugim miejscu znalazły się US w Gdyni, gdzie odno-
towano 229 milionerów, na trzecim miejscu znalazł się US 
w Wejherowie, gdzie w ubiegłym roku 110 osób wskazało 
dochód większy niż milion złotych.
Co ciekawe – duże dochody miały także osoby mieszkające 
w mniejszych miasta, albo tuż obok Trójmiasta. W Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszczu Gdański odnotowano więc 
91 milionerów, w Słupsku było ich 86 a w Sopocie – 81.
Według danych z Izby Skarbowej w ostatnich latach naj-
bardziej dochodowe branże, w których można dorobić się 
milionów to budownictwo, transport i szeroko rozumiany 
handel.
Wyraźny wzrost liczby milionerów widać także w przy-
padku województwa warmińsko-mazurskiego.W 2013 
roku milionowe dochody zadeklarowały tam 344 osoby, 
rok później takich osób było 378 a w 2015 roku liczba mi-
lionerów wzrosła do 457 osób.
Analiza danych z tego województwa wyraźnie pokazuje, 
że milionerzy mieszkają i rozliczają się w dużych mia-
stach. Urząd Skarbowy w Olsztynie w 2015 roku 
odnotował bowiem 142 osoby o dochodach 
co najmniej miliona złotych, w Elblą-
gu było ich 79, na trzecim miejscu 
uplasował się US W Iławie, 
gdzie milionerów było 37. 
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W przypadku województwa warmińsko-
mazurskiego wzrostowi liczby milione-
rów nie towarzyszy jednostkowy wzrost 
dochodów. W 2013 rekordowy dochód 
jednostkowy wyniósł około 9 milionów 
złotych, w kolejnych latach jego wyso-
kość była podobna. 

Posiadanie rekordowych dochodów czę-
sto oznacza także konieczność płacenia 
równie rekordowych podatków - w ubie-
głym roku takich podatek wyniósł około 
1,4 miliona złotych. Rekordowe mogą 
być także zwroty z podatków - jeden 
z podatników otrzymał zwrot z podat-
ku w imponującej wysokości 572 tysięcy 
złotych.

Według Wiesława Łubińskiego, kanclerz 
Loży Olsztyńskiej Business Centre Club 
przyczyny rosnącej liczby milionerów 
mogą być skomplikowane i złożone.
-Wydaje się, że po okresie względnego 
spokoju w gospodarce nastąpił okres nie-
pewności. Jest to niepewność potwier-
dzona badaniami międzynarodowymi 
i obniżeniem wiarygodności Polski, du-
żymi napięciami.. Przedsiębiorcy muszą 
brać pod uwagę te wszystkie czynni-
ki pod uwagę, minimalizować ryzyko 
i poczekać na stabilizację. Stąd właśnie 
pieniądze na koncie, jako efekt realizacji 
dochodów tu i teraz – uważa Wiesław 
Łubiński.

”gustaw MareK brzezin
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Wzrost liczby milionerów w wo-
jewództwie to pozytywny sygnał.
Może mieć to związek z płynącymi 
szerokim strumieniem pieniędzmi 
unijnymi. W poprzedniej perspek-
tywie 2007-2013 wykorzystaliśmy 
około 6,1 mld złotych, w obecnej 
2014-2020 mamy do zagospoda-
rowania 1,7 mld euro. Te środki są 
inwestowane w regionie, zosta-
ją tutaj i wpływają na dobrobyt 
mieszkańców. 

Pozytywny 
sygnał
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- W pierwszym okresie głównie realizo-
waliśmy turystykę przyjazdową z Rosji 
i Białorusi oraz prowadziliśmy agencyj-
ną sprzedaż biletów lotniczych, obecnie 
organizujemy indywidualne i grupowe 
imprezy zagraniczne, od typowych tu-
rystycznych pobytowych, objazdowych 
(Sankt Petersburg, Moskwa, Irkuck, Soczi) 
poprzez imprezy biznesowe, kongreso-
we, targowe do turystyki kwalifikowanej, 
ekstremalnej (Kamczatka, Kaukaz-Elbrus, 
Ałtaj). Turystyka wyjazdowa na Biało-
ruś to nowe wyzwanie, które podjęliśmy 
na Targach Turystycznych w Gdańsku, 
prezentując razem z biurem KONTUR 
Group z Mińska a następnie partnerami 
z Mogilewa, potencjał i możliwości rynku 
turystycznego Białorusi.Zaowocowało to 
znacznym zwiększeniem turystyki wyjaz-
dowej do rejonu brasławskiego, postaw-
skiego i nad Jezioro Narocz. 
A ponieważ podczas turystycznych eska-
pad zwiedza się przed wszystkim zabytki 
przeszłości, pomniki architektury, za-
interesowania p. Aleksandry zaczęły iść 
także w tym kierunku. Założyła Europej-
ską Fundację Ochrony Zabytków, która 
uczestniczyła w wielu transgranicznych 

programach unijnych. Wymieńmy nie-
które z nich:
• Osiemnastu partnerów z dziewięciu 
krajów weszło w skład programu: „Prio-
rytet 1: Wspieranie Innowacji z Regionu 
Morza Bałtyckiego 2007 – 2013” i rozpo-
częło współpracę nad projektem „Cool 
Bricks – Climate Change, Cultural Herita-
ge & Energy Efficient Monuments” („Cool 
Bricks – Zmiany klimatyczne, a dziedzic-
two kulturowe i efektywność energe-
tyczna zabytków”). Projekt narodził się 
w grudniu 2010. Naukowcy z Hamburga 
zaprosili do współpracy partnerów z całej 
Europy. Wśród nich była Europejska Fun-
dacja Ochrony Zabytków.
• Wielu specjalistów już od dawna zasta-
nawiało się jak zmniejszyć zużycie energii 
w zabytkowych budynkach bez niszczenia 
ich wartości kulturowej i autentyczności. 
- Wspólnie uznaliśmy, że najlepszym spo-
sobem na znalezienie wyjścia z tej sytuacji 
jest twórcza dyskusja i stała współpraca. 
I tak narodził się ten projekt – mówi pre-
zes Fundacji, Aleksandra Kociałkowska.
Inicjatywa transgranicznej współpracy 
grup młodzieżowych.

Moje podróże 
po świecie i historii
25-lecie firmy turystycznej 
ALEKSANDRA.

- Zawsze byłam ciekawa ob-
cych krajów, podróże były 
moją pasją od młodości, dla-
tego już na studiach zdoby-
łam licencję pilota wycieczek 
zagranicznych, jednak o za-
łożeniu własnego biura tury-
stycznego mogłam tylko po-
marzyć. Realne na to szanse 
otworzyły się dopiero w roku 
1991 – mówi Aleksandra 
Kociałkowska – właścicielka 
Biura Podróży ALEKSANDRA 
z Gdańska Wrzeszcza. 

TEKST: Anna Kłos
ZDjĘcIE: materiały prasowe

ALEKSANDRA KOCIAłKOWSKA (pierwsza z prawej) podczas Gali 25-lecia Pracodawców Pomorza. 
Obok: JAN KLAPKOWSKI – b. dyrektor Gdańskiego Związku Pracodawców, RED. ANNA KłOS, 
KRZYSZTOF KOBYLIńSKI – szef restauracji ”Kuchnia Rosyjska” przy Długim Targu w Gdańsku

25 lecie
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Wspierają 
biznes 
i łączą 
ludzi
Z Arturem Kowalczykiem, 
prezesem zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu, 
rozmawia Rafał Korbut. 

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Czym jest Pomorski Klub Biznesu i do 
kogo kieruje swoją ofertę?

- Jest stowarzyszeniem, zrzeszającym 
przedsiębiorców i firmy, ukierunkowa-
nym na łączenie ludzi oraz na ułatwianie 
współpracy pomiędzy firmami. Jednym 
z najważniejszych celów naszej działalno-
ści jest łączenie tych, którzy dopiero za-
czynają swój biznes, z firmami, które już 
funkcjonują na rynku. Staramy się stwo-
rzyć rodzaj synergii – tak, abyśmy mogli 
być równoprawnymi partnerami do roz-
mowy dla dużych podmiotów. 

A zatem PKB ma integrować środowi-
sko pomorskiego biznesu?

- Zrzeszamy przedsiębiorców, wymie-
niamy się doświadczeniami, tworzymy 
odpowiedni klimat i przestrzeń dla sze-
roko rozumianej współpracy ponadre-
gionalnej osób, firm i instytucji, a także 
inicjujemy i wspieramy ponadregional-
ne przedsięwzięcia na rzecz pobudzenia 
przedsiębiorczości. Zaznaczam, że nie 
jesteśmy stowarzyszeniem stricte lobbin-
gowym, patrzącym tylko na problemy 
biznesmenów – my pomagamy sobie na-
wzajem, wspieramy się, wymieniamy in-
formacje pomiędzy sobą, korzystamy ze 
swoich usług. 

W jaki sposób taka współpraca bizneso-
wa pomiędzy firmami jest inicjowana?

- Odbywa się to na zasadzie systemu po-
leceń. Czyli jeśli np. któraś firma potrze-
buje danej usługi czy towaru, to najpierw 
sprawdza, czy nie znajdzie kontrahenta 
w najbliższym gronie, w stowarzyszeniu, 
u siebie w regionie. 

A jak wyglądały początki działalności 
PKB?

- Przechodziliśmy przez różne szczeble 
aktywności – od małych spotkań, poprzez 
nieco większe, aż do dnia dzisiejszego. 
Dziś skupiamy ponad 130 firm, organi-
zujemy miesięcznie 3-4 różnego rodzaju 
spotkania (networkingowe, śniadania 
biznesowe, spotkania after office-owe, 
konferencje stricte tematyczne, itp.). 

Czyli przez 10 lat liczba członków 
zrzeszonych w PKB zwiększyła się aż 
dziesięciokrotnie...

- Warto tez podkreślić, że przez tę de-

kadę stowarzyszenie odwiedziło około 
1 tys. osób, przedstawicieli podmiotów 
gospodarczych! Część z nich nie zosta-
ło naszymi członkami, ale wciąż z nami 
współpracują, co jakiś czas nas odwiedza-
ją, uczestniczą w spotkaniach. 

Stowarzyszenie powstało i...?

- … i od razu zaczęliśmy prężnie działać: 
organizować spotkania, meetingi, konfe-
rencje. Początkowo było to stowarzysze-
nie mające na celu reklamowanie swoich 
członków na rynku, później zaczęło na-
bierać większego wyrazu biznesowego. 
Obecnie staramy się otwierać nowe prze-
strzenie związane z PKB. Niedawno zor-
ganizowaliśmy np. konferencję związaną 
z innowacyjną gospodarką. Chcemy więc 
wchodzić w obszary, w których nas dotąd 
nie było. Na początku bieżącego roku zo-
staliśmy zaproszeni do Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości, działającej jako organ 
doradczy Marszałka Województwa Po-
morskiego. Wchodzimy zatem w obszar 
bardziej mentoringowy – informacje od 
naszych członków przekazujemy dalej, 
w ten sposób mamy realny wpływ na to, 
co dzieje się w regionie. Na dzień dzisiej-
szy możemy już powiedzieć, że wiemy, 
z kim i na jakie tematy rozmawiać. I coraz 
więcej samorządów i potencjalnych part-
nerów biznesowych nas zauważa. 

Jednym z działań, które wpisuje się 
w tę ideologię, jest program „Wybieram 
Pomorskie”?

- Tak, to nasz opatentowany produkt. 
Chcemy szerzyć idę tego programu przy 
wsparciu ludzi zainteresowanych aktyw-
nym uczestnictwem w nim. Bo przecież 
całą swoją działalność opieramy na oso-
bach, które dobrowolnie poświęcają tu 
swój czas. Nikt z nas nie jest tu zatrudnio-
ny, nie otrzymuje wynagrodzenia – PKB 
działa na zasadzie non profit. 

Niedawno PKB przeniósł swoją siedzi-
bę z Gdańska do Gdyni. Czy to był waż-
ny moment dla stowarzyszenia?

- Z całą pewnością. Chcieliśmy w ten 
sposób zaakcentować, że wchodzimy 
coraz mocniej w działalność biznesową. 
Atutem tej lokalizacji jest bliskość Parku 
Naukowo – Technologicznego, w którym 
siedziby mają firmy, które są naszymi 
członkami albo takie, z którymi mamy 
stały kontakt. 

zRzeSzamy PRzed-
SIębIoRców, wymIe-
nIamy SIę dośwIad-

czenIamI, TwoRzymy 
odPowIednI KlImaT 

I PRzeSTRzeń dla 
SzeRoKo RozumIa-

nej wSPółPRacy 
PonadReGIonalnej 

oSób, fIRm I InSTy-
TucjI, a TaKże InIcju-

jemy I wSPIeRamy 
PonadReGIonalne 

PRzedSIęwzIęcIa na 
Rzecz PobudzenIa 

PRzedSIębIoRczoścI.

”

Pomorski Klub Biznesu to nie tylko 
„interesy” i oficjalne spotkania. Człon-
kowie znają się przecież, spędzają ze 
sobą czas...

- I to też jest bardzo ważne, bo faktycznie 
spędzamy dość dużo czasu ze sobą. Za-
leży nam, aby to odbywało się w przyja-
znej atmosferze. Staramy się, aby każdy 
z każdym się znał. Bo nie o to chodzi, 
żeby w PKB było nawet tysiąc przypad-
kowych członków, ale o to, aby wszyscy 
ze sobą współpracowali; aby ktoś, kto po-
trzebuje produktu czy usługi, wiedział do 
kogo się zwrócić. I jeśli w przyszłości na-
szych członków faktycznie będzie tysiąc, 
to chcemy mieć pewność, że wszystkie te 
osoby będziemy znali. Naszym celem jest 
stworzenie przede wszystkim prężnej, ak-
tywnie działającej organizacji.
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Gdańsk zajął drugie miejsce na liście najczęściej odwiedza-
nych miast w Polsce, ustępując Warszawie, lecz pozostawiając 
tuż za sobą tak bardzo popularny Kraków. Liczby wskazują, 
że w tym roku łączna liczba turystów odwiedzających Pomo-
rze sięgnie 9 milionów. Takie dane elektryzują oczywiście lo-
kalne sektory hotelarstwa i gastronomii, liczące na pomyślną 
współpracę z samorządami rozumiejącymi i wdrażającymi 
nowe strategie turystyczne.
Dobrym momentem na podsumowanie bieżących działań re-
gionalnych zmierzających do intensyfikacji ruchu turystycz-
nego na Pomorzu było zeszłotygodniowe spotkanie Sekcji Tu-
rystyki, Hotelarstwa i Gastronomii „Pracodawców Pomorza”, 
na które zaprosiliśmy przedstawicieli lokalnych organizacji 
turystycznych, biorących aktywny udział w promocji tury-
stycznej regionu w światowej skali oraz agencji podejmującej 
się licznych realizacji inwestycyjnych na Pomorzu. Spotkanie 
prowadzone było przez Sylwię Gadomską, Przewodniczącą 
Sekcji Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii „Pracodawców 
Pomorza”, a przy tym Dyrektor Regionu Północnego Hote-
li marki Mercure/Novotel oraz Dyrektor hotelu Mercure 
Gdańsk Stare Miasto. 
Łukasz Wysocki, Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Tu-
rystycznej, przybliżył kalendarz działań na rok 2017, w któ-
rym znalazł się dalszy rozwój stosunkowo młodego projek-

tu pn. Visit Gdańsk. W tym planie mieści się wzmacnianie 
wizerunku Gdańska jako lidera destynacji indywidualnej 
i biznesowej.
Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, reprezento-
wana była na spotkaniu przez Martę Chełkowską, Prezes Za-
rządu PROT i Dyrektor Departament Turystyki i Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz 
Katarzynę Hartenberger-Pater, Dyrektor PROT.
- Rrynkami priorytetowymi dla promocji naszego regionu są 
następujące kraje: Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Wielka 
Brytania Irlandia, Japonia, Chiny, Rosja, Ukraina, Włochy, 
a także Izrael - wyjaśniała Katarzyna Hartenberger-Pater.
W Stowarzyszeniu Turystycznym Sopot, zarządzanym przez 
Prezesa Dawida Wildę, rozwijana jest wizja miasta w jego 
klasycznej, uzdrowiskowej formie, połączonej z nowoczesną 
ofertą rekreacyjną. Stowarzyszenie działa w obrębie Sopoc-
kiego Klastra Turystycznego, którego jednym z najnowszych 
produktów jest Sopocki Kalendarz Imprez, a w którego roz-
woju, na pozycji Lidera Projektu, uczestniczyło właśnie STS.
Marcin Piątkowski, Dyrektor Invest In Pomerania, zamykając 
spotkanie, wprowadził zgromadzonych w założenia funkcjo-
nowania zarządzanej przez niego regionalnej inicjatywy, któ-
rej nadrzędnym celem jest wsparcie inwestorów w ich celach 
inwestycyjnych na Pomorzu.

Sekcja 
Turystyki, 
Hotelarstwa 
i Gastronomii 
w nowej odsłonie
Województwo pomorskie to aktualnie naj-
chętniej wybierany przez polskich turystów 
obszar wypoczynkowy. 

TEKST:  Maciej Michniewski | ZDjĘcIA:  materiały prasowe
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Jak ustrzec się przed bra-
kiem sprawdzonej, war-
tościowej sieci kontaktów 
branżowych? Jednym 
z najbardziej sprawdzo-
nych rozwiązań jest po-
wszechnie praktykowany 
networking. Na przykład 
taki, realizowany już od 
dłuższego czasu u „Pra-
codawców Pomorza”, pod 
postacią moderowanych 
spotkań „Biznes to Rela-
cje”, który nie zaistniały-
by bez zaangażowania ze 
strony Justyny Wojtasz-
czyk (KeyK Project Mar-
keting&Media) i Ireneusza 
Osińskiego (Fundacja na 
Rzecz Rozwoju Talentów). 
Gośćmi najnowszej od-
słony „Biznes to Relacje” 
było dwoje prelegentów: 
Roland Budnik, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Gdańsk oraz Dawid 
Piwowarczyk, prawnik 
i ekonomista, który od 
wielu lat zajmuje się m.in. 
gruntowną analizą rynku 
pracy. Prezentacje, w któ-
rych nie zabrakło elemen-
tu futurologii, dały pełen 
obraz procesów społecz-
no-ekonomicznych zacho-
dzących w obszarze rynku 
pracy zarówno w Polsce, 
jak i za granicą.
Prezentacja Rolanda Bud-
nika zawierała wprawdzie 

bardzo pozytywne infor-
macje na temat aktualne-
go stanu polskiego rynku 
pracy (blisko 16 milionów 
zatrudnionych Polaków, 
świetna sytuacja zwłaszcza 
w obszarach metropolital-
nych, bezrobocie w Gdań-
sku oscylujące w granicach 
3,7%), lecz zdawały się one 
ginąć w natłoku proble-
mów, z którymi przyjdzie 
nam się mierzyć w przy-
szłości, gdyż, jak podkre-
ślał Roland Budnik: – De-
mografowie przewidują, 
że za 10 lat 34% społe-
czeństwa będą stanowiły 
osoby powyżej 65 roku 
życia. Za to w roku 2050 
już blisko połowa z nas 
znajdzie się w tym obsza-
rze wiekowym. Weszliśmy, 
dość nagle, w ogromny niż 
demograficzny. 
Z kolei Dawid Piwo-
warczyk opowiedział 
o postępie robotyzacji 
w kontekście jej wpływu 
na zatrudnianie ludzi na 
stanowiskach, które lada 
dzień mogą zostać w pełni 
zautomatyzowane. Dra-
matyczne ograniczenie 
miejsc pracy może być 
bezpośrednim efektem 
imponującej rewolucji 
technologicznej, której 
już dziś jesteśmy niejako 
świadkami. 

Wzmacnianie relacji 
u „Pracodawców Pomorza”
Nigdy nie możemy być w stu procentach pewni, jakiego rodzaju wsparcia będzie wymagał nasz biznes. Może 
się okazać, że do realizacji planu zabraknie właściwych osób, które wskazałyby nam odpowiedni kierunek, 
być może otwierając drzwi do kluczowego partnera biznesowego.

TEKST:  Maciej Michniewski | ZDjĘcIA:  Maciej Michniewski 





   25

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Tradycja nagradzania firm przez Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przed-
siębiorstw sięga 1996 roku. Ale „Pomorska 
Nagroda Rzemiosła” została wręczona po raz 
pierwszy (wcześniej konkurs nosił inne na-
zwy, zmieniała się też jego formuła). Główną 
ideą jest wyróżnienie najbardziej innowacyj-
nych i wielopokoleniowych przedsiębiorstw 
oraz nagrodzenie konkretnych osób za wkład 
w rozwój rzemiosła.
Podczas uroczystej gali wręczono też nagrodę 
"Rzemieślnika roku" – otrzymali ją ci, którzy 
nie tylko poprzez pracę zawodową, ale też po-
dejmowane działania społeczne są wzorem do 
naśladowania. 
- Dzisiejsza uroczystość to święto nie tylko na-
grodzonych, ale wszystkich przedsiębiorców - 
powiedział Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przed-
siębiorstw w Gdańsku.

Rzemieślnicy 
z nagrodami 
i wyróżnieniami
Konkurs „Pomorska Nagroda 
Rzemiosła 2016” rozstrzygnięty! 
Znamy już firmy rzemieślnicze, 
uznane przez kapitułę konkur-
sową za najbardziej innowacyj-
ne i wielopokoleniowe. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: Rafał Korbut
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nagrodzeni:

Firma innowacyjna:

Nagroda – firma Stolmach, członek •	
Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym 
Dworze Gd.
Wyróżnienie - Base Group, członek •	
Klubu Biznesu Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej

Firma wielopokoleniowa:

Nagroda - Zakład Produkcyjny Wy-•	
rób Mebli i Trumien Roman Stencel, 
członek Cechu Rzemiosł Różnych 
w Kartuzach
Wyróżnienie - Piekarnia Cukiernia •	
Ryszard Kraskowski, członek Cechu 
Piekarzy i Cukierników w Gdańsku

rzeMieślniK roKu:

Podkategoria „senior rzemiosła”:

Nagroda - Kazimierz Piecuch, zakład •	
ślusarski w Smętowie Granicznym, 
członek Cechu Rzemiosł Różnych 
w Starogardzie Gd.
Wyróżnienie - Bronisław Bertrand, •	
zakład stolarski w Luzinie, czło-
nek Powiatowego Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie

Podkategoria „debiut roku”:

Nagroda - firma Masterbud Bar-•	
tosz Laszczka, członek Spółdzielni 
Produkcyjno-Usługowej RODłO 
z Kwidzyna
Wyróżnienie - Studio Urody Bellezza •	
Katarzyna Oskroba, członek Woje-
wódzkiego Cechu Rzemiosł Fryzjer-
sko-Kosmetycznych w Gdańsku

Podkategoria „osobowość roku”:

Nagroda - Zbigniew Ciecholewski, •	
prezes zarządu spółki „Ciecholewski 
Wentylacje”
Wyróżnienie - Mirosław Makurat, •	
właściciel firmy AutoMiras, czło-
nek Cechu Rzemiosł Różnych 
w Kartuzach

Szabla Kilińskiego - najwyższe odzna-
czenie rzemieślnicze nadawane przez 
Związek Rzemiosła Polskiego:

Zbigniew Stencel, zastępca prezesa •	
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP 
i członek Zarządu Związku Rzemio-
sła Polskiego
Marian Wenta, sekretarz zarządu •	
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP, 
Starszy Cechu w Kartuzach

Złota odznaka Izby Rzemieślniczej 
„Rzemiosło – za zasługi”:

Krystyna Formela, dyrektor Za-•	
sadniczej Szkoły Zawodowej 
w Sierakowicach
Elżbieta Domańska, burmistrz mia-•	
sta Dzierzgoń
Mieczysława Jamrozik, kierownik •	
praktycznej nauki zawodu Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Kwidzynie
Halina Rybak, kierownik Wojewódz-•	
kiego Cechu Rzemiosł Fryzjersko-
Kosmetycznych w Gdańsku
Andrzej Bona, dyrektor Zespołu •	
Szkół Zawodowych im. mjr Henryka 
Dobrzańskiego HUBALA w Staro-
gardzie Gd.

Srebrna odznaka Izby Rzemieślniczej 
„Rzemiosło – za zasługi”:

Krystyna Stadnicka, dyrektor Cen-•	
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
Marta Krawczyńska-Blacha, na-•	
uczycielka w Zespole Szkół Zawo-
dowych im. Stanisława Staszica 
w Barlewiczkach
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Po raz pierwszy na Pomorzu gdy kolejka Szybkiej Kolei 
Miejskiej zatrzymała się na peronie, pasażerowie mogli 
wsiadać i wysiadać do pojazdu z obydwu stron. Do tej pory 
takie rozwiązanie funkcjonowało w Warszawie. Ułatwi to 
pasażerom wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, umożliwi też 
wyjście od razu na tę stronę, w którą chcą się udać. 
- Aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, tymczasowo 
nad wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów czuwać będą 
pracownicy kolei - wyjaśnia Jan Szczygielski, pełnomocnik 
inwestora Galerii Metropolia. - Za ok. 3 lata w pojazdach 
SKM zainstalowany zostanie natomiast system bezpiecz-
nego hamowania, wówczas dodatkowi pracownicy nie 
będą już potrzebni. 

bogdan górsKi, 
prezes zarządu PB Górski:

Budowa tego obiektu była dużym wyzwaniem – jednym 
z większych w całej 35-letniej historii firmy. Ale warto 
było pokusić się o takie zadanie. Na tym kompleksie 12 
ha, którego jesteśmy właścicielem, to jeden z ważniej-
szych etapów, które zakończyliśmy. W czerwcu oddali-
śmy do użytku hotel, po drugiej stronie ul. Kilińskiego 
mieszkania, a teraz największe dzieło, czyli Galerę Me-
tropolia. To ładnych kilka hektarów pod dachem. Mieli-
śmy oczywiście trochę nieprzewidzianych problemów, 
ale ze wszystkim sobie poradziliśmy. Dziś, w dniu otwar-
cia obiektu, mogę powiedzieć jedno: dla mnie i wszyst-
kich moich współpracowników jest to powód do dumy. 
Teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Całą siłą idziemy 
teraz na drugą stronę ul. Kilińskiego, gdzie w dalszym 
ciągu będziemy budować mieszkania, ale też browar 
kulturalny, który planujemy ukończyć w 2017 roku.

Galeria Metropolia, znajdująca się tuż przy dworcu kole-
jowym w Gdańsku Wrzeszczu, została oficjalnie otwarta. 
Pierwsi klienci w miniony weekend mogli odwiedzić 
obiekt. Jednocześnie otwarto peron SKM, przy którym 
zatrzymująca się kolejka otwiera drzwi z obydwu stron. 

Otwarcie galerii, 
peronu i... 
drzwi na dwie strony

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Rafał Korbut”
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Otwarcie nowego peronu w Gdańsku Wrzeszczu połączono 
z oficjalnym otwarciem Galerii Metropolia. Dla klientów do-
stępne jest nowoczesne kino, ponad 100 lokali handlowo-usłu-
gowych, restauracje i miejsca rozrywkowe. 
W gronie głównych najemców wymienić można kino Helios, 
posiadające siedem najnowocześniejszych sal kinowych i oferu-
jące jakość obrazu w rozdzielczości 4K oraz doskonały dźwięk 
Dolby Atmos. 
Klienci centrum handlowego Metropolia mogą liczyć na duży 
wybór różnorodnych form spędzania wolnego czasu. Cechą od-
różniającą Metropolię od innych obiektów tego typu jest rów-
nież zgrupowanie w jednym miejscu firm z branży meblarskiej 
i szeroko pojętego wyposażenia wnętrz. 
- Zdawaliśmy sobie sprawę w jakim otoczeniu rynkowym po-
wstaje nasz obiekt, dlatego postawiliśmy sobie dwa cele, żeby 
przyciągnął klientów niskimi cenami i ofertą rozrywkową - 
mówi Michał Rułka, menadżer projektu. - Można powiedzieć, 

że udało się nam stworzyć outlet wysokich marek. Obecnie 
wynajęte jest 86 proc. powierzchni, a do końca roku będzie 
całość.
Galeria Metropolia to inwestycja Przedsiębiorstwa Budowlane-
go Górski realizowana przez spółkę celową Centrum Hevelius.
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Rektorzy 
na stanowiskach

Plany 
i zmiany. 

Wybory nowych władz największych uczelni 
w regionie odbyły się kilka miesięcy temu, ale 
dopiero teraz nowo wybrani rektorzy oficjalnie 
przejęli władze. Jakie mają plany i czy przewi-
dują duże zmiany? 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Prof. nadz. dr hab. 
jerzy gwizdała,
rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Po objęciu funkcji rektora Uniwersytetu 
Gdańskiego przede wszystkim będę realizował 

moje zapowiedzi złożone społeczności akademic-
kiej w trakcie trwania wyborów, ale trzeba pamiętać, że początek kaden-
cji to ogrom koniecznej, codziennej pracy organizacyjnej, którą trzeba 
wykonać. 
Mamy piękny uniwersytecki kampus z nowymi budynkami wydziałów, 
nowoczesnymi laboratoriami, aulami i salami wykładowymi. Teraz trze-
ba wypełnić tę przestrzeń nowymi działaniami. Wśród najważniejszych 
zadań do realizacji na początku kadencji wymieniłbym utworzenie Labo-
ratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej UG 
w budynku WNS oraz rozbudowę Wydziału Matematyki, Fizyki i Infor-
matyki UG o nowoczesny Instytut Informatyki. Oba te projekty zostały 
złożone do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Kolejne zadanie to realizacja projektu budowy 
Centrum Sportowego UG, starania o dofinansowanie tej inwestycji są 
zaawansowane, została ona ujęta programu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki. W najbliższych 
planach jest także kapitalny remont Domu Studenckiego nr 4 na ul. Po-
lanki oraz remont i rozbudowa Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie. Pra-
cujemy także nad powołaniem Międzyuczelnianego Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Prof. nadz. dr hab. 
Marcin gruchała,
rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego 

W kadencji 2016 – 2020 mam plany zwią-
zane z pozyskaniem środków na utworzenie 

nowej infrastruktury - Centrum Medycyny 
Translacyjnej - na bazie budynku nr 5 UCK. Będę 

również aktywnie poszukiwał partnerów wśród innowacyjnych firm 
i przedstawicieli przemysłu dla wspólnego planowania projektów badaw-
czych i ubiegania się o środki na ich realizację.
Ponadto moim celem będzie sprawna i terminowa realizacja Centrum 
Medycyny Nieinwazyjnej, praca nad rozwojem Centrum Medycyny 
Pediatrycznej oraz pozyskanie środków na przygotowane do realizacji 
inwestycje: studium wychowania fizycznego i centrum dydaktyczno-
usługowego stomatologii, a także pozyskanie środków na remont i roz-
budowę domów studenckich. Chciałbym również utworzyć nowe kierun-
ki studiów na Wydziale Farmaceutycznym.

Zdecydowaną większością naj-
większych publicznych uczelni 
w regionie od kilku tygodni 
rządzą nowi rektorzy. Na czele 
Uniwersytetu Gdańskiego stanął 
prof. Jerzy Gwizdała, dotych-
czasowy kanclerz uczelni. Prof. 
Jacek Namieśnik został nowym 
rektorem Politechniki Gdańskiej, 
a prof. Marcin Gruchała kieruje 
Gdańskim Uniwersytetem Me-
dycznym. Zmiany na najwyższych 
szczeblach władzy dotknęły też 
inne popularne uczelnie. I tak: 
prof. Janusz Zarębski został no-
wym rektorem Akademii Morskiej 
w Gdyni, a dr hab. Krzysztof Po-
lkowski kieruje Akademią Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. 
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Prof. dr hab. inż. jaceK naMieśniK,
rektor Politechniki Gdańskiej 

Politechnika Gdańska posiada wspaniałą infrastrukturę, dlatego 
więcej uwagi poświęcimy ludziom i ich karierze naukowej. Pierwsze 

działania w nowej kadencji są ukierunkowane na skrócenie ście-
żek awansów na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora 

zwyczajnego oraz odbiurokratyzowanie systemu ocen pracowników. To 
ważne, gdyż przyszłość uczelni zależy od ludzi. Kolejnym priorytetem na-

szej kadencji jest zwiększenie liczby projektów naukowych realizowanych na PG, która ma być 
przede wszystkim instytucją naukowo-badawczą. Oczywiście na poszczególnych wydziałach 
naszej uczelni prowadzonych jest wiele ciekawych grantów z różnych źródeł, takich jak: NCN, 
NCBiR, MNiSW, programy regionalne i unijne. Jest ich wciąż za mało, będziemy więc motywować 
naukowców, by możliwie jak najwięcej z nich podjęło dodatkowy wysiłek, którym jest przygoto-
wanie wniosków grantowych. Służby politechniczne będą  służyły pełną pomocą tym zakresie, 
Zamierzamy też ułatwić naukowcom kontakt z przemysłem. Na uczelni organizowane będą 
branżowe spotkania z biznesem dla pracowników konkretnego wydziału. Stawiamy także na 
internacjonalizację uczelni. Trzeba jednak pamiętać, że ma ona wiele twarzy. Pierwszą jest za-
pewnienie atrakcyjnej oferty dydaktycznej w językach obcych. Kolejną twarzą internacjonalizacji 
są programy europejskie, które umożliwiają przyjmowanie studentów w ramach programów Era-
smus Plus czy Erasmus Mundus. Profesorowie wizytujący z zagranicy są następnym obliczem 
internacjonalizacji.  W tych wszystkich obszarach mamy sporo do zrobienia. Ponadto pracujemy 
nad utworzeniem uczelnianego budżetu obywatelskiego. Zależy nam, aby wszyscy pracownicy 
i studenci decydowali o przeznaczeniu części środków na inwestycje.

Prof. dr hab. inż. janusz zarębsKi,
rektor Akademii Morskiej w Gdyni

Zamierzam ugruntować pozycję i rozpoznawalność uczelni jako 
czołowego ośrodka kształcenia morskiego w wymiarze globalnym. 

Musimy zatem myśleć o rozwoju. Planuję działania, które mają nie 
tylko podnieść rangę Akademii, ale też utrzymać ją na wysokim po-

ziomie, łącznie z docelowym przekształceniem w Uniwersytet Morski. 
Morze to w dalszym ciągu bardzo ważny obszar naszej badawczej i dydak-

tycznej aktywności. Na morzu pracuje około 40 proc. z nich, a pozostali zatrudnieni są na lądzie, 
przede wszystkim w portach. Chciałbym zatem zacieśnić współpracę zarówno z armatorami, jak 
i przedsiębiorstwami lądowymi. Położymy szczególny nacisk na działania zmierzające do zapew-
nienia naszym studentom atrakcyjnych zawodowo praktyk, dzięki którym będą mieli szansę na 
podniesienie kwalifikacji i poznanie firm zaawansowanych organizacyjnie i technicznie. To wy-
datnie zwiększy ich szanse na konkurencyjnym rynku pracy. W tym kierunku idzie m.in. zawarta 
niedawno umowa ze światowym potentatem, prestiżową firmą Rolls-Royce. Zależy mi także na 
tym by przedstawiciele firm uczestniczyli w pracach rad konsultacyjnych, organizowanych przez 
nas seminariach i konferencjach. Dzięki temu będziemy mogli śledzić kierunki rozwoju biznesu 
i podążać za nimi programowo. Będziemy dbać także o szerokie uczestnictwo w projektach 
realizowanych w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, aplikować o środki na projekty 
badawcze, przygotowywać ekspertyzy i wdrożenia. Ma to być jednak żywa współpraca, dająca 
obu stronom wymierne efekty.
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Doskonała lokalizacja w samym centrum miasta, 
miejsca parkingowe, komfortowe i wysokie biura, ci-
chobieżna winda zapewniająca łatwe dotarcie na każ-
de pięto, wysokiej jakości materiały budowlane i wy-
kończeniowe oraz atrakcyjna cena – to główne zalety 
powstającego właśnie w centrum Pucka pierwszego 
biurowca o nazwie Pucki Plac'e. Już za kilka miesięcy 
w nowobudowanym obiekcie około 20 firm otworzy 
swoje siedziby. Większość pomieszczeń nie jest jesz-
cze zarezerwowanych, ale warto się pospieszyć, po-
nieważ właśnie teraz (podczas budowy) jest najlepszy 
czas, aby wybrany lokal dostosować do indywidual-
nych potrzeb. 
Wielu przedsiębiorców, prowadzących swoje biznesy, 
z konieczności za siedzibę firm wybierali budynki go-
spodarcze, dobudówki, czy wręcz własne mieszkania. 
I o ile prowadzenie interesów w taki sposób jest moż-
liwe, to zdecydowanie nie jest to dobre rozwiązanie. 
Dlaczego? Powodów jest co najmniej kilka, z czego 
jednym z najważniejszych jest to, że gorsza lokalizacja 
oznacza dla przedsiębiorców po prostu mniej klien-
tów, czyli mniejsze zyski. Poza tym bardzo ważna 

jest też kwestia komfortu pracy zarówno właściciela, 
kadry zarządzającej i pracowników. Ma to ogromne 
znaczenie, jeśli chodzi o wydajność pracy. Kolejna 
sprawa to prestiż – firmy, posiadające nowoczesną 
i estetyczną siedzibę, znacznie częściej wybierane są 
jako partner do prowadzenia wspólnych interesów 
przez liczących się na rynku kontrahentów. Siedziba 
jest bowiem wizytówką przedsiębiorstwa i wpływa na 
jego wiarygodność. 
Wcześniej w miejscu, gdzie powstaje Pucki Plac'e, znaj-
dowały się pawilony handlowe. Wielu mieszkańców 
jest więc przyzwyczajonych do tego, że w tym miej-
scu prowadzona była działalność usługowo-handlo-
wa. Lokalizacja jest tym atrakcyjniejsza, że mieści się 
w pobliżu starówki, siedziby starostwa powiatowego, 
sądu i mariny. Jest to więc ścisłe centrum miasta, gdzie 
codziennie przechodzi mnóstwo ludzi – mieszkańców 
i turystów. Wokół całego budynku są miejsca parkin-
gowe, zarówno pracownicy, jak i klienci nie będą mieć 
problemu z tym, gdzie zostawić samochód. 
Termin oddania budynku zaplanowany jest na czer-
wiec 2017 r.

Prestiż, komfort 
i świetna lokalizacja
To będzie spora pozy-
tywna zmiana dla przed-
siębiorców, którzy pro-
wadzą biznesy w Pucku. 
W samym centrum mia-
sta powstaje nowocze-
sny budynek, w którym 
swoje siedziby mogą 
znaleźć lokalne firmy. 

KontaKt:
Puck Euro Complex Sp. z o.o. Sp. k.
Plac Kaszubski 7/11
81-350 Gdynia

biuro sPrzedaży Mr24:
tel: (58) 712 16 10
tel. kom. 519 069 506
faks: (58) 712 16 99

www.puck.mr24.eu

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Czy kupno domu lub mieszkania w Hiszpanii w chwili obec-
nej to opłacalna inwestycja? W ogóle, czy kupno nieru-
chomości za granicą to w tej chwili dobry krok?  Cytując 
Donalda Trumpa: „Teraz albo nigdy. Chcesz zostać bogaty, 
chcesz inwestować w przyszłość i zarobić? Zbudować i po-
większyć swoje portfolio nieruchomości? Kupuj w Hiszpa-
nii. Jest cała masa okazji inwestycyjnych w tym kraju.”

Rok ubiegły i obecny przyniósł eskalację konfliktu w pobliżu 
wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, czyli na terenach Sy-

rii i Iraku. Zamachy w kurortach turystycznych Egiptu i Tunezji, wejście do Syrii 
wojsk rosyjskich i zestrzelenie przez siły powietrzne Turcji rosyjskiego samolotu 
wojskowego nad Syrią bardzo negatywnie wpłynęły na rozwój turystyki w tym re-
jonie świata. Nie tylko wzrosły obawy potencjalnych odwiedzających, ale też rządy 
niektórych państw formalnie zablokowały możliwość podróży w ten rejon. Wła-
dze w Moskwie zamknęły rynek turecki i egipski dla rosyjskich turystów. Podob-
nie uczyniły władze Wielkiej Brytanii, zawieszając pozwolenie brytyjskim prze-
woźnikom na wykonywanie lotów do Egiptu. Obecnie kurorty tureckie i egipskie 
świecą pustkami, nie tylko ze względu na rosyjski bojkot, ale przede wszystkim 
w obawie przed zamachami terrorystycznymi inspirowanymi przez liczne strony 
konfliktu zaangażowane w wojnę w Syrii.  Hotelarze liczą straty z obawą patrząc 
na przyszłość branży turystycznej w tym regionie. Oficjalne dane World Tourism 
Organization za 2015 rok mówią o 8% spadku wyjazdów turystycznych do krajów 
Afryki Północnej (Egipt, Tunezja). Kryzys migracyjny związany z zaostrzaniem 
się konfliktu w Syrii negatywnie wpływa też na turystykę w Grecji, która jest jed-
ną z najpopularniejszych destynacji turystycznych w Europie. W analizach doty-

vs
Costa Blanca

Trójmiasto

TEKST: Dariusz Paweł Modzelewski | ZDjĘcIA: pixabay.com
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czących roku ubiegłego wyraźnie widać 
tendencję do przenoszenia się turystów 
na Zachód Morza Śródziemnego, do rejo-
nów położonych dalej od miejsc zagrożo-
nych. Krajem, który według najnowszych 
danych korzysta na tym zjawisku najbar-
dziej w Europie jest Hiszpania, szczegól-
nie region Costa Blanca. 
Ceny nieruchomości w Hiszpanii w ostat-
nich latach dramatyczne spadły. Wręcz 
niewiarygodnie. Kraj był w kryzysie. Po 
trwającym blisko 15 lat niezwykle inten-
sywnym wzroście gospodarczym Hisz-
panii począwszy od lat 90-tych XX wie-
ku, w pamiętnym roku 2008, ekonomia 
hiszpańska wkroczyła w fazę znacznego 
spowolnienia i wyraźnej recesji. Wzrost 
PKB w 2008 gdzie wyniósł zaledwie 1,2%. 
Zaistniała w tym czasie sytuacja społecz-
no-gospodarcza Hiszpanii miała znaczny 
wpływ na zmianę wartości nieruchomo-
ści w tym kraju, a dokładnie na znaczny 
spadek cen nieruchomości i korektę ich 
wartości. To właśnie w tym kraju najlepiej 
zakupić nieruchomość z powodu bardzo 
dużego potencjału inwestycyjnego. Costa 
Blanca jest regionem numer 1 jeśli cho-

dzi o zakup nieruchomości w Hiszpanii 
kontynentalnej. Decydują o tym przede 
wszystkim stosunkowo niskie ceny nieru-
chomości na Costa Blanca w porównaniu 
do innych części Hiszpanii oraz liczba no-
wych budów w tym regionie. Ceny nieru-
chomości w regionie Costa Blanca w dal-
szym ciągu pozostają bardzo atrakcyjne, 
szczególnie w porównaniu do cen nieru-
chomości w Polsce nad Morzem Bałtyc-
kim. Inwestycja w nieruchomości w Co-
sta Blanca jest niezwykle dochodowym 
posunięciem, które należy podjąć jak 
najszybciej, zanim nastąpi nieunikniony 
wzrost cen nieruchomości w Hiszpanii. 
Agencja ratingowa Standard & Poor prze-
widuje w roku 2016 wzrost cen nierucho-
mości w Hiszpanii o 2%, a w bardzo atrak-
cyjnych rejonach, do jakich należy Costa 
Blanca, wzrost ten będzie jeszcze większy 
i szybszy. Eksperci oceniają, że w kolejnych 
latach nastąpi dalsza tendencja wzrosto-
wa wartości nieruchomości w Hiszpanii, 
a wzrost cen w atrakcyjnych lokalizacjach 
takich jak Costa Blanca będzie ponad 
przeciętny w stosunku  do całego tamtej-
szego rynku.
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Jak można zauważyć na powyższych 
wykresach, ceny nieruchomości w re-
gionie Costa Blanca do roku 2015 nie-
ustannie spadały. Szczególnie wysoki 
spadek zanotowano w latach 2012 
i 2013 (ponad 11% i ponad 9%). Jed-
nak w roku 2015 spadek został zaha-
mowany i tendencja się zdecydowa-
nie odwróciła, co oznacza, że decyzję 
o zakupie nieruchomości należy pod-

costa blanca PolsKie wybrzeże 
Morza bałtycKiego

Średnia cena za m2 Około 6000 zł Około 9000 zł

Średni koszt wynajmu 
(tygodniowo)

Około 1300 zł Około 1000zł

Ceny za metr kwadratowy nierucho-
mości apartamentowych położonych 
na Costa Blanca są niższe od tych nad 
polskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego, 
natomiast cena za wynajem jest zdecy-
dowanie wyższa w Hiszpanii. Za wy-
najem nieruchomości apartamentowej 
położonej na Costa Blanca zmuszeni je-
steśmy zapłacić około 1300 zł za tydzień, 
natomiast w przypadku Polski koszt ten 
wynosi około 1000 zł. Wpływa to na po-
ziom stopy zwrotu. Szacuje się, że stopa 
zwrotu z inwestycji w nieruchomości na 
Costa Blanca to 7,5% w skali roku, na-
tomiast nad polskim Bałtykiem jedynie 
4,3%. 

Powyższy wykres jednoznacznie po-
kazuje, że stopa zwrotu z nieruchomo-
ści położonych na Costa Blanca waha 
się w zależności od miesiąca, jednak 
zauważyć można, że od października 
2015 roku nastąpił jej znaczący wzrost. 
Porównując stopę zwrotu z maja 2015 
oraz z maja 2016 widzimy, że jest ona 
wyższa o ponad 10 punktów procento-
wych. Ze względu na aktualną sytuację 
gospodarczą i polityczną można liczyć 
na to, że taki trend utrzyma się w dłuż-
szej perspektywie. 
Dokładnie analizując opłacalność inwe-
stycji w zakresie kupna nieruchomości 
w Hiszpanii w porównaniu do innych 
krajów Europy i Świata należy zawsze 

pamiętać, iż Hiszpania jest najwięk-
szą potęgą turystyczną Europy. Roczne 
wpływy z turystki międzynarodowej 
w Hiszpanii wyniosły w roku 2015 aż 
49 mld Euro. Jest to najwyższy wynik ze 
wszystkich krajów w Unii Europejskiej. 
W Polsce przychody z turystyki w anali-
zowanym roku wyniosły jedynie 8,5 mld 
Euro. Według obecnych prognoz Świa-
towej Organizacji Turystyki, Hiszpania 
co najmniej do roku 2020 w dalszym 
ciągu będzie znajdować się na pierw-
szych pozycjach w sektorze turystycz-
nym. Najświeższe dane Narodowego 
Instytutu Statystycznego Hiszpanii mó-
wią o 6% wzroście międzynarodowych 
przyjazdów turystycznych do Hiszpanii 
w drugiej połowie 2015 roku. Natomiast 
ostatni opublikowany raport ze stycznia 
2016 zawiera informację o 8% wzroście 
w stosunku do analogicznego okresu 
w 2015 roku. W liczbach bezwzględnych 
daje to niesamowity wynik, bowiem 
Hiszpania jest w ścisłej czołówce świa-
towej krajów odwiedzanych przez tury-
stów z liczbą ponad 65 mln odwiedzin 
rocznie. Oznacza to, że Hiszpanię od-
wiedza więcej ludzi niż ją zamieszkuje. 
Do tego dochodzi aspekt emocjonalny, 
o którym nie należy zapominać, a wręcz 
może należy go na pierwszym miejscu 
wymieniać: wakacje za granicą to całko-
wita odmiana rzeczywistości.

jąć jak najszybciej. 

Biorąc pod uwagę rynek pierwotny 
i rynek wtórny nieruchomości na Costa 
Blanca oraz nad polskim wybrzeżem 
Morza Bałtyckiego, należy stwierdzić, 
że ceny nieruchomości nad polskim 
morzem w odróżnieniu od cen nieru-
chomości położonych na Costa Blanca 
utrzymują się ostatnio na w miarę sta-
łym poziomie i dążą raczej do wzrostu 
niż spadku. 
Największy wzrost cen nieruchomości 
w Hiszpanii (uwzględniając również 
typowe budownictwo mieszkanio-
we w dużych miastach) zanotowano 
w stolicach regionów, między innymi 
w Madrycie (wzrost o 6,2%), Barcelo-
nie (wzrost o 4,8%), czy Pampelunie 
(wzrost o 2,9%). 
Dynamika cen to jednak nie wszyst-
ko. Istotnymi czynnikami są nie tylko 
realne ceny, ale również perspektywa 
zwrotu z inwestycji w nieruchomości 
apartamentowe.

śRednIa 
SToPa 

ZWROTU

COSTA BLANCA

7,5 %

TRÓJMIASTO

4,3 %

Dynamika cen 
nieruchomości 
w regionie 
Costa Blanca
oraz na polskim 
wybrzeżu 
2012-2015 
i prognoza 
do roku 2017
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costa blanca PolsKie wybrzeże 
Morza bałtycKiego

Średnia cena za m2 Około 6000 zł Około 9000 zł

Średni koszt wynajmu 
(tygodniowo)

Około 1300 zł Około 1000zł

Jak już zostało wspomniane, Hiszpania znajduje się na pierw-
szym miejscu w Europie, biorąc pod uwagę przychody z tury-
styki, ale jest ona jednocześnie liderem pod względem liczby 
noclegów turystycznych. W samym roku 2015 osoby niebędą-
ce rezydentami tego kraju spędziły w turystycznych obiektach 
noclegowych 259,6 mln nocy, co stanowi 21,5% wszystkich 
noclegów w krajach znajdujących się w pierwszej dziesiątce. 
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, iż Polska w ogóle 
nie znalazła się w niniejszym zestawieniu. 

Istotnym aspektem przy analizie rentowności 
inwestycji w nieruchomości w regionie Costa 
Blanca jest fakt, iż duża część odwiedzających, 
to turyści zagraniczni stanowiący 38% (nad 
polskim Bałtykiem stanowią oni jedynie 27%). 
Są to przede wszystkim obywatele Wielkiej Bry-
tanii, Niemiec oraz Francji. Struktura turystów 
ma dwutorowy wpływ na efektywność inwesty-
cji. Pierwszy jest oczywisty, do kraju napływa 
kapitał jednak to rzutuje pozytywnie głównie 

na gospodarkę państwa, a w mniejszym stopniu 
na samego inwestującego. Istotniejszym jest na-
tomiast skąd turyści pochodzą. Jak już zostało 
wspomniane, do Hiszpanii przyjeżdżają przede 
wszystkim osoby z takich krajów jak: Wielka 
Brytania, Niemcy, czy Francja, gdzie poziom 
zarobków jest stosunkowo wysoki, a zatem po-
ziom cen jaki są oni skłonni zaakceptować za 
wynajem nieruchomości turystycznych może 
być wyższy. 

HISZPANIA

Liczba nocLegów 
w turystycznych 

obiektach 
nocLegowych 

 
(w mln nocy spędzonych 
w państwie przez osoby 
niebędące rezydentami)

259,6

WłOCHY
186,9

FRANCJA
130,9

WIELKA BRYTANIA
105,5

AUSTRIA
78,1

NIEMCY
74,8

GRECJA
74,7

CHORWACJA
61,1

PORTUGALIA
35,6 HOLANDIA

34,4

21,5%

15,5%

10,8%
8,7%

6,5%

6,2%

6,2%

5,1%
3%

2,9%

Struktura turystów 
Costa Blanca

vs polskie wybrzeże 
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Jak pokazują powyższe wy-
kresy, zarówno import jak 
i eksport towarów utrzymuje się 
na wysokim poziomie. Szcze-
gólnie dużą dynamikę obser-
wuje się w przypadku eksportu  
(w 2013 roku wzrost wyniósł 20% 
w porównaniu z rokiem poprzed-
nim, natomiast w 2014 wyniósł 
on prawie 16%). Jednocześnie ro-
śnie poziom obrotów handlowych 
pomiędzy tymi dwoma krajami – 
wzrost o 13 punktów procentowych 
w 2013 roku i o prawie 6 punktów 
procentowych w 2014. Z Polski do 
Hiszpanii eksportowane są przede 
wszystkim takie towary jak: ma-
szyny, urządzenia mechaniczne, 
sprzęt elektryczny, wyroby prze-
mysłu chemicznego, tworzywa 
sztuczne, metale szlachetne i wy-
roby z nich, a także artykuły rolno-
spożywcze. Według analiz prze-
prowadzonych przez ekspertów, 
polscy inwestorzy powinni szukać 
potencjału w branży spożywczej, 
meblowej oraz jachtowej. 

Dane jednoznacznie pokazują, że 
zarówno kupno nieruchomości, jak 
i rozpoczęcie biznesu w Hiszpanii, 
mogą okazać się bardzo intratne. 
Jednak nie ulega wątpliwości, że 
do tego celu niezbędne jest posia-
danie odpowiedniej ilości środków 
finansowych. Wielu inwestorom 
może wydawać się, że nie stać ich 
na tego typu przedsięwzięcie. Nic 
bardziej mylnego! Wystarczy spoj-
rzeć na niezwykle atrakcyjną ofertę 
kredytową. Rok 2016 rozpoczął się 
najniższym w historii poziomem 
Euriboru. Euribor 3-miesięczny 
zamknął rok 2015 na rekordowo 
niskim poziomie -0,3730%, groma-
dząc roczny spadek wynoszący 80% 
i jest to najwyższa redukcja w ostat-
niej dekadzie. Wskaźnik wciąż po-
siada tendencję spadkową i może 
zdaniem specjalistów, zaowocować 
również ujemnym współczynni-
kiem u schyłku 2016 roku. Poniżej 
przedstawiona została symulacja rat 
kredytu hipotecznego na zakup nie-
ruchomości w Hiszpanii. 

Okres kredytowania maksymalny 30 lat

Oprocentowanie:
Rok 1   
Rok 2   

2%
euribor +2% (0,0% +2%)

Jednorazowa prowizja banku 1%

Wartość nieruchomości 400 000 euro

Wartość kredytu (60%) 240 000 euro

Rata miesięczna 945 euro

Rozważając zakup nieruchomości turystycznych w Hiszpanii, 
należy zwrócić uwagę na preferencje turystów, co do zakwate-
rowania. Statystyki pokazują, że wybierają oni głównie obiekty 
luksusowe – pierwsza klasa oraz drugiej klasy. Jednocześnie 
w 2015 roku największą roczną stopę wzrostu zanotowano 
w przypadku mieszkań wakacyjnych, dlatego też, w tego typu 
nieruchomości należy inwestować kapitał.
Jednak nie każdy kto decyduje się na zakup nieruchomości 
w Hiszpanii, „skazany” jest na uzyskiwanie dochodów z tytułu 
jej wynajmu turystom lub traktowanie wyłącznie jako miejsca, 
gdzie spędzić można wakacje. Wielu ludzi postrzega region 
Półwyspu Iberyjskiego jako atrakcyjną lokalizację do życia, 
nie tylko ze względów klimatycznych. Sprzyjają temu również 
warunki gospodarcze, a mowa tu przede wszystkim o stosun-
kach handlowych pomiędzy Polską a Hiszpanią. Okazuje się, 

że w Hiszpanii można zrobić dobry interes wykorzystując nie 
tylko potencjał turystyczny poszczególnych regionów. W okre-
sie od stycznia do grudnia 2015 r. polsko – hiszpańska wymiana 
handlowa odnotowała rekordową wartość wynoszącą prawie 
8,5 mld euro. Obroty towarowe wzrosły o 14.1% w stosunku do 
roku 2014. Tym samy Hiszpania zajmuje 7. miejsce wśród kra-
jów UE pod względem wartości wymiany handlowej z Polską. 
W 2015 r. polski eksport do Hiszpanii wyniósł 4,71 mld euro 
i był wyższy o 16.4 % w porównaniu z rokiem 2014. Hiszpania 
w ten sposób znalazła się na 9. miejscu w UE pod względem 
wielkości eksportu polskich towarów. Import towarów z Hisz-
panii wzrósł o 11.4%, osiągając wartość 3,78 mld euro. Rok 
2015 zakończył się dodatnim saldem handlowym dla Polski 
(935 mln euro). W poprzednich latach wymiana handlowa Pol-
ska-Hiszpania prezentowała się następująco:

Na dzień dzisiejszy oprocentowanie Eu-
ribor 3-miesięczne wynosi -0,3130%, co 
w praktyce oznacza, że jest ono zerowe. 
W związku z powyższym kredyt na za-
kup nieruchomości w Hiszpanii można 
zaciągnąć bez wysokich kosztów ob-
sługi, a inwestycja okaże się na pewno 
opłacalna ze względu na potencjał ryn-
ku. W związku z powyższym inwestorzy 
nie tylko nie stracą, ale zarobią. 

Na koniec warto podkreślić, iż to właśnie 
hiszpańskie nieruchomości, w tym i w re-
gionie Costa Blanca, spośród wszystkich 
krajów Unii Europejskiej cieszą się od lat 
największym uznaniem. Głównie z uwagi 
na największy potencjał inwestycyjny 
i zyski z tytułu stale rozwijającego się sek-
tora turystycznego tego kraju. Hiszpania 
zawsze będzie Hiszpanią. Bez względu na 
to, czy mamy kryzys, czy też nie. 

WARTOŚĆ

NIERUCHOMOŚCI

400 000 euro

KREDYTU
240 000 euro
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Jávea
(walencjański: Xàbia)

Perła Hiszpańskiego wybrzeża Costa Blanca - gmina w Hiszpanii, 
w prowincji Alicante, w Walencji, o powierzchni 68 km².

Javea to kameralne, nadmorskie, cało-
roczne, kosmopolityczne miasteczko 
uwielbiane przez mieszkańców Madrytu. 
Zamieszkuje w nim międzynarodowa 
społeczność - Brytyjczycy, Holendrzy, 
Niemcy, Francuzi i oczywiście rdzenni 
Hiszpanie. W 2011 roku gmina liczyła 32 
983 mieszkańców.

W miesiącach wakacyjnych ekspaci wy-
jeżdżają w odwiedziny do swoich rodzin-
nych stron, żeby ustąpić miejsca licznie 
odwiedzającym Javea turystom (około 
200tyś w miesiącach wakacyjnych).

W regionie panuje umiarkowany, łagod-
ny śródziemnomorski klimat - tempera-
tury wahają się od  +10 stopni zimą do 
+30 stopni w miesiącach wakacyjnych. 
Słońce praktycznie świeci przez 360 dni 
w roku. Wiosną kwitną drzewa migda-
łowców i pomarańczy - romantyczny 
zapach i koloryt kwiatów przyprawiają 
o zawrót głowy.

Na przełomie maja i czerwca w dolinie 
Vall de Leguar oddalonej o 20-30 km 
zakwitają i dojrzewają gaje czereśniowe 
- dojrzałe czereśnie są wielkości małych 
mandarynek. Lipiec i sierpień, to hisz-
pańskie wakacyjne szaleństwo – słońce, 
wino i śpiew. Wrzesień i październik, to 
miesiące w których leniwie przemiesz-
czają się powracający mieszkańcy i  wy-
smakowani turyści. W miesiącach od 
listopada do kwietnia w miasteczku pa-
nuje rodzinna atmosfera. Rdzenni miesz-
kańcy i międzynarodowa społeczność, 
których dzieci chodzą do tutejszych 
międzynarodowych szkół, integruje się 
w każdy weekend i święta w okolicznych 
kafejkach, restauracjach, na deptakach 
i nadmorskiej promenadzie. W tym 
okresie miasteczko odwiedzają też czę-
sto mieszkańcy Madrytu i Walencji oraz 
przyjaciele lokalnie zamieszkującej mię-
dzynarodowej społeczności.

Miasteczko Javea jest połączone siecią 

szybkich autostrad z dużymi ośrodkami 
miejskimi - Madryt, Barcelona, Bilbao, 
Zaragoza, Malaga.

W odległości około 90 km są dwa mię-
dzynarodowe porty lotnicze Alicante 
i Walencji.

Dla miłośników białego szaleństwa w od-
ległości 3 godzin jazdy samochodem cze-
kają świetnie przygotowane stoki w Val-
delinares Sky Resort.

Po drugiej stronie góry Montgo, w miej-
scowości Denia jest port z którego re-
gularnie odpływają promy na pobliskie 
Baleary – w 2-3 godziny można się zna-
leźć na wyspie Formentera lub tanecznej 
Ibizie.

Javea to wspaniałe miejsce do życia, od-
poczynku i zabawy, więcej informacji 
otrzymacie Państwo na portalu -www.
xabia.org

w naSTęPnym numeRze:
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Należy pamiętać, że rynek chiński funk-
cjonuje na nieco innych zasadach niż 
rynki europejskie, a chińscy konsumenci 
mają inne potrzeby i zwyczaje konsump-
cyjne. Aby efektywnie wprowadzić nowy 
produkt do Chin, niezbędnym jest do-
kładne poznanie specyfiki tamtejszego 
rynku oraz odpowiednie przygotowanie 
nie tylko produktu, ale również firmy 
i pracowników. Centrum Współpracy 
Chińsko-Pomorskiej zostało założone 
właśnie w tym celu - by pomagać polskim 
przedsiębiorcom w kompleksowym przy-
gotowaniu się do wprowadzenia produk-
tu lub usługi na rynek chiński. organizuje 
liczne szkolenia dla przedsiębiorców, 

na które często zapraszani są 
współpracujący z CWPC 

specjaliści z Chin. 

Polskie produkty 
na drodze do chin (cz.2)

Nawiązanie kontaktu z potencjalnym partnerem biznesowym 
to dopiero początek drogi do owocnej współpracy.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Kolejnym aspektem, który bezwzględ-
nie należy wziąć pod uwagę przy okazji 
przygotowań do eksportu są certyfikaty 
i licencje. Chiny posiadają własny system 
certyfikacji produktów zagranicznych, 
który różni się od naszego. Każdy nowy 
produkt wprowadzany na rynek chiński 
musi spełnić odpowiednie wymagania 
oraz otrzymać adekwatny certyfikat ze-
zwalający na sprzedaż na terenie Chiń-
skiej Republiki Ludowej. Aby przyspie-
szyć proces certyfikacji produktów, które 
mają zostać wprowadzone na rynek chiń-
ski, najlepiej skorzystać z pomocy zagra-
nicznych lub lokalnych firm, ponieważ 
samo przygotowanie dokumentacji oraz 
opisu próbek produktów w języku chiń-
skim może stanowić nie lada wyzwanie 
dla eksporterów. 
Ponadto, produkty eksportowane do Chin 
muszą być opatrzone w chińskie etykie-
ty zgodne z wymogami regulowanymi 
przez chińskie urzędy. Poza kwestiami 
formalnymi, należy również wziąć pod 
uwagę fakt, że inne zwyczaje konsump-

cyjne konsumenta chińskiego wpływają 
na projekt graficzny opakowania, w któ-
rym znajduje się produkt, a nawet na 
jego pojemność. Specjaliści z Centrum 
Współpracy Chińsko-Pomorskiej jako 
pierwszy krok w rozpoczęciu współpracy 
z Chinami rekomendują zlecenie analizy 
rynkowej i zapoznanie się z wszystkimi 
procedurami związanymi z eksportem do 
Chin. Zaniedbania w przygotowaniu tych 
rudymentarnych elementów planu eks-
portowego może narazić bowiem przed-
siębiorstwa na znaczne koszty i problemy, 
a konsultacje ze specjalistami znaczne 
ułatwiają i przyspieszają rozpoczęcie eks-
pansji na rynku chińskim. 
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Podczas uroczystej gali zorganizowa-
nej w Gdańsku przez ,,Magazyn Po-
morski" odbyło się uroczyste wręcze-
nie Orłów Pomorskich dla wybitnych 
osobistości i organizacji z terenu wo-
jewództwa pomorskiego. Wyróżnienie 
w postaci Orła Pomorskiego otrzymał 
Starogardzki Klub Biznesu – Związek 
Pracodawców, a statuetkę odebrali pre-
zes SKB - ZP Grzegorz Borzeszkowski 
oraz wiceprezesi: Jerzy Suchomski, 
Elżbieta Rembiasz i Mariusz Szwarc.

Laudację wygłosił prezydent Starogardu 
Gdańskiego. - Starogardzki Klub Bizne-
su - Związek Pracodawców jest prężną 
organizacją pracodawców i przedsię-
biorców w województwie pomorskim – 
mówił Janusz Stankowiak. - Działalność 
jego posiada 25-letnią tradycję. Zrzesza 
ponad 170 firm z terenu województwa 
pomorskiego i całego Kociewia, zatrud-
niających ponad 30 tys. pracowników.
Związek jest organizacją, która podej-
muje szereg istotnych działań, mających 

wpływ na rozwój 
przedsiębiorczości, 
szczególnie w za-
kresie infrastruktu-
ry drogowej, w tym 
budowy obwodnicy, 
szkolnictwa zawo-
dowego, usuwania 
barier administracyj-
nych, tworzenia tere-
nów inwestycyjnych 
i polityki podatko-
wej. Na szczególne 
podkreślenie zasłu-
guje dobra współpra-
ca z samorządami. SKB - ZP jest wyma-
gającym i autentycznym partnerem dla 
władzy lokalnej - zawsze w swoim dzia-
łaniu kieruje się interesem miasta i całe-
go Kociewia.
Na uwagę zasługuje powołanie z inicjaty-
wy SKB - ZP przy prezydentach, burmi-
strzach, wójtach w powiecie starogardz-
kim Rad Gospodarczych jako organów 
opiniodawczo – doradczych, co w du-

żym stopniu pozwala władzom wyko-
rzystać doświadczenie przedsiębiorców.
Godne podkreślenia są również działa-
nia na rzecz społecznej odpowiedzial-
ności biznesu oraz działania mające na 
celu kształtowanie właściwych relacji 
pracodawca - pracobiorca, pracobiorca 
– pracodawca. Całokształt działalności 
Starogardzkiego Klubu Biznesu - Związ-
ku Pracodawców zasługuje na szacunek 
i uznanie.

orzeł Pomorski dla SKB – ZP

ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą być 
widoczni wśród 
przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl



 42    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

W samym wojewódz-
twie pomorskim 

w minionym roku 
wpłynęły już 44 
takie wnioski. 
W latach 2010-
16 uzgodniono 
126 wniosków 

dla przemysłowych 
farm, najwięcej, aż 41 

w powiecie kartuskim, 14 
w bytowskim, 11 w starogardzkim, 10 w człu-
chowskim, 8 w słupskim.Tendencję wzrostową 
obserwują także dyrekcje ochrony środowiska 
w sąsiednich województwach np. Warmińsko-
mazurskim.
Podczas konferencji nastąpiło zderzenie się dwu 
stanowisk: hodowców świń i ekologów. Przed-
stawiciel Pomorskiej Izby Rolniczej Michał 
Smentoch twierdził, że duże fermy hodowlane 
to przyszłość rolnictwa. Przedstawiał dane do-
tyczące hodowli trzody chlewnej na przykładzie 
Polski, Niemiec, Holandii i Danii. Na Pomorzu 
i w całej Polsce lawinowo rośnie liczba przemy-
słowych ferm hodowlanych, które przenoszą 
się do nas z Zachodu. Zdaniem przyrodników 
stanowią one zagrożenie dla środowiska oraz 
zdrowia ludzi.Uzgodniamy planowane fermy bo 
jeśli wnioski spełniają warunki, to nie możemy 
odmówić, ale jesteśmy świadomi, że takie fermy 
w naszym regionie nie powinny dalej się rozwi-
jać - mówi Danuta Makowska, Regionalny Dy-
rektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. - Fermy 
przemysłowe powstają najczęściej na terenach, 
gdzie nie ma uchwalonych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Powstają na 
zasadzie wniosków o warunki zabudowy. Ich na-
pływ mogą ograniczyć samorządowcy ustalając 
miejscowe plany zagospodarowania. Apelujemy 
do samorządów, aby w ten sposób ograniczać 
liczbę tych ferm.

Hodowla fermowa 
czy przyzagrodowa?

TEKST: Anna Kłos| ZDjĘcIE: mat. prasowe

Danuta Makowska –Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdańsku – zorga-
nizowała w konferencję pt. „Przemysłowe 
fermy na Pomorzu a ochrona środowiska”. 
Sprowokował ją do tego fakt, że w ostat-
nich latach nastąpił skokowy wzrost wnio-
sków o uzgodnienie przemysłowych ferm 
hodowlanych, głównie drobiu i świń. 

Przedsiębiorcy podkreślają, że współpra-
ca z Chinami jest niezwykle ważna i może 
przynieść wiele korzyści. 
- W ostatnich latach strona chińska jest 
bardzo aktywna w ekspansji na cały 
świat – wyjaśnia Jacek Pomieczyński, 
prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców 
„NORDA”. - Z drugiej strony, nasz kraj 
też zaistniał na chińskim rynku. Prezy-
dent Polski był dwa lata temu w Chinach, 
w zeszłym kraju nastąpiła rewizyta. To 
bardzo ważne, bo w Chinach współpra-
ca w biznesie idzie w parze ze współpra-
cą władz. Postanowiliśmy zatem zbadać 
sprawę: jakie rzeczy od Chińczyków 
możemy sprowadzić i czy jest szansa, by 
nasze lokalne firmy mogły zaistnieć na 
tamtejszym rynku. 
Warto dodać, że „NORDA” zrzesza obec-
nie już 80 firm, zatrudniających 4,5 tysią-
ca pracowników. Niektórzy z przedsię-
biorców od lat utrzymują bezpośrednie 
kontakty gospodarcze z Chinami. 
Ostatni wyjazd był nie tylko zorganizo-
wany, ale i sfinansowany przez samych 
przedsiębiorców. Każdy z uczestników 

był więc tym bardziej zainteresowany 
osiągnięciem maksymalnego efektu.
- Nie było czasu na zabawę, czy plażo-
wanie – podkreśla prezes Pomieczyński. 
- Do udziału w wyjeździe zaprosiliśmy 
starostów wejherowskiego i puckiego, 
bo w Chinach nie robi się interesów bez 
zgody władz. Obecność przedstawicieli 
naszej władzy lokalnej była zatem wręcz 
niezbędna. W przygotowaniu meryto-
rycznym wyjazdu pomógł natomiast 
Urząd Marszałkowski w Gdańsku, który 
w Pekinie ma swoje biuro. 
Przedsiębiorcy odwiedzili największe na 
świecie targi elektroniki, odwiedzili lo-
kalne firmy, spotkali się z władzami chiń-
skich miast, uczestniczyli w seminarium.
- Przekonaliśmy się na własne oczy, że 
przed Polską jeszcze dużo pracy, by do-
gonić pod względem technologicznym 
i rozwojowym kraje azjatyckie takie jak 
Chiny – podsumowuje wyjazd Jacek Po-
mieczyński.-  Przed Chińczykami się nie 
ucieknie, a lepiej ich zrozumieć i starać 
się robić z nimi biznes, niż czekać z zało-
żonymi rękami.

Pomorscy przedsiębiorcy 
z misją do Chin
Z tygodniową misją gospodarczą do Chin pojechało 21 przedsiębiorców 
zrzeszonych w Regionalnej Izbie  Przedsiębiorców „NORDA”. Głównym 
celem wyjazdu było nawiązanie kontaktów biznesowych. 

TEKST: Rafał Korbut| ZDjĘcIE: mat. prasowe
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Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się 
z zakresem prac restauracyjnych i konser-
watorskich wykonanych w celu przywró-
cenia świetności wyjątkowemu obiektowi 
oraz precyzyjnego odtworzenia jego przed-
wojennego charakteru. Duże wrażenie na uczestnikach zrobiły 
działania na rzecz powstania muzeum oraz zgromadzenie bez-
cennych pamiątek, a także eksponatów pułkowych. 
Przedsiębiorcy podkreślali, że jeśli ma się wizję i konsekwencję 
w działaniu, można zrobić wszystko. Jest to zasługa pasjona-
tów tego przedsięwzięcia, tj. Krzysztofa Landowskiego i Stefana 
Scharmacha, którzy zaprezentowali 
również olbrzymią wiedzę histo-
ryczną na temat Pułku oraz przed-
stawili plany na przyszłość.
W drugiej części posiedzenia zarzą-
du przedstawiono wnioski i uwagi do 
programu „Na Rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju” wicepremiera Mate-
usza Morawieckiego przygotowane 
przez zespół ekspercki. Po dyskusji 
i uzupełnieniu o zagrożenia, wyni-
kające z programu dla przedsiębior-
czości, zarząd SKB - ZP postanowił 
je skierować do ministra rozwoju.

Zarząd SKB - ZP 
w Kasynie Oficerskim
Na zaproszenie kierownictwa 
Szwadronu im. II Pułku Szwoleże-
rów Rokitniańskich w Kasynie Ofi-
cerskim w Starogardzie Gdańskim 
odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie zarządu Starogardzkiego Klubu 
Biznesu - Związku Pracodawców. 

TEKST: ES
ZDjĘcIA: Rafał Laskowski
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Parlamentarzysta poruszył wiele waż-
nych projektów, którymi zajmuje się jako 
Poseł i Wiceminister. Mówił m.in. o po-
prawie sytuacji Poczty Polskiej. Zauwa-
żył, że Pracownicy PP po kilku latach 
otrzymali wreszcie podwyżki. Sporo cza-
su poświęcił także rządowemu progra-
mowi Mieszkanie Plus, w ramach które-
go pierwsze lokale na wynajem w woje-
wództwie pomorskim powstaną w Pel-
plinie i Starogardzie Gdańskim. W tym 
pierwszym złożono już ponad 200 wnio-
sków o przyznanie mieszkania, w tym – 
jak zaznaczył Burmistrz Pelplina Patryk 
Demski – programem zainteresowały się 
również osoby przebywające zagranicą. 
– Sceptycy często podkreślali, iż nie 
uda się wybudować tanich mieszkań, 

udowodniliśmy jednak że można. 
Zrobiliśmy pierwszy krok, ale wie-
rzę w długoletnią realizację tego pro-
gramu – mówił Kazimierz Smoliński. 
Parlamentarzysta przypomniał, że Rząd 
Premier Beaty Szydło wprowadził rów-
nież program Rodzina 500 Plus, który 
poprawił sytuację nie tylko rodzin. Oka-
zuje się, że zwiększył się ruch w handlu. 
Sami mieszkańcy poruszali m.in. te-
mat Trybunału Konstytucyjnego 
i gdańskie obchody 30-lecia powsta-
nia TK. Kazimierz Smoliński zapewnił, 
że polski rząd nie wspierał finanso-
wo tego jubileuszu, biorąc pod uwa-
gę chociażby fakt, iż to Wojciech Ja-
ruzelski zwrócił się niegdyś do Sejmu 
o powołanie Trybunału Konstytucyjnego. 

Mieszkańców interesowały także inwe-
stycje drogowe. Wiceminister podkre-
ślił, że Rząd dokończy m.in. budowy 
autostrad i rozpocznie dwa inne ważne 
projekty: Via Baltica oraz Via Carpatia. 
Inny z gości spotkania pytał nato-
miast o przekop Mierzei Wiślanej. 
Wiceminister zapewnił, że Rząd do-
prowadzi do tej inwestycji, gdyż jest 
ona ważna dla polskiej gospodarki. 
– Przekop nie jest nowym pomysłem. 
Realizujemy wcześniejsze założenia. Nie 
może być tak, że własny kraj nie ma do-
stępu do części swojego terytorium, na-
leży to zmienić – zakończył Parlamenta-
rzysta, dodając, że Rząd Premier Beaty 
Szydło ma ujęte środki na udrożnienie 
drogi wodnej – Wisły.

Blisko 200 mieszkańców Tczewa i okolic przybyło na spotkanie z Posłem RP, a jednocześnie Wiceministrem 
Infrastruktury i Budownictwa Kazimierzem Smolińskim. Debata odbyła się w Gimnazjum nr 1 na Czyżykowie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Biuro Poselskie Posła Kazimierza Smolińskiego 

Kazimierz Smoliński  
na targach Ekoflota
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Urząd Morski w Gdyni podjął decyzję o po-
głębieniu toru wodnego do Portu Elbląg. Tor 
wodny na Zalewie Wiślanym już pogłębiły 
specjalne statki i teraz ruch jednostek może 
się odbywać swobodnie i bez przeszkód. Taka 
operacja zdarza się raz na 2-3 lata. Wszyst-
ko zależy od zamulenia szlaku.  Zamulenie 
toru jest mniejsze, kiedy zwiększa się ruch 
statków i barek. To tylko wstęp do inwesty-
cji, które będą konieczne po zbudowaniu 
kanału przez Mierzeję Wiślaną. Przed wojną 
tor wodny do portu w Elblągu miał prawie 5 
metrów głębokości. Teraz jest o połowę płyt-
szy, ale dla potrzeb ruchu przez przekop, bę-
dzie musiał mieć co najmniej przedwojenną 
głębokość, skoro za kilka lat na tym samym 
szlaku pojawią się dziesięciotysięczniki.
Mocno zainteresowały się inwestycją biu-
ra projektowe, mimo że nadal nie ustalono 
miejsca przekopu.  Pod uwagę, ze względu 
na ruchy rumowiska, brane są dwie lokali-
zacje: Nowy Świat i Skowronki. Ponad 100 
firm zgłosiło do Urzędu Morskiego w Gdyni 
zainteresowanie udziałem w przetargu na 
projekt dokumentacji kanału żeglugowego 
przez Mierzeję Wiślaną trafiło 
Cała inwestycja ma być sfinansowana z bu-

dżetu państwa. Budowa kanału przez Mie-
rzeję Wiślaną powinna zostać zakończona 
do 2022 roku. Sam przekop ma kosztować 
880 mln
Kontrakt na wykonanie dokumentacji tego 
projektu jest skomplikowany. Inwestycja 
obejmuje budowę kanału żeglugowego łą-
czącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, 
w tym m.in. śluzy z konstrukcją zamknięć 
oraz portu postojowego od strony Zalewu 
Wiślanego. W zakres tego przedsięwzięcia 
wchodzą także połączenia drogowe i mo-
stowe, w tym modernizacja wejścia do portu 
Elbląg. Dodatkowo projekt zakłada utwo-
rzenie sztucznej wyspy na Zalewie Wiśla-
nym. Do tego dochodzą m.in. koncepcja in-
westycji oraz analizy środowiskowe, w tym 
badania geotechniczne, falowe oraz ruchu 
rumowiska.
Na topie jest rozwój małych i średnich por-
tów. Postanowiły wykorzystać to władze 
portu w Elblągu.  Jego prezes - Arkadiusz 
Zgliński zainicjował powstanie Związku 
Małych Portów Morskich. 
Na początek przystąpiło do niego 10 portów, 
wśród nich Kołobrzeg, Ustka, Darłówko 
i Elbląg. Ten ostatni jest jednym z liderów 

związku, nosząc miano czwartego portu RP. 
Przewodniczącym został Arkadiusz Zgliń-
ski. Organizacja rozpoczęła działalność. 
Teraz czeka tylko na wpis do KRS.  Orga-
nizacja ma działać na rzecz bezpiecznego, 
płynnego funkcjonowania małych portów, 
domagać się, aby władze centralne widziały 
nie tylko  porty strategiczne dla bezpieczeń-
stwa i gospodarki państwa. Związek nie jest 
zamknięty. Mogą do niego przystąpić także 
inne porty.Do zamawiającego, czyli Urzędu 
Morskiego w Gdyni, w przetargu na wyko-
nanie dokumentacji projektowej dotyczącej 
budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wi-
ślany z Zatoką Gdańską, w terminie trafiły 
dwie oferty. Oba konsorcja złożyły propo-
zycje o takim samym terminie wykonania 
zamówienia oraz warunkach płatności róż-
niące się jednak ceną. Tylko jeden oferent 
mieści się w budżecie. Urząd Morski w Gdy-
ni otrzymał oferty od konsorcjum Transpro-
jekt Gdańsk i Wuprohyd (wartość 7,347 mln 
zł) oraz Mosty Gdańsk i Projmors (wartość 
5,252 mln zł). Budżet zamawiającego wy-
nosi 6,027 mln zł oznacza to, że tylko jedna 
propozycja mieści się w kwocie przeznaczo-
nej na tą część inwestycji.

Przekop Mierzei 
wchodzi w konkrety

Traktowany przez wiele lat jako idee fixe przekop Mierzei Wiślanej zaczyna być traktowany serio, nie tylko 
przez obecny rząd i zainteresowane samorządy, także przez administrację morską i biznes.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Powstała w 1871 r  Stocznia Cesarska jest pro-
toplastą Stoczni Gdańskiej, założonej po II 
wojnie światowej na bazie jej obiektów (oraz 
sąsiednich). Po upadku Stoczni Gdańskiej, 
większość jej terenów trafiła w ręce prywat-
nych inwestorów, którzy przeznaczyli je pod 
budownictwo – w głównej części mieszka-
niowe. Potocznie nazywa się to Młodym Mia-
stem. Ponieważ zabytki świetnej przeszłości 
utrudniały im realizację planów, wyburzyli 
kilka dawnych stoczniowych obiektów, ko-
rzystając z tego, że tylko nieliczne obiekty po-
stoczniowe były wpisane do rejestru zabytków.
Wywołało to sprzeciw wielu środowisk, które 
zaapelowały do służb konserwatorskich o ob-
jęcie obszaru lepszą ochroną prawną. Ich głosy 
zostały wysłuchane. Konserwator Agnieszka 
Kowalska poinformowała, że o wpisie zespołu 
do rejestru przesądziła jego wartość artystycz-
na, historyczna i naukowa. Na obszarze tym 
w wysokim stopniu zachowała się oryginalna 
substancja zabytkowa, a także czytelny pier-
wotny układ przestrzenny, w tym zabudowa 
pierzejowa przy głównych ciągach komunika-
cyjnych i niezmieniona siatka głównych ulic.
Odrębnymi wpisami do rejestru objęto 21 bu-
dynków, w tym m.in. dawny budynek stocz-
niowej dyrekcji, kuźnię, odlewnię, stolarnię 
(po II wojnie przekształconą w formiernię), 
blachownię (przekształconą w kotlarnię), ma-
gazyn (późniejszą ślusarnię), stajnię (prze-
kształconą w remizę straży pożarnej), halę 
budowy maszyn (późniejszą narzędziownię), 
kotlarnię, modelarnię (późniejszy centralny 
wydział mechaniczny), dok z płaską pochylnią 
oraz schron przeciwlotniczy.Do rejestru trafiło 
też pięć obiektów przemysłowych, w tym trzy 
żurawie bramowe (lub półbramowe) wypado-
we oraz dwie pochylnie. Ochroną objęto także 
nazwy własne dwóch obiektów - Basenu Do-
kowego i Nabrzeża Poremontowego oraz ulic 
położonych na terenie dawnej Stoczni Cesar-
skiej - Kooperantów, Wyposażeniowców, Na-
rzędziowców, Odlewników, Krótką i Dokową.
Dotychczas odrębnymi wpisami do rejestru 
zabytków objęte były tylko trzy obiekty z daw-
nych terenów Stoczni Gdańskiej: historyczna 
brama nr 2 prowadząca niegdyś do stoczni, 
Pomnik Poległych Stoczniowców oraz maga-
zyn torped czyli historyczna Sala BHP (także 
stanowiący niegdyś część Stoczni Cesarskiej), 
w której w 1980 r. podpisano porozumienia 
sierpniowe.

Konserwator 
zabytków 

w obronie żurawi
Pomorski konserwator zabytków Agnieszka Kowalska podpisała 
decyzję o wpisie do rejestru zabytków 26 budynków i innych 
obiektów przemysłowych z terenu dawnej Stoczni Cesarskiej 
w Gdańsku. To największy w historii pomorskiej służby konserwa-
torskiej zespół obiektów wpisany do rejestru. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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naftoPort  urodziny 
Powinien obchodzić dwa razy.

 Pierwsze jego zaistnienie odbyło się 
w konspiracji i pociągnęło za sobą su-
rowe represje dla kilku „najbardziej 
skompromitowanych” osób.  Zaczęło 
się po II wojnie światowej od pomysłu 
młodego wtedy Witolda Andruszkie-
wicza, który, w przygotowywanej przez 
siebie pracy doktorskiej, przedstawił 
projekt zbudowania w Gdańsku naj-
głębszego na Bałtyku (z torem wodnym 
17,5 m) portu. Po wielu perturbacjach, 
na początku lat 70-tych, zaczęto reali-
zować tę koncepcję budując Port Pół-
nocny, nastawiony na eksport węgla ze 
Śląska. Ale w tej pracy doktorskiej był 
też pomysł, aby przy tamtym termina-
lu uruchomić bazę przeładunku paliw 
płynnych. I choć promotor ofuknął 
autora, aby natychmiast wykreślił ten 
fragment, bo „inaczej obaj wylądujemy 
na Syberii”, pomysł zaczął żyć własnym 
życiem. Gdy nastąpił okres odwilży 
Gierkowskiej, kilku pasjonatów posta-
nowiło go zrealizować. Rósł w cieniu 
Portu Północnego jako terminal prze-
ładunkowy paliw płynnych i ujawnił 
się w dopiero w1973 roku. Rosjanie 
z RWPG od razu pojęli jego znacze-
nie i możliwości dla Polski. Prawdzi-
wa suwerenność to brak uzależnienia, 
a terminal był (i jest ) fundamentem 
niezależności energetycznej Polski. 
W dodatku okazał się częścią istotnej 
całości. Jednocześnie budowano Rafi-
nerię Gdańską i ropociąg z Płocka do 
Gdańska, mający dostarczać rafinerii 
ropę z rurociągu „Przyjaźń'. Tylko że 
tym samym ropociągiem ropa mogła 
(i może) płynąć w odwrotnym kierun-
ku - z Portu Gdańskiego (z NAFTOPR-
TU) do ORLENU, gdyby na przykład 
Rosjanie przestali dostarczać tam ropę 
„Przyjaźnią”. W dodatku Rafineria 
Gdańska od razu technologicznie na-
stawiona była na przerób surowca, któ-
ry dotrze morzem – ale niekoniecznie 
ze Związku Radzieckiego. Zatem od 
razu zablokowano budowę zbiorników 
przy terminalu paliwowym oraz dalsze 
inwestycje na terminalu. Nastąpił okres 
wegetacji.

W Morskim 
Porcie Gdańsk 
ćwierćwiecze naftoPortu

Prezes NAFTOPORTU Dariusz Kobierecki, dla uczczenia 25-tej roczni-
cy powstania firmy, zaprosił w październiku br. gości, na katamaran 
OPAL, który wypłynąwszy z Targu Rybnego w Gdańsku odbył rejs Mo-
tławą i Martwą Wisłą na Zatokę Gdańską, gdzie wszyscy mogli z jego 
pokładów obejrzeć wielkość i inwestycyjny rozmach firmy. Ale...

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Powtórne narodziny

W roku 1991 firma odrodziła się jako 
Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw 
Płynnych NAFTOPORT sp. z o.o. 
Przyszła wreszcie pora na inwestycje. 

25 lat temu istniało tylko jedno, „pogier-
kowskie” stanowisko dostawcze. W 1992 
roku pobudowano stanowisko R – na-
przeciw tamtego. Ponieważ dwie niemiec-
kie rafinerie, obsługiwane przez rurociąg 
„Przyjaźń”, też potrzebowały gwaranta do-
staw, powstało stanowisko T w 1997 roku. 
NAFTOPORT  posiada obecnie 5 stano-
wisk przeładunkowych, w tym 3 do ob-
sługi oceanicznych tankowców, przewo-
żących ropę naftową. Przy każdym z nich 
można obsłużyć 180 statków i przełado-
wać ok. 18 mln ton ropy naftowej rocz-
nie. Ironia dziejów polegała na tym, że 
NAFTOPRT, tak sekowany przez Rosjan, 
wykonując zadania transportu morskie-
go, służył także im w tranzycie ich ropy 
do niemieckich rafinerii PCK w Schwedt 
i Mider w Spergau. Od 2010 roku syste-
matycznie rósł import ropy morzem – aż 
do rekordowego roku 2015. Jednak Ro-
sjanie zaczęli budować swoje terminale – 
najpierw uruchomili w Primorsku, potem 
w Ust-Łudze. Na skutek tego przestali ko-
rzystać z usług NAFTOPORTU.  
Wciąż jednak NAFTOPORT zapewnia 
rafineriom, podłączonym do systemu ru-
rociągów PERN „Przyjaźń”, alternatyw-
ną drogę zaopatrzenia w ropę naftową. 
W wypadku zakłóceń dostaw lądowych, 
może w całości pokryć zapotrzebowanie 
na ten strategiczny surowiec nie tylko obu 
krajowych producentów paliw (PKN Or-
len i Grupy Lotos), ale także dwóch zakła-
dów rafineryjnych w Niemczech. 

roPa PrzyPływa 
Przez cieśniny duńsKie

W tym roku  supertankowiec „Atlantas” 
wpłynął do NAFTOPORTU na mocy 
porozumienia pomiędzy Grupą Lotos 
S.A. oraz National Iranian Oil Company 
(NIOC). Tankowce „Atlantas” i „Cali-
da”, transportujące w sumie 2 mln bary-
łek (blisko 300 tys. ton) irańskiej ropy 
naftowej dla Grupy Lotos, zawinęły tu 
w połowie sierpnia br. Następnie ropa 

z obu tankowców została przetranspor-
towana rurociągami do zbiorników Lo-
tosu i PERN-u. Potem nastąpi jej przerób 
w gdańskiej rafinerii.
-  Jest to pierwszy od wielu lat transport 
irańskiej ropy do Gdańska - mówi prezes 
NAFTOPORTU Dariusz Kobierecki. 
Tankowiec „Atlantas” ma 333 m długości, 
60,5 m szerokości i 66 m wysokości oraz 
nośność 319 tys. ton (DWT). „Atlantas” 
pokonał 12 tys. mil morskich (ponad 
22 tys. km), tj. ponad połowę długości 
całego równika. Jest jednym z najwięk-
szych tankowców, jakie do tej pory zawi-
nęły do NAFTOPORTU. Z uwagi na głę-
bokość Cieśnin Duńskich, ograniczającą 
maksymalne dopuszczalne zanurzenie 
tankowców do 15 metrów, „Atlantas” 
przed wejściem na Bałtyk musiał przeła-
dować ok. 700 tys. baryłek ropy na po-
kład „Calidy”. Pierwotnie gdańska rafi-
neria, inaczej niż jej płocka konkurentka, 
była nastawiona pod względem techno-
logicznym na przerób ropy z Bliskiego 
Wschodu i przez kilkanaście lat sprowa-
dzano do niej przez morze głównie ciężki 
surowiec z Iranu i Iraku, który mieszano 
z lżejszym z Norwegii. W połowie lat 90. 
Rurociągiem Pomorskim do Gdańska za-
częła trafiać ropa rosyjska, która stała się 
dla zakładu podstawowym surowcem, do 
przerobu którego fabryka się przystoso-
wała. Teraz, po dwóch wielkich moder-
nizacjach, gdański zakład może jednak 
już pracować z dziesiątkami gatunków 
ropy o bardzo różnych parametrach 
fizykochemicznych. 

wyniKi roKu 2016 
zaPowiadają się oPtyMistycznie

Według wstępnych wyliczeń, NAFTO-
PORT ma przeładować w tym roku 13 
mln ton ropy i produktów naftowych, 
mniej niż w rekordowym 2015 roku (14,28 
mln ton), ale za to więcej niż w 2014 roku 
(12,1 mln ton).
- Już widzimy natomiast, że pod wzglę-
dem finansowym to będzie dla spółki 
bardzo dobry rok. Po trzech kwartałach 
mamy już prawie 19 mln zł zysku netto, 
w porównaniu do 27 mln zł za cały rok 
2015, który jak wiadomo był rekordowy 
pod względem przeładunków – cieszy się 
Dariusz Kobierecki.

Baza przeładunku paliw płyn-
nych dysponuje pięcioma sta-
nowiskami przeładunkowymi 
do obsługi ropy i produktów 
ropopochodnych. Technologia 
przeładunku odbywa się w sys-
temie zamkniętym, bezpiecz-
nym dla środowiska natural-
nego. Stanowiska znajdują się 
w zamkniętych basenach prze-
ładunkowych wyposażonych 
w zapory przeciwrozlewowe 
i instalację przeciwpożarową. 
Poprzez sieć rurociągów i baz 
manipulacyjnych Przedsię-
biorstwa Eksploatacji Rurocią-
gów Naftowych (PERN) oraz 
Rafinerii Gdańskiej istnieje 
możliwość dostarczania paliw 
do rafinerii i zakładów w kraju 
i na obszarze wschodnich lan-
dów Niemiec. Roczna zdolność 
przeładunkowa bazy wynosi 40 
mln ton. Właścicielem bazy jest 
Przedsiębiorstwo Przeładunko-
we Paliw Płynnych „Naftoport” 
Sp. z o.o., a obsługę zapewnia 
Przedsiębiorstwo Przeładunko-
wo-Składowe „Port Północny” 
Sp. z o.o.
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Siedziba, mieszcząca się w Stęży-
cy przy ul. Parkowej 1, znacznie 
poprawi obsługę mieszkańców, 
którzy będą mogli załatwiać swo-
je sprawy w najnowocześniejszym 
obecnie tego typu obiekcie w po-
wiecie kartuskim.
Warto dodać, że otwarcie ratusza 
planowane było dopiero za kilka 
miesięcy, ale budowę udało się 
zakończyć szybciej, podobnie jak 
wszystkie odbiory i zezwolenia 
na użytkowanie. Jak podkreśla 
Tomasz Brzoskowski, wójt gminy 
Stężyca, budynek magistratu jest 
nowoczesny, energooszczędny 
i powstał z wykorzystaniem eko-
logicznych rozwiązań. 
W uroczystym otwarciu wzięli 
udział samorządowcy z powia-
tu kartuskiego, przedstawiciele 
służb i instytucji, poseł Stanisław 
Lamczyk, a także przedsiębiorcy 
i przedstawiciele organizacji po-
zarządowych. Uroczystego prze-
cięcia wstęgi dokonali Tomasz 
Brzoskowski, wójt gminy Stężyca, 

Stefan Literski, przewodniczący 
Rady Gminy Stężyca i biskup Ry-
szard Kasyna. Budynek został na-
stępnie poświęcony przez biskupa 
Kasynę, który pomodlił się za 
osoby zaangażowane w budowę 
obiektu, urzędników i wszystkich 
mieszkańców.
Na parterze obiektu znajduje 
się strefa otwarta przeznaczona 
dla petentów – to jedyny urząd 
w powiecie, posiadający takie 
rozwiązanie przestrzenne. Miesz-
kańcy tam właśnie mogą załatwić 
większość spraw. Na piętrze ulo-
kowano natomiast poszczególne 
wydziały, salę ślubów, salę obrad 
rady gminy oraz sekretariat wój-
ta. Ciekawostką są też specjalne 
pokoje, w których mieszkańcy 
w ciszy i spokoju mogą omówić 
sprawy z urzędnikami. 
Powierzchnia użytkowa urzędu 
wynosi 1700 m kw, obiekt kosz-
tował (wraz z serwerownią) 7,5 
mln zł.

Nowa  jakość 
obsługi mieszkańców
Nowoczesny, przestronny, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa i przeciwpożarowe – taki jest otwarty 
właśnie budynek Urzędu Gminy Stężyca. Urzędnicy zyskali bardziej komfortowe miejsca pracy, a mieszkańcy 
znaczne ułatwienia przy załatwianiu spraw.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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- Obiekt łączy w sobie prostotę, no-
woczesność i funkcjonalność – mówi 
Tomasz Brzoskowski, wójt gminy Stęży-
ca. - Zastosowano w nim najnowocze-
śniejsze rozwiązania technologiczne, 
począwszy od ogrzewania (ekologiczna 
kotłownia jest opalana pelletem, uzy-
skaliśmy na to dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku), poprzez 
nowoczesne systemy wentylacji, klima-
tyzację, oszczędne oświetlenie, aż po 
okna pokryte powłoką ze srebra, która 
ma bardzo duży współczynnik odbijania 
promieni słonecznych. Wprowadziliśmy 
też szereg nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych. Serwerownia została 
zwirtualizowana, umożliwia normalną 
pracę urzędu w przypadku awarii które-
goś z serwerów. Są też dwa niezależne 
łącza internetowe, w przypadku awarii 
głównego łącza komputery automatycz-
nie przełączane są na drugie. Centralne 
zasilanie awaryjne podtrzymuje działa-
nie systemu komputerowego, a w przy-
padku dłuższej przerwy, prąd dostarcza-
ny jest z generatora. 

”
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Marek Biernacki, Poseł na Sejm 
RP,  Jan Szymański, Dyrektor De-
partamentu Programów Unijnych 
Urzędu Marszałkowskiego i Prof. 
Maciej Świeszewski, wykładow-
ca na gdańskiej ASP odwiedzili 
Gminę Cedry Wielkie. 

Tematem przewodnim spotka-
nia był realizowany przez Gminę 
Cedry Wielkie przy współudziale 
innych samorządów projekt „Za-
chowanie wielokulturowego dzie-
dzictwa Żuław poprzez wykonanie 
robót budowlanych, remontowych 
i konserwatorskich w obiektach 
zabytkowych” współfinasowane-
go w 60% ze środków unijnych. 
Z dużym uznaniem i zaintereso-
waniem odnieśli się goście również 
do przedstawionego przez Wójta 
Gminy Janusza Golińskiego projek-
tu budowy hali sportowo - widowi-
skowej, której rozpoczęcie budowy 
przewidziane jest na I połowę 2017 
r. Ponadto na zaproszenie ks. pro-
boszcza parafii w Koźlinach Krzysz-
tofa Zdrojewskiego goście zwiedzili 
zabytkowy kościół w Krzywym 
Kole, w którym prowadzone są pra-
ce konserwatorskie.

Spotkanie 
w sprawie 
zabytków

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIE:  UG Cedry Wielkie

akademia z okazji 
Dnia Niepodległości
W przeddzień Święta Niepodległości, dnia 10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. 
Obrońców Ziem Polskich w Wocławach odbyła się uroczysta akademia z okazji 98. 
Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Wcześniej, w godzinach 
porannych odprawiona 
została Msza Św. w miej-
scowym Kościele. Jest 
obchodzone dla upamięt-
nienia 11 listopada 1918 
r., kiedy to Polska odro-
dziła się po 123 latach 
niewoli. Z tej okazji dzieci 
i młodzież SP w Wocła-

wach przygotowała występy o charakterze patriotycznym, w trakcie których odbyły się 
recytacje wierszy oraz śpiewano pieśni przygotowane specjalnie na tę szkolną uroczy-
stość. W obchodach brali udział: Wójt Gminy Janusz Goliński, p.o. Dyrektora Szkoły 
Anna Kołatek, grono pedagogiczne, Ksiądz Proboszcz Waldemar Naczk oraz niektórzy 
rodzice. 

Wizytacja kanoniczna ks. arcybiskupa 
na terenie Gminy cedry Wielkie
Przy okazji wizytacji dekanatu Żuławy Steblewskie przez Księdza Arcybiskupa Sła-
woja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, dnia 6 listopada br. odbyło się donio-
słe spotkanie z władzami Gminy oraz przedstawicielami lokalnego biznesu. 

Ksiądz Arcybiskup przyjął zaprosze-
nie Wójta Gminy Janusza Golińskiego 
oraz właściciela spółki Activ Yacht - E. 
Wituckiego do odwiedzenia przystani 
żeglarskiej w Błotniku i poświęcenia 
zbudowanej przez tę firmę kolejnej 
pływającej jednostki tzw. „pływającego 
domu”. Księdzu Arcybiskupowi towa-
rzyszył Wojewoda Pomorski Pan Da-
riusz Drelich, Ks. Krzysztof Sroka - Sekretarz Metropolity oraz Księża z wizytowanego 
dekanatu. Goście podczas pobytu mieli możliwość zapoznania się ze zmieniającą się go-
spodarczo miejscowością Błotnik, gdzie powstaje również stocznia jachtowa. Na zakoń-
czenie uroczystego spotkania Wójt Gminy Janusz Goliński złożył Księdzu Arcybiskupo-
wi podziękowanie za przyjęcie zaproszenia i możliwość zaprezentowania dynamicznie 
rozwijającej się miejscowości w gminie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE:  UG Cedry Wielkie

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE:  UG Cedry Wielkie
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Jeszcze do niedawna w mieście drogi budo-
wano i modernizowano według prostego 
założenia: w pierwszej kolejności budowa-
ne są główne ciągi, z których korzysta naj-
większa ilość mieszkańców, a wewnętrzne 
ulice są wyrównywane i utwardzane tym-
czasowe. Teraz ta strategia się zmienia, 
większość głównych dróg została bowiem 
już wybudowana. Nastał czas na budowę 
tych ulic, które znajdują się pomiędzy już 
wybudowanymi i wyremontowanymi – 
budowa takiej drogi zamyka bowiem cały 
obszar miasta, jeśli chodzi o inwestycje 
drogowe. 
Doskonałym przykładem tej strategii jest 
zakończona niedawno budowa ulicy Okręż-
nej wraz z łącznikami do ul. Lelewela. 
Jeszcze do niedawna ulica Okrężna w Wej-
herowie była w dramatycznym stanie. Prze-
jechanie samochodem groziło uszkodze-
niem auta, a piesi musieli brodzić w błocie 
i omijać wielkie kałuże. Droga ma długość 
niespełna pół kilometra i jest istotna dla 
mieszkańców tej części miasta, gdyż łączy 
ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Krasińskiego, jedno-
cześnie sama łączy się z ul. Lelewela. 
Droga została całkowicie przebudowana. 
Inwestycja nie była łatwa z uwagi na to, że 

prowadzona była w trudnym terenie. Ulica 
z obydwu stron gęsto zabudowana jest bo-
wiem domami, do których doprowadzone 
są instalacje podziemne oraz wykonane już 
wjazdy do posesji. Podczas prac okazało 
się, że niektóre z instalacji są ułożone ina-
czej, niż pokazywały to plany. 
Podczas realizacji inwestycji Miasto współ-
pracowało z Energą, która wzięła na siebie 
część kosztów. Dało to miastu wymierne 
oszczędności. Ogólna zasada jest bowiem 
taka, że całość kosztów przy budowie drogi 
ponosi inwestor (w tym wypadku miasto), 
także za przebudowę uzbrojenia podziem-
nego. A miastu udało się dojść do poro-
zumienia z koncernem energetycznym, 
który na własny koszt dokonał niezbęd-
nych prac w przebudowie napowietrznych 
linii energetycznych oraz przy instalacji 
oświetlenia. 
W ramach inwestycji wykonano niezbęd-
ne uzbrojenie podziemne, zbudowano 
chodniki, odwodnienie, położono nową 
nawierzchnię, zainstalowano oświetlenie. 
Oprócz tego wykonane zostaną też dwa 
łączniki do ul. Lelewela - jeden to ul. Dol-
na, zaś drugi to ciąg pieszo-jezdny na wy-
sokości przystanków. 

Inne spojrzenie 
na drogowe inwestycje

beata rutKiewicz, 
zastępca prezydenta 
Wejherowa

Układając plan remontów 
w pierwszej kolejności planuje-
my budowę tych ulic, które za-
mykają pewne kwartały. Coraz 
mniej inwestujemy już w tym-
czasowe utwardzanie ulic 
(w kruszywa, wyrównywanie, 
zasypywanie dziur). Patrzymy 
na dane rejony i łączymy ulice 
już wybudowane, zapewniając 
ciągłość infrastruktury drogo-
wej. Jednocześnie w przypad-
ku ulic utwardzanych kostką 
lub asfaltem utrzymujemy 
zasadę, kompleksowej ich 
przebudowy tj. wykonujemy 
instalacje podziemne, oświetle-
nie, chodniki oraz ścieżki rowe-
rowe, o ile tylko pozwala na to 
przestrzeń.

”
Kompleksowość, „zamykanie” całych kwartałów miasta, odchodzenie od 
tymczasowego wyrównywania nawierzchni – to nowa strategia prowa-
dzenia inwestycji drogowych w Wejherowie.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE:  Rafał Korbut 
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Najpierw oddano głos gospodarzom, 
czyli staroście nowodworskiemu 
Zbigniewowi Ptakowi i burmistrzowi 
Krynicy Morskiej Krzysztofowi Swa-
towi. Pierwszy z nich pokrótce omó-
wił specyfikę powiatu, kładąc nacisk 
na charakter terenu – turystyczny 
w gminach usytuowanych na Mierzei 
Wiślanej i rolniczy w części pozosta-
łej, oraz podkreślił walory urozma-
iconej oferty turystycznej, wiążącej 
się, prócz możliwości wykorzystania 
morza i Zalewu, z faktem, że aż trzy 
rzeki przecinają powiat. Wręczył też 
przewodniczącemu Konwentu na 
pamiątkę obraz z wizerunkiem ptaka 
– czapli oczywiście, zaznaczając, że 
mogą rozmawiać jak ptak z ptakiem.
Burmistrz Krynicy Krzysztof Swat 
wspomniał o jubileuszu 20-lecia 
powstania miasta, obchodzonym 
w roku bieżącym, oraz o wysiłkach 
miejskiego samorządu, podejmo-
wanych  w celu otrzymania statusu 
miejscowości uzdrowiskowej. Poin-
formował, że niewątpliwym plusem 
miasta jest duży dochód w przelicze-

niu na mieszkańca, wynikły z tego, że 
imponująco rośnie liczba osób prze-
bywających na tym terenie w sezonie 
letnim (do 35 tys.). Negatywem jest 
zapaść demograficzna – czyli wciąż 
malejąca liczba mieszkańców.
Omówiono sprawy, które problema-
mi tych jednostek samorządowych 
dopiero będą, oraz takie, które nimi 
są od dawna. Do pierwszych nale-
ży program „Zrozumieć autyzm”. 
Według badań WHO (Światowej 
Organizacji Zdrowia) autyzm jest, 
obok raka, cukrzycy i AIDS, jednym 
z najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych świata. Do problemów 
od lat istniejących należy degrada-
cja dróg powiatowych przez pojazdy 
znacznie przekraczające dopusz-
czalną nośność tych dróg. Przewozy 
takie generują z jednej strony prace 
z zakresu infrastruktury komunika-
cyjnej, z drugiej transport płodów 
rolnych. Starosta kwidzyński opto-
wał na rzecz przerzucenia transportu 
takich ładunków na kolej. Jednak nie 
zawsze jest to możliwe. Odpowied-

nie stanowisko Stowarzyszenia ma 
zostać przygotowane na następne, 
czyli grudniowe spotkanie starostów, 
a dalszym jego procedowaniem ma 
zająć się Janina Kwiecień, (starosta 
kartuski), wiceprezes zarządu Związ-
ku Powiatów Polskich. 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy Joanna Witkowska przedsta-
wiła Konwentowi do zaopiniowania 
Regionalny Plan Działań na Rzecz 
Zatrudnienia dla województwa po-
morskiego na rok 2017. Przy okazji 
pojawił się problem niedostatku pra-
cowników w niektórych branżach 
i konieczności zatrudniania ludzi 
z zagranicy, głównie z Ukrainy. 
Adam Krawiec – dyr Departamentu 
Edukacji i Sportu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Pomor-
skiego, przedstawił stan realizacji 
przedsięwzięć strategicznych w ob-
szarze edukacji w naszym wojewódz-
twie, m. inn. Programu „Zdolni z Po-
morza” oraz omówił sprawy szkol-
nictwa zawodowego. 

Starostowie obradowali 
w krynicy Morskiej
Bardzo intensywną działalność prowadzi Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego pod kierownic-
twem Mieczysława Czapli – starosty malborskiego. Ostatnie – 20 listopada br - spotkanie starostów odbyło 
się w Hotelu Kahlenberg w Krynicy Morskiej. O jego ważności świadczyła frekwencja – przybył nawet 
Jacek Karnowski – prezydent Sopotu (jednocześnie starosta, bo to miasto na prawach powiatu grodzkiego).

W trakCiE oBrad. od lEWEj: jaNiNa kWiECiEń, StaroSta kartUSki, tErESa oSSoWSka-Szara, StaroSta lęBorSki, zdziSłaW koło-
dziEjSki, StaroSta SłUpSki, lESzEk WaSzkiEWiCz, StaroSta BytoWSki, WojCiECH zEmło, SEkrEtarz Um Sopot i jaCEk karNoWSki, 
prEzydENt SopotU.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: Rafał Laskowski



Tegoroczny Sopocki Jarmark Świąteczny 
odbędzie się w dniach 17-23 grudnia 
na Placu Przyjaciół Sopotu. Będzie to 
edycja świąteczna pikniku JEDZ PO-
WOLI, który poprzez swoje weekendowe 
odsłony wpisał się w charakter naszego 
kurortu.

Organizatorzy przygotują wiele atrakcji oraz 
szeroką ofertę kulinarną, gastronomiczną, deko-
racyjną oraz designerską.Szczegółowy program 
będzie dostępny na początku grudnia na stronie 
miasta Sopotu oraz na stronach internetowych 
organizatora: jedzpowoli.com oraz facebook.
com/jedzpowoli. Zainteresowanych wystawców 
zapraszamy do współpracy.

Ideą tegorocznej edycji Sopockiego Jarmarku 
Świątecznego jest INTEGRACJA / WSPÓLNO-
TA / TRADYCJA / DOBRY SMAK.

slow food
Kilkudziesięciu wystawców z produktami regionalnymi - świeże i wę-
dzone ryby, wędliny, gęsina, sery, przetwory, unikatowe przysmaki, 
wypieki, garmaż, chałwa, miody, świeże zdrowe soki, wypieki bezglu-
tenowe, tzw. śledzik sopocki, świeżo palone kawy, słodycze, bigos, 

pierogi.
Wystawcy będą przyjmowali zamówienia na wiele wyrobów (paszte-
ty, gęsina, wędliny, ryby, ciasta, pierniki, przetwory, pierogi, wypieki, 

drób/gęsi/kaczki, indywidualne pomysły).

design hand Made
Stoiska z gotowymi prezentami, upominkami, dekoracjami, zabaw-
kami, mydłem, kosmetykami, biżuterią, książkami, rzemiosłem arty-

stycznym, ubrankami dla dzieci, czapkami, galanterią.

choinKi
Sprzedaż i oprawa choinek, ozdoby choinkowe.

gastronoMia
Kilkanaście restauracji przygotuje mnóstwo kulinarnych atrakcji, któ-
re będzie można spróbować na miejscu w atmosferze świątecznej 
muzyki, zapachów i bożo-narodzeniowego nastroju. Kuchnia trady-

cyjna, regionalna oraz międzynarodowa.

atraKcje
Scena muzyczna, występy artystów, zabytkowa karuzela.

warsztaty
Świąteczne warsztaty dla dzieci i dorosłych.

wigilia dla MieszKańców
Tradycyjny poczęstunek dla mieszkańców 18 grudnia.
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Planowana inwestycja polega na budo-
wie zakładu produkcji mebli oraz sto-
larki budowlanej. W ramach przedsię-
wzięcia zaplanowano wykonanie hali 
produkcyjnej z wydzieloną częścią ma-
gazynową oraz wyposażenie obiektów 
w maszyny i urządzenia niezbędne do 
prowadzenia działalności.W wyniku 
inwestycji poniesione zostaną nakłady 
w wysokości co najmniej 3 500 000 zł 
i utworzonych zostanie co najmniej 11 
nowych miejsc pracy. Przewidywany 
termin zakończenia inwestycji to 31 
grudnia 2020 r.

Producent mebli 
inwestuje w Strefie

Firma PMW Wojciech Mielczarek 
otrzymała października zezwole-
nie na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Warmiń-
sko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo 
specjalizuje się w produkcji mebli 
wypoczynkowych.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski
ZDjĘcIE: www.pmw.net.pl

Przekraczająca 50 proc. 
w porównaniu ze stawkami 
cennikowymi oszczędność - 
to efekt ostatniego przetargu 
na dostawę prądu. Urzędnicy 
podkreślają, że jednostkowa 
opłata za oświetlenie ulic jest 
niższa od tej, z której Olsztyn 
korzysta obecnie.
Podobnie jak w 2016 roku, 
zamówienie zostało podzie-
lone na części obejmujące za-
silanie oświetlenia ulicznego 
oraz budynków i pozostałych 
instalacji. Prąd będzie do-
starczany odpowiednio przez 

Energę Obrót S.A. (wartość 
umowy to niemal 2 miliony 
złotych) oraz Tauron Sprze-
daż Sp. z o.o. (ponad 22,5 
mln).
- Rozstrzygnięcie jedynie po-
twierdza, że na każdym kroku 
dbamy o publiczne pieniądze 
- przyznaje prezydent Olszty-
na, Piotr Grzymowicz. - Od 
wielu lat coraz mniej płacimy 
za prąd. I z każdym rokiem 
te oszczędności są znacznie 
większe. To dobrze, że przy-
bywa instytucji, które chcą 
dołączyć do przedsięwzięcia.

Będą mieli tani prąd
Władze Olsztyna kolejny raz zawarły korzystną umowę na do-
stawę energii elektrycznej. W grupie stworzonej przez gminę 
Olsztyn jest już niemal 300 podmiotów.

To już ósma umowa na do-
stawę prądu, jaką zawiera 
grupa organizowana przez 
olsztyński samorząd. Pierw-
szy raz w ten sposób kupiono 
energię na 2010 rok. Wów-
czas w skład grupy weszło 97 
podmiotów, m.in. szkoły, Za-
rząd Dróg i Mostów, MOK.
Z każdym rokiem zwiększała 
się liczba zainteresowanych 
tą metodą kupna prądu oraz 
jego  wolumen. Dość powie-
dzieć, że przy okazji pod-
pisywanej 5 października 
umowy, grupa liczyła trzy-
krotnie więcej podmiotów, 
niż na początku – 296.
- Zarówno wielkość gru-
py, jak i moment, w którym 

ogłosiliśmy przetarg, okaza-
ły się kluczowe - przyznaje 
pełnomocnik Prezydenta 
Olsztyna ds. Gospodarski 
i Infrastruktury Elektroener-
getycznej, Karol Więckowski. 
- Trafiliśmy idealnie, gdy na 
rynku były najniższe ceny.
Do postępowania na rok 
2017 do grupy dołączyły 
m.in. Gmina Młynary, Gmi-
na Miejska Szczytno, Gmina 
Dobre Miasto a także kolej-
ne jednostki Gminy Miasta 
Elbląg (m.in. Tramwaje El-
bląskie). Dzięki temu pro-
gnozowany wolumen ener-
gii elektrycznej przekroczył 
poziom 100 GWh i wyniósł 
118 Gwh.
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W wydarzeniu wzięli udział m.in. przed-
stawiciele samorządów oraz organizacji 
społecznych z Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego i Saint-Brieuc z Depar-
tamentu Côtes d’Armor z Francji.
Celem debaty było porównanie oraz wy-
miana polskich i francuskich doświad-
czeń w zakresie szeroko rozumianej 
rewitalizacji. Pokazanie uczestnikom de-
baty zebranym w sali Zebra ECK, w jaki 
sposób realizować modelowe projekty re-
witalizacyjne oraz jak dużą rolę odgrywa 
w tym procesie czynny udział mieszkań-
ców, a także jak bardzo tego typu dzia-
łania wpływają na poprawę atrakcyjności 
miast. Nie zabrakło także dyskusji m.in. 
na temat aktualnych potrzeb działań re-
witalizacyjnych, jak i łączenia projektów 
społecznych i inwestycyjnych mających 
na celu zrównoważony rozwój oraz pod-
niesienie jakości życia mieszkańców.
Po zakończonej debacie prezydent Ełku 
zabrał francuskich samorządowców na 
dwugodzinny spacer po mieście. Jedena-
stoosobowa delegacja francuska zobaczy-

ła m.in. zagospodarowany teren pokosza-
rowy, gdzie powstały Galeria Handlowa 
i Plac Miejski, Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy przy ul. Kościuszki, następnie 
odnowione ełckie kamienice, w tym bu-
dynek Szkoły Artystycznej, a także Park 
Solidarności z fontanną, skwer z rusałką, 
zegarem słonecznym i kaskadą wodną, 
promenadę nad jeziorem, parki Sporto-
wy i Kopernika, Skatepark czy Parkour 
park oraz plac Jana Pawła II.

Z Francuzami 
o rewitalizacji
Wymiana polskich i francuskich doświadczeń w zakresie szeroko rozu-
mianej rewitalizacji. To główny cel debaty „Miasta, w których warto 
żyć…”, którą zorganizowano  3 października w Ełckim Centrum Kultury. 

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski | ZDjĘcIE: UM Ełk

W Olsztynie odbyło Forum Współ-
pracy Biznesowej obwodu kali-
ningradzkiego i województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Podczas spotkania zaprezentowano 
wydarzenia turystyczne i sportowe w 
obwodzie kaliningradzkim. Odbyła 
się także dyskusja związaną z pomocą 
finansową dla przedsiębiorców (spe-
cjalna strefa ekonomiczna, wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
rolnictwa, kontaktów gospodarczych 
z zagranicą).
- Z racji naszego sąsiedztwa odby-
wa się kilkanaście inicjatyw w roku, 
które są organizowane przez obydwa 
regiony – mówił podczas spotkania 
Marcin Kuchciński, członek zarządu 
województwa warmińsko-mazur-
skiego. – Istotnym elementem naszej 
współpracy jest mały ruch graniczny, 
który został zawieszony, chociaż mam 
nadzieję, że tylko tymczasowo.
Forum Współpracy Biznesowej od-
bywa się przy okazji XVI posiedzenia 
Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współ-
pracy Regionów RP z obwodem ka-
liningradzkim FR.

Współpraca 
ponad podziałami

19 października odbyły się jubile-
uszowe, XX Elbląskie Targi Pracy. 
Wydarzenie, wspólnie z Iwoną Radej, 
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 
otworzył Witold Wróblewski, prezy-
dent Elbląga.

W Targach wzięło udział 85 wystawców, 
w tym 45 pracodawców. Przy okazji 
jubileuszu Iwona Radej podała, że we 
wszystkich dotychczasowych edycjach 

tego wydarzenia udział wzięło 918 wy-
stawców, zaprezentowano 10 000 ofert 
pracy, wszystkie edycje odwiedziło łącz-
nie 30.000 osób.
- Idea Targów sprawdziła się przez te 
wszystkie lata, mamy coraz więcej wy-
stawców, Targi coraz chętniej odwiedza-
ją osoby poszukujące pracy. Dziękuję 
prezydentowi, że co roku obejmuje Tar-
gi swoim patronatem - mówiła Iwona 
Radej.

To już 20. Targi Pracy w Elblągu
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Zaskakująca i szokująca decyzja 
o wstrzymaniu Małego Ruchu Gra-
nicznego zapadła na początku lipca 
2016 roku. Jako powód wskazano war-
szawski szczyt NATO w dniach 8-9 lip-
ca oraz Światowe Dni Młodzieży. Cho-
ciaż w komunikacie taka informacja 
nie padła w sposób jednoznaczny, to 
można było się domyślić,że chodziło 
o względy bezpieczeństwa.
Nagła decyzja polskiego rządu wy-
wołała wzbudzenie w Kaliningradzie 
wśród mieszkańców, którzy planowali 
wizytę (turystyczną albo zakupową) 
w Polsce. Dla takich osób oznaczało to 
bowiem konieczność wykupienia do-
datkowej wizy, plany wyjazdowy mo-

gły natomiast zostać uniemożliwione 
przez przedłużające się formalności 
wizowe. 
Sytuacja oburzyła i zaniepokoiła tak-
że przedsiębiorców i przedstawicieli 
branży turystycznej z Trójmiasta. Bo 
właśnie tam przyjeżdżali mieszkańcy 
obwodu kaliningradzkiego, uczest-
niczyli w wydarzeniach kulturalnych 
i zostawiali pieniądze.
Według danych GOT - Gdańskiej Or-
ganizacji Turystycznej przez trzy lata 
funkcjonowania małego ruchu gra-
nicznego, przychody polskich terenów 
objętych umową wyniosły ponad 900 
milionów złotych. W 2013 użytkowni-
cy MRG wydali łącznie 217,7 mln zł, 

 
Mały ruch
graniczny 
w sKrócie
Mały ruch graniczny między 
obwodem kaliningradzkim a te-
renami przygranicznymi w Pol-
sce (województwo pomorskie 
i warmińsko -mazurskie), został 
zaakceptowany obustronną 
umową między Polską a Ro-
sją 4 lata temu. Rozwiązanie 
umożliwiało on Polakom i Ro-
sjanom łatwe i tanie podróżo-
wanie. Co ważne - umowa nie 
powodowała likwidacji kontroli 
granicznej i celnej.

Przedsiębiorcy, samorządowcy i politycy z regionu walczą o przy-
wrócenie Małego Ruchu Granicznego. Na decyzji rządu stracił han-
del, zlikwidowano miejsca pracy, niejasne są także losy inwestycji 
w strefie przygranicznej.

Wielka walka 
o mały ruch

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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w 2014 – 409,7 mln, a w 2015 – 285,9 
mln. Analizy GOT mówią także o tym, 
że Rosjanie stanowili średnio 6% tu-
rystów i odwiedzających Gdańsk. Co 
ważne - w pierwszych trzech mie-
siącach 2016 roku Rosjanie stanowi-
li 8,2% wszystkich przyjeżdżających 
- oznacza to wzrost o 3 punkty pro-
centowe (w stosunku do 2015 roku) 
i może sugerować, że zainteresowa-
nie ofertą Gdańska mogło znacznie 
rosnąć. Tym bardziej,że 55% Rosjan 
odwiedzających Gdańsk przyjeżdżało 
tu właśnie w ramach umowy o małym 
ruchu granicznym.

Politycy aPelują

Początkowo w sprawie przywrócenie 
małego ruchu granicznego apelowali 
głównie politycy PO, zareagowała m.in 
posłanka Małgorzata Chmiel z Gdań-
ska. W sierpniu temat wstrzymania ru-
chu stał się bardziej popularny a straty 
związane z rządową decyzją bardziej 
wymierne, polityczne działania przy-
brały więc na sile. 
Posłanka Agnieszka Pomaska z PO 
wystosowała do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji oraz do 
ministra rozwoju dwie interpelacje, 
w których domagała się od rządu rze-
czowych wyjaśnień w sprawie wstrzy-
mania małego ruchu granicznego 
i apelowała o jego przywrócenie. Takie 
działania poparło aż 21 posłów Pomo-
rza i z Warmii i Mazur, również poli-
tycy z Prawa i Sprawiedliwości. Zare-
agował również Sejmik Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, który podjął 
stanowisko w tej sprawie zwracając się 
z wnioskiem do rządu RP o niezwłocz-
ne przywrócenie MRG.
- Prawie czteroletnie funkcjonowanie 
Małego Ruchu Granicznego pokazało, 
że we współpracy między wojewódz-
twem a obwodem kaliningradzkim 
tkwi ogromny potencjał, który pew-
nie miałby szansę na dalszy rozwój, 
gdyby nie zawieszenie MRG – mówi 
w rozmowie z "Expresem Biznesu" 
marszałek województwa warmińsko-
mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. 
– Uruchomienie MRG spowodowa-
ło znaczny wzrost kontaktów między 

mieszkańcami przygranicznych gmin 
oraz zintensyfikowało współpracę sa-
morządów przygranicznych. Obecna 
niejasna sytuacja i decyzja o zawie-
szeniu MRG sprawia, że szereg po-
wstałych, jak również zaplanowanych 
inwestycji w strefie przygranicznej jest 
zagrożonych brakiem ich realizacji. 

Przedsiębiorcy Protestują

W sprawie przywrócenia małego ru-
chu zareagowali także przedsiębiorcy 
z regionu. Jedna z inicjatyw to Komi-
tet Przywrócenia Małego Ruchu Gra-
nicznego, który zbierał podpisy m.in. 
w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach 
czy Lidzbarku Warmińskim. Pomysł 
popierali przedsiębiorcy, handlowcy 
a także mieszkańcy regionu, którzy nie 
ucierpieli w bezpośredni sposób na 
decyzji rządowej.

szansa?

O szansie na przywrócenie ruchu 
mówiono pod koniec września, gdy 
pojawiły się relacje ze Wschodnie-
go Kongresu Gospodarczego Białe-
gostoku. Według relacji medialnych 
podczas tego spotkania wiceminister 
Marek Ziółkowski miał zapowiedzieć 
przywrócenie MRG z Rosją. Deklara-
cja była jednak ogólna, nie pojawiły 
się natomiast szczegóły w sprawie tej 
ewentualnej decyzji.
Doniesienia medialne dementował 
potem resort spraw wewnętrznych 
i administracji, nadzieje na temat 
przywrócenia ruchu rozwiał także na 
początku listopada Jerzy Szmit - wice-
minister infrastruktury i budownictwa 
i szef olsztyńskich struktur PiS. Pod-
czas rozmowy na antenie Radia Olsz-
tyn polityk podkreślił również, MRG 
nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. 
- Bardzo mało powstało wspólnych 
przedsięwzięć gospodarczych, wspól-
nych działań, spółek, ciągle jesteśmy 
w odrębnych światach gospodarczych, 
politycznych - argumentował polityk 
PiS z Olsztyna. - Rzeczywistość poka-
zuje, że normalny ruch wizowy całko-
wicie obsługuje ten ruch, który wystę-
puje między naszymi dwoma krajami.

”gustaw MareK brzezin
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

Decyzja o zamknięciu MRG do-
tknęła szczególnie północne rejony 
województwa warmińsko-mazur-
skiego, gdzie stopa bezrobocia jest 
bardzo duża. Mały Ruch Graniczny 
zapewnił dodatkowe miejsca pracy, 
których po decyzji rządu już nie ma. 
O przywrócenie MRG apelują liczne 
środowiska w tym: przedsiębiorcy, 
przedstawiciele władz lokalnych 
oraz parlamentarzyści z różnych 
ugrupowań politycznych. Sejmik 
Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego podjął również stanowisko 
w tej sprawie zwracając się z wnio-
skiem do rządu RP o niezwłoczne 
przywrócenie MRG.

stracił 
region 
o wysoKiM
bezrobociu
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Politycznie władze w Erywaniu bardzo zbliżyły się do Moskwy 
wchodząc w roku 2014, do promowanej przez Putina, unii 
euroazjatyckiej i rezygnując z podpisania umowy o stowarzy-
szeniu z Unią Europejską. To wynik nacisków rosyjskich. Roz-
wijając więc kontakty gospodarcze z tym krajem należy brać 
pod uwagę te związki. Mogą one być tak korzystne (łatwiejszy 
dostęp, za pośrednictwem Armenii) do rynku rosyjskiego jak 
i niekorzystne – implementacja przez oficjalny Erywań wa-
runków gospodarczych znanych w Moskwie, na czele z gigan-
tyczną korupcją.     
Klimat inwestycyjny w zdominowanej ekonomicznie przez 
Rosję, Armenii nie jest więc najlepszy. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest przede wszystkim rosnąca korupcja. Nowe związki 
z Rosją powodują również usankcjonowanie prawne mono-

polistycznych praktyk co też nie sprzyja nowym inwestycjom 
zagranicznym. Najważniejsze z tych monopoli to energetyka, 
koleje żelazne, przesył gazu. Te dziedziny są w pełni opanowa-
ne przez państwowe firmy rosyjskie. Gazprom sprzedaje gaz 
do Armenii po 160 USD za tysiąc metrów sześciennych. Cena 
niby niewielka, lecz kupcem tego gazu jest … Gazprom Ar-
menia – firma w 100% zależna od swojej spółki matki. Potem 
surowiec, za podwójną cenę, sprzedawany odbiorcy detalicz-
nemu. Taki sposób działalności jest możliwy tylko i wyłącznie 
dzięki monopolistycznej pozycji Gazpromu w Armenii. Ostat-
nio też Gazprom zajął się wytwarzaniem energii elektrycznej 
w Armenii. Specjalnie w tym celu kupiono jedną z elektrowni 
wodnych. Inny rosyjski gigant energetyczny i zarazem pań-
stwowy, RAO JES wykupiło też, należące do tutejszego miliar-

Inwestycyjna 
armenia

Polskie firmy szukają coraz częściej możliwości inwestycyjnych za granicą. Czy 
takie możliwości stwarza także Armenia – kraj Kaukazu Południowego, z bardzo 
rozwiniętymi kontaktami gospodarczymi tak z Rosją jak i Europą. 

TEKST: Krzysztof Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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dera, Karapetiana, akcje zajmującej się handlem detalicznym, 
grupy Tashir.  
W październiku tego roku odbyła się w Erywaniu wielka wy-
stawa z ofertami inwestycyjnymi firm rosyjskich. To był swo-
isty sprawdzian praktyczny armeńskiej atrakcyjności gospo-
darczej. Wystawiały się tylko firmy państwowe, które już i tak 
są obecne w Armenii, to oznacza, iż atrakcyjność inwestycyjna 
Armenii nawet dla firm rosyjskich jest wątpliwa. 
Jeśli chodzi o związki kapitałowe Armenii z Unią Europejską 
to ostatnim aktem tej współpracy było podpisanie układu 
o ułatwieniach przy inwestowaniu w Armenii. Zostało ono 
rozpromowane, w armeńskich mediach, jako przykład tego, iż 
związki z Rosją nie oznaczają zerwania kontaktów z Unią Eu-
ropejską. Przy czym komentarze o porozumieniu szły w tym 
kierunku, iż jest to szansa dla wykorzystania na miejscu taniej, 
armeńskiej siły roboczej, w nowych (potencjalnie) zakładach 

przetwórczych, które Europejczycy mieliby ewentualnie sta-
wiać w Armenii. Drugim kierunkiem mającym związek z po-
rozumieniem miałoby być wykorzystywanie przez firmy z Eu-
ropy wysokokwalifikowanych tutejszych informatyków. 
Nawet jednak te tylko potencjalne szanse współpracy z Euro-
pą podlegają (już przy konkretnych projektach) zatwierdzeniu 
specjalnego organu ponadnarodowego Unii Euroazjatyckiej. 
Wiadomo, że to oznacza, iż wszystko ma być i tak ocenione 
w Moskwie. Bo taka jest zasada działania tego ugrupowania. 
Jak na razie trwają już działania, by cała polityka celna przeszła 
na rosyjskie standardy prawne oraz stawki. Stąd w Erywaniu 
nikt nie spodziewa się jakiejś ofensywy inwestycyjnej z Euro-
py. Teoretycznie w tej sytuacji można by oczekiwać zwiększo-
nych inwestycji rosyjskich. Tyle, że w Rosji brakuje fizycznie 
środków do inwestycji. 
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Nadzieją inwestycyjną pozostaje natomiast dla Armenii Iran. 
Przez Erywań bowiem Persowie mogą przyspieszać  swoje pla-
ny zdjęcia skutków sankcji ekonomicznych nałożonych wcze-
śniej przez Zachód. 
Konkludując można stwierdzić, że armeńskie prawo teoretycz-
nie stwarza wiele zachęt do inwestowania. O wiele ważniejszy 
wydaje się być jednak klimat polityczny, stabilność władzy, 
geopolityka. W przypadku Armenii potencjalni inwestorzy 
boją się uczestnictwa tego kraju w zdominowanej przez Rosję 
Unii Euroazjatyckiej. I choć blok ten, wedle wielu miejscowych 
komentatorów, jest właściwie martwy, w sensie ekonomicz-
no – prawnym, to zawsze zachodzi obawa, że jakiś czynow-
nik na podstawie „prawa powielaczowego” czy też z nakazu 
politycznego, utrudni bądź też wręcz uniemożliwi biznes. Do 
tego dochodzi piramidalna korupcja, występująca w Armenii. 
Nadzieją na rozwój przyszłych kontaktów gospodarczych Ar-

menii z Europą wydaje się fakt, iż Euroazjatycka Unia Gospo-
darcza to państwa, albo produkujące gaz (Rosja, Kazachstan), 
albo też zaangażowane w jego transport - Białoruś. Armenia 
w ogóle do tego modelu nie pasuje. Ponadto podstawowym 
problemem w polityce integracyjnej Moskwy są kłopoty fi-
nansowe Rosji. Nie należy się więc spodziewać jakichś, sfor-
malizowanych, dalszych etapów integracji. To dotyczy choćby 
potencjalnego wprowadzenie wspólnej waluty. Sprawa ta po-
zostaje tylko pustym hasłem. Należy też pamiętać, iż jakiekol-
wiek kolejne zasady powiększające integracje są na tym terenie 
tylko umowne. Bo i tak wszystko zależy od Moskwy. 
Potencjalnemu więc inwestorowi z Polski chcącemu rozwijać 
swój można radzić tylko jedno: ostrożność. Warto być tam jed-
nak eksporterem. Obecnie w armeńskich sklepach przeważają 
towary tureckie (importowane poprzez Gruzję) oraz chińskie. 
Czas najwyższy na produkty Made in Poland. 

nadzIeją InweSTycyjną PozoSTa-
je naTomIaST dla aRmenII IRan. 

PRzez eRywań bowIem PeRSowIe 
moGą PRzySPIeSzać  Swoje Plany 
zdjęcIa SKuTKów SanKcjI eKono-

mIcznych nałożonych wcze-
śnIej PRzez zachód. 

”
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Gdzie powstaje najwięcej hoteli na Pomorzu? 
W ostatnich latach sieci hotelarskie upodobały sobie 
szczególnie Gdańsk, gdzie powstaje kilka obiektów 
sieciowych. 
W ścisłym centrum miasta, czyli w trzech przylega-
jących do siebie kamienicach na rogu ulic Długiego 
Targu i Mieszczańskiej powstanie IBB Hotel Dłu-
gi Targ. W ramach projektu hotelowego o wartości 
aż 11 mln Euro kamienice zostaną przekształcone 
w wyjątkowy hotel o łącznej powierzchni ok. 4.500 
m2 i 90 pokojach. Początkowo koncepcją inwestora 
było stworzenie w tym miejscu 5* butikowego hotelu, 
jednak w wyniku zmieniających się warunków ryn-
kowych, pomysł ten został zrewidowany w odpowie-
dzi na potrzeby lokalnego rynku i powstanie modny, 
funkcjonalny hotel 3* Superior. Otwarcie hotelu sieci 
IBB zaplanowano na wiosnę 2017 roku.
Co ciekawe, w Śródmieściu Gdańska powstaje tak-
że kilka innych, sieciowych hoteli. Kilkaset metrów 

od planowanego hotelu sieci IBB, w danym kinie 
Neptun powstaje hoteli Hampton by Hilton Gdańsk 
Olt Town. We wnętrzu kamienicy przy ul. Długiej 
57/58 powstać ma pięciokondygnacyjny obiekt o po-
wierzchni ok. 8 tys. metrów kwadratowych, w któ-
rym znajdzie się ponad 150 pokoi, fitness oraz dwie 
sale konferencyjne. Po zakończeniu budowy, czyli na 
początku 2018 będzie to już trzeci z kolei hoteli sieci 
Hilton, pięciogwiazdkowy hotel tej sieci działa nad 
Motławą a Hampton By Hilton o standardzie trzech 
gwiazdek działa tuż obok gdańskiego lotniska.
Na terenie gdańskiej Wyspy Spichrzów zostanie także 
dobudowana kolejna część hotelu Puro, przy Zielo-
nym Moście powstanie natomiast kompleks Deo Pla-
za z hotelem. Według zapowiedzi inwestora w hotelu 
o standardzie czterech gwiazdek ma powstać aż 374 
pokoi. Dużym atutem obiektu ma także być obszerna 
część konferencyjna, która pomieści nawet 900 osób

Hotelowy urodzaj
Polskę odwiedza coraz więcej turystów zagranicznych, regularnie rośnie także turystyka biznesowa. Inwesto-
rzy odpowiadają na takie statystki budując obiekty hotelowe o różnorodnym standardzie i przeznaczeniu.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski, Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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branża 
w rozKwicie
Sektor hotelarski w Polsce 
przeżywa obecnie swój najlep-
szy okres - twierdzą specjaliści 
z sektora nieruchomości ko-
merycyjnych. W dużej mierze 
dzieje się tak za sprawą coraz 
częstszych wizyt turystów za-
granicznych i zapewniających 
większe obłożenie hoteli w cią-
gu tygodnia podróży bizneso-
wych. Zgodnie z danymi GUS, 
w trakcie ostatnich 10 lat popyt 
na usługi hotelowe w naszym 
kraju wzrósł aż o 86 procent. 
W największych aglomeracjach 
regularnie otwierane są nowe 
obiekty, najczęściej pod flagą 
dużych zagranicznych marek. 
Rosnący polski rynek zwraca 
uwagę inwestorów, którzy wi-
dzą w ulokowanych w Polsce 
obiektach stabilne aktywa.

nie tylKo dla bogaczy

Nie wszystkie obiekty hotelowe, które po-
wstają w Gdańsku skierowane będą do 
klientów z zasobnym portfelem, inwe-
storzy tworzą także ofertę dla klientów, 
którzy mają mniejsze budżety. Kilka mie-
sięcy temu przy ulicy Heweliusza 24 po-
wstał dwugwiazdkowy hotel Ibis Gdańsk 
Stare Miasto, który jest obiektem klasy 
ekonomicznej skierowanej dla biznesu 
i wypoczynku. 
Obiekt oferuje 120 pokoi, w tym 80 
dwuosobowych oraz przestrzeń konfe-
rencyjną o powierzchni 86 m kw. Cechą 
charakterystyczną tego hotelu jest duży 
nacisk na zasady zrównoważonego roz-
woju, w praktyce polega to na wprowa-
dzeniu zasad, które zmniejszają koszty 
wody, wywozu odpadów i energii.W tym 
ostatnim przypadku hotelu używa wind, 
które zużywają o 75 procent mniej ener-
gii w stosunku do konkurencyjnych 
konstrukcji.
Kolejny hotel ekonomiczny – Ibis Bud-
get, ma powstać na Wyspie Spichrzów. In-
westorem będzie firma Four Hotel, otwar-
cie tego obiektu nastąpi jednak dopiero 
w 2018 roku.
W Trójmieście inwestować będzie także 
sieć Focus Hotels, należąca do Grupy Ka-
pitałowej IMMOBILE S.A. Czterogwiazd-
kowy obiekt tej sieci - Focus Hotel Pre-
mium Gdańsk został otwarty w czerwcu 
2016 roku w bezpośrednim sąsiedztwie 
galerii handlowej Metropolia. Kolejny 
obiekt tej sieci powstać ma w Sopocie.
Nowoczesny hotel będzie dysponował 70 
pokojami. Do dyspozycji gości będzie re-
stauracja, sala konferencyjna, sauna oraz 
siłownia. Inwestycja realizowana jest przez 
DSJ International Sp. z o.o. Otwarcie hote-
lu zaplanowano na czerwiec 2017 roku.
- To kolejny sukces na obranej przez nas 
drodze rozwoju. Cieszymy się, że zyskali-
śmy zaufanie kolejnego inwestora. Hotel 
w Sopocie będzie wyróżniał się nowocze-
snym designem i restauracją na najwyż-
szym poziomie. Stawiamy na unikalny 
wystrój i umiejętne połączenie nowo-
czesnego wzornictwa z funkcjonalnością 
– podkreśla Łukasz Płoszyński, członek 
zarządu sieci Focus Hotels.

Podział hoteli 
według standardu 
w 2015 roku:

57
321

1108
565
158

Źródło GUS
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Koniecznie nad jezioreM

Inwestorzy, którzy budują swoje hotele na terenie 
Warmii i Mazur szukają głównie ustronnych ale do-
brze skomunikowanych terenów nad jeziorami. Ce-
chą charakterystyczną takich obiektów jest też bogata 
oferta SPA. Idealnym przykładem takiego podejścia 
jest czterogwiazdkowy hotel Natura Mazur Resort & 
Conference, który powstał w gminie Jedwabno, nad 
Świętajnem, jednym z najczystszych jezior Warmii 
i Mazur. Ten obiekt dysponuje 85 pokojami i 8 apar-
tamentowcami – wszystkie z indywidualnie stero-
waną klimatyzacją, trzema salami konferencyjnymi 
o łącznej powierzchni 370 m2 i rozbudowaną ofertą 
SPA& Wellness. Inwestor wykorzystał także urokliwą 
lokalizację nad jeziorem - obiekt posiada dostęp do 
plaży jeziora Świętajno.
Atrakcyjny teren do budowy hotelu to także jezioro 
w pobliżu centrum dużego miasta. Nic więc dziwne-
go, że nad olsztyńskim jeziorem Ukiel ma powstać 
hotel typu condo z 60 apartamentami o powierzchni 
od 30 do 117 m2. Właściciel terenu, firma Link Invest, 
planuje zabudować hektarową działkę trzema budyn-
kami komercjalizowanymi w systemie condo, z tara-
sami i ogródkami oraz dostępem do podziemnego 
garażu. Przedstawiciel Link Invest zwraca uwagę, że 
to olsztyński ratusz wykonał pierwszy krok, inwestu-
jąc w uatrakcyjnienie regionu i zachęcając do działa-
nia inwestorów prywatnych. Gotowym obiektem za-
rządzać ma operator wynajmujący lokale turystom.

zabytKowo lub biznesowo

Czterogwiazdkowy kompleks hotelowy powstanie 
także w Malborku, w bliskim sąsiedztwie Zamku 
Krzyżackiego. Inwestorem jest firma Prino-Plast, 
która wielokondygacyjny, czterogwiazdkowy kom-
pleks hotelowo-konferencyjny ze spa, zespołem saun 
i gabinetów do masażu zbuduje w Malborku przy 
ul. Parkowej 2. Za budowę odpowie spółka Dekpol. 
W pierwszej fazie budowlanej w obiekcie znajdzie 
się blisko 70 pokojów i jeden apartament. Docelowo 
liczba pokojów ulegnie zwiększeniu o 24. Prace mają 
zakończyć się w marcu 2017 roku.
Inwestorzy zareagowali także na pojawienie się 
w regionie lotniska Olsztyn-Mazury w Szymanach. 
W mejscowości Wałpusz w gminie Szczytno ma po-
wstać ekskluzywny hotelu, skierowany do klientów 
biznesowych. Obiekt, na którego budową wydał po-
zwolenie starosta szczycieński, powstanie z myślą 
o użytkownikach otwartego w ubiegłym roku lotniska 
Olsztyn-Mazury w Szymanach. Według zapewnień 
inwestora, spółki Integral hotel ma zostać otwarty 
w 2017 roku.

Jacy goście zagraniczni 
odwiedzają Polskę? 
(nolcegi w tys. w 2015)

5007 951

646 558

530
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Była to kolejna trójmiejska edycja targów 
mieszkaniowych, która zgromadziła dużą licz-
bę odwiedzających jak i firm prezentujących 
swoją ofertę.
Targi odwiedziło blisko 11 tys. zwiedzających. 
Wiele z nich podejmowało decyzję zakupową, 
korzystając z atrakcyjnej oferty przygotowanej 
przez wystawców specjalnie na tę targową im-
prezę. Zdecydowana większość zwiedzających 
Targi to osoby młode w wieku około 30-35 
lat, najczęściej rodziny z dziećmi, świadome 
swoich potrzeb, dobrze zorientowane w ofer-
cie rynkowej. Drugą, liczną grupę odwiedza-
jących stanowiły osoby zdecydowanie poniżej 
trzydziestego roku życia, poszukujące swojego 
pierwszego mieszkania. 
Powierzchnia wystawiennicza prezentowała 
się imponująco – stoiska targowe przyciągały 
atrakcyjną aranżacją i profesjonalnym spo-
sobem prezentacji. Swoją ofertę przedstawiło 
blisko stu Wystawców: w tym znane trójmiej-
skie lokalne (m.in. EuroStyl, Inpro, Domesta, 

Dekpol) oraz przedstawiciele ogólnopolskich 
firm deweloperskich (Robyg, Eco Classic, Po-
lnord). Nie zabrakło ofert kredytów mieszka-
niowych prezentowanych przez banki (m.in. 
PeKaO SA) oraz pośredników (m.in.: Murator 
Finanse, Doradza.pl, Phinance). Liczną re-
prezentację miały firmy świadczących usługi 
z dziedziny aranżacji wnętrz (m.in.: Ikea, Ar-
t&Architecture Pracownia Projektowa). Eks-
pozycję wystawców dopełnił bogaty program 
edukacyjny i rozbudowane Centrum Porad, 
w którym goście mogli korzystać z indywidu-
alnych, bezpłatnych konsultacji m.in. z dzie-
dziny: prawa, podatków, finansów czy aranża-
cji wnętrz i ogrodów. 
Tradycyjnie dużą popularnością cieszyły się 
wykłady, w trakcie których poruszano tematy-
kę związaną z mądrym finansowaniem w nie-
ruchomości, traktujące o kredycie hipotecz-
nym czy procedurach jego pozyskania. No-
wością był wykład poświęcony kosztom około 
kredytowym. 

Tysiące osób 
odwiedziło targi
Za nami szósta już edycja Targów „Nowy Dom, Nowe Mieszkanie”, które odbyły się 
w centrum konferencyjnym Amber Expo w Gdańsku. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Murator Expo

”TaRGI odwIedzI-
ło blISKo 11 TyS. 
zwIedzających. 

wIele z nIch 
Podejmowało 
decyzję zaKu-
Pową, KoRzy-

STając z aTRaK-
cyjnej ofeRTy 

PRzyGoTowanej 
PRzez wySTaw-

ców SPecjalnIe 
na Tę TaRGową 

ImPRezę. 
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Jednym z większych wystawców pod-
czas październikowych targów była 
spółka Euro Styl. 
– Nasze stoisko miało jedną z więk-
szych powierzchni - potwierdza Alek-
sandra Wodzińska, kierownik dzia-
łu marketingu w spółce Euro Styl. 
- Uważamy, że targi mieszkaniowe 
to jeden z wielu sposobów zdoby-
cia klienta i zareklamowania się, ale 
z pewnością warty uwagi. W naszej 
strategii marketingowej zakładamy 
obecność na targach w każdym sezo-
nie, zarówno na wiosnę, jak i jesienią. 
I zawsze podczas takiego wydarzenia 
nasi doradcy mają mnóstwo roboty, 
a nasze stoisko należy do tych chęt-
niej odwiedzanych, nierzadko wręcz 
obleganych przez odwiedzających. 
Targi są zawsze świetną okazją, aby 
w stosunkowo krótkim czasie poroz-
mawiać z dużą ilością potencjalnych 
klientów, zaś dla odwiedzający jest to 
możliwość zapoznania się w krótkim 
czasie z szeroką ofertą firm działają-
cych na rynku mieszkaniowym.
Okazuje się, że nie wszyscy dewelo-
perzy uważają targi mieszkaniowe za 
dobrą formę promocji i zdobywania 
klientów. 
- Wcześniej braliśmy udział w tego 
rodzaju wydarzeniach, ale zrezygno-
waliśmy z tego – wyjaśnia Danuta 
Dziadoń, kierownik centrum pro-
mocji Grupy Inwestycyjnej Hossa. 
- Od ponad roku nie uczestniczymy 
w targach mieszkaniowych, ponie-
waż uważamy, ze mają one nieco 
przestarzałą formę.
- Ekolan nie uczestniczył w jesiennych 
targach mieszkaniowych – tłumaczy 
z kolei Alina Wabnic-Kamińska, peł-
nomocnik zarządu ds. marketingu 
firmy Ekolan. - Od kilku lat stawiamy 
na działania reklamowe w Internecie 
oraz możliwość obejrzenia inwesty-
cji w miejscu ich powstawania. Na 
terenie realizowanych osiedli przy-
gotowaliśmy mieszkania pokazowe, 
w których mieszczą się nasze Biura 
Sprzedaży. W wybrane dni tygodnia 
można tam zapoznać się z ofertą do-
stępnych mieszkań, a także zobaczyć 
przykładowe rozwiązania wnętrz 
konkretnych lokali.
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Podczas budowy biurowca zastosowano 
najnowsze rozwiązania architektoniczne, 
umożliwiające szybką i dowolną aranża-
cję przestrzeni biurowych i usługowych. 
Elementem wyróżniającym budynek 
Zefir są znajdujące się na dachu tarasy 
widokowe, z których widok rozciąga się 
na malowniczą panoramę Gdańskiej 
Starówki oraz kanał Motławy. To idealne 
miejsce na chwilę relaksu i wytchnienia 
od codziennych obowiązków.
Centrum informacji dla osób przybywa-
jących do obiektu będzie stanowiła ele-
gancko wykończona recepcja znajdująca 
się w holu głównym na parterze. Prze-
mieszczanie się pomiędzy kondygnacja-
mi zapewnią trzy nowoczesne i szybkie 
windy, w tym centralnie ulokowana 
winda panoramiczna. Wysoki poziom 

bezpieczeństwa zapewni użytkownikom 
system kontroli dostępu oraz całodobo-
wa ochrona.
Wewnętrzny dziedziniec – to parking 
z 90. miejscami postojowych. Zapewnia 
komfort oraz możliwości dojazdowe, 
również autom dostawczym. Dodatko-
wo do dyspozycji użytkowników zosta-
nie oddany bezpłatny parking dla rowe-
rów i motocykli.
Budynek Zefir został zaprojektowany 
zgodnie z najnowszymi standardami, 
aby zapewnić użytkownikom optymal-
ne warunki pracy. Powierzchnie można 
będzie dowolnie zaaranżować - zarówno 
w systemie gabinetowym, jak i open spa-
ce. Obiekt gwarantować będzie dosko-
nały dostęp do światła naturalnego oraz 
zabezpieczenie energetyczne.

ZeFiR 
- nowa przestrzeń 
dla biur i usług
Nowoczesny, czterokondygnacyjny biurowiec oferujący ponad 4.600 m kw. 
powierzchni na wynajem oraz 90 miejsc parkingowych powstał w Gdańsku. 

uniMor 
develoPMent sa

ul. Budowlanych 38
80-298 Gdańsk
tel.: 58 762 35 35
biuro@unimor.com.pl

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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grażyna PaturalsKa

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)Ego”
www.stylwwielkimmiescie.pl

Styl to nasz świadomy wybór spośród wielu wa-
riantów i możliwości, jakie stwarza nam moda. 
Jest to wybór nie tylko tego, co się nam najbardziej 
podoba ale i jeszcze - najbardziej do nas i naszego 
trybu życia, pasuje. I to nie tylko w doborze ubrań ale 
i  również sposobie urządzenia mieszkania, 
miejsca pracy, aranżacji przestrzeni, w któ-
rej się obracamy, miejsca, w których lubimy 
bywać. 
Wracając jednak do ubrań: czym w istocie rze-
czy jest STYL?                                                             
Co tak naprawdę cechuje niekwestionowa-
nych Asów Stylu? Czyż nie jest to otaczająca 
ich aura pewnej niedbałej elegancji, odrobiny 
nonszalancji, a nade wszystko fantazji i wol-
ności? Czyż nie one przykuwają na dłużej nie tylko wzrok na ubraniach, 
ale przede wszystkim uwagę na osobowości? Uważam, że to właśnie 
wolność, niczym nie skrępowana fantazja wyrażona w przywileju doko-
nywania wyborów stworzonych na własny i wyłączny użytek tak nas 
fascynuje,  porywa i inspiruje.
Credo stylu to zaakcentowanie swojej obecności w tłumie, wysłanie 
światu za pomocą własnej osobowości, intrygującego komunikatu: JE-
STEM INNY, cokolwiek to oznacza. Sekret dobrego stylu to bardziej 
sposób noszenia ubrań, niż same tylko ubrania. A także umiejętność 
odważnego, nowatorskiego łączenia w najlepsze zestawy wszystkich 
części garderoby, którego „ulica” nie nauczyła się jeszcze prezentować. 
Jest to w pewnym sensie wyprzedzanie swojego czasu, bycie zawsze 
i wszędzie o krok do przodu jako styl życia, a nie tylko ubierania.
Mężczyźni w dążeniu do stworzenia własnego idealnego wizerunku, 
który z osobistych powodów przyjęli dla siebie jako wzorcowy, budzący 
zachwyt zwłaszcza kobiet, często zapominają, co jest jego prawdziwą 
istotą. Najbardziej eleganckie ubrania nie zastąpią braku osobowo-
ści i klasy, poczucia humoru i naturalnego (a nie wystudiowanego) 

wdzięku i kultury osobistej, umiejętności komuni-
kowania się i odnajdywania własnej roli w relacjach 

międzyludzkich. 
Mężczyźni podobają się kobietom z różnych powodów, 

bo każda z nas ma własne priorytety i potrzeby, a tak-
że własną osobowość. Nie ma więc na szczęście 
jedynie słusznego wzorca męskości, który beza-
pelacyjnie działałby na płeć piękną porażająco. 
W każdym razie nie każda z nas uosobienie mę-
skiego ideału upatruje w urodzie amanta filmo-
wego. Śmiem twierdzić, że większość kobiet nad 
męki czar przedkłada dobry charakter partnera 
życiowego. 
Należy jednak pamiętać, że styl mężczyzny, jeśli 
ma być jego własnym stylem, nie może być uza-

leżniony od upodobań jego partnerki. Powszechnie znana maksyma 
mówi: „moda przemija, styl trwa wiecznie”. W tym przypadku: moda = 
związki.  Jeśli związki, podobnie jak moda, nie są trwałe, mężczyzna nie 
ma stylu.
Co więc jest kamieniem węgielnym, na którym bez obaw, że zrobimy 
z siebie przysłowiowego „fircyka w zalotach”, możemy budować praw-
dziwy styl i wizerunek, pamiętając o tym, że ich podłoże jest czymś we-
wnętrznym, znacznie głębszym, niż tylko miłą aparycją?
Jest to z pewnością: bycie sobą, poczucie własnej wartości, komfort 
osobisty i wygoda, kierowanie się w życiu wartościami ponadczasowy-
mi, które nie przeminą wraz z modą.
Yves Saint Laurent powiedział: „nigdy nie powinniśmy mylić elegancji 
ze snobizmem”.
Styl i klasa nie mieszkają w grubych portfelach, lecz w poczuciu własnej 
wartości i zasadach, którymi kierujesz się w życiu. Prawdziwie stylowy 
i elegancki  mężczyzna wie, że nienaganne ubrania są tylko dodatkiem 
do jego nietuzinkowej osobowości, bo jedynie ważnym „brandem” kreu-
jącym wizerunek osobisty,  jest ON SAM.

Styl znakiem 
osobowości
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Podróż 
na południe 
Francji Z Marcem Petit właścicielem francuskiej restauracji  

w Sopocie CyRANO & ROXANE rozmawia Zdzisława Mochnacz.

ZDjĘcIA: materiały prasowe



Prawie 9 lat Ga-
skończyka w Pol-
sce celebrującego 
francuską kuch-
nię w swojej ma-
leńkiej restaura-
cji. Jaki to czas dla 
Pana?

- To czas, który tak na-
prawdę upłynął mi bardzo 
szybko. Choć początki nie były 
łatwe, musiałem znaleźć odpowiedź, 
w którym kierunku chcemy podążać. 
Otworzyłem swoje miejsce w Sopocie, 
choć nie od razu była to restauracja. 
Serwowaliśmy zimne przekąski, m.in. 
sery, pasztety, oczywiście w połączeniu 
z południowym winem. Z dnia na dzień 
otrzymywaliśmy jednak zapytania od 
naszych gości o ciepłe dania, wszak żyje-
my w Polsce, gdzie mamy sporo jesienno 
– zimowego czasu. I tak, krok po kroku 
wprowadziliśmy również ciepłe francu-
skie potrawy, a nasza tawerna przekształ-
ciła się w prawdziwą restaurację.

Czym wyróżnia się kuchnia Cyrano & 
Roxane?

- Na pierwszym miejscu jest u Nas wino. 
Przygotowując menu dobieramy je do 
każdego dania, tak, aby się odpowied-
nio z nimi komponowało. Pracuję tylko 
z winiarzami, których cenię i znam oso-
biście. Nasz marketing jest bardzo pro-
sty, serwuję wina te które lubię:), tylko 
z południa Francji. U Nas wina są bardzo 
dobrej jakości w relatywnie dobrej cenie. 
Nawet najtańsze wino, które serwuje-
my, jest bardzo dobre gatunkowo. Na-
sza kuchnia to smaki południa Francji. 
Kuchnia jest bardzo autentyczna, bazu-
jąca w 70 % na francuskich produktach, 
które sam importuję z Francji. Goście 
poznają prawdziwe potrawy z Prowansji 
i Gaskonii. Zawsze mówię:„ zapraszam 
do podróży na południe Francji, bez wa-
lizek i samochodu” 

Południowe wina i... co na przystawkę?

- Jestem koneserem win. Do dobrego, 
południowego francuskiego wina pole-
cę przede wszystkim foie gras, pasztet 

z kaczej wątrób-
ki, który jest 
wyjątkowo de-
likatny. Fran-
cuzi jedzą foie 
gras podczas 
wszystkich wy-

jątkowych okazji, 
jak na przykład 

święta. Nasze foie 
gras jest przygotowy-

wane wg przepisu mojego 
dziadka. Po raz pierwszy uczył mnie 

je przyrządzać jak miałem 13 lat. To był 
dla mnie bardzo ważny moment, jak dla 
każdego Gaskończyka, który uczy się 
już za młodych lat przygotowywać ten 
specjalny pasztet. Próbowałem oczywi-
ście również innych przepisów, jednak 
zawsze wracam do przepisu dziadka, 
uważam , że jest najlepszy. Przyjeżdżają 
do nas goście specjalnie, aby spróbować 
naszej przystawki. Razem z foie gras pro-
ponuję białe słodkie wino Monbazillac 
z regionu Bergerac, czy też białe słodkie 
wina z regionu Gaillac bądź Roussillon.

Jakie jest Pana ulubione danie?

- Niewątpliwie jest to kaczka, dokładnie 
udko kaczki „Confit”. Nazwa confit po-
chodzi od konfitury, czyli przygotowy-
wane jest tak jak konfitury, długo i po-
woli. To również danie narodowe w Ga-
skonii. Obiad bez kaczki „Confit”, to tak 
jak w Polsce uroczystości bez bigosu. Do 
tego podajemy ziemniaki „sarladaises”. Są 
to ziemniaki pieczone w tłuszczu kaczki 
razem z czosnkiem i borowikami.

Niewątpliwie razem ze swoją Żoną je-
steście Państwo ambasadorami francu-
skich tradycji na Pomorzu, jakimi sło-
wami zaprosicie do siebie Gości? 

- Zawsze jak witam gości to mówię 
„Witam we Francji i zapra-
szam do wyjątkowej podró-
ży przez południe Fran-
cji, którą można przeżyć 
smakując nasze wina i dania, 
doprawione odpowiednią at-
mosferą i niezapomnianym 
francuskim klimatem”.

Dla teRRyny 1Kg:
2 całe Foie gras   •	
(kraj pochodzenia   
płd.–zach.  Francji)

PRZyPRawy: 
Sól: 10 g•	
Biały zmielony pieprz: 4 g•	
Armaniak: 6 g•	

terrina 
z foie gras 
z KaczKi 
Po gasKońsKu

Wyjąć świeże foie gras z lodówki  1. 
na ok. 30mn przed obróbką

Przekroić wątróbkę wzdłuż i usunąć  2. 
dokładnie wszelkie nerwy za pomocą  
małego nożyka. 

Przygotować przyprawy3. 

Posypać wątróbkę przyprawami   4. 
ze wszystkich stron

Wstawić do lodówki na ok. 1 godz.5. 

Polać foie gras Armaniakiem6. 

Pozostawić w marynacie z Armaniaku  7. 
około 24 godziny w lodówce obracając  
co 6 godzin

Rozgrzać piec8. 

Przełożyć surowe foie gras   9. 
do porcelanowej lub kamionkowej  
terriny (formy).

Piec w niskiej temperaturze ok. 1,5 godz.10. 

Ostudzić i wstawić do lodówki   11. 
na ok. 3 dni (terrina musi dojrzeć) 

Wyjąć z lodówki na 0,5 godz.   12. 
przed spożyciem. Kroić przy pomocy  
gorącego noża.

Podawać z winem likierowym 

Monbazillac, Sauternes 

lub Gewürztraminer.
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Z a m k i 
na piasku, czy szklane domy, to synonim 
czegoś nietrwałego, a nawet niemożliwe-
go. Tymczasem w jednym z najgorętszych 
miejsc świata, gdzie wiatr przenosi pia-
skowe wydmy, pną się ku niebu coraz bar-
dziej szklane, wyższe, piękniejsze współ-
czesne zamki. Choć nie ma tam strzelni-
czych wież i innych atrybutów obronnych, 
stanowią jednak element walki wielu azja-
tyckich smoków. Walki o miano najpotęż-
niejszego mocarstwa. Podczas gdy Honk 
Kong, Szanghaj, Singapur Kuala Lumpur 
i Dubaj wydają niemalże całe PKB na wy-
ścig… my korzystajmy z tego łapczywie 
i zachłannie…, bo warto.

Dziś, chcę napisać o miejscu, które elektry-
zuje, zachwyca i inspiruje. Chodzi o Dubaj. 
Tu człowiek udowadnia naturze, że może 
wszystko, że żaden żywioł nie jest silniejszy 
od potęgi ludzkiego umysłu. 
Burj Khalifa to najbardziej spektakularny 
dowód na to, że można wyżej i wyżej. Prze-
piękny, strzelisty budynek jest najwyższym 
na świecie, ma 828 m wysokości, 163 pięter. 
Na wypadek, gdyby rekord został pobity 
w innym miejscu globu, architekci pozo-
stawili sobie możliwość podniesienia go 

o kolejne piętra. Z tarasu widokowego za 
dnia można zobaczyć, że naprawdę wokół 
jest tylko piach, za to po zmroku widok za-
piera dech w piersiach. Miliony kolorowych 
światełek i tańczące w rytm operowych 
szlagierów fontanny nie dadzą o Dubaju 
zapomnieć.
Miliardy ton sztucznie usypanego piasku 
stworzyły kompleks wysp w kształcie liścia 
palmowego. Niosą słuchy, że ocean je po-
woli zalewa, że utrzymanie ich pochłonie 
kolejne miliardy ton piasku i dolarów…, ale 
kto bogatemu zabroni. Na szczycie znajdu-
je się fantastyczny hotel Atlantis the Palm 
z morskim akwarium o monstrualnych 
wymiarach, własnym oceanarium, delfina-
rium i parkiem wodnym. 
Wszechobecny tu luksus dzięki lotni-
czym połączeniom czarterowym stał 
się dostępny dla każdego. Dubaj nie jest 
już tylko obiektem marzeń i westchnień, 
ale miastem w zasięgu ręki. Ceny nie 
odbiegają od średnich europejskich. 
Metro (tu wyjątkowo na powierzchni), 
sieć połączeń autobusowych czy nawet 
taksówka to rozsądny koszt dla turysty. 
Posiłek w restauracji kosztuje od 10 euro, 
ale oczywiście wszechobecny fast food 
dotarł i tutaj.
Klimatyzowane jest dosłownie wszystko: 
stacje i kolejki metra, parkingi, przystan-
ki autobusowe, a dla tych, którzy tęsknią 
za mroźną zimą, przygotowano dobrze 

Zamki 
na piasku

WItoLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Witold Gulcz    |    Salony Firmowe iTaKa    |   CH renTal ParK - GdańSK -SzadółKi    |    CH auCHan - rumia    |    CH Plaza – Poznań

naśnieżany stok narciarski z pełną alpejską 
infrastrukturą.
Emiraty Arabskie to nie tylko Dubaj i Abu 
Dhabi ze wszystkimi swymi osobliwo-
ściami, ale też pozostałe Emiraty, jak Ras 
Al Khaimah, Fujarjach i inne. W każdym 
z nich odrębne prawo stanowi szejk emi-
ratu. W większości jest ono bardzo liberal-
ne i panują tu zasady i normy europejskie, 
dlatego czujemy się tu wyjątkowo dobrze 
i swobodnie. Hotele, które powstają jak 
grzyby po deszczu, u wybrzeży ciepłego 
oceanu, prześcigają się w luksusie i archi-
tektonicznej formie. Wyrafinowana w sma-
ku i formie kuchnia zaspokaja najbardziej 
wymagające podniebienia, a wnętrza to de-
sign na najwyższym poziomie.
Emiraty Arabskie to doskonałe miejsce na 
zakupowe szaleństwo, dobijanie bizneso-
wych targów i rodzinne wakacje, szcze-
gólnie gdy 
u nas za 
o k n a m i 
szaro i zim-
no. Gorąco 
polecam.
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Przegląd kultury ukraińskiej rozpocznie się 
dwoma spektaklami z Akademickiego Narodo-
wego Teatru Dramatycznego im. Iwana Franki 
w Kijowie - „Eryk XIV" oraz "Dzienniki Majda-
nu". „Eryk XIV" w reżyserii Stanisława Mojsieje-
wa to pierwsza inscenizacja sztuki szwedzkiego 
dramaturga Augusta Strindberga na ukraińskiej 
scenie. Napisana w 1899 roku jest zaskakująco 
aktualna – szczególnie dziś. Jej podstawą jest 
epizod z okresu rządów szwedzkiego króla Ery-
ka XIV, który przenosi widza w symboliczne 
miejsce poza czasem i przestrzenią. Osadzoną 
w szesnastowiecznej Szwecji akcję uwspółcze-
śniają scenografia, kostiumy oraz zaczerpnię-
ta z filmów Jima Jarmuscha muzyka. Kolejna 
propozycja, „Dzienniki Majdanu” w reżyserii 
Andrija Maj, to poruszający spektakl dokumen-
talny; ważny artystyczny głos w sprawie nieusta-
jącego konfliktu na Ukrainie. 
Ciekawą ze względu na formę wyrazu propo-
zycją będzie spektakl „Red” Teatru Beautiful 
Flowers z Charkowa. Sam teatr, instytucja po-
zarządowa, od momentu swojego powstania nie 
przestaje eksperymentować, co zaowocowało 
ich własnym rodzajem wypowiedzi scenicznej, 
pozbawionej słów, nazywanej przez jej twórców 
Funk Futurism. Spektakl „Red” porusza jeden 
z ponadczasowych tematów – miłość – opowia-
dany przez pryzmat historii trzech mężczyzn 
zniewolonych kobiecą siłą i pięknem. Podczas 
Tygodnia Ukraińskiego zaprezentowana zo-
stanie również komedia “Stalkers” autorstwa 
Pavlo Arie, wyreżyserowana przez Stasa Jirko-
va, w której terytorium Czarnobylskiej Strefy 
Wykluczenia staje się metaforą Ukrainy, której 
mieszkańcy marzą o Unii Europejskiej i NATO 
równie mocno, jak jeden z bohaterów marzy 
o McDonaldzie. Spektakl powstał jako kopro-
dukcja Golden Gate Theatre oraz Kijowskiego 
Akademickiego Teatru Młodego Widza. 
Niecodzienną propozycją na pograniczu muzy-
ki i teatru będzie opera requiem „IYOV” w reży-
serii Vlada Troitsky’ego, będąca częścią muzycz-
nego tryptyku : “Art of war. Art of peace. Art of 
love”. Muzykę skomponowali Roman Grygoriv, 
Illia Razumeiko. Libretto opery jest współczesną 
interpretacją Księgi Hioba, jednak główną rolę 
zdaje się grać niezwykły fortepian, nieoczeki-
wanie zamieniający się w całą orkiestręBogaty 
program Tygodnia Ukraińskiego zamknie kon-
cert zespołu ONUKA – popularny na Ukrainie 
projekt muzyczny artystów Eugena Filatova, 
KOOQLA i Naty Zhizhchenko, będący połą-
czeniem muzyki elektronicznej z tradycyjnymi 
instrumentami.

Tydzień 
Ukraiński 
w teatrze
Gdański Teatr Szekspirowski zaprasza na kolejną odsłonę cyklu 
Teatry Europy – tym razem przed nami Tydzień Ukraiński, na 
którego bogaty program złożą się spektakle, koncerty, wystawy, 
przeglądy filmów, warsztaty i wiele innych wydarzeń. Spotkania 
z kulturą Ukrainy potrwają do 24 listopada.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Po wakacjach nasza skóra wymaga szczególnej pielę-
gnacji i regeneracji. Wiedzą o tym doskonale specjali-
ści z Instytutu SPA & Wellness Hotelu Haffner, którzy 
z pasją pomagają dbać o twarz i ciało jesienią. Sekret ich 
skuteczności tkwi w luksusowych kosmetykach najlep-
szych marek. Z czego warto skorzystać? Jesienna oferta 
Instytutu SPA & Wellness Hotelu Haffner jest bardzo 
szeroka i składa się m. in. z zabiegów rewitalizujących 
STEM CELL oraz remodelujących RADIANCE DNA. 
Wszystko po to, by skóra mogła się zregenerować, od-
świeżyć i przygotować na zimowe mrozy. 
Jesień to czas, gdy Instytut SPA & Wellness szczególnie 
poleca zabiegi w cieple. Mowa przede wszystkim o masa-
żach, które stanowią idealne połączenie odprężenia ciała, 
relaksu umysłu i głębokiej pielęgnacji skóry. Przed zabie-
giem warto skorzystać z basenu oraz sauny, które wpływają 
pobudzająco na skórę i sprawiają, że lepiej przyjmuje ona 
składniki odżywcze zawarte w kosmetykach. Dodatkowo 
aromatyczne zapachy, unoszące się w powietrzu, wyciszą 
i uspokoją nasze zmysły.
Strefa SPA Hotelu Haffner nie kończy się na zabiegach pielęgnujących ciało i przynoszących 
odprężenie. Wszyscy ci, którzy chcą pójść krok dalej i zadbać o wewnętrzną kondycję swo-
jego organizmu, mogą skorzystać z zabiegów osteopatii – wyjątkowego rodzaj rehabilitacji, 
podczas której terapeuta używa rąk do diagnozowania, leczenia i zapobiegania chorobom 
lub urazom. Ideą osteopatii jest uruchomienie naturalnych sił samonaprawczych ludzkiego 
organizmu poprzez zastosowanie specjalnie dobranych technik manualnych. Techniki te 
są nieinwazyjne, bezpieczne oraz współpracujące z naturalnymi mechanizmami występu-
jącymi w ludzkim ciele. 
Zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia to dobry czas, by podarować 
sobie i swoim najbliższym chwilę relaksu oraz wytchnienia. Z myślą o tych wyjątkowych 
momentach Hotel Haffner przygotował specjalną ofertę podarunków w postaci zabiegów 
w strefie SPA. Warto pamiętać, że obdarowana osoba sama może wybrać termin oraz pa-
kiet, z którego chce skorzystać. Niewielki podarunek może sprawić, że jesień już nie będzie 
kojarzyć się nam ze spadkiem witalności i kondycji.

Krótkie dni, mało słońca, zim-
no, deszczowo i wietrznie. To 
wszystko powoduje, że jesienna 
aura nie pozostaje obojętna dla 
naszego organizmu. Jakie za-
biegi powinnyśmy sobie zafun-
dować w tym trudnym okresie, 
żeby przejść przez najbliższe 
miesiące w odpowiednim na-
stroju i kondycji? 

TEKST: Anna Walk
ZDjĘcIA: materiały prasowe

Uwolnij 
swoje piękno 
jesienią!
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Na całym świecie w golfa gra około 150 
mln ludzi. W Polsce jest to wciąż stosun-
kowo młoda dyscyplina sportu. Pierw-
sze w powojennej historii naszego kraju 
pole golfowe powstało zaledwie 21 lat 
temu, a 10 lat temu po raz pierwszy po-
wołana została kadra narodowa. Obec-
nie w golfa gra około 20 tys. Polaków, 
głównie mężczyzn, ale liczba zawodni-
czek dynamicznie rośnie. 
- Z golfem po raz pierwszy zetknęłam się 
ponad dwadzieścia lat temu – wspomina 
Elżbieta Panas, prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Golfa Kobiet. - Z zawodu je-
stem aktorką, więc ta etykieta, która to-
warzyszy grze w golfa, doskonale wkom-
ponowała się w to, z czym do czynienia 
mam na co dzień.

Z roku na rok coraz więcej osób prze-
konuje się, że golf jest ciekawą formą 
spędzania wolnego czasu. Istnieje też 
coraz więcej możliwości uprawiania tej 
dyscypliny – powstają nowe pola i klu-
by golfowe. Warto jednak zaznaczyć, 
że w Polskim Związku Golfa najwięk-
szą grupę golfistów stanowią seniorzy 
w wieku +50.
- W tym przypadku konieczna wydaje 
się być sprawa popularyzacji tej pięknej 
dyscypliny sportu wśród młodzieży – 
przekonuje Bogusław Bil, prezes Polskie-
go Stowarzyszenia Golfa Seniorów. - Aby 
dojść do mistrzostwa, należy rozpocząć 
przygodę z golfem już w przedszkolu.

GolF 
coraz 
popularniejszy 
sport

Stres, zmęczenie i monotonia sprawiają, że szukamy coraz oryginalniej-
szych sposobów na relaks. Zyskują na tym dyscypliny, które niegdyś nale-
żały do sportów elitarnych. Coraz popularniejszy staje się między innymi 
gol. W Polsce z sezonu na sezon przybywa graczy.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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agnieszKa sulewsKa,
office manager
Postołowo Golf Club 

Golf uznawany niegdyś za sport elitarny obecnie nim nie jest, 
choć pozostał prestiżowy. Kiedyś liczbę grających ograniczały re-

guły klubów towarzyskich. Obowiązywał cenzus majątkowy i rekomendacja. Obecnie golf 
jest egalitarny. Grać może każdy, więc zrzesza coraz większe grono sympatyków. Jednym 
z najważniejszych wydarzeń golfowych, które w tym roku miało miejsce na terenie Posto-
łowo Golf Club, było przyłączenie się do Ogólnopolskiego Dnia Golfa organizowanego pod 
patronatem Polskiego Związku Golfa. W tym dniu profesjonalni instruktorzy golfa prowadzą 
bezpłatne zajęcia, w których można nie tylko spróbować gry w golfa, ale również mile spę-
dzić czas z rodziną, przyjaciółmi. Na naszym polu golfowym zarówno golfistów, jak i osób 
chcących rozpocząć naukę, z roku na rok jest coraz więcej. Dużym zainteresowaniem cie-
szą się kursy golfowe, które w postaci vouchera stanowią nietuzinkowy prezent. 

antti Pohjonen, 
president
Sand Valley Golf Resort

Na terenie Sand Valley Golf Resort w tym roku sporo się dzia-
ło. W połowie lipca udało się nam otworzyć na polu golfowym 

nowoczesną restaurację Finka. To pozwala nam wychodzić 
z bogatą ofertą gastronomiczną skierowaną nie tylko do miłośni-

ków gry w golfa, ale i sympatyków dobrej kuchni. Jeżeli zaś chodzi 
o popularność dyscypliny, jaką jest golf, to ona powoli, choć sukcesywnie wzrasta. To nie 
jest tak, że ludzi odstrasza cena, bo w naszym przypadku roczne członkostwo 6-dołkowej 
Akademii Golfa, to koszt wyłącznie pięciuset złotych. Aby zachęcić nowe osoby do gry 
w golfa, organizujemy między innymi turnieje dla osób początkujących. To przynosi pewne 
efekty, ale nadal naszymi klientami w większości są zagraniczni turyści, a w szczególności 
przedstawiciele krajów skandynawskich. Goście z zagranicy wybierają nasz ośrodek przede 
wszystkim ze względu na bogatą ofertę, wysoką jakość usług i dostępność cenową. Sand 
Valley to najlepszy ośrodek golfowy w Polsce i według oficjalnych klasyfikacji jeden z lep-
szych w Europie. 

sebastian Magrian,
president
Sierra Golf Club

Golf w Polsce zaczyna się rozwijać między innymi dzięki róż-
nym inicjatywom zarówno Polskiego Związku Golfa, jak i Sto-

warzyszenia Profesjonalistów Golfowych PGA Polska. Przed-
sięwzięcia te aktywują różne grupy wiekowe. Sami jako pierwsi 

w Polsce wprowadziliśmy dla publicznej szkoły podstawowej w naszej 
gminie grę w golfa jako zajęcia wychowania fizycznego. Dodatkowo dużo firm organizuje 
dla swoich pracowników i kontrahentów Akademie Gry w Golfa. Dzięki temu, że spotkania 
team buildingowe odbywają się na polach golfowych, mamy możliwość zaprezentowania 
sportu, jakim jest golf. To, że golf rozwija się dynamicznie, w tym roku na terenie Sierra Golf 
Club widać było to doskonale. Odbyło się u nas ponad dwadzieścia ważnych turniejów ran-
gi ogólnopolskiej, mistrzowskiej oraz europejskiej. Mieliśmy zaszczyt po raz kolejny gościć 
Lotos Polish Open - to największy polski turniej dla zawodników profesjonalnych. Organi-
zujemy również Mistrzostwa Polski seniorów czy juniorów, gdzie każdorazowo uczestniczy 
około 140 zawodników z całej Polski i nie tylko.
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Festiwal to jesienna oferta, która potrwa 
do końca listopada. W jego ramach restu-
racja, która została  zlokalizowana w pod-
ziemiach historycznej Rotunku Domu 
Zdrojowego serwuje kilka rodzajów wo-
łowiny: argentyńską polędwicę, brazylijski 
rostbef, szkocki T-bone oraz polski antry-
kot i rib-eye z Pniew. 
-Sprowadzane przez nas mięso dojrzewa 
długo, bo około 20 dni. Leżakuje i kru-
szeje w niskich temperaturach. Następnie 
pakowane jest próżniowo i wysyłane do 
Sopotu. Przed porcjowaniem wyjmuję je 
z lodówki - tak, aby nabrało wyższej tem-
peratury. Nie należy wrzucać zimnego 
mięsa na rozgrzanego grilla. Wysmażone 
steki, zanim podane zostaną na stół, także 
chwilę odczekają, odpoczną - tak, aby ich 

skurczone tkanki rozluźniły się – podkre-
śla Krystian Szidel, szef kuchni.
W sopockim lokalu steki przygotowywane 
są w jednym z pięciu stopni wysmażenia: 
bardzo krwistym, średnio krwistym, krwi-
stym, średnio i dobrze wysmażonym. Tra-
dycyjnie towarzyszą im frytki oraz sosy: na 
bazie zielonego pieprzu, sera pleśniowego, 
a także kolendry, imbiru i papryki. 
Stekom towarzyszą starannie dobrane 
wina, które sprowadzono z przeróżnych 
stron świata. W ofercie znajduje się tam 
m.in gruzińskie Mukuzani (szczep Sa-
peravi) z regionu Kakheti, hiszpańskie 
ze szczepu tempranillo (Vinea Museum 
Tempranillo Crianza); sopocki lokal pre-
zentuje także coraz bardziej popularne 
wino krajowe ze Srebrnej Góry.

Jesienna 
propozycja Winoteki
W restauracji Vinoteque  Food & Wine w Sheraton Sopot Hotel ruszył 
festiwal Steak by Steak  . W jego ramach lokal oferuje stek z argentyń-
skiej polędwicy, brazylijskiego rostbefu, szkockiego T-bone lub polskiego 
antrykotu, a do niego wytrawne, czerwone wino z Nowego lub Starego 
świata.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Sylwester Ciszek

Sopocki hotel Sheraton był gospodarzem listopadowej 
Gali Ślub i Wesele. Podczas tego wydarzenia zorganizo-
wano m.in widowiskowy pokaz sukni ślubnych i pokaza-
no najnowsze trendy dekoracji weselnych.

Widowiskowym punktem gali był pokaz mody ślubnej Eli-
zabeth Passion (najnowsza kolekcja 2016), organizatorzy 
przygotowali także atrakcje muzyczne – wystąpił zespół 
Nox i zaśpiewały Miłosne Duety -Agata Hoppe i Juan Felipe 
Alvarado. Uczestnikom gali zaprezentowano również poka-
zy fryzur i makijaży weselnych, pokazano także wyśmienite 
torty weselne i zaproponowano słodkie degustacje.
Gościem specjalnym wydarzenia był kreator mody Mi-
chał Starost.

Ślubna gala w Sheratonie
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W 7. kolejce PlusLigi siatkarze LOTOSU 
Trefla po znakomitym meczu rozprawili się 
z ONICO AZS Politechniką Warszawską 
i wywalczyli bardzo cenne trzy punkty. 24 
oczka zdobył Damian Schulz, którego seria 
asów w czwartym secie walnie przyczyniła 
się do końcowego sukcesu.
LOTOS Trefl Gdańsk - ONICO AZS Po-
litechnika Warszawska 3:1 (25:20, 23:25, 
25:16, 25:20).
Najlepszym zawodnikiem meczu został roz-
grywający gdańskiego zespołu Michal Masny 
(LOTOS Trefl).
W kolejnym meczu rozegranym przed wła-
sną publicznością w ERGO ARENIE 11 li-
stopada siatkarze LOTOSU Trefla Gdańska 
kolejny raz w tym sezonie pokazali charakter! 
Przegrywali 20:22 w czwartym secie, ale zdo-
łali odwrócić losy meczu i pokonać świetnie 
grający zespół z Lubina.
LOTOS Trefl Gdańsk - Cuprum Lubin 3:2 
(25:16, 18:25, 17:25, 25:22, 15:13).
Drugi raz z rzędu najlepszym zawodnikiem 
meczu został Michal Masny. 
Koszykarze Trefla Sopot 3 listopada podej-
mowali w sopockiej Hali 100-lecia drużynę 
Kinga Szczecin. 20 punktów Jakuba Karolaka 
nie wystarczyło, by przełamać szczelną de-
fensywę szczecinian i zwycięsko zakończyć 
pierwszy w tym sezonie mecz w sopockiej 
Hali 100-lecia. Żółto-czarnym zabrakło sku-
teczności w ofensywie, nie tylko w rzutach 
z gry, ale też z linii rzutów wolnych.

Trefl Sopot - King Szczecin 60:69 (11:15, 
15:13, 10:20, 23:21). 
12 listopada w 6. kolejce Polskiej Ligi Koszy-
kówki koszykarze Trefla Sopot musieli sporo 
się namęczyć, by pokonać ambitnie walczący 
zespół Siarki Tarnobrzeg. Żółto-czarni szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść przechylili do-
piero w ostatniej kwarcie, wygrywając tym 
samym trzecie spotkanie w tym sezonie.
Trefl Sopot - Siarka Tarnobrzeg 78:70 (17:17, 
15:20, 25:20, 21:13)
Siatkarki Atomu Trefla Sopot w 4. kolejce 
ORLEN Ligi podejmowały drużynę Pałacu 
Bydgoszcz. Efektownie wygrany pierwszy set 
nie pomógł sopockim siatkarkom w odnie-
sieniu trzeciego kolejnego zwycięstwa w OR-
LEN Lidze. Mimo ambitnej postawy Atomó-
wek trzy punkty pojechały do Bydgoszczy.
Atom Trefl Sopot - KS Pałac Bydgoszcz 1:3 
(25:13, 16:25, 23:25, 20:25).
Tydzień później 13 listopada Atom Trefl 
Sopot zmierzył się ponownie w sopockiej 
Hali 100-lecia, tym razem z drużyną Impelu 
Wrocław.
Siatkarki Atomu Trefla podniosły się po wy-
soko przegranym pierwszym secie i w drugim 
udowodniły, że mogą być groźne dla każdego 
rywala. Choć sopocianki nie zdobyły w poje-
dynku z Impelem punktów, ich występ może 
być optymistycznym prognostykiem przed 
kolejnymi starciami w ORLEN Lidze. 
Atom Trefl Sopot - Impel Wrocław 1:3 (13:25, 
26:24, 18:25, 22:25).

Kolejne
zMagania 
drużyn
trefla: 

Atom Trefl Sopot – Legionovia •	
Legionowo 20.11, godz. 17:00, 
Hala 100-lecia, Sopot
Atom Trefl Sopot – Developers •	
SkyRes Rzeszów, 30.11, godz. 
17:00, Hala 100-lecia, Sopot
LOTOS Trefl Gdańsk – GKS •	
Katowice 30.11, godz. 20:00, 
ERGO ARENA
Trefl Sopot – Miasto Szkła •	
Krosno 3.12, godz. 18:00, Hala 
100-lecia, Sopot

Bilety dostępne na 
trefl.ticketsoft.pl

listopadowe zmagania 
drużyn spod znaku Trefla
Drużyny spod znaku Trefla są 
w pełni sezonów. Jak radziły sobie 
w ostatnich starciach w listopa-
dzie? LOTOS Trefl wygrał obydwa 
mecze przed własną publicznością, 
a koszykarze Trefla Sopot i siat-
karki Atomu walczyli do ostatnich 
minut, ale nie w każdym starciu 
zaliczali zwycięstwa.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Artyści, których płyty wielokrot-
nie pokryły się złotem i platyną. 
Zdobywcy prestiżowych nagród, 
weterani list przebojów i królowie 
dyskotek. Wyjątkowi, niepowta-
rzalni i remixowani po dziś dzień 
– rynek muzyczny nie potrafi 
o nich zapomnieć. 
-Usłyszymy takie superhity jak: 
No Limits, Get Ready for This, Let 
The Beat Control Your Body, Say 
Captain Say Wot, Together and 

Forever, Captain Jack, Be My Lo-
ver, Sweet Dreams, Where Do You 
Go, It’s My Life, Sing Hallelujah!, 
Hello Africa i wiele, wiele innych 
– zapowiadają organizatorzy 
Według zapowiedzi -koncert bę-
dzie najgorętszym wydarzeniem, 
które pomimo zimy rozgrzeje całą 
Polskę.  Koncert zapowiedziano 
na sobotę 9 grudnia, początek 
o godzinie 19. Bramki zostaną 
otwarte już o godzinie 18.

Gwiazdy lat 90. 
w Ergo arenie

To będzie podróż do najbardziej szalonych wspomnień! W so-
botę 9 grudnia w Ergo Arenie wystąpią czołowe gwiazdy lat 
90., które po dziś dzień cieszą się niesłabnącą popularnością: 
2 Unlimited, Dr Alban , Captain Jack i La Bouche.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: materiały prasowe

Już po raz siódmy Sopockie Stowarzy-
szenie Sportowe Automobilklub Orski 
zorganizowało Rajd Niepodległości. 
Impreza, która miała miejsce 11 i 12 
listopada była największym w regionie 
sprawdzianem dla kierowców ama-
torów, którzy chcieli podnieść swoje 
umiejętności prowadzenia pojazdów.
 
Pierwszego dnia wydarzenia miało miej-
sce szkolenie z bezpiecznej jazdy, które 
przeprowadzili instruktorzy PZM-ot 
oraz kierowcy i piloci RSMP związani 
z działalnością klubu; uczestnicy rajdu 
przejechali także przez Sopot w paradzie 
niepodległościowej.
Część sportowa miała miejsce w sobotę 

12 listopada. Organizatorzy zapla-
nowali 4 próby sprawnościowe na 
zamkniętych, bezpiecznych pla-
cach - w Gdyni na parkingu Termi-
nalu Masowego, w Sopocie na tere-
nie nieistniejącego już Lucky Hotel 
(skrzyżowanie al. Zwycięstwa oraz 
ul. Haffnera) na parkingu pod halą Ergo 
Arena oraz na ul. Moniuszki przy Ope-
rze Leśnej w Sopocie. W sumie uczest-
nikom rajdu zaoferowano ponad 30 km 
bezpiecznego rywalizowania i trenowa-
nia zachowań. Zakończenie rajdu miało 
miejsce w jednej z sopockim restauracji. 
-Rajd amatorski umożliwia każdemu po-
siadaczowi prawa jazdy kat. B sprawdze-
nie swoich umiejętności prowadzenia sa-

m o -
chodu oraz poznania granic 

swojego pojazdu w bezpiecznych warun-
kach. Ma to niewątpliwie olbrzymi wpływ 
na bezpieczeństwo ruchu na drogach, 
będąc jednocześnie świetną rozrywką 
i aktywną formą spędzania wolnego cza-
su w weekend. Zapraszamy do skorzysta-
nia ze szkolenia wszystkich mieszkańców 
Sopotu, dla których przewidujemy pro-
mocje - podkreślają organizatorzy.

Emocjonujący Rajd 
Niepodległości
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ZAMÓW 
PRENUMERATĘ
Idealne rozwiązanie 
dla tych, którzy chcą być 
widoczni wśród 
przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl

Wydarzenie było pierwszym po waka-
cjach trójmiejskim spotkaniem w nowej 
odsłonie. Zorganizowno je w ramach 
konceptu Business Unlimited, skupiają-
cego 6 marek: Lady Business Club, Aka-
demia Marki z Klasą, portal www.lady-
business.pl, znak jakości Marka z Klasa, 
tytuł Ambasadorka Klasy i Agencja 
Marketingu Osobistego. 
W czwartkowym spotkaniu uczestniczy-
li przedstawiciele małych, średnich i mi-
kro-przedsiębiorstw z Pomorza, wśród 
nich członkinie Lady Business Club, 
adeptki i uczestniczki Akademii Marki 
z Klasą Prelegentami spotkania byli zna-
ni eksperci w swoich dziedzinach: Nata-
lia Suska – badacz i psycholog. Dyrektor 
Działu Analiz w firmie Neurohm Pol-
ska i Ewa Czertrak – ekspert i praktyk 
personal branding dla przedsiębiorców, 
mentor biznesu, mówca motywacyjny. 
Twórczyni Akademii Marki z Klasą.

Emocje w sprzedaży 
na spotkaniu LBc
W sopockim hotelu Haffner zor-
ganizowano wieczór biznesowy 
„Make your Business Better. Emo-
cje w sprzedaży: Jak sprawić, by 
klient wybrał właśnie Ciebie?”

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Śniadanie biznesowe 
Polsko-Szwedzkiej 
izby Gospodarczej
Przewodnim tematem spotkania było szwedzkie know-how 
i jego znaczenie dla polskiego rynku. Wydarzenie, które od-
było się  7 listopada w Olivia Business Centre przyciągnęło 
przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, przedstawicieli in-
stytucji oraz samorządów również  spoza regionu, a także 
członków partnera spotkania - „Pracodawców Pomorza”.

Temat przedstawił Marcin Fronia, Dyrektor Norden Centrum, 
niezależnego ośrodka badawczo-edukacyjnego, wspierającego 
modernizację społeczną i dialog ze Skandynawią. O przykła-
dach szwedzkiego podejścia do zrównoważonego rozwoju 
opowiadała Anna Grodzka, Dyrektor Kinnarps, największego 
producenta mebli biurowych w Europie oraz Danuta Korpac-
ka i Rafał Romańczuk z firmy IKEA, która od wielu
lat koncentruje się na oszczędzaniu zasobów i tworzeniu lep-
szego życia na co dzień dla wielu ludzi.
W zagadnienia dotyczące szwedzkich osiągnięć wprowadziła 

gości prezes Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, Magdale-
na Pramfelt. Szwecja plasuje się pod względem nakładów na 
innowacje w światowej czołówce, podczas gdy Polska zajmuje 
dalekie miejsca w rankingach. Prezes  PSIG przedstawiła rów-
nież pozytywne wyniki gospodarcze Szwecji  a także usługi 
Izby mające na celu pogłębienie polsko-szwedzkiej współpra-
cy gospodarczej.

Bal rozpoczęła gdańska skrzypaczka 
Marta Nanowska, której interpreta-
cja Piątego Elementu wprowadziła 

wszystkich w pogodny nastrój. Na-
stępnie Tomasz Podsiadły powitał 
gości, a gospodarze wieczoru Vio-
letta i Jarosław Szycik przedstawili 
Fundację oraz ideę jej powołania. 
Zaprezentowano także recital 
gwiazdy wieczoru - Grażyny Łoba-
szewskiej, która zaśpiewała swoje 
największe przeboje. Dalszą część 
wieczoru zdominowały licytacje 
prowadzone przez Iwonę Guzowską 
i Krzysztofa Skibę. Wśród licytowa-
nych fantów dominowały przed-
mioty ze świata sportu i sztuki. 
Kulminacyjnym momentem wie-

czoru, okazała się całkowicie im-
prowizowana i nie planowana li-
cytacja koszulek, które trafiły do 
organizatorów już w trakcie balu. 
Licytacja była emocjonująca i in-
tensywna, zakończyła się rekordo-
wym wynikiem – koszulka piłka-
rzy Lechii Gdańsk została bowiem 
sprzedana za imponującą kwotę 26 
tysięcy złotych.
W trakcie balu zorganizowano tak-
że zabawę fantową i wizytówkową, 
które obfitowały w liczne i atrakcyj-
ne niespodzianki. Zabawa trwała 
do białego rana.

Pomoc dla dzieci na balu
Prawie 300 osób uczestniczyło w Pierwszym Balu charytatywnym Fundacji dla dzieci Vivadental „Z Uśmiechem 
w Życie”. Celem wydarzenia, które miało miejsce w sopockim hotelu Sheraton była pomoc podopiecznym fundacji.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Łąki Łan to zespół, który zrodził się na Jam Sessions w warszaw-
skich klubach. Granie na żywo mają we krwi. Proces tworzenia 
zawsze zaczyna się na scenie a studio jest jego dopełnieniem. 
Słyną z niesamowicie energetycznych koncertów. Wypracowa-
li sobie swoje niepowtarzalne, słowiańsko - międzygalaktyczne 
brzmienie, które cały czas ewoluuje i zaskakuje. Bardzo istotne 
są teksty, pisane przez Paprodziada, które wymagają od słucha-
cza odszyfrowania zawartych w nich treści. Kostiumy i perfor-
mance sceniczny tworzą niezapomniane widowisko, które mogli 
zobaczyć uczestnicy festiwali w kraju i za granicą, m.in. Tbilisi 
Open Air Alter/Vision, Montreux Jazz Festival, Coke Live Music 
Festival, Heineken Open’er Festival, Jarocin Festiwal, Przystanek 
Woodstock. 
Łąki Łan to: POŃ KOLNY aka Jarosław Jóźwik – piano BONK 
aka Michał Chęć – gitara, voc. MEGA MOTYL aka Piotr Koź-
bielski – drums, voc. PAPRODZIAD aka Włodzimierz Dem-
bowski – voc. ZAJĄC COKICTOKLOC aka Bartek Królik – 
bass, key., voc. JEŻUS MARIAN aka Marek Piotrowski – key.
Bilety w dniu koncertu kosztują 65 zł.

Słowiańsko 
– międzygalaktyczne 
brzmienie
W sobotę 3 grudnia w Starym Maneżu (ul. J. Słowac-
kiego 23, Garnizon Kultury, Gdańsk-Wrzeszcz zagra 
zespół Łąki Łan. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe

dwie 
indywidualności

Jako support wystąpi zespół Makabreski. Smolik i Kev Fox 
to dwie indywidualności, które łączy niesamowita pasja 
do pokonywania granic i odkrywania nowych przestrzeni 
artystycznych.
Decyzja o nagraniu wspólnego albumu była naturalnym 
rozwinięciem współpracy Andrzeja Smolika - znako-
mitego polskiego producenta i Keva Foxa - brytyjskiego 
songwrittera.
Obecnie SMOLIK // KEV FOX to jeden z najlepiej oce-
nianych albumów 2015 roku za który artyści odebrali 
FRYDERYKA w kategorii elektronika i alternatywa. Ich 
pierwszy singiel RUN przez wielu uznawany jest jako 
utwór roku. Kolejny singiel to Regretfully Yours z gościn-
nym udziałem Y (Bokka).
Misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie, 
niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal KEVA prze-
ciwstawiony minimalistycznemu brzmieniu gitary, i tak 
charakterystycznemu brzmieniu instrumentów wszel-
kich, za które odpowiada SMOLIK, z pewnością zabierze 
słuchaczy w niezwykłą podróż...

W niedzielę 11 grudnia w Starym Maneżu odbę-
dzie się koncert duetu SMOLIK/KEV FOX. Muzycy 
zagrają w Gdańsku koncert z udziałem wyjątko-
wych gości - Johna Portera i Natalii Grosiak.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Uroczysta gala, kończąca 
tegoroczną (ośmą z kolei) 
edycję plebiscytu została 
zorganizowana w  paździer-
nika w hotelu Radisson Blu 
w Warszawie.
Certyfikaty wręczono pod-
czas uroczystości 66 obiek-
tom biorącym udział w tego-
rocznej edycji konkursu. Aż 
23 z nich uzyskało podczas 
niezależnych audytów naj-
wyższą ocenę, a co za tym 
idzie zostało nagrodzonych 
także statuetką HPR. To o 12 
obiektów więcej niż w minio-
nym roku. Nagrodę specjalną 
przyznano też hotelowi naj-
wyżej ocenionemu w głoso-
waniu internatów i gości ho-
telowych. Łącznie w tej edycji 
przyznano więc 24 statuetki.
W każdym ze zgłoszonych 
do konkursu hoteli przepro-
wadzony został niezależny 
audyt, podczas którego oce-
niany był standard świadczo-
nych usług. Aby dotrzeć do 
każdego z obiektów, członko-
wie kapituły konkursu prze-
byli łącznie blisko 50 tysięcy 
kilometrów.

Doceniono 
Golden Tulip 
Gdańsk Residence
Certyfikaty Hotelu Przyjaznego Rodzinie trafił do Golden Tulip Gdańsk Residence. 
To prestiżowe wyróżnienie trafia do obiektów noclegowych, w których rodziny 
z dziećmi oraz przyszłe matki mogą czuć się komfortowo, spokojnie i bezpiecznie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Co ważne, dealer nawet na chwilę nie 
wstrzyma swojej działalności. Nowa sie-
dziba spółki Witman powstanie na miej-
scu obecnej a także na sąsiadującym, 
nowo zakupionym gruncie, przy Alei 
Grunwaldzkiej 493 w Gdańsku. Głów-
nym wykonawcą tego przedsięwzięcia 
jest firma NDI z Sopotu, funkcjonująca 
na rynku budowlanym od 1991 roku. 
Ofertę NDI wyróżnia duża różnorodność 
realizowanych projektów, elastyczność 
działania oraz doświadczenie w prowa-
dzeniu prac budowlanych w praktycznie 
każdej formule.
NDI realizowała między innymi obiekty 
takie jak hotele, biurowce, kompleksy 
mieszkaniowe, obiekty użyteczności 
publicznej oraz handlowe, a także in-
frastrukturę publiczną (152 kilometrów 
Autostrady A1, linie kolejowe, torowiska 
tramwajowe). 
Teraz wybuduje nowy salon i serwis 
Mercedesa.
- Nasz obiekt będzie jednym z najno-
wocześniejszych w Polsce – mówi Olga 
Witman, prezes zarządu Mercedes-
Benz Witman. – Chcemy zaprezentować 

zupełnie nowe i świeże oblicze marki 
w asTrójmieście, a tym samym zaofero-
wać naszym klientom najwyższą jakość 
obsługi.
W nowym salonie będzie prezentowana 
pełna gama samochodów osobowych, 
sporą część ekspozycji zajmą te z logo 
AMG. Planuje się stałą ekspozycję kil-
kudziesięciu samochodów osobowych 
Mercedes-Benz. 
– Zależy nam na pokazaniu Klientom peł-
nej gamy samochodów, bo to pozwala 
poznać bogatą ofertę marki w pełnym 
tego słowa znaczeniu – informuje Paweł 
Stefaniak, dyrektor handlowy Mercedes-
Benz Witman.
Oferta serwisowa będzie skierowana do 
właścicieli aut osobowych oraz dostaw-
czych. Dla klientów posiadających Mer-
cedesy z gamy AMG przewidziano osob-
ne stanowiska serwisowe dedykowane 
tylko i wyłącznie AMG.
Planowany termin oddania nowej in-
westycji to początek 2018 roku. W jego 
sąsiedztwie znajdą się bowiem takie bu-
dynki jak Alchemia czy Olivia Business 
Centre. 

Powstaje 
nowy salon 

Mercedesa

Mercedes Benz-Witman z Gdań-
ska-Oliwy za nieco ponad rok 
zaprezentuje swoim klientom 
zupełnie nowe oblicze. Niedawno 
rozpoczął budowę nowego obiektu, 
który będzie najnowocześniejszym 
salonem w północnej Polsce. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: Mercedes Benz-Witman

Mercedes 
benz-witMan
ul. Grunwaldzka 493
80-309 Gdańsk
Tel.: 58 552 14 41
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Motoryzacyjne nowości
Koniec roku coraz bliżej. W ciągu ostatnich miesięcy producenci samochodów wprowadzili na rynek 
sporo nowości. Wybraliśmy kilka przykładów aut, które niedawno pojawiły się w sprzedaży lub będą 
dostępne w salonach na początku przyszłego roku. Nowości na rynku motoryzacyjnym było oczywi-
ście znacznie więcej, niż te przykłady, które przedstawiamy poniżej. My wybraliśmy te, aby pokazać 
samochody z różnych segmentów.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

hatchbacK z PluseM
W połowie roku na rynku pojawił się nowy Ford KA+. Auto jest 
5-drzwiowym hatchbackiem, zbudowanym w oparciu o opracowaną 
przez Forda globalną platformę przeznaczoną dla niewielkich aut (np. 
dla Fiesty). Nadwozie mierzy niespełna 4 metry długości, a wnętrze 
pomieści pięcioro pasażerów. 
Ford KA+ jest nieznacznie krótszy od Fiesty, a jednocześnie o 29 mi-
limetrów od niej wyższy. Auto ma bagażnik o pojemności 270 litrów 
i wiele schowków rozmieszczonych w różnych miejscach wnętrza.
Klienci mogą wybrać jedną z dwóch wersji wyposażeniowych (oby-
dwie z silnikami Duratec 1,2 litra) modelu KA+: standardowy model 
o mocy 70 KM oraz odmianę 85-konną, która oferuje klimatyzację ma-
nualną, system multimedialny SyNC, system inteligentnego kluczyka 
MyKey. 
Wszystkie wersje KA+ oferują bogate wyposażenie standardowe, 
w tym elektrycznie sterowane przednie szyby i lusterka zewnętrzne, 
centralny zamek z pilotem, system bezpieczeństwa z sześcioma po-
duszkami powietrznymi, układ ESC z systemem Hill Start Assist, ogra-
nicznik prędkości Speed Limiter oraz system Ford Easy Fuel.
Dla nabywców wersji z silnikiem o mocy 85 KM przewidziano szereg 
dodatkowych opcji, jak klimatyzacja automatyczna, skórzana kierowni-
ca, tempomat, podgrzewane przednie fotele, system audio DAB, tylne 
czujniki parkowania, elektrycznie sterowane tylne szyby, podgrzewane 
i elektrycznie składane lusterka zewnętrzne, przyciemniane szyby oraz 
15-calowe obręcze aluminiowe.
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sPortowy luKsus
Aż cztery nowe modele marki Audi serii „5” miały w tym roku swoją 
premierę: A5 Coupé, S5 Coupé, A5 Sportback i S5 Sportback. Wszyst-
kie te auta łączy wysoka funkcjonalność, duży komfort i wydajne 
jednostki napędowe. Modele Coupe pojawią się na rynku w najbliż-
szych tygodniach, natomiast Sportback na początku 2017 roku. Oba 
warianty wyposażone są w zupełnie przeprojektowane podwozie, 
mocne jednostki napędowe oraz innowacyjne rozwiązania z obszaru 
infotainment i systemów wsparcia kierowcy.
Gama jednostek napędowych, dostępna dla obu modeli, obejmuje 
po sześć silników, z których najmniejszy to 1.4 TFSI o mocy 110 kW 
(150 KM), a najmocniejszy - 3.0 TDI quattro o mocy 210 kW (286 KM). 
Ponadto modele S5 Coupé i S5 Sportback napędzane są wydajnymi, 
sportowymi silnikami 3.0 TFSI quattro rozwijającymi moc 260 kW (354 KM). W zależności od wersji silnikowej, 
moc przenoszona jest za pośrednictwem sześciobiegowej, manualnej skrzyni biegów, automatycznej skrzyni S 
tronic lub również automatycznej przekładni tiptronic.

dwuKolorowy suv gt
3008 GT to najnowsze „dziecko” Peugeota w segmencie SUV-ów. Auto 
można już kupić u autoryzowanego dealera marki  - w sopockiej firmie 
Intervapo. 
Zaledwie kilka tygodni od prezentacji nowego Peugeot 3008 pojawiła 
się najbardziej dynamiczna i ekskluzywna wersja tego auta, oznaczona 
GT. Nowy 3008 został wyposażony w 2-litrowy silnik 2,0 BlueHDi 180 
S&S i automatyczną skrzynię EAT6 o sześciu przełożeniach, posiada też 
szereg wyróżniających tę wersję elementów wraz z dostępnym w opcji 
wyjątkowym dwukolorowym nadwoziem typu „Coupe Franche”. Uzu-
pełnieniem oferty jest wersja GT Line napędzana bardziej ekonomicz-
nymi i przystępnymi cenowo silnikami o poziomie wyposażenia sta-
nowiącym syntezę sportowego zacięcia i elegancji. Wersję GT nowego 
3008 wyposażono w wysokowydajny silnik dostępny wyłącznie w tej 
wersji, sportowy wygląd dzięki poszerzonym nadkolom i 19-calowym 
kołom w standardzie, oświetlenie z reflektorami full LED i sekwencyj-
nymi kierunkowskazami, dwukolorowe nadwozie. 

nowe sPojrzenie na Minivana
Dwadzieścia lat temu marka Renault stworzyła koncepcję kompaktowego 
minivana, wprowadzając na rynek model Scénic, który został okrzyknięty 

samochodem roku 1997. Pięć milionów egzemplarzy później, wraz z czwar-
tą generacją tego modelu, Renault wprowadza całkowicie nową ofertę 

w tym segmencie:  Scénic (w wersji krótkiej) i Grand Scénic (w wersji prze-
dłużonej).  Czym auto się wyróżnia? Producent zadbał o atrakcyjny wygląd  
dzięki wysmukłej i dynamicznej sylwetce, dwukolorowemu nadwoziu i 20-

calowym oponom; auto dysponuje dużą objętością schowków i najwięk-
szą przestrzenią ładunkową w swoim segmencie. Oferta nowego Scénic 

obejmuje sześć silników wysokoprężnych współpracujących bądź z mecha-
niczną, 6-stopniową skrzynią biegów, bądź też z 6- lub 7-stopniową automa-
tyczną dwusprzęgłową skrzynią EDC, oraz dwa silniki benzynowe sprzężone 

z mechaniczną 6-stopniową skrzynią biegów. 



g a d ż e t o m a n i a

Klawiatura od Microsoftu 
To propozycja dla użytkowników, którzy cenią sobie 
wygodę i ergonomię. Microsoft wprowadził na rynek 
klawiaturę Surface  Ergonomic Keyboard, którą za-
projektowano z myślą o serii Surface. Klawiatura ma 
niskoprofilowe przyciski, łączy się z komputerem bez-
przewodowo, podkładka pod nadgarstki została wyko-
nana z alcantary.

Nowy 
MacBook Pro
Apple wprowadziła na rynek nową, odświeżoną wersję 
MacBooka Pro. Laptop jest teraz lżejszy i cieńszy, a za-
razem bardziej ergonomiczny. Największą nowością 
laptopa jest  pasek dotykowy Touch Bar nad klawiaturą, 
który obsługuje multi-touch i który zastępuje przyciski 
funkcyjne. Rolą paska jest wyświetlanie przycisków od-
powiednich do aktualnie aktywnej aplikacj i może być 
dostosowany przez użytkownika.

Aparat dla wymagających
Sony wprowadza nowy, flagowy aparat z ma-
trycą formatu APS-C:α6500 (model ILCE-6500). 
Należy on do rodziny  aparatów bezlusterko-
wych Sony i podobnie jak model α6300 jest 
wyposażony w system automatyki ostrości 
4D FOCUS™. Urządzenie umożliwia ustawianie 
ostrości w ciągu zaledwie 0,05 sekundy, co jest 
światowym rekordemi. Do wspólnych cech 
modeli α6300 i nowego α6500 należy także 
czujnik AF z 425 polami ostrości opartymi na 
detekcji fazy, gęsto pokrywającymi niemal 
cały kadr. 

Nowy smartfon Alcatela
Firma Alcatel stworzyła nowy smatfon - Shine Lite. 
Urządzenie ma wyróżniać się na tle konkurencyjnych 
telefonów pod kątem stylistyki i jakości wykonania. 
Obudowa tego smartfona stanowi tpołączenie szkła 
i metalu, ekran pokryto szkłem Dragontrail 2.5D. Tylny 
panel prócz modułu głównej kamery skrywa czytnik 
linii papilarnych.

Wydajne Powerbanki
Firma ADATA wprowadziła na rynek  dwa nowe po-
werbanki, które charakteryzują się dużą pojemnością 
i wskaźnikiem poziomu naładowania.Obydwa mo-
dele zostały wyposażone w ciekłokrystaliczne wy-
świetlacze, które precyzyjnie wskazują poziom nała-
dowania wbudowanych akumulatorów. Pozwala to 
na dokładniejsze zarządzanie energią, zgromadzoną 
w powerbanku. Dwa gniazda USB o łącznym natęże-
niu prądu 2,1 A umożliwiają jednoczesne ładowanie 
dwóch urządzeń – na przykład smartfonu i tabletu.






