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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 46 nu-
mer „Expressu Biznesu”. 

To ostatnie wydanie magazynu w 2016 roku trafi do Państwa 
w grudniu, być może jego lektura uprzyjemni Państwu zimowe 
wieczory. Główny temat numeru udało nam się idealnie dopa-
sować do zimowej aury za oknem. Rozmawiamy bowiem z Ja-
nuszem Rożalskim, prezesem Okręgowego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej, który podkreśla, że dostarczanie ciepła 
jest misją. W materiale piszemy o początkach ciepłownictwa 
w Polsce i przekształceniach spółki, nasz rozmówca wspomina 
także o planach i wyzwaniach OPECu na kolejne lata.

Państwa uwadze polecamy także inne interesujące wywia-
dy – rozmawiamy z mecenasem Ryszardem Stopą, który pod-
kreśla jak ważne jest współpraca biznesu z doświadczonymi 
prawnikami, udało nam się także porozmawiać z prezesem 
Gerda Broker, czyli nowej na rynku firmy doradczej.

Ważne punkty numeru to także materiał o zmianach per-
sonalnych w firmach i instytucjach regionu, artykuł o klasach 
patronackich tworzonych przez przedstawiciele biznesu i ma-
teriał o 25-leciu starogardzkiej firmy Eurobud.

Dużo miejsca poświęcamy także sprawom samorządowym. 
Rozmawiamy z samorządowcami z Ełku i Olsztynka, odnotuje-
my otwarcie Kasyna Oficerskiego w Starogardzie i informujemy 
o mocno zaawansowanych planach rewitalizacji Wejherowa.

Zapraszamy również do lektury działu „Lifestyle” związane-
go przede wszystkim z relaksem i spędzaniem wolnego czasu. 
Znajdziecie tam Państwo relacje z ciekawych wydarzeń bizne-
sowych, materiały o rynku nieruchomości i smakowity wywiad 
z nietuzinkowym Szefem Kuchni. Numer zamyka rubryka „Ga-
dżetomania”, czyli coś dla miłośników nowych technologii.

                Życzymy miłej lektury!

Piotr Ruszewski
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Ciepło OPEC 
Dobre, bo polskie



Z Januszem Różalskim, prezesem Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
rozmawia Rafał Korbut. 

Z Januszem Różalskim, prezesem Okręgowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, 
rozmawia Rafał Korbut. 

Ciepło OPEC 
Dobre, bo polskie

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Niedawno spółka OPEC obchodziła jubileusz 55-lecia istnie-
nia. A to oznacza, że firma przetrwała niełatwe czasy transfor-
macji w Polsce. Jakie były początki?

- W tamtych czasach to państwo inwestowało w rozwój miast 
i budowało całą infrastrukturę. Na końcu pojawiała się taka firma 
jak nasza i była „obdarowywana” majątkiem. Początkowo OPEC 
był więc przedsiębiorstwem państwowym, które realizowało za-
dania obsługi mieszkańców w zakresie dostawy ciepła. 

To były początki ciepłownictwa w Polsce?

- Tak, ciepłownictwo w naszym kraju powstawało na początku lat 
60. W tamtym czasie ciepło było dobrem społecznym, dotowa-
nym i subsydiowanym przez rząd. 

Później jednak nastąpiły przemiany w naszym kraju...

- To przejście na wolną gospodarkę odbyło się na zasadzie tzw. 
„szkoły chicagowskiej” mówiącej o tym, że prawdziwą drogą roz-
woju jest uwolnienie i prywatyzacja gospodarki oraz stworzenie 
formuły, w której nie ma własności rządowej. Na tej szkole oparty 
był cały plan Balcerowicza. I spowodował to, co musiał spowodo-
wać – początkowe zubożenie społeczeństwa, a później drogę przez 
mękę, żeby się odbić. Dla nas największym dramatem było to, że 
subsydia zaczęły znikać. Okazało się, że ciepło - jako jedna z usług 
komunalnych, które do tej pory było dotowane – zostało uwol-
nione, a my nagle znaleźliśmy się w pozycji „monopolisty”, który 
był drogi i do tego dysponował dosyć siermiężną technologią. 

Jakie zatem trzeba było podjąć działania, aby utrzymać się na 
rynku?

- Musieliśmy dostosować się do zmieniających się warunków, czyli 
przechodzenia z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki 
wolnorynkowej. W czasach gospodarki centralnie sterowanej re-

alizowaliśmy misję, jaką była dostawa ciepła dla społeczeństwa. 
Wówczas jednak nie była to sprzedaż faktycznego towaru (cie-
pła), ale raczej pewnego standardu życia. I nagle w Polsce wszyst-
ko się zmieniło. Wówczas przedsiębiorstwo musiało towar, jakim 
było ciepło, odpowiednio wycenić, skalkulować taryfy w oparciu 
o realne koszta. 

OPEC przekształcił się zatem z firmy państwowej w spółkę 
komunalną?

- Tak, staliśmy się podmiotem gospodarczym. Przekształcenie 
było jednym z elementów zmiany całego wielkiego obszaru, jaki 
stanowiła gospodarka komunalna  i wygenerowanie samorzą-
dów. A największym sukcesem i cudem przemiany w Polsce są 
właśnie samorządy. Cud polegał na tym, że cały naród zgodził się 
na wyrzeczenia, postanowił zacisnąć zęby, nie protestować i nie 
strajkować, pracować i przyjąć do wiadomości, że musimy przejść 
tę ciężką drogę, aby wybić się na prawdziwą niepodległość. My 
w tym cudzie uczestniczyliśmy jako firma, która odważyła się na 
działania prorynkowe i jednocześnie inwestycyjne. Inwestycje 
były konieczne, aby ten nieoszlifowany diament, którym było cie-
płownictwo, rozwinąć i oszlifować. Okazało się, że aby utrzymać 
się na rynku i realizować usługi na odpowiednim poziomie, mu-
simy dokonać olbrzymiego skoku technologicznego. 

Kiedy ten skok technologiczny zaczął być realizowany i na 
czym polegał?

- Na początku lat 90. Okazało się wówczas, że kraje postkomu-
nistyczne mają całkiem dobrze rozwinięte ciepłownictwo, które-
go nie miały kraje europejskie. Nam brakowało jedynie – jak już 
wspomniałem – „szlifu”. Tym szlifem były modernizacje, automa-
tyzacje, nowe technologie. I my to zrobiliśmy, realizując kredyt 
Banku Światowego. Otrzymaliśmy 25 mln zł, co było wówczas 
ogromną górą pieniędzy. Jako jedna z nielicznych firm w tym 
czasie inwestowaliśmy kompleksowo. Podczas głębokiego kryzy-

su daliśmy pracę projektantom, firmom 
wykonawczym. Można bez przesady 
powiedzieć, że uczestniczyliśmy w bu-
dowaniu nowoczesnej Gdyni, Wejhero-
wa a potem Sopotu. Warto zauważyć, że 
Sopot był wówczas „zapyziałym” mia-
stem, w którym działało ponad 100 ko-
tłowni węglowych i który nie miał szans 
stać się kurortem. Dopiero po zrealizo-
wanej przez nas likwidacji tych kotłow-
ni nadszedł sukces – w roku 1999 Sopot 
zyskał miano kurortu! 

Czyli ten skok technologiczny nastąpił 
w Gdyni, Wejherowie i Sopocie?

- Tak, wybudowaliśmy tam całą sieć cie-
płowniczą. Przed modernizacją główną 
przyczyną awarii  sieci ciepłowniczych 

NowoczesNa elektociepłowNia gazowa w wejherowie
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w Gdyni było zalewanie rur wodą morską, co powodowało bar-
dzo szybką korozję i pękanie rurociągu. Konieczne więc było 
wprowadzenie całkowicie nowej technologii, która na tamte czasy 
była rewolucyjna. Zaczęliśmy używać rur preizolowanych  wyko-
nanych ze stali wysokiej jakości. Okazało się wtedy, że polscy spa-
wacze nie potrafili spawać takiej stali, a na rynku nie było nawet 
odpowiednich elektrod. Musieliśmy więc sprowadzać elektrody, 
a firmy wykonawcze uczyć, w jaki sposób należy wprowadzać tę 
nową technologię.

Wymiana infrastruktury to jednak tylko część modernizacji?

- Aby zapewnić odpowiednią jakość dostaw ciepła musieliśmy 
mieć także dobre urządzenia wykonawcze. Od początku praco-
waliśmy nad koncepcją automatyzacji systemu ciepłowniczego. 

I tę automatyzację zrealizowaliśmy z ogromnym sukcesem: za-
równo automatyzację systemu magistralnego, jak i dystrybucji 
ciepła (wszystkie węzły, stacje ciepłownicze – ponad 1 tys. obiek-
tów, które są sterowane, nadzorowane i monitorowane przez na-
szą dyspozycję ruchu). Mówiąc ogólnie, musieliśmy zrealizować 
wielki, uczciwy biznes. Biznes, który opierał się o duże, między-
narodowe przetargi. A przecież w tamtych latach słowo „prze-
targ” i prawo zamówień publicznych nie były w Polsce znane. 
My jednak to zrobiliśmy, zaś Bank Światowy uznał naszą firmę 
za wzorcowo realizującą transformację, zarówno pod względem 
przejrzystości procesu, jak i oczekiwanych efektów technicznych 
i ekonomicznych inwestycji. Dodam tylko, że efekty tej moderni-
zacji i wielkiej inwestycji zostały skonsumowane nie przez nas, ale 
przez mieszkańców miast, którym dostarczamy ciepło.

  9

ZrealiZowane projekty unijne
kogeneracja

Przygotowany przez OPEC projekt pt. "Budowa źródła wytwa-
rzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem kotłowni 
Nanice na terenie Wejherowa" , złożony w ramach Działania 5.5 
Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z funduszy Unii Europej-
skiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji) 
i zrealizowany został w 2013 roku.
Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła służy obni-
żeniu emisji CO

2
 w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłownia-

mi opalanymi węglem, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na 
jakość powietrza nad miastem.

 

termomoderniZacja

W latach 2012-2015 przedsiębiorstwo zrealizowało kolejny pro-
jekt pn. "Termomodernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miast 
Gdynia i Rumia", w ramach Działania 9.2. Efektywna dystrybu-
cja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007- 2013. Wartość projektu: 48 651 933,49 PLN.
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 20 251 608, 
57 PLN

Modernizacja sieci kanałowych i napowietrznych o łącznej dłu-
gości ok. 30 km ma za zadanie zmniejszenie  liczby awarii, a sze-
rokim aspekcie  poprawę stanu powietrza i gleb.

Środki trwaŁe Z podZiaŁem na gminy ponieSione prZeZ opec w latacH 1992-2015
(W TyS. Zł)



 10    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Na jakim  etapie znajduje się teraz OPEC?

- Odpowiedź na to pytanie, trzeba rozpatrywać w dwóch płaszczy-
znach: europejskiej i polskiej. Trzeba spojrzeć szerzej na to, co dzia-
ło i dzieje się w miastach i wziąć pod uwagę działalność samorzą-
dów. Jeśli więc chodzi o płaszczyznę polską - było to zmaganie się 
samorządów z problemami transformacyjnymi, brakiem środków. 
Nie było pieniędzy na budowę nowych sieci, nowych wodociągów, 
nowych magistral ciepłowniczych. I co wtedy niektóre samorzą-
dy zrobiły? Ogłosiły przetargi na sprzedaż majątku i oddały rynek, 
łącznie z mieszkańcami, firmom korporacyjnym. Takie procesy 
przebiegały w całej Polsce, przykładem jest choćby Gdańsk, któ-

ry sprzedał ciepłownictwo firmie niemieckiej i wynajął wodociągi 
firmie francuskiej. A trzeba pamiętać, że korporacje nie są elemen-
tem kreującym rozwój, ale kreującym zwiększenie dochodów swo-
ich udziałowców. I tu drogi światopoglądowe liberałów i bardziej 
konserwatywnej części samorządowców się rozchodzą...

Ale tylko część samorządów sprywatyzowało ciepłownictwo. 
Inne postawiły na spółki komunalne. Jakie są różnice pomiędzy 
tymi rozwiązaniami?

- Są miasta, które odniosły sukces jako własność komunalna. Choć-
by Kraków, który stworzył holding komunalny. Bardzo dobrze 
funkcjonują Rzeszów, Bydgoszcz, Koszalin, Olsztyn, Lublin. Po 
drugiej stronie natomiast są takie miasta, jak Łódź, Poznań, War-
szawa, Toruń i Gdańsk. Te miasta uznały, że gospodarka komunal-
na nie musi stanowić immanentnej części majątkowej miasta, że 
można to sprzedać – oddać swój rynek wraz ze swoimi klientami 
(mieszkańcami) w ręce korporacji, której zależy na generowaniu 
jak największego zysku. My natomiast jesteśmy firmą komunalną 
i naszym celem jest misja: zagwarantowanie rozwoju miasta i za-
pewnienie dostawy ciepła na najwyższym technologicznie pozio-
mie i po najniższych kosztach. Nie bez powodu jesteśmy o 10 proc. 
tańsi w zakresie dostawy ciepła, niż Gdańsk. 

A zatem istnieje prawidłowość, że tam  gdzie działają korpora-
cje  ceny za ciepło są wyższe?

- Dokładnie tak. Natomiast my, budując taryfy opłat za dostarczane 
ciepło, zakładamy minimalny zysk. Taki, aby zapewnić funkcjono-
wanie firmy oraz realizować procesy inwestycyjne. Cena ma być 
na najniższym możliwym poziomie gwarantującym nam rozwój, 
a miastu nowoczesną firmę. Nie transferujemy zysków do właści-
ciela, bo naszym właścicielem jest społeczeństwo. I to ono – po-
przez samorządy – decyduje o tym, w którą stronę mają być reali-
zowane plany rozwojowe miasta. My się po prostu dostosowujemy 
do tego: np. tam, gdzie Gdynia, Rumia czy Wejherowo się rozbu-
dowują, tam my jesteśmy w stanie już dziś rozpocząć budowę całej 
infrastruktury. 

A jeśli chodzi o tę drugą, europejską płaszczyznę?

- Europa, w odróżnieniu od Polski, w ciepłownictwie nie jest kor-
poracyjna, tylko komunalna. W największych miastach, począw-
szy od Paryża, Wiednia, poprzez Kopenhagę, po Göteborg i Hel-
sinki, działają wielkie sieci ciepłownicze i duże firmy energetyczne 
należące do tych miast. To są właśnie firmy komunalne. Najbar-
dziej efektywną firmą ciepłowniczą na świecie jest firma z Göte-
borga (w 100 proc. komunalna), podobnie jest w Helsinkach. I – 
co ciekawe - te dwie firmy są obecnie najbardziej innowacyjnymi, 
najnowocześniejszymi firmami ciepłowniczymi na świecie. Do 
tego najtańszymi. Z kolei Sztokholm, który miał najtańsze ciepło 
w Skandynawii, sprzedał rynek korporacji i co się stało? Obecnie 
ma najwyższe ceny w Szwecji!

Powróćmy jednak do OPEC. Mówiąc o historii, modernizacji 
i rozwoju nie można zapominać, że firma to nie tylko ekono-
mia, inwestycje i innowacje, ale też pracownicy. Z pewnością 
podczas zmian potrzebne było szkolenie kadry?

- Bank Światowy, udzielając kredytu, zobowiązał nas kontraktowo 
do szkolenia pracowników. Co za tym poszło? Zorganizowaliśmy 
coś, co nazwałbym „przyspieszonym kursem nowych technologii” 
dla naszej załogi. Co tydzień 10 osób wyjeżdżało do firm, które 
były naszymi partnerami kontraktowymi i uczyło się zarówno no-
wych technologii, jak też rozwiązań organizacyjnych. I nie tylko 
wyszkoliliśmy, ale też wykształciliśmy załogę. Współpracowaliśmy 
i współpracujemy bowiem z wyższymi uczelniami w kraju, zaś nasi 
technicy realizują programy studiów stacjonarnych i podyplomo-
wych. Na bieżąco wdrażamy nowe rozwiązania oraz technologie 
i jednocześnie doszkalamy pracowników. Teraz – ponieważ zakład 
jest już zautomatyzowany i nie potrzeba aż tylu osób do jego ob-
sługi - będziemy dla tych doskonale wyszkolonych ludzi szukać 
przestrzeni w zakresie usług rynkowych, doradczych, eksploata-
cyjnych, remontowych... Czyli we wszystkich dziedzinach, które 
pozwolą nam zarabiać nie tylko na cieple, ale na usługach. 
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opec - odpowiedZialny SpoŁecZnie
Sektory wrażliwe
SpoŁecZnie

OPEC poza bieżącą działalnością, zwią-
zaną z produkcją, dystrybucją i dostawą 
ciepła, realizuje również zadania z zakre-
su szeroko rozumianej odpowiedzialności 
społecznej. Zaangażowanie w życie spo-
łeczne wpisane jest w strategię przedsię-
biorstwa, związaną z aktywnym udziałem 
w lokalnych inicjatywach. Firma pomaga: 
fundacjom, ośrodkom i ogniskom opie-
kuńczym, hospicjom, stowarzyszeniom 
i osobom niepełnosprawnym. Pomoc 
przekazywana jest w formie pieniężnej 
i rzeczowej. 
Dzięki wsparciu OPEC realizowane są 
m.in.: koncerty charytatywne, wyjazdy 
integracyjno – rehabilitacyjne osób nie-
pełnosprawnych, obchody Dnia Godności 
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną czy międzyszkolne Konkursy Prac 
Badawczych „Młody Naukowiec”, organi-
zowane przez stowarzyszenie SINREKS. 
Jedną z ważniejszych inicjatyw Janusza 
Różalskiego, prezesa OPEC w mijającym 
2016 roku był pomysł budowy miniatury 
ORP Błyskawica, zrealizowany w ramach 
programu dla osób niewidomych „Pomóż-
my Zobaczyć Świat Rękoma” (projekt za-
początkował w 2012 roku Klub Rotary In-
ternational Gdańsk – Sopot – Gdynia).

Sport

Firma zachęca 
młodych ludzi do 
takiej formy ak-
tywności, która 
zapewni im bez-
pieczny i zdro-
wy rozwój oraz 
umożliwi lepszy 
start w dorosłe 
życie. OPEC jest 
partnerem sportu 
i wielkich wydarzeń sportowych, np. turnie-
jów piłkarskich „Arka Gdynia Cup” czy Mię-
dzynarodowego Turnieju Sportowego po-
święconego pamięci Franciszki Cegielskiej 
i Małgorzaty Dydek. Współpraca z klubami 
sportowymi z terenu Gdyni, Rumi i Wejhe-
rowa  realizowana jest w oparciu o cało-
roczne umowy sponsorskie.

kultura

OPEC od wielu lat jest partnerem Teatru 
Miejskiego im. W. Gombrowicza oraz Te-
atru Muzycznego im. D. Baduszkowej 
w Gdyni. W 2010 roku firma nawiązała tak-
że współpracę z nowopowstałą Gdyńską 
Szkołą Filmową. Co roku partneruje cyklo-
wi koncertów w ramach „Gdynia Blues Fe-
stival”, organizowanemu przez Fundację 
Blues Club.

A jakie są plany OPEC na przyszłość i jakie wyzwania stoją 
przed firmą?

- Teraz czeka nas druga transza pieniędzy z funduszy unijnych 
i jest to transza inwestycyjna. Dlatego będziemy prowadzili dzia-
łania rozbudowy sieci. Dotyczy to Gdyni Południe, Orłowa, Ma-
łego Kacka, Gdyni Zachód, Kosakowa (które jest niemal dzielnicą 
Gdyni), Redy, Rumi, Wejherowa. Nasi właściciele, czyli gminy 
tworzące Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
mają swoje plany rozwojowe. My je znamy i wkomponowujemy 
się w nie. A zatem gminy nie muszą się martwić o to, co zrobić 
z dostawami ciepła, bo wiedzą, że to jest nasze zadanie, które my 
wykonamy. I to jest jedno z naszych głównych wyzwań. 

Ale nie jedyne?

- Drugim takim wyzwaniem jest odchodzenie od węgla kamien-
nego i szukanie innych źródeł energii. Kolejna niezmiernie ważna 

sprawa to likwidacja tzw. „niskiej emisji”, czyli małych, indywi-
dualnych pieców i kotłów, w których tak naprawdę nie wiado-
mo, co się pali. Często nie jest to węgiel czy drzewo, ale niestety 
mieszkańcy spalają w nich odpady, co powoduje ogromną emisję 
zanieczyszczeń. Ponadto jednym z ważniejszych zadań jest też re-
alizowana przez nas akcja likwidacji piecyków na gaz, służących 
do ogrzewania wody. Zastępujemy je rozwiązaniami opartymi 
o nowoczesne węzły ciepłownicze. To nie tylko podnosi standard 
życia, ale likwiduje zagrożenie zaczadzenia. Poza tym nadal bę-
dziemy się unowocześniać, rozbudowywać i modernizować, aby 
niezawodnie świadczyć usługi dostarczania ciepła jako firma ko-
munalna. Rynek usług komunalnych jest rynkiem specyficznym. 
Nie wpisuje się wprost w model biznesowy. Biznes prywatny jest 
kołem zamachowym polskiej gospodarki i gwarantuje nam efek-
tywny rozwój. Jednak sprzedaż rynku budowanego przez dziesię-
ciolecia dla mieszkańców obcej, zagranicznej firmie komercyjnej, 
jest skazaniem tych mieszkańców na łaskę i niełaskę korporacji, 
której dominantą nie jest tylko usługa, lecz głównie zysk.

edukacja
 
W ramach edukacji ekologicznej, przy 
współpracy z Komunalnym Związkiem 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, OPEC or-
ganizuje warsztaty terenowe dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Podczas takich spotkań młodzież 
poznaje zasady funkcjonowania miejskiej 
sieci ciepłowniczej, a także zdobywa 
wiedzę dotyczącą odpowiedzialności za 
otoczenie, w którym żyje. W ciągu roku 
szkolnego przeprowadzanych jest 10-15 
warsztatów, w których uczestniczy około 
300 osób.
Spotkania seminaryjne prowadzone są 
również dla Słuchaczy Uniwersytetów III 
Wieku.
Wspólnie z Zespołem Szkół Ekologicz-
nych w Gdyni OPEC od 2 lat realizuje pro-
gram „Dzień Przedsiębiorczości”. Ponad-
to firma przyjmuje studentów kierunków 
technicznych na praktyki zawodowe.
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Kto awansował, 
a kto stracił?
Ostatnie tygodnie nie przyniosły dużych zmian personalnych. Choć obyło się bez sporych roszad w zarzą-
dach, to na kilku ważnych stanowiskach pojawiły się nowe twarze. Sprawdź, przed kim stoją ważne wy-
zwania, a kto najważniejsze zadania ma już za sobą.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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ceZary tur,
dyr. Best Western Jurata

Związany od kilkunastu lat z bran-
żą hotelarską Cezary Tur został 
nowym dyrektorem hotelu Best 

Western Jurata. Na powyższym 
stanowisku zastąpił Remigiusza 

Dróżdża. Cezary Tur z hotelarstwem 
związany jest niemal od początku swojej 

kariery zawodowej. Doświadczenie zdobywał zarówno w ho-
telach polskich, jak i brytyjskich. W przeszłości był między 
innymi dyrektorem generalnym w projekcie otwarcia hote-
lu Hampton by Hilton w Jeleniej Górze, dyrektorem opera-
cyjnym i dyrektorem sprzedaży w Resorcie Nosalowy Dwór 
w Zakopanem, gdzie po kilku latach awansował na zastępcę 
dyrektora generalnego. 

dariuSZ Barton,
Warmińsko – Mazurski
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków 

Nowy wojewódzki konserwator 
jest elblążaninem, ma 58 lat. Da-

riusz Barton jest absolwentem kultu-
roznawstwa Uniwersytetu Adama Mic-

kiewicza w Poznaniu, autorem wielu publi-
kacji o charakterze badawczym i popularno-naukowym. Pracę 
zawodową rozpoczął w 1985 roku jako instruktor w Młodzie-
żowym Domu Kultury w Elblągu. Potem pracował w innych 
elbląskich instytucjach, tj. Biurze Dokumentacji Zabytków 
Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Wojewódzkim Zarzą-
dzie Parków Krajobrazowych oraz Wydziale Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego. Następnie był związany zawodowo 
z elbląskim Teatrem Dramatycznym, a w latach 2004-2007 
prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2009 roku 
był miejskim konserwatorem zabytków w Malborku, a przez 
ostatnie trzy lata pełnił takie stanowisko w Elblągu. 

januSZ Śniadek,
przewodniczący PiS w Gdańsku

Poseł na Sejm ponownie został 
przewodniczącym partii w re-
gionie pomorskim, który obecnie 

obejmuje Gdańsk, Gdynię, Kaszuby, 
Kociewie, Powiśle i Żuławy. Na Ja-

nusza Śniadka zagłosowało ponad 60 
procent uprawnionych delegatów, którzy 

pojawili się na Zjeździe Okręgowym w Gdańsku. Szef Pra-
wa i Sprawiedliwości na Pomorzu od 2010 roku jest posłem, 
wcześniej był m.in. przewodniczącym „Solidarności”. Ukoń-
czył studia inżynierskie na Wydziale Budowy Okrętów Poli-
techniki Gdańskiej.

jerZy SZmit,
przewodniczący PiS w Olsztynie

Wiceminister infrastruktury 
i budownictwa ponownie został 

wybrany przewodniczącym Pra-
wa i Sprawiedliwości w Olsztynie. 

W czasie Zjazdu Okręgowego na Je-
rzego Szmita zagłosowało blisko stu pięć-

dziesięciu delegatów. Szef PiS w okręgu olsztyńskim ukończył 
geodezję na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pełnił 
wiele funkcji publicznych, m.in. zasiadał w sejmiku wojewódz-
twa, był radnym olsztyńskiej Rady Miasta, marszałkiem woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego i senatorem RP. 

leonard kraSulSki,
przewodniczący PiS w Elblągu

Poseł na Sejm, który jest jednym 
z najbliższych współpracowników 
Jarosława Kaczyńskiego, nadal 

będzie szefem Prawa i Sprawiedli-
wości w okręgu elbląskim. W trakcie 

Zjazdu Okręgowego na 127 ważnych 
głosów aż 117 oddano na Leonarda Krasul-

skiego. Nowy-stary szef elbląskiego PiS ma 66 lat. Jest szefem 
elbląskich struktur nieprzerwanie od 1990 roku – początkowo 
przewodniczył Porozumieniu Centrum, a obecnie Prawu i Spra-
wiedliwości. Poza typową pracą poselską aktywnie angażuję się 
w pomoc społeczną, wspierając różnego rodzaju inicjatywy i in-
stytucje pożytku publicznego. 

edmund wittBrodt,
prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego

Na stanowisku prezesa Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego prof. Ed-

mund Wittbrodt zastąpił łukasza 
Grzędzickiego. W trakcie Zjazdu De-

legatów uzyskał 174 głosy. Jego konku-
rent, dr Eugeniusz Pryczkowski, otrzymał 

41 głosów mniej. Edmund Wittbrodt jest profesorem zwyczaj-
nym Politechniki Gdańskiej. W latach 2000-2001 był ministrem 
edukacji narodowej. Pełni liczne funkcje w towarzystwach i sto-
warzyszeniach naukowych. Był senatorem RP.
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Wiedza 
jest zawsze w cenie! 

O tym, że Gdański Urząd Pracy potrafi rozmawiać, przekonali się uczestnicy dwóch konferencji, jakie 
w listopadzie br. odbyły się w Olivia Business Centre oraz Europejskim Centrum Solidarności. Dyskusję 
otworzyła debata nad legalnymi aspektami zatrudniania cudzoziemców, z kolei drugie spotkanie po-
święcone było doradztwu zawodowemu w trójmiejskich szkołach oraz efektywniejszemu wykorzysty-
waniu własnych talentów.

TEKST: PuP | ZDjĘcIA: PuP
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Rozmowa zawsze daje pozytywne efekty. 
Z takiego założenia muszą wychodzić 
pracownicy Gdańskiego Urzędu Pracy, 
którzy regularnie organizują praktyczne 
spotkania informacyjne dla pracodaw-
ców, bezrobotnych, a także nauczycieli, 
urzędników i wszystkich osób zaintere-
sowanych tym, co aktualnie dzieje się 
na rynku pracy. W ten sposób tworzy 
się niezwykła platforma dla wspólnej 
dyskusji, rozwiązywania problemów czy 
prezentowania najnowszych trendów 
w świecie zatrudnienia i HR.
Listopadową dyskusję zdominowały 
dwa zagadnienia – legalne zatrudnianie 
cudzoziemców oraz rozwój doradztwa 
zawodowego w szkołach. Pierwszemu 
z tematów poświęcona była konferencja, 
która 17 listopada br. odbyła się w Oli-
via Business Centre. Udział w spotkaniu 
wzięło blisko 100 pracodawców, samo-
rządowców oraz przedstawiciele urzę-
dów pracy z całego województwa. Inicja-
tywa okazała się niezwykle potrzebna. 
- Już od ponad roku docierają do nas 
sygnały o trudnościach, jakie mają pra-
codawcy w zatrudnianiu odpowiednich 
pracowników - przyznaje Roland Bud-
nik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. 
Trudności te występują już praktycznie 
w każdej branży i w każdym sektorze. 
Wolne etaty skutecznie mogą natomiast 
wypełnić osoby przyjeżdżające do Trój-
miasta zza naszej wschodniej granicy, 
jednak tylko niewielu przedsiębiorców 
dobrze orientuje się w przepisach i po-
trafi zatrudniać cudzoziemców w spo-
sób legalny. Liczę, że dzisiejsza debata 
pomoże to zmienić – dodaje
Do rozmowy z pracodawcami zaproszo-
no ekspertów. Swoją wiedzą dzielili się 
m.in. pracownicy Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Straży Granicznej 
i Państwowej Inspekcji Pracy. Przede 
wszystkim zwrócili oni uwagę na naj-
częściej popełniane błędy przy zatrud-
nianiu obcokrajowców, a także wyjaśnili 
obowiązującą procedurę przyjmowania 
do pracy obywateli Ukrainy i Białorusi. 
Ważną częścią dyskusji była także pre-
zentacja różnego rodzaju wydawanych 
zezwoleń na pracę oraz omówienie obo-
wiązków ciążących na pracodawcach 
względem obcokrajowców czy urzędu 
wojewódzkiego. 

Dużo miejsca poświęcono formom 
wsparcia, jakie pracodawcom oferuje 
Gdański Urząd Pracy. W sierpniu br. 
instytucja ta uruchomiła nową komórkę 
organizacyjną, która szczególną opie-
ką objąć ma zarówno obcokrajowców, 
jak i pracodawców poszukujących pra-
cowników spoza granic naszego kraju. 
Referat ds. zatrudnienia cudzoziemców 
ma obsługiwać przedsiębiorców zainte-
resowanych m.in. rejestracją oświadczeń 
o zamiarze powierzenia pracy cudzo-
ziemcowi, a także pracodawców planu-
jących otrzymanie informacji starosty 
o braku możliwości zaspokojenia swoich 
potrzeb kadrowych. Pracownicy referatu 
prowadzą również konsultacje na temat 
legalnej pracy oraz pobytu, zatrudnienia 
studentów i posiadaczy Karty Polaka, 
a dodatkowo wspierają w tłumaczeniu 
podczas rozmów kwalifikacyjnych. 
Zupełnie inne zagadnienie było na-
tomiast tematem konferencji Rozwój 
kompetencji osobistych i zawodowych 
w XXI wieku, która 21 listopada br. od-
była się w Europejskim Centrum Soli-
darności. W Gdańsku ponownie pod 

jednym dachem spotkało się ponad 
300 osób, w tym nauczyciele, doradcy 
zawodowi, przedstawiciele instytucji 
oświatowych oraz uczniowie i ich ro-
dzice, aby wspólnie z zaproszonymi go-
śćmi dyskutować o polskiej szkole – jej 
perspektywach i kierunkach dalszego 
rozwoju. Zdaniem ekspertów wciąż po-
zostaje wiele do zrobienia, szczególnie 
dotyczy to obecności i roli doradztwa 
zawodowego w systemie edukacji. Braki 
w tym zakresie najlepiej obrazują liczby. 
Jedynie 8 na 100 szkół w Polsce posiada 
doradcę zawodowego, a ponad połowa 
polskich uczniów w trakcie swojej edu-
kacji ani razu nie miała styczności z po-
radnictwem zawodowym.
Część dyskusji poświęcono także ko-
nieczności rozpoznawania talentów 
już na etapie edukacji szkolnej. Szybkie 
zdiagnozowanie mocnych stron ma bo-
wiem ułatwić młodym osobom podej-
mowanie trafnych decyzji dotyczących 
dalszego kształcenia, a później wybór 
właściwej ścieżki kariery. Takie działania 
są niezwykle potrzebne. Zdaniem spe-
cjalistów jedynie co piąty Polak pracuje 
w zawodzie zgodnym z jego predyspozy-
cjami i potrzebami. 
W tym kontekście ważną rolę przypisa-
no Centrum Rozwoju Talentów, nowo-
czesnej jednostce Gdańskiego Urzędu 
Pracy, której misją jest pomoc miesz-
kańcom metropolii w identyfikacji ich 
mocnych stron i wsparcie w rozwoju ta-
lentów. Na specjalistyczną opiekę mogą 
liczyć też trójmiejskie szkoły oraz lokal-
ni pracodawcy. Efektem ma być wzrost 
zainteresowania gdańszczan różnorod-
nymi ścieżkami kształcenia w ścisłym 
odniesieniu do potrzeb lokalnego rynku 
pracy i możliwości edukacyjnych stwa-
rzanych przez uczelnie wyższe. Ważne 
jest bowiem, aby -będąc świadomym 
swoich mocnych stron- rozwijać się 
w kierunkach i specjalnościach, do któ-
rych mamy naturalne predyspozycje, 
w ten sposób zapewniać przedsiębior-
com pracowników z niezbędnymi firmie 
umiejętnościami.
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Pracodawcy 
inwestują w uczniów
Coraz więcej firm ma poważne problemy ze znalezieniem pracowników. Bezrobocie spada a eksperci 
mówią o „rynku pracownika”, czyli sytuacji w której właśnie pracownicy dyktują warunki. Popularne 
rozwiązanie to współpraca ze szkołami zawodowymi i tworzenie klas patronackich, gdzie uczniowie 
zdobywają doświadczenia potrzebne pracodawcom i otrzymują gwarancję zatrudnienia.
- Na takim rozwiązaniu zyskują obie strony. Nikt nie traci – podkreślają pracodawcy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Jedną z branż, gdzie szczególnie mocno widać problemy ze 
znalezieniem pracowników jest branża stoczniowa. Nic więc 
dziwnego, że przedsiębiorstwa z tej branży próbują różnych 
sposobów pozyskania pracowników. W Trójmieście oprócz 
zatrudniania osób ze wschodu popularna staje się także współ-
praca ze szkołami. Na takie rozwiązanie zdecydowała się już 
Stocznia Nauta, która w czerwcu bieżącego roku podpisała 
z dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie (po-
wiat pucki) i władzami Powiatu Puckiego umowę partnerską 
dotyczącą utworzenia w szkole klasy o profilu stoczniowym. 
W ramach porozumienia Stocznia Nauta będzie odpowiada-
ła za organizację zajęć praktycznych dla uczniów z trzydzie-
stoosobowej klasy o profilu okrętowym. Pod kierunkiem do-
świadczonych pracowników młodzież zdobyć ma praktyczne 
umiejętności, niezbędne w zawodzie montera – spawacza. 
Najzdolniejsi uczniowie będą mogli liczyć na stypendia oraz 
dofinansowania na kontynuację nauki w szkołach wyższych.
Dla szkoły z Kłanina utworzenie klasy jest nowym wyzwaniem, 
przedstawiciele powiatu liczą natomiast na to, że tworzenie po-
dobnych klas może być skuteczną formą walki z bezrobociem.
- Zakład jest w stanie zaoferować uczniom ZSP Kłanino pełne 
szkolenie i przygotowanie zawodowe, a następnie pracę – pod-
kreślał Stanisław Latos, prezes zarządu Stoczni Nauta podczas 
podpisania umowy.

OD UCZNIA DO HOTELARZA

Na utworzenie klasy patronackiej zdecydowała się także trój-
miejska Grupa Dobry Hotel, która zarządza 10 obiektami hote-
larsko-gastronomicznymi na terenie całej Polski. We wrześniu 
ubiegłego roku przedstawiciele grupy zdecydowali się na utwo-
rzenie patronackiej w zawodzie technika hotelarstwa w Zespo-
le Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (ZSGH) w Gdańsku. 
Podpisana umowa zapewnia korzystne rozwiązania każde ze 
stron – szkoła otrzymuje merytoryczne i materialne wsparcie 
przez firmę patronacką, dostęp do nowoczesnych technologii, 
możliwość podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Pracodaw-
ca, czyli Grupa Dobry Hotel może liczyć na redukcję kosztów 
pozyskiwania nowych pracowników, upowszechnienie jedno-
litego standardu wykształcenia pracowników we wszystkich 
oddziałach i filiach firmy. Ważny efekt współpracy to także 
wpływanie w bezpośredni sposób na program kształcenia, 
w taki sposób, żeby uwzględniał on i dopasował się do specyfi-
kę i oczekiwań pracodawcy.
Uczniowie  klasy patronackiej będą uczestniczyli w wyciecz-
kach zawodowych i praktykach na hotelach i restauracjach 
grupy. Mają także otrzymać zatrudnienie. 
-Klasę patronacką w roku szkolnym 2015/2016 utworzyliśmy 
poszukując możliwości poprawy efektywności kształcenia za-
wodowego oraz zintegrowania pracodawcy ze szkołą – podkre-
ślała poczas podpisania umowy Wiesława Bromber, dyrektor 
ZSGH – Jesteśmy przekonani, że jest to najlepsza forma współ-
pracy, zaspakajająca potrzeby partnerów i przede wszystkim 
uczniów.

jacek męcina, 
doradca zarządu
 Konfederacji 

Lewiatan i wykładowca UW

 - Jak już wspominałem na po-
czątku 2016 roku - mamy szansę na 

rekordowy spadek bezrobocia, które na koniec roku może 
nie przekroczyć 8,6 proc. Poprawa sytuacji na rynku pracy, 
którą obserwujemy stale od 2014 roku sprzyja równocze-
śnie podnoszeniu jakości pracy. Wzrasta odsetek zatrud-
nionych na umowy o pracę, rosną wynagrodzenia. Poprawa 
jakości pracy związana jest z tworzeniem się cech rynku 
pracownika, ale sprzyjają jej też niektóre regulacje resortu 
pracy jak m.in. ozusowanie umów zleceń, wprowadzenie 
minimalnej stawki godzinowej, wreszcie podniesienie wy-
sokości minimalnego wynagrodzenia do 2000 zł od stycz-
nia 2017 roku.

Wynagrodzenia 
Wciąż rosną
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Steffen Zimny, 
Prezes Zarządu 
STEICO Sp. z o.o. 

- Aktywne włączenie się 
firmy STEICO w proces 
edukacji młodzieży ma na 
celu przygotowanie specja-
listów, którzy w przyszłości 
zasilą kadry w nowoczesnej 
fabryce LVL, którą urucho-
miliśmy w 2015 roku. Zależy 
nam, aby młodzi ludzie po 
ukończeniu edukacji znaleźli 
pracę w swojej okolicy i nie 
musieli emigrować, pozosta-
wiając swoje rodzin i przyja-
ciół. Oczywiście będą tacy, 
którzy będą chcieli wyje-
chać, ale zawsze będą mieli 
alternatywę - możliwość 
pozostania i podjęcia satys-
fakcjonującej pracy w swoim 
regionie.

WSPółPRACA TO KONIECZNOŚć 

Na współpracę ze szkołami zawodowymi 
decydują się także firmy z branży meblar-
skiej. W przypadku Grupy Meblowej Szyna-
ka, który jest jednym z największych praco-
dawców w województwie warmińsko-ma-
zurskim (3500 pracowników) wspomniana 
współpraca realizowana jest od kilkudziesię-
ciu lat.
- Historia współpracy naszej firmy ze szko-
łami i uczelniami jest bardzo długa i śmia-
ło można powiedzieć, że sięga początku jej 
działalności. Dzisiejsza edukacja zawodowa 
w Polsce nie spełnia wszystkich oczekiwań 
i potrzeb pracodawców. Dlatego od wielu lat 
wspieramy przygotowanie młodych ludzi do 
wejścia na rynek pracy, pokazujemy im jak 
stać się atrakcyjnymi kandydatami dla firm 
w sektorze meblowym. Aby osiągnąć ten 
cel kładziemy akcent przede wszystkim na 
praktyczną naukę zawodu, naukę, która idzie 
z duchem czasu i rozwoju w poszczególnych 
branżach. Udostępniamy pomieszczenia 
oraz sprzęt biurowy w naszych zakładach 
na szkolenia, seminaria dla instytucji zwią-
zanych głównie z rozwojem pracowniczym 
czy szkoleniem pracowników młodocianych 
z regionu – podkreśla Rafał Trawiński, koor-
dynator marketingu w Grupie Szynaka.
Ten producent mebli podpisał w bieżącym 
roku porozumienie z Zespołem Szkół Bu-
dowlanych w Olsztynie, w ramach którego 
objęto patronatem klasy uczące się w zawo-
dzie technik technologii drewna. W ocenie 
Grupy Szynaka tego typu współpraca nie 
powinna być tylko reakcją na aktualne pro-
blemy z pozyskaniem pracowników, ale tak-
że formą przygotowania się do nachodzące-
go niżu demograficznego.
Malejąca z każdym rokiem liczba osób mło-
dych wchodzących na rynek pracy w po-
równaniu do odchodzących na emerytury, 
jak również kwestia niskiej popularności 
nauki w zawodach związanych z produk-
cją mebli powinna być wielkim wyzwa-
niem dla całej branży meblowej. Uwa-
żam, że wpieranie placówek oświatowych 
i uczynienie z nauki zawodów związanych  
z produkcją mebli atrakcyjnego sposobu na 
życie powinno być wpisane w strategię roz-
woju każdego przedsiębiorstwa – zaznacza 
Rafał Trawiński.

„TRZYNASTKI” DLA UCZNIóW 

Kilkuletnią i mocno zaawansowaną współ-
pracą ze szkołą zawodową może się po-
chwalić także spółka Steico, która jest pro-
ducentem materiałów izolacyjnych z włókna 
drzewnego i prowadzi w Polsce dwie fabryki 
-w Czarnkowie i Czarnej Wodzie. W zeszłym 
roku firma wybudowała nowy budynek Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej 
Wodzie, a tym roku wdrożyła we współpra-
cy z kuratorium nowatorski, dualny system 
kształcenia, gwarantujący absolwentom pra-
cę, a także uznanie ich dyplomów w Niem-
czech. W placówce w tej miejscowości udało 
się także stworzyć klasę patronacką o profilu 
stolarskim i zebrać aż 30 chętnych do nauki. 
-W powołanej w tym roku klasie o profilu 
stolarskim pod patronatem firmy STEICO, 
swoją wiedzą z uczniami podzielą się nauczy-
ciele, a podczas praktyk w fabryce drewna 
klejonego warstwowo LVL swoim doświad-
czeniem zawodowym będą ich wspierać 
fachowcy z firmy Steico. Uczniowie, którzy 
uczęszczają na zajęcia praktyczne w naszej 
fabryce, mają gwarancję zatrudnienia po 
ukończeniu szkoły – podkreśla Steffen Zim-
ny, Prezes Zarządu spółki Steico.
Ważną korzyścią dla uczniów, którzy zdecy-
dują się na uczęszczanie do klasy patronackiej 
w Czarnej Wodzie jest możliwość zdawania 
przez absolwentów niemieckiego egzaminu 
zawodowego, dzięki czemu w przyszłości 
będą mogli podjąć pracę na terenie Niemiec 
bez konieczności starania się o uznanie ich 
polskiego dyplomu. Spółka zapowiada także 
wyjątkowo dobre wynagradzanie uczniów.
- Dodatkową korzyścią dla młodzieży, która 
zdecydowała się podjąć naukę w klasie pa-
tronackiej jest atrakcyjny system wynagro-
dzeń. Z tytułu pracy w fabryce, w ramach 
obowiązkowych praktyk, uczniowie pierw-
szej klasy otrzymają na koniec drugiego 
semestru 504 zł brutto, uczniowie drugiej 
klasy - 592 zł brutto, a klasy trzeciej – 800 
zł brutto. Dodatkowo uczniowie mają za-
pewniony bezpłatny dojazd do firmy i -jak 
pozostali pracownicy - otrzymają też tzw. 
trzynastą pensję – dodaje Steffen Zimny.

Młodzież 
poWinna 
znaleźć 
pracę 
W sWojej 
okolicy
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STANDARDY LBMA

LBMA wyznacza i nadzoruje przestrzeganie wymogów 
jakościowych i bezpieczeństwa na Londyńskim Ryn-
ku Kruszców (London Bulion Market). Mennice, które 
je spełniają, trafiają na regularnie aktualizowaną Good 
Delivery List. Zakup sztabki wyprodukowanej przez taką 
mennicę daje pewność, że będzie można ją odsprzedać 
w każdym miejscu na świecie. Natomiast otrzymana 
cena będzie najwyższą możliwą, tzn. będzie wyższa od 
ceny sztabek wyprodukowanych przez mennice, które 
nie otrzymały akredytacji LBMA.
Producenci, którzy chcą figurować na liście Good Deli-
very dla złota, muszą spełnić restrykcyjne warunki doty-
czące wielkości sztabek i próby złota. Wyznacznikiem są 
tu największe sztabki tzw. good delivery o wadze ponad 
12 kg.  Są też wymagania dotyczące wymiarów i ozna-
czeń na sztabkach. 

CO MA 12-KILOGRAMOWA 
SZTABKA DO MOICH 10G?

Jakie jednak znaczenie dla klienta, który np. chciałby 
w Polsce kupić sztabkę 10g złota, mają wymagania do-
tyczące produkcji sztabek o ponad tysiąc razy większej 
wadze? Wszystko sprowadza się do renomy i zaufania. 
Chociaż akredytacja LBMA służy przede wszystkim 
możliwości sprzedaży sztabek na Londyńskim Rynku 
Kruszców, obecność producenta na tym rynku wpływa 
na postrzeganie jego produktów przez klientów detalicz-
nych. Jednym z warunków „złotej” akredytacji jest to, 
że mennica musi produkować rocznie minimum 10 ton 
złota. Na taką skalę produkcji stać tylko największych. 
Umożliwia to jednak rozpoznawalność, która przekłada 
się na łatwość spieniężenia sztabek.

Zamierzasz kupić złoto? 
Sprawdź jakie sztabki wybrać
Jeśli odłożyliśmy trochę pieniędzy i chcielibyśmy zakupić za nie złoto lub srebro, to powinniśmy wie-
dzieć, że nie wszystkie sztabki będą tak samo traktowane przy późniejszej odsprzedaży. Dzieje się tak, 
ponieważ na rynku przez lata wyłoniły się pewne standardy, których spełnienie jest gwarancją wy-
sokiej jakości kruszcu. Najważniejszą instytucją akredytującą producentów metali szlachetnych jest 
LBMA (Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców).

TEKST: Hanna Jankiewicz, Dyrektor Regionu Północ w Mennicy Wrocławskiej Grupa Goldenmark | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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LISTA AKREDYTOWANYCH
PRODUCENTóW

Aktualne listy producentów akredytowa-
nych przez LBMA znajdziemy na stronie 
internetowej: http://www.lbma.org.uk/
refiners-gold-current. Na liście jest ok. 
70 producentów złota i 80 producentów 
srebra trudno byłoby więc zapamiętać 
ich wszystkich. Jednak w naszej czę-
ści świata najpopularniejsze są sztabki 
mennic z Europy (głównie Szwajcaria, 
Niemcy, Belgia), RPA (Rand Refinery) 
i Australii (Perth Mint). Na liście dla zło-
ta nie ma żadnej mennicy z Polski pro-
ducenta, więc sprzedaż sztabek rodzimej 
produkcji za granicą może sprawić spo-
re problemy, a uzyskana cena może być 
znacznie niższa od sztabek wymienio-
nych producentów. Dlatego czołowi pol-
scy dystrybutorzy, tacy jak Goldenmark 
czy Mennica Wrocławska, oferują przede 
wszystkim sztabki od producentów 
akredytowanych przez LMBA takich jak 
Rand Refinery. Jedyny polski producent 
znajduje się na „srebrnej” liście LBMA. 
Chodzi o KGHM Polska Miedź, jednak 
nie produkuje ona sztabek o mniejszych 
gramaturach dla klientów detalicznych.

Jeśli mamy wątpliwości, czy warto kupo-
wać daną sztabkę, warto sprawdzić czy 
mennica znajduje się na liście Good De-
livery. Jednak czasem niektóre mennice 
spoza listy współpracują przy produkcji 
sztabek z tymi akredytowanymi. Przy-
kładem jest Münze Österreich, która 
nie znajduje się na liście, ale jej sztabki 
mają wybite oznaczenie ‘Melter Assayer’, 
które jest cechą mennicy Argor Hera-
eus, większościowego właściciela Münze 
Österreich.

LONDYN – ŚWIATOWA 
STOLICA ZłOTA

Chociaż Londyński Rynek Kruszców 
jest jednym z wielu (inne to np. nowo-
jorski Comex, chińska Shanghai Gold 
Exchange czy japońska Tokyo Commo-
dity Exchange), a każdy z nich wyznacza 
własne standardy akredytacji producen-
tów, to, jak na razie, Londyn decyduje 
o renomie mennic z całego świata. Jeśli 
mennica znajduje się na liście Good De-
livery, to nie będzie problemów ze sprze-
dażą jej sztabek po najwyższej cenie.



 22    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Browar 
KociewskiKociewski
Przebywając w Starogardzie Gdańskim, koniecznie trzeba 
odwiedzić jedyny w mieście i okolicy Browar Kociewski. 
Serwuje on warzone na miejscu piwa, świeże prosto z tanków 
i dobre dania kuchni polskiej oraz regionalnej. Lokal z miesią-
ca na miesiąc cieszy się coraz większym zainteresowaniem.ca na miesiąc cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Browar Kociewski rozpoczął swoją działalność poprzez 
odszpuntowanie pierwszej beczki w styczniu 2016 roku. 
Obiekt znajduje się w kompleksie hotelowym Ren przy uli-
cy Skarszewskiej w Starogardzie Gdańskim.
- Pomysł wziął się z zapotrzebowania na taki produkt, a za-
razem z chęci rozwijania lokalnej tradycji w tym zakresie 
- mówi Michał Chajewski, współwłaściciel firmy.
Tak oprócz obiektu restauracyjnego, basenu, kręgielni i ga-
binetów kosmetycznych Medispa powstał browar z dwiema 
największymi kadziami restauracyjnymi w Polsce o objęto-
ści 15 hektolitrów. Są one bardzo okazałe i z uwagi na ich 
lokalizację (znajdują się w samym środku lokalu) przycią-
gają wzrok gości.
Proces warzenia odbywa się metodą tradycyjną. Składa się 
ze śrutowania słodu, jego zacierania, filtracji, warzenia, 
chłodzenia, fermentacji i leżakowania.
- Produkujemy cztery rodzaje piwa: Kociewski Lager, Ko-
ciewski Pils, Bok Kociewski i Pszeniczne z Kociewia - do-
daje Michał Chajewski. - Mogę już zdradzić, że został zawa-
rzony nowy gatunek piwa, który nazwą będzie nawiązywał 

do regionu, skąd pochodzi. Będzie on dostępny na przeło-
mie roku. Chodzi o czerwonego lagera o nazwie Kurónek, 
pochodzącej z gwary kociewskiej. W 2017 roku planuje-
my rozbudować browar o dodatkowe zbiorniki leżakowo 
- fermentacyjne.
Browar Kociewski słynie nie tylko z dobrego piwa, ale także 
smacznego jadła. Szef kuchni poleca przede wszystkim da-
nia kuchni polskiej oraz regionalnej. Niektóre są nawet ro-
bione z dodatkiem piwa, oczywiście warzonego na miejscu. 
Browar Kociewski poleca również oryginalną włoską pizzę 
przygotowywaną przez włoskiego mistrza Emanuela.
Dodajmy, że Browar Kociewski oprócz codziennej działal-
ności organizuje imprezy. Zawsze w drugą sobotę września 
odbywa się Festiwal Piwa, na którym prezentują się zespoły 
muzyczne, a goście biesiadują, degustując lokalne specja-
ły. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko polecić Browar 
Kociewski i zachęcić Państwa do jego odwiedzenia. Lokal 
znajduje się przy ul. Skarszewskiej 5 i czynny jest od po-
niedziałku do czwartku w godz. 12-23, w piątki i soboty 
w godz. 12-1, a w niedziele od 12 do 21.
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W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić prowa-
dzenie biznesu bez konsultowania się z prawnikiem. Jaką 
rolę w obecnych realiach pełnią prawnicy, współpracujący 
z przedsiębiorcami?

- Z pewnością coraz większą. Zawód ten nienależny do najła-
twiejszych, w dobie tak szybkiego rozwoju różnych dziedzin 
życia, nauki, prawnik musi być uniwersalny i dostosowywać 
się do panujących standardów. Dziś nie jest to już tylko roz-
wiązywanie zagadnień prawnych czy tworzenie umów. Rola 
jaką pełnimy jest znacznie większa, można śmiało powiedzieć, 
że jest to szeroko pojęte doradztwo biznesowe.  Gospodarka 
się zmienia, a więc i specyfika naszego zawodu stała się bar-
dziej zróżnicowana. Naszym zadaniem jest prowadzenie roz-
mów, nie tylko językiem prawniczym, ale i biznesowym. Nie-
jednokrotnie zaszczepiamy pewne idei w kierownictwie firm, 
które dopiero w późniejszym czasie skutkują zawieraniem 
umów, przyjmowaniem koncepcji na prowadzenie interesów 
i ich zabezpieczanie.

Czy zatem można powiedzieć, że rolą prawnika jest m.in. 
wyprzedzanie pewnych działań biznesowych? Czy prawnik 
ingeruje jeszcze zanim umowa z kontrahentem jest przygo-
towana, zanim kontrakt zostanie podpisany, itp.?

- Dokładnie tak, współpracując z przedsiębiorcą prawnik 
przekazuje zarówno swoją wiedzę, jak i doświadczenia z ob-
sługi firm. Duże kancelarie obsługujące różnego rodzaju pod-
mioty gospodarcze, mają różnorodne doświadczenia. Można 
powiedzieć, że prawnik jest nie tylko doradcą, ale i w pewnym 
sensie menedżerem, odpowiada bowiem za funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Analizuje zagadnienia dotyczące rozma-
itych dziedzin, począwszy od spraw personalnych to jest zało-
gi, związków zawodowych, poprzez przygotowywanie umów 
czy rozwiązań na zabezpieczenie transakcji. Na bazie tych 
doświadczeń jakość obsługi świadczona przez prawnika czy 
kancelarię prawną może być zupełnie inna, znacznie większa, 
efektywniejsza. 

Z mecenasem Ryszardem Stopa, założycielem i właścicielem sieci Kancelarii Radcy 
Prawnego Ryszard Stopa, rozmawia Rafał Korbut. 

PraWnik 
nie tylko doradca, 
ale i coach…

ZDjĘcIA:  materiały prasowe
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Zatem stała współpraca z kancelarią 
prawną ma wiele zalet. Mimo to, takie 
podejście nie jest chyba zbyt popularne 
w naszym kraju?

- Rzeczywiście firmy nie mają w zwyczaju 
korzystać z usług prawników na bieżąco, 
często jest tak, że kontaktują się z nami, 
gdy w pojawiają się poważne problemy, 
wynikające ze źle skon-
struowanej umowy czy też 
nieznajomości podstawo-
wych zagadnień prawnych, 
kadrowych. Trudności ta-
kie prędzej czy później się 
pojawiają, dlatego, gdyby 
przedsiębiorcy zgłaszali się 
do prawników na etapie 
zakładania działalności, 
zasięgali ich porad, ko-
rzystali z przemyśleń do-
tyczących prowadzeniach 
interesów, uniknęliby 
problemów w przyszło-
ści. Można powiedzieć, że 
prawnik zamienia się w co-
acha, poznaje firmę, jej strukturę, staje się 
członkiem zespołu, a w efekcie pomaga 
przedsiębiorcy we właściwym nią kiero-
waniu . Tak ukształtowana rola prawnika 
pomaga przedsiębiorcom uniknąć wielu 
niebezpieczeństw jakie grożą im ze stro-
ny rynku i konkurencji.

Firmy coraz częściej korzystają z usług 
firm doradczych, które przygotowują 
biznes plany, wizje rozwojowe, itp. To 
nie wystarczy?

- Zazwyczaj w opracowaniu tych wi-
zji i strategii przedsiębiorstw nie biorą 
udziału prawnicy, a jedynie specjaliści do 
spraw sprzedaży, logistyki, produkcji czy 
marketingu. Jest to o tyle niebezpieczne 
dla firmy, że ludzie ci nie do końca pa-
trzą perspektywistycznie. To tak jak XIX-
wieczni inżynierzy: widzą Kanał Panam-
ski, ale nie są w stanie zobaczyć, że jego 
budowa może wiązać się z ogromnymi 
kosztami, a nawet stratami. Tworząc 
strategię rozwoju firmy trzeba doko-
nać rozległej analizy ryzyka prawnego.  
Początkujacy przedsiębiorcy często nie 
liczą się z kwestiami podatkowymi, ogra-

niczeniami ludzkimi i wieloma innymi 
kwestiami. Jako przykład można podać 
płacę minimalną: załóżmy, że ktoś zawie-
ra kontrakt na 4 czy 5 lat, kalkuluje go, 
a potem okazuje się, że w ciągu roku pła-
ca minimalna skacze o 25 – 30 procent. 
To całkowicie zmienia realia wykonania 
umowy. 

Czyli współpracując z kancelarią praw-
niczą i korzystając z doświadczenia 
i wiedzy prawnika można uniknąć ta-
kich zagrożeń?

- Tak, gdyż zapewnia to bardziej per-
spektywiczne spojrzenie oraz zapewnia 
skalkulowanie ryzyka. Oczywiście za-
grożenia nie muszą wystąpić, ale zawsze 
trzeba wziąć pod uwagę, że mogą. A je-
śli tak się stanie, to utrudnią albo wręcz 
uniemożliwią realizację przedsięwzięcia 
biznesowego. 

Najmniejsze doświadczenie w prowa-
dzeniu biznesu, a tym samym unikaniu 
związanych z tym zagrożeń, mają po-
czątkujący przedsiębiorcy. Czy to wła-
śnie oni najbardziej potrzebują współ-
pracy z prawnikiem?

- Bez wątpienia taka współpraca potrzeb-
na jest każdemu przedsiębiorcy, jednak 
patrząc na realia rynkowe, w chwili obec-
nej, należy skonstatować, że początkowy 
okres prowadzenia działalności gospo-
darczej rzeczywiście jest najtrudniejszy 
i najbardziej kosztowny. Jest to bowiem 
okres przygotowywania oraz inwesto-

wania, który dopiero w dalszej perspek-
tywie powinien doprowadzić do osiąga-
nia zadowalających dochodów. W wielu 
przypadkach Ci, którzy tworzą nowe 
start-up’y , albo nie biorą tego pod uwagę 
albo bagatelizują i istotnie skracają okres 
zarówno planowania jaki i koniecznych 
inwestycji. W krajach zachodnich nor-
mą jest trzy czy nawet pięcioletni okres 

inkubacji przedsięwzięcia 
gospodarczego do chwili, 
gdy zacznie ono wypraco-
wywać zyski. Dlatego też 
można z dużą doża prawdo-
podobieństwa spodziewać 
się, że coraz większą rolę 
w prowadzeniu działalności 
gospodarczej, zwłaszcza na 
początkowym jej etapie, będą 
odgrywały duże kancelarie, 
które wykorzystując swoje 
bogate doświadczenie mogą 
kompleksowo wspomóc 
nowo utworzone podmioty 
gospodarcze, a w efekcie le-

piej przygotować i uodpornić 
je na zmieniające się warunki profesjo-
nalnego obrotu.

Podsumowując – stałą współpracę 
można określić jako profilaktykę?

- Zdecydowanie tak, jak wiadomo pro-
filaktyka jest niezbędna, bo potrafi 
w wielu przypadkach zaoszczędzić sporo 
pieniędzy, stresu, ale i czasu. Poza tym 
prawnik, któremu doraźnie zlecane jest 
na przykład sprawdzenie umowy, nie 
zawsze jest w stanie to zrobić w sposób 
kompleksowy, bowiem nie zna specyfiki 
danej firmy. Natomiast taki, który na sta-
łe współpracuje z danym przedsiębior-
stwem i wie o nim praktycznie wszystko, 
jego spektrum widzenia potencjalnego 
ryzyka jest znacznie szersze i to z pew-
nością korzystniej wpływa na funkcjono-
wanie firmy. Prawnik, który brał udział 
w dziesiątkach negocjacji, spotkał się 
z wieloma różnymi sytuacjami, przez to 
jego wiedza jest bardzo bogata, a przewi-
dywanie potencjalnych zagrożeń znacz-
nie wyższe.
Taka wiedza i doświadczenie są bowiem 
bezcenne i to właśnie powinni wziąć pod 
uwagę przedsiębiorcy.
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Zorganizowali ją partnerzy reprezen-
tujący środowisko akademickie tejże 
uczelni: Samorząd Studentów WPiA, 
Koło Naukowe Prawa Pracy „Labor 
omnia vincit” oraz Katedra Prawa 
Pracy. Podczas spotkania pracownicy 
uczelni spotkali się m.in. z przedsta-
wicielami organizacji pracodawczych 
i korporacji. 
Wydarzenie podzielono na trzy pa-
nele: „Prawa i obowiązki pracowni-
ka a zleceniobiorcy”, „Zatrudnienie 
w korporacji” i „Zarządzanie kor-
poracją”. W tekście skupimy się na 
ostatnim ze wspomniany bloków 
merytorycznych, w których uczestni-
czył Michał Maksymiuk, Kierownik 
Biura Programowego „Pracodawców 
Pomorza”, którego wystąpienie doty-
czyło kreowania międzynarodowych 
standardów pracy w dialogu z partne-
rami społecznymi. 
Michał Maksymiuk, który uczestni-
czy w dorocznych sesjach Międzyna-
rodowej Organizacji Pracy w Gene-
wie, podkreślił trójstronny charakter 
oddziaływania na prawo pracy. 
- Prawo tworzone w ramach MOP ma 
spełniać założenia prawa realnego, 
skutecznego i praktycznego – podkre-
ślił reprezentant „Pracodawców Po-
morza”. - Brak uniwersalnej formuły 
jest szczególnie zauważalny w naszym 
kraju. Polskie prawo sprzyja nieste-
ty tworzeniu stanu przewagi intere-

su, budowaniu poszczególnych grup 
interesów.
Dr Marta Zbucka, Dyrektor Biura Za-
kupów Korporacyjnych w Grupie LO-
TOS S.A., podjęła się tematu wpływu 
odpowiedzialnego łańcucha dostaw 
na prawa pracowników. Jednym z ba-
zowych celów marki jest wdrażanie 
polityki społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu. Strategia budowy uniwer-
salnych wartości firmy znalazła wyraz 
w postaci tzw. Kodeksu etyki, prze-
kazywanego kolejnym dostawcom 
i podwykonawcom. Dopełnieniem 
tych założeń są dostępne w firmie 
Klauzule CSR. 
Jak zauważyła dr Marta Zbucka, waż-
ną rolę w obszarze regulacji globalne-
go łańcucha dostaw odegrać może ro-
snąca konsumencka świadomość pro-
duktowa. To na tym obszarze rodzi się 
kliencka społeczna odpowiedzialność 
biznesu, dyktująca warunki świato-
wym koncernom. Problem w tym, że 
powszechna presja ekonomiczna re-
gularnie sabotuje zdroworozsądkowe 
regulacje na rzecz dobrego globalne-
go łańcucha dostaw. Dr Marta Zbucka 
wyjaśniła to na przykładzie nacisków 
ze strony akcjonariuszy firm w kie-
runku dyrektorów zakupów korpora-
cyjnych, od których wymaga się sta-
bilnych zysków rocznych na poziomie 
kilkunastu procent.

Prawo pracy na wrogim 
terytorium korporacji?
„Pracodawcy Pomorza” wsparli merytorycznie I Ogólnopolską Konferencję Prawa Pracy „Prawo Pracy ver-
sus korporzeczywistość”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIA: Maciej Michniewski
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Spotkanie dedykowane jest przedsię-
biorcom nakierowanym na działalność 
innowacyjną. Konferencję otworzyły 
wystąpienia Jolanty Szydłowskiej, Pre-
zes Pomorskiego Związku Pracodaw-
ców Lewiatan, Jacka Adamskiego z Le-
wiatan Business Angels oraz Szymona 
Faliszewskiego, Członka Zarządu „Pra-
codawców Pomorza”. Wszyscy troje 
w swoich wypowiedziach podkreślali 
szczególnie istotną rolę, jaką dla wywa-
żonego, dynamicznego przedsiębior-
stwa pełnią dobre źródła finansowania. 
Aby utrzymać znaczącą przewagę ryn-
kową, a w niektórych wypadkach – aby 
pozostać w ogólne godnym uwagi ofe-
rentem – trzeba sięgać po nowatorskie 
rozwiązania technologiczne.
Rozpoczynające blok specjalistyczny 
wystąpienie Gizeli Gorączyńskiej z BGŻ 
BNP PARIBAS dotyczyło preferencyj-

Silny Głos Biznesu 2016
Powracamy do bardzo rozpozna-
walnego wydarzenia Konfede-
racji Lewiatan, czyli konferencji 
„Głos Biznesu”, której druga tego-
roczna trójmiejska miała miejsce 
pod koniec listopada w Gdańsku, 
w przestrzeni Hotelu Qubus. 

nego finansowania małych i średnich 
firm. Kluczową ofertą banku jest Kre-
dyt Technologiczny, przydzielany przy 
współpracy z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego. Kredyt, jako instrument 
wsparcia dla firm z sektora MŚP, jest 
udzielany w oparciu o Program Ope-
racyjny Inteligentny Rozwój w ramach 
Poddziałania 3.2.2. „Kredyt na inno-
wacje technologiczne”. Bank oferuje 
ponadto bezpośrednie finansowanie 
w ramach projektu PolSEFF, tj. Pro-
gramu Finansowania Rozwoju Energii 
Zrównoważonej w Polsce, powstałego 
z inicjatywy Europejskiego Banku Od-
budowy i Rozwoju przy wsparciu Unii 
Europejskiej. 
Natomiast Ewa Kłos, Starsza Specja-
listka z Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, przyznała, że Centrum 
zajmuje się finansowaniem, ponie-
waż obszar badań technologicznych 
jest dla przedsiębiorców działalnością 
ryzykowną, najbardziej obciążającą. 
Narodowe Centrum Badań i Rozwo-
ju, jako agencja wykonawcza Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zostało 
powołane w 2007 roku. Jest jednostką 
realizującą zadania z zakresu polityki 
naukowej, naukowo-technicznej i inno-
wacyjnej. Ciekawą ofertą jest niewątpli-
wie program BRIdge Alfa, skierowany 

do prywatnych inwestorów spełniają-
cych kryteria mikro lub małych przed-
siębiorstw. Warto zwrócić uwagę na 
tzw. „szybką ścieżkę”, ułatwiającą przy-
znawanie przedsiębiorcom dotacji na 
innowacje (czas wydania decyzji skró-
cony do 60 dni). 
– Firma w pierwszych tygodniach swo-
jej działalności „pali gotówkę”. Jeśli 
przedsiębiorca chce zdobyć finansowa-
nie udziałowe, musi zadać sobie nieco 
trudu – wyznał Jacek Adamski z Lewia-
tan Business Angels, dodając: – Mniej 
więcej połowa inwestycji to całkowita 
utrata kapitału lub znaczna jego utrata. 
Faktyczny zysk przedsiębiorców plasu-
je się na poziomie 10-20%. W Polsce 
rocznie pojawia się blisko pięć tysięcy 
startupów, z czego znikomy procent ge-
neruje środowisko akademickie.
Jak wyjaśniał Jacek Adamski, w Polsce 
można coraz częściej spotkać się z „se-
ryjnymi inwestorami”, angażującymi się 
w kilkanaście projektów. W całej Polsce 
takich inwestorów jest, w przybliżeniu, 
kilkuset, zaś w Stanach Zjednoczonych 
są ich dziesiątki tysięcy. 
Lewiatan Business Angels, największa 
w Polsce sieć aniołów biznesu, powstała 
w 2005 roku. Rocznie przyjmuje blisko 
300 projektów, lecz mniej niż co dzie-
siąty z nich zyskuje akceptację.

TEKST: Maciej Michniewski
ZDjĘcIA: Maciej Michniewski
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- Gerda Broker rozpoczyna działalność w Trójmieście. 
Skąd zainteresowanie właśnie tym regionem?

Aż 49 proc. małych i średnich firm województwa Pomor-
skiego wskazało brak środków finansowych, jako jedną 
z głównych barier rozwoju. A trudności z finansowaniem 
inwestycji najmocniej odczuwają przedsiębiorcy z branży 
budowlanej oraz reprezentujący przetwórstwo przemysło-
we. I rzeczywiście, już od pewnego czasu kontaktują się 
z nami firmy z Trójmiasta posiadające zdrowe aktywa i ma-
jątek, ale ze względu na krótki czas funkcjonowania na ryn-
ku, mają problem z uzyskaniem kredytu bankowego. 

- Jakie rozwiązanie w takiej sytuacji zaproponujecie 
przedsiębiorcom Trójmiasta?

W takiej sytuacji coraz częściej doradzamy przedsiębior-
com pozyskanie finansowania poprzez emisję obligacji kor-
poracyjnych, która udostępnia środki finansowe w o wiele 
krótszym czasie. Dodatkowo, regularnie spłaca się jedynie 
odsetki, a wartość obligacji dopiero w terminie wykupu, 
podczas gdy w przypadku kredytu spłaca się także raty kre-
dytowe. W ciągu ostatnich trzech lat z doradztwa Gerda 
Broker przy procesie emisji obligacji korporacyjnych sko-
rzystało już kilkadziesiąt firm, głównie z branży deweloper-

Kompleksowe 
doradztwo

WIęCEJ INFORMACJI: 
gerdabroker.pl

KONTAKT DLA MEDIóW
Danuta Cabaj
danuta.cabaj@mslgroup.com
M: 666 813 052

ZDjĘcIA: materiały prasowe

Z Łukaszem Lefanowiczem, 
Prezesem Gerda Broker 
rozmawia Zdzisława Mochnacz.
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skiej, logistycznej, windykacyjnej oraz 
motoryzacyjnej. Pozyskane finansowa-
nie to niebagatelny zastrzyk finansowy 
na działalność przedsiębiorstw, ale 
w szczególności na realizację nowych 
inwestycji. 

- Czy oznacza to, że GB swoje usługi 
kieruje tylko do przedsiębiorców?

Celem Gerda Broker jest również 
współpraca ze świadomymi klientami 
indywidualnymi Trójmiasta, którzy 
poszukują usług niezależnego dorad-
cy, zarezerwowanych dotychczas tylko 
dla klientów private bankingu. Jeste-
śmy nową jakością dla tych osób – nie 
sprzedajemy pojedynczych produktów, 
ale oferujemy kompleksowe doradz-
two. W obliczu spadku atrakcyjności 
tradycyjnych form lokowania kapitału, 
siłą naszej oferty jest możliwość loko-
wania pieniędzy w unikalne inwestycje 
alternatywne, niedostępne u innych 
podmiotów. 

- Czy może Pan zdradzić, o jakie in-
westycje chodzi?

Oczywiście – osiąganie wysokiego 
dochodu przy jak najmniejszym ry-
zyku to marzenie każdego inwesto-
ra, a dodatkowo najlepiej, gdyby taki 
stan był do utrzymania przez możliwie 
długi czas. I właśnie nieruchomości 
na wynajem są obszarem, który daje 
największe szanse na spełnienie tych 
oczekiwań. Możliwe są do osiągnięcia 
dochody z najmu sięgające 7-8 proc., 
nawet do 10 proc., w przypadku korzy-
stania z inwestowania w atrakcyjnie 
zlokalizowane i dobrze zarządzane 
condohotele i aparthotele – ta-
kie jak chociażby Wrocław City 
Center sygnowany marką BEST 
WESTERN Premier.
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O obniżaniu podat-
ków mówili przed-
stawiciele Profit Plus 
- Wioleta Biel,dorad-

ca podatkowy i Wojciech Gandurski, radca praw-
ny.  Przedstawiciele PKO Leasing - Adam Glapiak 
oraz PKO Bank Polski - Beata Bogdan – Pierzchała, 
Dyrektor Oddziału nr 2 w Gdańsku, omówili nato-
miast  formę leasingu skierowaną do przedsiębior-
ców. Omówili również temat  Indywidualne Konta 
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). 
Spotkanie zakończyła dyskusja.
Pomorski Klub Biznesu przygotował także spotka-
nie z cyklu ,,After office’’. W piątek, 2 grudnia w Li-
monce w Sopocie miała miejsce wieczorowa degu-
stacja win marki KaapVino. Spotkanie poprowadził 
właściciel afrykańsko-polskiej spółki joint venture 
- Wojciech Lazarowicz. . O niezwykłym aromacie 
i sposobie ich wytwarzania opowiadał sommelier 
Michał Nowak.

Podatki na śniadaniu biznesowym 
i degustacja win w Limonce

O pomysłach na temat obniżania podatków za 2016 roku rozmawiano w Hotelu Nadmorskim w Gdyni. 
25 listopada Pomorski Klub Biznesu zorganizował tam  Pomorskie Śniadanie, którego tematem było 
„Jak obniżyć podatki za 2016 r.” 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe



   33

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 34    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Srebrny jubileusz 
Eurobudu

Około 200 osób uczestniczyło w gali z okazji 25-lecia starogardzkiej firmy Eurobud. Było to piękne 
święto właścicieli tej firmy - Renaty i Romana Chajewskich - ich rodziny, przyjaciół, a także partnerów 
biznesowych, z którymi od lat współpracują. Eurobud to znane przedsiębiorstwo na całym Pomorzu.

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: Dawid Filan
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Uroczystość jubileuszowa firmy rozpo-
częła się od miłego akcentu. Państwo 
Renata i Roman Chajewscy, zanim 
otworzyli galę, kwiatami podziękowali 
swoim matkom za wsparcie, co nagro-
dzono gromkimi brawami. To typowa 
rodzinna firma.
- Swoją działalność gospodarczą rozpo-
częliśmy 1 grudnia 1991 roku. Po czte-
rech miesiącach mieliśmy już sklep spo-
żywczy Euros na starogardzkim Rynku. 
Potem był drugi i trzeci. Dwa lata póź-
niej zaczęliśmy przygodę w branży bu-
dowlanej przy ul. Wybickiego, a w 1996 
r. zakupiliśmy nieruchomości przy ul. 
Sadowej, gdzie powstał węzeł betoniar-
ski - mówił Roman Chajewski.
Bardzo ważnym rokiem w działalności 
Eurobudu był 2005, kiedy firma rozpo-
częła współpracę z siecią Eurocash, co 
pozwoliło jej wkroczyć na rynek krajo-
wy. Był to również czas na nowe, dość 
trudne wyzwanie - gastronomię. Pań-
stwo Chajewscy stworzyli ośrodek wy-
poczynkowy w Iwicznie k. Kalisk, a także 
restaurację, hotel Ren, basen i spa w Sta-
rogardzie. Najnowszym ,,dzieckiem" fir-
my jest zaś Browar Kociewski, również 
działający przy ul. Skarszewskiej.
A jakie są plany? - Chcemy zwiększyć 
liczbę węzłów betoniarskich z pięciu do 
dziesięciu, postawić na rozwój w zakre-
sie budynków komercyjnych, nie zapo-
minając jednocześnie o gastronomii, 
która jest bardzo wymagająca. A co jest 
dla nas najważniejsze? Lojalność, bo to 
nie z firmami, a ludźmi robi się interesy 
- dodał Roman Chajewski.
Obecne na uroczystości władze różnych 
szczebli podkreślały znaczenie Euro-
budu dla Starogardu oraz regionu po-
morskiego. - Ostatnio tak często mówi 
się o patriotyzmie, także tym gospo-
darczym. Państwo Chajewscy właśnie 
o nim pamiętają i go pielęgnują, dlatego 
w imieniu mieszkańców bardzo dziękuję 
wam za to, co robicie i proszę o jeszcze 
więcej - powiedział prezydent Starogar-
du Janusz Stankowiak.
W podobnym tonie wypowiadali się: wi-
cemarszałek województwa pomorskiego 
Krzysztof Trawicki i etatowy członek za-
rządu powiatu starogardzkiego, Patryk 
Gabriel. Życzenia złożyli również: wice-
prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu 

- Związku Pracodawców Elżbieta Rem-
biasz i dyrektor biura SKB - ZP Edward 
Sobiecki. 
- Wasza działalność zmieniła oblicze 
miasta poprzez nowo wybudowane in-
westycje. Dlatego pragniemy wam po-
gratulować w imieniu 173 przedsiębior-
ców należących do SKB - ZP i życzyć 
konsekwencji w dalszym rozwoju – po-
wiedzieli. Do tych życzeń dołącza się 
również redakcja ,,Expressu Biznesu".
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Uroczystość otworzyli prezes SKB – 
ZP, Grzegorz Borzeszkowski i dyrek-
tor Biura, Edward Sobiecki. To bardzo 
silna organizacja, działająca od 25 lat, 
skupiająca obecnie ponad 170 firm. 
- Gratulujemy tegorocznych osiągnięć i ży-
czymy Państwu kolejnych w nowym 2017 
roku. Aby Wasze firmy się rozwijały, dzię-
ki nowym inwestycjom, a stanie się tak za 
sprawą dobrych oraz rozsądnych decyzji - 
mówili przedstawiciele SKB - ZP.
Podczas uroczystości wiceminister Kazi-
mierz Smoliński wręczył przedsiębiorcom 
Honorowe Odznaki. Dodatkowo przekazał 
im świąteczno-noworoczne życzenia, pod-
kreślając zasługi i prężność działania SKB-
ZP na rzecz lokalnego środowiska, miejsco-
wych organizacji. 

- Na tle innych pomorskich miast wygląda 
to naprawdę imponująco – mówił wicemi-
nister Kazimierz Smoliński. - Dlatego gratu-
luję tak silnej organizacji i mocnego środo-
wiska przedsiębiorców. Rozwijajcie Państwo 
firmy na chwałę Polski. Wszystkim właści-
cielom i pracownikom przedsiębiorstw ży-
czę dobrego 2017 roku.
Również ks. biskup Ryszard Kasyna prze-
kazał przedsiębiorcom serdeczne życzenia 
bożonarodzeniowe i noworoczne „aby w ży-
ciu udało się realizować słowa św. Jakuba 
Apostoła, który wzywa do zgodności po-
między wiarą a postępowaniem”. Życzenia 
przekazali również wicemarszałek Krzysztof 
Trawicki, prezydent Starogardu Gd. Janusz 
Stankowiak i wicestarosta starogardzki Ka-
zimierz Chyła.

odznaczeni 
przedsiębiorcy
„Za Zasługi dla rozwoju 
gospodarki rp”:

Tadeusz Włodarczyk - „Iglotex”1. 

„Za Zasługi dla Budownictwa” 
otrzymali:

Roman Gilla - „Gillmet” Starogard 1. 
Gdański
Kazimierz Ginter - „Ginter” 2. 
Chojnice
Andrzej Stella - „Stella” Starogard 3. 
Gdański
Mariusz Tuchlin - „Dek – Pol” 4. 
Pinczyn

„Zasłużony dla rolnictwa”:
Jerzy Gardzielewski - „Barpol” 1. 
Barłożno
Mariusz Stankowski – „Kooperol 2. 
– Graal”

„Za Zasługi dla ochrony Środowiska 
i gospodarki wodnej”

Tadeusz Kolbusz - „Koltel”1. 
Eugeniusz Piechowski - „Pestar”2. 

ponadto najwyższym wyróżnieniem 
SkB-Zp, medalem „Za wspieranie 
rozwoju przedsiębiorczości” zostali 
uhonorowani:

Józef Dębiński – Właściciel Kan-1. 
celarii Prawnej
Andrzej Bona – Dyrektor Zespołu 2. 
Szkół Zawodowych
Józef Peka – Właściciel Zakładu 3. 
Stolarskiego w Zblewie
Lidia Skalska – Właścicielka firmy 4. 
„Almax” w Bytonii
Wiesław Szajda – Prezes Pomor-5. 
skiej Izby Rzemieślniczej MSP

Opłatek starogardzkich 
przedsiębiorców

Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców zorganizował spotka-
nie opłatkowo – wigilijne, w którym udział wzięło ponad dwustu przedsię-
biorców oraz wielu przedstawicieli samorządów, urzędów i instytucji. 

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIE: Sebastian Dadaczyński
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Czym jest Invest in Pomerania i w jakim celu ta inicjatywa powstała?

- W każdym kraju na poziomie centralnym jest agencja, która zajmuje się 
przyciąganiem inwestorów do tego kraju i obsługą projektów inwestycyj-

nych. W naszym kraju od lat 90. jest to Polska Agencja Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych z siedzibą w Warszawie. Po kilku 

latach okazało się, że ilość zapytań ze strony inwestorów 
przekracza możliwości obsługi przez PAIiIZ z pozio-

mu Warszawy. Proszę sobie wyobrazić: przychodzi 
inwestor i poszukuje ziemi o powierzchni 10 ha, 
planuje zatrudnienie 200 osób i jest zainteresowa-
ny lokalizacjami w Polsce północnej i zachodniej 
i w ciągu tygodnia chce otrzymać odpowiedź. 
Konieczna więc była decentralizacja – pojawił się 

pomysł, aby stworzyć sieć lokalnych partnerów 
PAIiIZ-u (w każdym województwie jedno Centrum 
Obsługi Inwestora). I tak w 2004 roku powstało 
Centrum Obsługi Inwestora zlokalizowane w struk-

turach Agencji Rozwoju Pomorza. 

Czyli głównym zadaniem takich centrów było zbiera-
nie informacji dla PAIiIZ z danego województwa?

- Początkowo tak. My przez pierwsze 3-4 lata zdobywaliśmy 
doświadczenie we współpracy z PAIiIZ-em, ale później doszli-
śmy do wniosku, że jest to niewystarczające. Zarówno liczba 

zapytań inwestycyjnych, które były do nas kierowane przez 
PAIiIZ, jak i ich jakość, pozostawiały wiele do życzenia. Takich 
zapytań było 30 do 35 rocznie. Natomiast jeśli chodzi o to, ile za-
pytań kończyło się rzeczywistymi projektami inwestycyjnymi, to 
był to zaledwie jeden, czasem dwa projekty. Poza tym wszystkie 

większe i bardziej prestiżowe projekty były prowadzone na po-
ziomie centralnym i my nie dostawaliśmy o tym informacji. 

Wyszkolimy ludzi, 
stworzymy strefy 
przemysłowe

Z Marcinem Piątkowskim, dyrektorem Invest in Pomerania 
przy Agencji Rozwoju Pomorza, rozmawia Rafał Korbut. 

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Co postanowiliście zatem z tym zrobić?

- Uznaliśmy, że musimy sami aktywnie zacząć poszukiwać tych 
inwestorów, a nie opierać się tylko na jednym źródle zapytań. Po-
stanowiliśmy szeroko wyjść na zewnątrz - w roku 2008 udało się 
nam pozyskać dofinansowanie unijne na projekt System Promocji 
i Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego. 

Jakie były główne założenia tego projektu?

- Po pierwsze musieliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, gdzie 
mamy szukać inwestorów. W tym celu przeprowadziliśmy bar-
dzo wnikliwą analizę atrakcyjności inwestycyjnej województwa 
pomorskiego. Analiza składała się z trzech części: opisu stanu go-
spodarki regionalnej (jakie są nasze atuty, jakie słabe punkty, jakie 
szanse), przepływu kapitału na świecie (skąd płyną inwestycje, 
w ramach jakich branż, czego szukają inwestorzy) oraz zestawie-
nia tych dwóch części ze sobą (jak mocne strony regionu wpisują 
się w trendy inwestycyjne na świecie). Ostatecznie powstała lista 
branż priorytetowych, czyli takich, które dają największe szanse na 
pozyskanie inwestorów. 

Jakie to są branże?

- Sektor usługowy, ICT (od produkcji elektroniki po rozwój 
oprogramowania), logistyka, motoryzacja, chemia lekka i ener-
getyka. I na tych sześciu branżach skupiliśmy nasze działania 
promocyjne. 

Ale działania promocyjne to nie wszystko...

- Oczywiście, że nie. W trzeciej części analizy znalazła się lista 
działań, które należy podjąć, aby usprawnić proces pozyskiwania 
inwestorów do regionu. Jednym z takich działań było stworzenie 
jednego okienka do obsługi inwestorów. Okazało się bowiem, że 
było ponad 40 podmiotów zajmujących się tym! To był kompletny 
chaos informacyjny i organizacyjny, był całkowity brak koordyna-
cji. Dlatego scaliliśmy wszystkie działania tych instytucji – Agencja 
Rozwoju Pomorza stała się „liderem” całego systemu. 

Jakie to przyniosło efekty?

- Znakomite. Od 2011 roku rocznie liczba zapytań wzrosła do ok. 
120 rocznie, udało się też zamknąć aż 62 projekty inwestycyjne! To 
mówi samo za siebie. 

A teraz jakie działania prowadzicie?

- Obecnie realizujemy projekt, który rozpoczął się w styczniu bie-
żącego roku i potrwa do 2023 roku. Składa się z trzech głównych 
komponentów. Pierwsza to marketing i działania promocyjne 
(czyli to, co do tej pory robiliśmy, tylko na większą skalę). Po dru-
gie chcemy zbudować system zachęt na poziomie regionalnym. 

W jaki sposób chcecie te zachęty realizować?

- Przede wszystkim chcemy zainwestować w szkolenie ludzi, dając 
im takie kompetencje i możliwości, które będą zbieżne z zapotrze-
bowaniem przyszłego pracodawcy. W ten sposób bezpośrednio 
wesprzemy ludzi, a pośrednio inwestora. I gdy doszłoby do przy-
padku, że inwestor nie zrealizuje swojego projektu, to zainwesto-
wane przez nas pieniądze i tak zostaną w regionie.  

Podsumujmy: najważniejsze wyzwania przed wami to konty-
nuacja działań marketingowych, poszukiwanie nowych inwe-
storów, szkolenie wykwalifikowanych pracowników i....?

- I uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Do tej pory zdecydowa-
na większość zrealizowanych przy naszym udziale projektów in-
westycyjnych dotyczyła sektora usługowego. Ale to jest domena 
Trójmiasta, gdzie występują odpowiednio liczne zasoby ludzkie 
o określonych kwalifikacjach. Poza Trójmiastem szanse upatru-
jemy w działalności produkcyjnej. A jednym z najważniejszych 
czynników, które mają wpływ na to, żeby inwestorzy zdecydowa-
li się rozpocząć taką działalność, są odpowiednio przygotowane 
i uzbrojone tereny. 

Czy to mają być mniejsze tereny w różnych miejscach regionu, 
czy raczej większe obszary?

- Chcemy stworzyć co najmniej trzy duże strefy przemysłowe 
w naszym województwie. Gdy fabryki, zakłady i magazyny są 
skoncentrowane w jednym miejscu, łatwiej jest podciągnąć całą 
infrastrukturę, transport publiczny, zbudować drogi, itd. Te strefy 
w założeniu staną się  „zalążkiem” przemysłu naszego regionu. 

Gdzie takie strefy miałyby powstać?

- Mamy kilka propozycji, ale najpierw musimy dokonać wnikliwej 
analizy. Po przeprowadzeniu ewidencji i ocenie pod kątem atrak-
cyjności inwestycyjnej będzie można odpowiedzieć na pytanie, 
gdzie takie strefy mają szansę zaistnieć. Kolejnym etapem będzie 
policzenie kosztów wybudowania całej infrastruktury oraz ocena 
ryzyka. Powstanie wtedy ostateczna lista rankingowa, wówczas ru-
szymy z konkursem, gdzie właściciele najwyżej ocenionych tere-
nów będą mogli ubiegać się o dofinansowanie budowy infrastruk-
tury. Za kilka lat dysponowalibyśmy wówczas trzema, czterema, 
może pięcioma strefami, przygotowanymi już pod inwestorów. 

Czyli powstanie tych stref to nie jakaś odległa przyszłość, tylko 
pierwsze działania w kierunku ich stworzenia podejmowane są 
już teraz?

- Oceniam, że przygotowanie analizy potrwa kilka miesięcy, a la-
tem przyszłego roku ruszymy już z konkursem dotacyjnym dla 
konkretnych, wybranych terenów. Realizacja (czyli uzbrojenie te-
renów) i komercjalizacja musiałaby zakończyć się najpóźniej do 
2028 (od 2019 roku tereny będą dostępne dla inwestorów). Pod-
kreślam jednak, że 2028 rok to absolutnie ostateczny termin, my 
będziemy starali się zakończyć ten projekt do 2023 roku.



 40    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Rozwój państw opiera się na silnych obszarach metropolital-
nych, z których każdy to duży rynek pracy, obejmujący kil-
kadziesiąt gmin miejskich i wiejskich, zdolny do tworzenia 
i przyciągania nowych pomysłów i kapitału. Smart Metropolia 
odpowiada na pytania, jak przyspieszyć proces budowy konku-
rencyjnych ośrodków metropolitalnych i jak wzmocnić ich po-
zytywny wpływ na resztę kraju. Tegoroczna edycja poświęcona 
była tematowi otwartości i bezpieczeństwa metropolii w kon-
tekście współczesnych wyzwań gospodarczych, przestrzennych 
oraz społecznych.

kongreS Smart metropolia

Każdy dzień kongresu rozpoczynał się od wykładu wprowadza-
jącego i sesji plenarnej. Następnie dyskusję podzielono na trzy 
ścieżki, tj. gospodarkę, przestrzeń i społeczeństwo. Uczestnicy 
szukali systemowych i technologicznych rozwiązań sprzyja-
jących bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych. Ważnym 
punktem spotkania było omówienie roli powiązań miejsko-
wiejskich metropolii w zrównoważonym oraz bezpiecznym 
rozwoju regionów i państw.

Smart metropolia expo 

Równolegle z kongresem odbyła się dwunasta edycja Targów 
Techniki, Nauki i Innowacji organizowanych przez Międzyna-
rodowe Targi Gdańskie. Smart Metropolia Expo było wydarze-
niem, które stanowiło praktyczną odpowiedź na merytoryczną 
debatę prowadzoną podczas bloków dyskusyjnych. 

Smart metropolia eko forum 

Tegoroczna edycja Kongresu Smart Metropolia Expo została 
poszerzona o zagadnienia środowiskowe w specjalnym, dedy-
kowanym bloku Smart Metropolia Eko Forum. W tym przy-
padku osią dyskusji były dwa tematy, tj. gospodarka odpadami 
w obiegu zamkniętym oraz problemy jakości powietrza, a tak-
że związanej z tym niskiej emisji. Do dyskusji o ekologicznym 
bezpieczeństwie obszarów metropolitalnych zaproszeni zostali 
przedstawiciele różnych branż specjalizujących się w temacie 
ochrony środowiska: eksperci, prawnicy, przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, regionalnej i samorządowej, a także przed-
stawiciele świata nauki i biznesu.

O przyszłości 
metropolii
Otwartość i bezpieczeństwo były motywami przewodnimi piątej 
edycji Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia, który od-
był się w Gdańsku. Dwudniowej debacie metropolitalnej towarzy-
szyły wydarzenia Smart Metropolia Expo oraz Smart Metropolia 
Eko Forum.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Celem spotkania było rzetelne przedsta-
wienie znaczenia rewitalizacji Dolnej Wi-
sły dla rozwoju trójmiejskich oraz rzecz-
nych portów morskich, transportu kole-
jowego i lądowego oraz przedsiębiorstw 
zlokalizowanych w strefie oddziaływania 
rzeki.
Potocznie sądzi się, że dla udrożnienia 
Wisły dla żeglugi potrzebne jest pogłę-
bienie jej koryta, bo wtedy jednostki 
pływające nie będą szorować po dnie i 
osiadać na mieliznach. Tymczasem aby 
osiągnąć żeglowność rzeki, potrzebna 
jest jej kaskadyzacja, czyli wybudowanie 
stopni wodnych, przy których powstaną 
zbiorniki wodne z elektrowniami i śluza-
mi żeglugowymi.
- W 2020 roku planujemy rozpoczęcie 
budowy 3 kaskad - dwu na Wiśle i jednej 
na Odrze zapowiada wiceminister Kazi-
mierz Smoliński. Kolejne kaskady w dol-
nej części Wisły miałyby zostać rozpoczę-

te do 2030 roku. 
- Gdańsk i Pomorze zawsze związane 
były z Wisłą. Handel, transport, turystyka 
bezpieczeństwo przeciwpowodziowe - to 
główne zalety i korzyści, które przyniesie 
rewitalizacja Wisły. Chcemy, by Wisła 
była wodną autostradą. Chciałbym, by 
za mojej kadencji rozpoczęły się prace, 
rozpisane były pierwsze przetargi – ży-
czył sobie wojewoda pomorski Dariusz 
Drelich.
-Żegluga na Wiśle ma z naszej strony 
zielone światło. Liczymy na śródlądowy 
port przeładunkowy dla kontenerów w 
naszym mieście. Chcemy, aby wybu-
dowano taki suchy port w Zajączkowie 
Tczewskim - powiedział prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki. 
O zagospodarowaniu Wisły mówili też 
dwaj naukowcy z Politechniki Gdańskiej 
i dr Janusz Granatowicz z firmy Energa 
Invest Gdańsk. 

O Dolnej Wiśle 
w Tczewie

stWiaMy na transport 
drogaMi WodnyMi

dowano po 3 stopnie wodne rocznie, w 
sumie kraj ten ma ich 1200, Polska tyl-
ko osiem. U nas większość przewozu 
towarów odbywa się transportem dro-
gowym, niewielka kolejowym, a wręcz 
symboliczna – wodnym. Komisja Euro-
pejska zobowiązuje nas do zmiany tej 
struktury. Dlatego musimy udroznić 
drogi wodne. Chcielibyśmy, by 30 proc. 
transportu towarów odbywało się dro-
gami wodnymi.

kaziMierz sMoliński
Wiceminister Infrastruktury 
i Budownictwa

„Zagospodarowanie i znaczenie Dolnej Wisły dla gospodarki re-
gionów i kraju” to tytuł konferencji, która odbyła się 22 listopada 
w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Biuro Poselskie Posła Kazimierza Smolińskiego
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Porozumienie w tej sprawie podpisali: Małgorzata Jasnoch – pre-
zes zarządu Inkubatora „Starter”, Joanna Grandzicka – wiceprezes 
zarządu „Startera”, Alan Aleksandrowicz – prezes zarządu Gdań-
skiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, Łukasz Greinke – prezes 
zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA oraz Bożena Jankowska – 
wiceprezes zarządu Morskiego Portu Inkubator ma służyć mło-
dym przedsiębiorstwom. z branży portowo – logistycznej.
Jak mówi prezes Portu Gdańsk Łukasz Greinke:-Bez innowa-
cyjności, bez nowoczesności, nasza gospodarka, także morska, 
nie ma szans w świecie. Możemy stać się jedynie powielaczami, 
odtwórcami, monterami. Chodzi zaś o to, byśmy zaczęli tworzyć 
coś oryginalnego, polskiego. Dlatego, nauka, wynalazcy, młode 
firmy, powinni znaleźć się bliżej biznesu.
Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „Starter” został wytypo-
wany do realizacji tego zadania, ponieważ ma już spore doświad-
czenia i osiągnięcia w pomaganiu startupom – początkującym 
firmom, młodym, stażem lub wiekiem, przedsiębiorcom. Inku-
bator ma rozpocząć pracę na początku 2017. Firmy, które wezmą 

udział w tym przedsięwzięciu, będą mogły liczyć na wsparcie 
intelektualne, przestrzeń biurową przeznaczoną dla Inkuba-
tora Morskiego oraz na „coworking”.
W wydarzeniu wzięli również udział Andrzej Bojanowski 
- zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej – 

który przedstawił regionalną wizję rozwoju inkubatora morskie-
go oraz międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju branży 
morskiej, oraz Mare Straetmans, dyrektor zarządzający akcele-
ratora PortXL z Rotterdamu, który jest największym w Europie 
programem wdrażającym nowatorskie, okołoportowe rozwią-
zania. a także Roel Ubaghs – szef innowacyjności w między-
narodowej firmie Vopak, zajmującej się transportem płynnych 
ładunków w terminalach. Obydwaj goście zagraniczni chcieli 
poznać polskie startupy i nawiązać kontakt z nimi.
Po zawarciu porozumienia odbył się finał Maritime Startup 
– przedstawienie propozycji wymyślonych przez kilkanaście 
młodych firm z branży portowo – morskiej i logistycznej, któ-
re wcześniej uczestniczyły w warsztatach a teraz chciałby wziąć 
udział w tym programie.Największe uznanie zdobył zespół,„Au-
toDron” z Gdyni, która stworzył zdalnie sterowany aparat do po-
miaru głębokości.

Powstał Inkubator Morski
W siedzibie Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter” w Gdańsku, w piątek, 25 listopada 
2016 roku, zainaugurował działalność Inkubator Morski. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
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W gdyńskim porcie oddano do użytku 
dwa kolejne obiekty  nowoczesny maga-
zyn wysokiego składowania oraz zasobnię 
o powierzchni 8 tys. m².

Nowy magazyn przy ul. Polskiej uwzględnia 
możliwość wysokiego składowania różnych 
ładunków drobnicowych, w tym - dzięki 
spełnieniu wymagań sanitarno-higienicz-
nych -  artykułów spożywczych w opako-
waniach. Obiekt o powierzchni użytkowej 
ponad 5 tys. m² składa się z trzech komór 
magazynowych wraz z rampami, częścią 
biurową i zapleczem parkingowym.
Nowoczesna konstrukcja umożliwi docelowo 
podział wszystkich komór magazynowych  
na mniejsze części (moduły) za pomocą 
łatwych do montażu i demontażu ścianek 
działowych. W niewyburzonej i odrestau-
rowanej zgodnie z wymogami Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Gdyni części 
starego budynku będą się znajdowały po-
wierzchnie biurowe.
Jednocześnie na Nabrzeżu Francuskim, 
w sąsiedztwie budynku Dworca Morskiego, 
powstaje zasobnia o powierzchni ok. 8 tys. 
m² przeznaczona do składowania takich ła-
dunków jak np. węgiel, koks, kruszywa.

Wśród aktywnych uczestników tego 
wydarzenia nie mogło zabraknąć 
także Portu Gdańsk, który już po raz 
czwarty zaznaczył swoją obecność 
na targach prezentując na stoisku 
potencjał portu, jego obecne moż-
liwości w zakresieobsługi ładun-
ków, ale także możliwości składo-
we i magazynowe portu.
Zwłaszcza ta ostatnia tematyka cie-
szyła się największym zainteresowa-
niem wśród odwiedzających, którzy 
licznie przybywali na stoisko portu. 
Wśród nich obecni byli nie tylko 
krajowi przedstawiciele branży TSL, 
ale w dużej mierze reprezentanci bia-
łoruskich i ukraińskich firm trans-
portowo-logistycznych, którzy nie 
skrywali swojego zainteresowania 
współpracą z Portem Gdańsk.

Tegoroczna edycja targów jak co roku 
przyciągnęła rzesze przedstawicieli 
szeroko pojętej branży transporto-
wej, aczkolwiek bieżący rok pokazał 
szczególne zainteresowanie ofer-
tą Gdańska, co wyraźnie widoczne 
było na stoisku portu. Podkreślano 
chęć zmiany dotychczasowych roz-
wiązań logistycznych. Poszukiwano 
alternatywnych łańcuchów dostaw, 
szybszych i tańszych rozwiązań trans-
portowych. Podkreślano potrzebę po-
szukiwania alternatyw logistycznych 
wśród wschodnich portów morskich, 
które w przeciwieństwie do portów 
zachodnich nie dotknął jeszcze pro-
blem kongestii istotnie spowalniający 
proces dostaw ładunków do rynków 
docelowych.

noWa zasobnia 
i noWoczesny 
Magazyn

POrt GDańsk 
na międzynarodowych 

targach
Stoisko Portu Gdańsk pojawiło się na IV edycji Międzynaro-
dowych Targów Transportu i LogistykiTransPoland 2016, któ-
re zorganizowano w Warszawie. Ta impreza targowa  przy-
ciągnęła do stolicy setki przedstawicieli branży TSL, w tym-
przewoźników kolejowych, drogowych, spedytorów, impor-
terów oraz eksporterów.

TEKST: Port Gdańsk | ZDjĘcIE: Port Gdańsk
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SZKUNER ma za sobą trudne okresy, 
podczas których jego sytuacja systema-
tycznie się pogarszała. Rok 2014 Szkuner 
zakończył ujemnym wynikiem finan-
sowym w wysokości 3,6 mln. W 2015 
strata zmniejszyła się do 2,3 mln, a celem 
w roku bieżącym jest osiągnięcie równo-
wagi finansowej, dzięki czemu od 2017 
firma może zacząć  zarabiać. 
Gdy Michał Hernik obejmował stery 
SZKUNERA, do zagospodarowania było 
kilkanaście mln złotych dotacji unijnej, 
z terminem wykorzystania do końca 

czerwca 2015 roku. Nie było łatwo, (biorąc 
pod uwagę procedury administracyjne, 
długotrwałe z zasady) i sensownie wydać 
tyle pieniędzy. O tym, że podjęte wtedy 
decyzje były trafne, świadczy zmniejszanie 
się zadłużenia i rozwój firmy, co jest efek-
tem przeprowadzonej wtedy modernizacji 
parku maszynowego. A w uelastycznieniu 
końcowych terminów rozliczeń pomógł 
starosta Jarosław Białk. Ponieważ kupio-
no całe linie technologiczne, poprawiła 
się jakość produktów, wydajność, zwięk-
szyły możliwości produkcyjne. Inwestycje 

z jednej strony usprawniły pracę, z drugiej 
ją ułatwiły. Zmniejszyły wysiłek fizyczny 
pracowników, ponieważ zbędne stało się 
ręczne wysypywanie połowów na taśmę 
do obróbki, a trzeba pamiętać, że w zakła-
dzie przerabia się dziesiątki ton surowca 
dziennie.  Zminimalizowano uciążliwą 
ręczną obróbkę ryb nożami, teraz więk-
szość prac wykonują maszyny a pracow-
nice przeprowadzają ewentualną korektę 
ich pracy. Cały proces obróbki ryb został 
zautomatyzowany. 
Gdy Michał Hernik z obawami, ale odważ-

- Nareszcie właściwy człowiek na właściwym miejscu – tak mówi wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Puckiego Michał Kohnke o prezesie „SZKUNER” Sp. z o.o. Michale Herniku.
Z punktu widzenia starosty powiatu puckiego Jarosława Białka postawienie na nowego prezesa to 
była dobra decyzja. Port we Władysławowie jest jedynym w Polsce którego właścicielem jest powiat. 
A przedsiębiorstwo SZKUNER  jest sercem portu. Kiedyś było w pasie nadmorskim naszego woje-
wództwa pięć  firm o podobnym profilu, ale albo się sprywatyzowały albo przestały istnieć. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Wahadło 
 ruszyło w górę
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nie, zaczynał w SZKUNERZE rok 2015, 
musiał od razu zmierzyć się z problemem, 
że Ministerstwo Obrony już wszczęło pro-
cedury zmierzające do odebrania SZKU-
NEROWI koncesji na remont jednostek 
wojskowych . Na szczęście udało się mu 
w lutym 2015 roku proces ten zatrzymać. 
Ujawniła się następna słabość firmy –  brak 
inwestycji w wielu obszarach funkcjono-
wania firmy jak stocznia, port oraz stan 
techniczny kutrów. Od tego czasu remon-
ty są systematycznie przeprowadzane:
- Na tyle, na ile nas stać – mówi prezes 
Hernik, bo przecież finansów brakuje, 
więc przyspieszyć się nie da. Ale udało się 
stworzyć zespół ludzi z pasją, dla których 
uratowanie firmy to też wyzwanie zawo-
dowe. Z ich pomocą wyremontowaliśmy 
budynek socjalny dla pracowników (po-
przednio warunki były takie, że wołały 
o pomstę do nieba), poprawiamy infra-
strukturę slipów, kutry remontujemy eta-
pami. Sporą inwestycją którą realizujemy 
jest wyposażenie wszystkich jednostek 
prowadzących połowy w nowoczesne 
echosondy do rozróżniania biomasy ryb. 
Wykrywają one nie tylko gdzie jest ławica, 
ale też jaki procent jest w niej niewymiaro-

wych ryb. Wtedy rybacy wiedzą czy warto 
zarzucać sieci, bo łowienie zbyt małych 
ryb, to gospodarka rabunkowa. Trzeba 
przyznać, że w początkowych miesiącach 
2016 roku połowy były rewelacyjne  - nie-
raz nawet po kilku godzinach trałowania 
kutry wracały do portu z pełnymi  ładow-
niami. Liczymy, że początek 2017 będzie 
podobny, więc z niecierpliwością czeka-
my na nowe limity połowowe.
 W pierwszym kwartale br. produkcja 
„rybna” wzrosła kilkukrotnie w porów-
naniu do roku ubiegłego. Dzięki inwesty-
cjom w w nowe linie produkcyjne, moż-
na było zawierać umowy z poważnymi 
kontrahentami, bo było pewne, że firma 
jest wstanie z takich umów się wywiązać. 
Pojawiły się nowe miejsca pracy – w 2016 
roku daliśmy pracę dodatkowo około 40 
osobom. 
Są też minusy w sytuacji przedsiębiorstwa 
– niedostatek wykwalifikowanej kadry 
i brak tzw. poduszki finansowej. Władze 
SZKUNERA  myślą jak temu zaradzić. 
Chcą znów skorzystać z funduszy unij-
nych, bo dzięki temu przyszłość firmy 
będzie jeszcze stabilniejsza. Najpilniejsze 
potrzeby to gruntowna modernizacja 

chłodni amoniakalnej oraz fabryki lodu, 
która zaopatruje kutry wypływające na 
połów. Obie instalacje są mocno przesta-
rzałe, a przecież podstawą sukcesu w go-
spodarce rybnej jest, aby ryby docierały 
do przetwórni w najświeższym stanie jaki 
tylko jest możliwy.
Nadzieją napawa też polityka Minister-
stwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śród-
lądowej, która zakłada szereg udogodnień 
dla przemysłu stoczniowego. Aby wspól-
nie działać dla dobra tej części produkcji, 
władze SZKUNERA postanowił przystą-
pić do Forum Pracodawców Przemysłu 
Okrętowego.
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Medialnym tego wyrazem była letnia 
akcja promocyjna: ODKORKUJ SIĘ 
W PUCKU. Miasto leży kilka kilome-
trów od nadzwyczaj w sezonie letnim za-
pchanej, drogi wiodącej z głębi Polski na 
Półwysep Helski. Kierowców, tkwiących 
w permanentnym korku, witał na wyso-
kości zjazdu do Pucka ogromny balon 
w kształcie korka z napisem: CZY WI-
DZISZ TEN KOREK? ODKORKUJ SIĘ 
W PUCKU. Jego bliźniak widniał przy 
kolejnym zjeździe do miasta (na wyso-
kości McDonalds) z tekstem: „A TY NA-
DAL W KORKU – ODKORKUJ SIĘ… 
WJEDŹ DO PUCKA” Był to hit reklamo-
wy tego lata. Kolejnym etapem promo-
cji był podest ustawiony na wjeździe do 
miasta w iście plażowym klimacie. Pia-
sek, jaskrawo żółty parawan z pieczątką 
„ZWIĘKSZ APETYT NA PUCK” stano-
wiący tło letniej scenografii, podwójne 
leżaki z tym samym hasłem, dwie sympa-
tyczne dziewczyny w koszulkach z logo 
miasta i duuuużo rozdanych ulotek. Ta-
kie były dwie lipcowe soboty tegorocz-
nych wakacji (23.07 i 30.07). 
-Dziewczyny wręczały ulotki z kalenda-
rzem imprez miasta na lipiec i sierpień 
oraz mapki informacyjne, zachęcając tym 
samym kierowców do odwiedzenia naszej 
urokliwej  miejscowości i udziału w im-
prezach – mówi Burmistrz Miasta. Jeśli 
nawet wczasowicze woleli jak najszybciej 
dotrzeć na docelowe kwatery i odpocząć 
po męczącej jeździe, to na pewno zapa-
miętywali hasło i wracali do Pucka póź-
niej, szczególnie, że atrakcji letnich było 

sporo. Na efekty nie trzeba było długo 
czekać. Plaża strzeżona w Pucku pęka-
ła w szwach od ilości turystów. „Plażing 
smażing” zamiast popularnego na całym 
półwyspie „parawaningu” przyciągnął 
koneserów spokoju na piękną pucką pla-
żę. A to dopiero początek – zapewniają 
władze miasta. Co będzie za rok? 
- Czas pokaże. Pomysłów na dalszą, być 
może jeszcze ciekawszą promocję na 
pewno nie zabraknie - podkreśla Hanna 
Pruchniewska. 
Ale dla puckich władz priorytetową spra-
wą jest:

„ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA
PORTU W PUCKU DLA
UMOŻLIWIENIA ROZWOJU 
JEGO FUNKCJI RYBACKICH, 
TURYSTYCZNYCH I ŻEGLARSKICH”

- To będzie duży wysiłek dla puckiego 
samorządu – przyznaje burmistrz Hanna 
Pruchniewska, ale gdy będziemy mieli 
nowoczesną przystań i marinę, będziemy 
mogli w pełni wykorzystać naturalne bo-
gactwo miasta, którym jest Zatoka Pucka. 
Na razie Gmina Miasta Puck przygoto-
wała dokumentację, niezbędną do reali-
zacji tego przedsięwzięcia. Potrzebne są 
na to 42 miliony złotych, więc konieczne 
jest sięgniecie po fundusze unijne i mini-
sterialne. Jeśli to się uda, będzie dużo no-
wego, w tym 180-metrowe molo, szersza 
Zielona Plaża i ponad 200 miejsc posto-
jowych dla jachtów.

Zwiększyć 
apetyt na Puck!

- Wraca „Moda na Puck” – mówią szefowe puckiego samorządu: bur-
mistrz Hanna Pruchniewska i jej zastępczyni Lucyna Boike-Chmielińska.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: UM Puck

Hanna prucHniewSka, 
Burmistrz Pucka

lucyna Boike-cHmielińSka, 
wiceburmistrz Pucka.
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Niech ten magiczny czas
Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie Państwu wyciszenie,

radość i nadzieję na lepsze jutro.
Niech każda chwila dostarcza

niezapomnianych wrażeń.
A Nowy Rok 2017

wiele zdrowia, energii i sukcesów.

W imieniu władz samorządowych
oraz pracowników Urzędu Miasta Puck

życzą

REALIZACJA PROJEKTU, ZE WZGLęDU NA JEGO SKALę
ORAZ KOSZT, PODZIELONA ZOSTAłA NA II ETAPY:

I etap realizacji inwestycji jest częścią przedsięwzięcia strategicz-
nego Województwa Pomorskiego  pn. „Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”,  a jego 
realizacja jest planowana przy współudziale środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Szacunkowy koszt I etapu: około 20,0 mln zł.  
Tyle planuje się wydać na budowę części Falochronu Północne-
go dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowa-
niem, budowę stałego pomostu połączeniowego wraz z trzema 
pomostami pływającymi dla jachtów (miejsca dla 98 jachtów) 
oraz na przygotowanie nasady zaplecza portu.
II etap przedsięwzięcia, dzięki staraniom władz Miasta, został 
wpisany przez Ministra Sportu i Turystyki do „Programu inwe-
stycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”. Obecność planowa-
nej inwestycji w Planie Wieloletnim pozwoli sięgnąć po środki 
ministerialne na realizację zamierzenia w najbliższych latach.  
Szacunkowy koszt II etapu: około 21,8 mln zł. Potrzebne będą 
na: dokończenie budowy Falochronu Północnego dla osłony 
Basenu Rybackiego, wystawienie 2 pomostów pływających dla 
jachtów po wschodniej stronie pomostu dojściowego (miejsca 
dla 108 jachtów), budowę przedłużenia Falochronu Wschod-
niego, dokończenie budowy nasady zaplecza portu oraz budowę 
nowych miejsc parkingowych i zimowania jachtów na terenach 
obecnej Puckiej Gospodarki Komunalnej. W ramach II etapu 
powstać ma też obiekt o przeznaczeniu treningowym i regato-
wym, z możliwością rozgrywania zawodów rangi mistrzostw 
krajowych i międzynarodowych w żeglarstwie i sportach mo-
torowodnych w konkurencjach olimpijskich, nieolimpijskich, 
w kategorii seniorów, młodzieży i juniorów. Planowana realiza-
cja inwestycji uzyskała poparcie Polskiego Związku Żeglarskie-
go. Ośrodek w założeniu ma być jedną z głównych baz szkole-
niowych kadry narodowej PZŻ.

- KIEDY ROZBUDOWA PORTU 
BęDZIE MOGłA SIę ROZPOCZĄć?

- Nie od razu, bo inwestycja planowana przez Miasto Puck – infor-
muje burmistrz Hanna Pruchniewska - musi zostać poprzedzona 
budową zachodniego falochronu osłonowego, którą realizować 
ma Urząd Morski w Gdyni. Na razie tam, gdzie planuje się inwe-
stycje, wykonano dodatkowe prace archeologiczne. Jest to stano-
wisko archeologiczne osady wczesnośredniowiecznej. Może przy 
okazji tych badań miastu przybędzie nowa atrakcja historyczna!? 
Jeśli mowa o funduszach - rozstrzygnięcie konkursów na oba eta-
py rozbudowy portu nastąpi na początku 2017 roku.

PAMIęTAMY O OCHRONIE ŚRODOWISKA 
– ZAPEWNIA WICEBURMISTRZ 
LUCYNA BOIKE-CHMIELIńSKA

Chcemy też zdobyć środki finansowe na modernizację kanaliza-
cji sanitarnej – zapowiada Pani wiceburmistrz. Obecnie kanali-

Przewodniczący 
Rady Miasta Puck 

Piotr Kozakiewicz     

zacja jest ogólnospławna tj. tym samym kolektorem odprowa-
dzane są ścieki komunalne i wody opadowe, poza tym istniejące 
urządzenia są w złym stanie technicznym. Planujemy pozyskać 
ok.  60 mln złotych dotacji z Ministerstwa Środowiska, decyzja 
w tej sprawie zapadnie I półroczu 2017 r. Z programu ZIT (Zin-
tegrowane Inwestycje Terytorialne), związanego z Obszarem 
Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot,  mamy nadzieję 
zdobyć fundusze na termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej: Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Rekreacji oraz budynków szkół.

 DUMNI Z PRZESZłOŚCI MIASTA

Historia naszego miasta jest imponująco długa i nadzwyczaj cie-
kawa – mówi wiceburmistrz Lucyna Boike- Chmielińska. Cza-
sem nawet trochę utrudnia nam inwestycje, jak osada wczesno-
średniowieczna na terenie portu, której ślady badają właśnie ar-
cheolodzy, choć z drugiej strony chwalebna przeszłość miasta jest 
dodatkowym magnesem dla turystów. Bardzo ją szanujemy – na 
przykład hejnał z wieży ratuszowej jest grany zawsze o godzinie 
13.48. Dlaczego o tak nietypowej porze? Ponieważ jest w niej za-
mknięty termin nabycia praw miejskich – rok 1348. Żadne miasto 
w Polsce, prócz nas, nie może się pochwalić tak atrakcyjną histo-
rią kaperską. Pucki Dzień Kapra obchodziliśmy w tym roku 6. 
sierpnia. Kapitan Jerzy Radomski przypłynął na swym „Czarnym 
Diamencie” prosto z wyprawy dookoła świata. Pani Burmistrz od 
razu przekazała mu klucz do miasta, ale bez obaw, bo współcześni 
kaprowie nie napadają, nie rabują tylko z nami się bawią i ucztu-
ją. Mamy też w Pucku, o czym mało kto wie, fundamenty po 
dawnym zamku krzyżackim. Chcielibyśmy je odkryć i pokazać 
społeczności, więc szukamy różnych źródeł pozyskania dofinan-
sowania na ten projekt.

Burmistrz 
Miasta Puck

 Hanna Pruchniewska
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W Starogardzie działa... 
Kasyno Oficerskie
Jest to z pewnością ewenement na skalę województwa, a może nawet i kraju, gdzie nie żadna instytucja, 
a ludzie dobrej woli skupieni w stowarzyszeniu stworzyli... Muzeum 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 
Chodzi o Kasyno Oficerskie działające od kilku miesięcy przy ul. Sobieskiego w Starogardzie Gdańskim.

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: Rafał Laskowski

Na zdjęciu od lewej: piotr kropidłowski, stefaN scharmach i krzysztof laNdowski
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Celem Stowarzyszenia „Szwadron Ka-
walerii im. 2. Pułku Szwoleżerów Ro-
kitniańskich" było przywrócenie funkcji 
i wyglądu Kasyna do tego, jakie istniało 
w latach 1926 – 1939. Budynek został za-
kupiony od Gminy Miejskiej Starogard. 
Dysponując materiałami, dokonano nie-
zbędnych prac adaptacyjnych, remonto-
wych oraz wyposażenia obiektu. 
Niestety, budynek w chwili przejęcia 
był w bardzo złym stanie technicznym. 
Przez wiele lat mieściła się w nim bi-
blioteka, był intensywnie eksploatowany 
i niestety nie remontowany. Przez dwa 
sezony poprzedzające przejęcie obiek-
tu był nieogrzewany, co spowodowało 
nieodwracalne zmiany w posadzkach 
i stropach budynku. Wymianie podlega-
ły wszystkie instalacje. Naprawić trzeba 
było mury budynku oraz konstrukcję 
dachu.
Budynek wymagał remontu i ogromnych 
nakładów. Najważniejsze jest jednak 
to, że odzyskano coś, co dla wszystkich 
miłośników historii znaczy coś więcej 
niż tylko wymiar materialny. Odzyskali 
bowiem pułkową relikwię, w której czuć 
klimat II Rzeczypospolitej, w której go-
ścił prezydent Mościcki, gen. Wieniawa-
Długoszowski i wiele innych zacnych 
osobistości. Dzięki wielkiemu zaanga-
żowaniu członków stowarzyszenia byłe 
Kasyno Oficerskie nie podzieliło losów 
starogardzkich młynów. Budynek, znaj-

dujący się przy ul. Sobieskiego 14, odzy-
skał dawny blask.
Niedawno odbyło się w nim wyjazdowe 
posiedzenie Zarządu Starogardzkiego 
Klubu Biznesu - Związku Pracodawców. 
Przedsiębiorcy mieli okazję zapoznać się 
z zakresem prac restauracyjnych i kon-
serwatorskich wykonanych w celu przy-
wrócenia świetności temu obiektowi 
i precyzyjnego odtworzenia jego przed-
wojennego charakteru. 
- Duże wrażenie na uczestnikach zrobiły 
działania na rzecz powstania muzeum 
oraz zgromadzenie bezcennych pamią-
tek i eksponatów pułkowych - podkreśla 
Edward Sobiecki, dyrektor biura SKB – 
ZP. - Przedsiębiorcy podkreślali, że jeśli 
ma się wizję i konsekwencję w działa-
niu można zrobić wszystko. Jest to za-
sługa pasjonatów tego przedsięwzięcia 
m.in. Krzysztofa Landowskiego i Stefa-
na Scharmacha, którzy zaprezentowali 
nam olbrzymią wiedzę historyczną na 
temat pułku oraz przedstawili plany na 
przyszłość.
Budynek przy ul. Sobieskiego służy nie 
tylko do ważnych spotkań. Na co dzień 
stanowi przede wszystkim muzeum. Zo-
baczymy tam salę generalską, w której 
gościli oficerowie, a także salę prezydenc-
ką, gdzie uroczyście żegnano dowódców 
i witano nowych. W tej ostatniej wiszą 

obrazy dowódców pułku i patrona sali, 
prezydenta Mościckiego. Uwagę przy-
ciąga również wystrój, podłoga oraz... 
elementy karciane umieszczone w balu-
stradzie balkonu przeznaczonego daw-
niej jak i dziś dla orkiestry. Całe Kasyno 
Oficerskie odtworzono w klimacie II RP, 
dlatego w kolejnych trzech salach, tyle 
że na piętrze, zgromadzono pamiątki 
podarowane m.in. przez rodziny Szwo-
leżerów oraz osoby prywatne.
- Choć muzeum działa dopiero od 11 
czerwca tego roku, to już cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem - podkre-
ślają szef kancelarii szwadronu Dariusz 
Michalski oraz kronikarz i kustosz pla-
cówki, Stanisław Michalski. - Odwie-
dzają nas nie tylko uczniowie szkół pod-
stawowych i gimnazjów. Gościł u nas 
też wiceminister kultury i dziedzictwa 
narodowego - Jarosław Sellin, prezes In-
stytutu Pamięci Narodowej - dr Jarosław 
Szarek, a także profesorowie i studenci 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Chętnie zaglądają tu również sami 
mieszkańcy Starogardu i okolic.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania 
muzeum znajdą Państwo na stronie 
internetowej 2szwol.pl
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Stawki podatku od środków trans-
portowych pozostają bez zmian tj. 
na poziomie stawek obowiązują-
cych w roku 2016. Decyzja ta jest 
zgodna z podjętą 30 października 
2015 roku deklaracją w sprawie 
stabilnych stawek podatku od środ-
ków transportowych na terenie 
gminy Cedry Wielkie w perspek-
tywie długoletniej tj. do 2025 roku, 
uwzględniającej wymogi ustawowe 
zawarte w ustawie z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.
Stawki podatku od nieruchomości 
w roku 2017 pozostają na poziomie 
stawek obowiązujących na terenie 
gminy w roku 2016, za wyjątkiem 
stawki od gruntów pod wodami 
powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi pły-
nącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych, która uległa obniżeniu z 4,58 

zł od 1 ha powierzchni na 4,54 zł.
Również od budynków związanych 
z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych 
świadczeń z 4,65 zł od 1 m2po-
wierzchni użytkowej na 4,61 zł, co 
wynika z obniżenia górnych granic 
stawek kwotowych określonych 
w ustawie.
Natomiast w roku 2017 obowią-
zywał będzie niższy podatek rol-
ny:obliczony według średniej ceny 
skupu żyta za 11 kwartałów po-
przedzających kwartał poprzedza-
jący rok podatkowy, który na rok 
podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł.
- od 1 ha przeliczeniowego grun-
tów - równowartość pieniężną 2,5 
q żyta, tj.131,10 zł
- od 1 ha gruntów równowartość 
pieniężną 5 q żyta, tj. 262,20 zł.

Gmina Cedry Wielkie przystąpiła do realizacji 
projektu pn.„Lepszy start młodego żuławiaka-
”współfinansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 15 listopada 2016 
r. Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie 
podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę 
o dofinansowanie projektu.

Głównym celem projektu jest podniesienie pozio-
mu jakości edukacji ogólnej na terenie Gminy Ce-
dry Wielkie w zakresie kompetencji niezbędnych 
na rynku pracy u minimum 630 uczniów oraz mi-
nimum 70 nauczycieli. Cel ten będzie realizowa-
ny poprzez organizację zajęć podnoszących kom-
petencje matematyczno-przyrodnicze, językowe, 
kompetencje społeczne nastawiane na pracę twór-
czą, eksperyment, z wykorzystaniem aktywizu-
jących metod nauczania, nowoczesnych pomocy 
i sprzętu medialnego oraz wsparcie logopedyczne 
i psychologiczne uczestników projektu. Ponadto 
realizowane będą pozaszkolne formy rozwijania 
kompetencji poprzez wycieczki edukacyjne i obo-
zy. Wsparciem doskonalenia zawodowego objęci 
zostaną także nauczyciele w zakresie TIK (Tech-
nologia Informacyjno-Komunikacyjna), udosko-
nalającego nauczanie przedmiotów matematycz-
no-przyrodniczych, technik motywowania ucznia 
oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.
W ramach projektu odbędzie się również wypo-
sażenie 6 szkół z terenu Gminy Cedry Wielkie 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia 
TIK, w tym: doposażenie czterech sal w Szkołach 
Podstawowych do prowadzenia zajęć z logopedii, 
zakup Zestawów Interaktywnych oraz wyposaże-
nie pracowni przyrodniczych, Wyposażenie czte-
rech pracowni matematycznych w szkołach pod-
stawowych i 2 językowych w Gimnazjach, oraz 
wykonanie adaptacji sali komputerowej w Szkole 
Podstawowej w Wocławach oraz montaż drzwi wy-
ciszających do gabinetu logopedycznego w Szkole 
Podstawowej w Giemlicach. Dodatkowo chcąc 
zaangażować w przedsięwzięcie jak największą 
liczbę uczestników, w szczególności dzieci i mło-
dzież, Janusz Goliński ,Wójt Gminy Cedry Wielkie 
zadeklarował przekazanie 65 tabletów najbardziej 
aktywnym uczniom.
Projekt będzie realizowany do 31.08.2018 r.

edukacja 
na pierWszyM 
Miejscu

Podatki 
bez większych 
zmian
Radni Gminy Cedry Wielkie na sesji w dniu 18 listopada 
2016 podjęli uchwały w sprawie stawek podatków od 
nieruchomości i środków transportowych w 2017 roku.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Wejherowo
rewitalizuje się
Nie tylko inwestycje drogowe i zagospodarowanie przestrzeni, ale także kwestie społeczne (dotyczą-
ce pomocy społecznej, bezrobocia) zostały uwzględnione w planie rewitalizacji Wejherowa, którego 
opracowywanie właśnie dobiega końca. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Lokalny Program Rewitalizacji (LPR) jest niezwykle istotny dla 
Wejherowa, gdyż wytycza kierunki rozwoju miasta, uwzględ-
niając wiele aspektów, zarówno społecznych, gospodarczych, jak 
i przestrzennych. Obecnie LPR zostanie przedstawiony do za-
akceptowania przez marszałka województwa, kolejnym etapem 
będzie jego realizacja. 
- Proces tworzenia lokalnego programu rewitalizacji, rozpoczę-
liśmy w lipcu 2014 roku – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - Powstał wówczas zespół, złożony z kil-
kunastu osób, zarówno urzędników, jak i innych osób zaangażo-
wanych w rozwój miasta (m.in. Wejherowskiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej). Zespół ten składa się z przedstawicieli różnych dzie-
dzin. Dlaczego? Ponieważ rewitalizację prowadzimy w kilku ob-
szarach: społecznym, przestrzennym i gospodarczym. 
Jednocześnie z powołaniem zespołu został wybrany wykonawca, 
który miał za zadanie opracować ten program. To zadanie powie-
rzono znanej pomorskiej uczelni, czyli Politechnice Gdańskiej. 
Prof. Piotr Lorens z Wydziału Architektury miał stworzyć LPR, 
którego jednym z najważniejszych elementów było opracowanie 
pod tytułem „delimitacja obszaru rewitalizacyjnego” (chodziło 
o ustalenie granic, w których program będzie realizowany).
- Musieliśmy znaleźć w mieście obszar, który według wskaźników 
narzuconych nam przez urząd marszałkowski, jest najbardziej 
zdegradowany – wyjaśnia Beata  Rutkiewicz. - Są to wskaźniki 
społeczne (np. procent osób korzystających z zasiłków pomocy 
społecznej, udział osób długotrwale bezrobotnych wśród osób 
w wieku produkcyjnym, liczba przestępstw, liczba uczniów któ-
rzy nie otrzymali promocji do następnej klasy), przestrzenne 
(liczba budynków sprzed 1970 roku, przeciętna powierzchnia 
lokalu użytkowego na osobę, udział procentowy budynków wy-
magających remontu) i gospodarcze (m.in. liczba podmiotów 
gospodarczych, odsetek osób w wieku poprodukcyjnym, wiel-
kość dochodu gminy z podatku od nieruchomości). Całe miasto 
zostało podzielone na jednostki urbanistyczne i w każdej jedno-
stce musieliśmy sprawdzić te wskaźniki, porównać ich wartość 
do ogólnych wartości w mieście oraz województwie pomorskim. 
W efekcie powstał dokument, który został przedstawiony do ana-
lizy do urzędu marszałkowskiego. 
Po zatwierdzeniu przez urząd marszałkowski delimitacji przystą-
piono do kolejnego etapu, którym były konsultacje z mieszkań-

cami oraz spotkanie z radnymi. Ten etap praktycznie zakończył 
proces tworzenia lokalnego programu rewitalizacji. Gotowy do-
kument trafi teraz do urzędu marszałkowskiego i zostanie zwe-
ryfikowany, później na sesji radni miasta będą głosować nad jego 
przyjęciem. 
Warto zaznaczyć, że od ubiegłego roku zmieniła się cała koncep-
cja i sposób patrzenia na rewitalizację w mieście. Wcześniej były 
wyznaczone obszary, które przede wszystkim wymagały działań 
inwestycyjnych (np. ulica Wałowa, Park) i samorząd to realizo-
wał. Obecnie wszelkie tzw. działania twarde (remontowe i inwe-
stycyjne) muszą wynikać z czynników społecznych. 
- Oznacza to, że rewitalizowane będą te obszary, w których dia-
gnoza pokazała największe problemy w sferze społecznej na tle 
miasta i województwa – wyjaśnia Prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. - I dopiero, gdy tak zdiagnozujemy obszar, możemy za-
stanowić się nad przestrzenią w tym rejonie. W trakcie konsul-
tacji społecznych pojawiło się wiele znanych już pomysłów, ale 
kilka również zupełnie nowych. Jednym z tych nowych zadań, 
jakie znalazło się w programie rewitalizacji, to podwórka wejhe-
rowskie. Duże przestrzenie w mieście są w zasadzie odnowione, 
natomiast mieszkańcom zaczyna brakować zagospodarowanych 
miejsc, znajdujących się najbliżej ich miejsca zamieszkania. Nie 
jest to łatwe, bo w przypadku, gdy teren nie należy do miasta, 
tylko np. do wspólnoty mieszkaniowej czy spółdzielni, wszyscy 
muszą się zgodzić zarówno na partycypację w kosztach, jak i na 
samą koncepcję zagospodarowania terenu. Inne ważne zadanie 
to renowacja chodników  i ulic. Jednym z projektów, który zdobył 
największą ilość punktów w trakcie spotkań z mieszkańcami jest 
znany już w Wejherowie temat pn. „Wodne Ogrody”, czyli rewi-
talizacja starego basenu i stworzenie tam przestrzeni rekreacyjnej. 
W programie znalazło się też wiele projektów miękkich (festyny, 
warsztaty, wyjazdy, spotkania integracyjne, pomoc osobom bez-
robotnym, wsparcie dla przedsiębiorców, itd.).
Głównym celem, dla którego powstał lokalny program rewitali-
zacji, jest pozyskiwanie pieniędzy unijnych. Jak podkreśla Prezy-
dent, bez tego programu nie byłoby mowy o zdobyciu środków 
z funduszy UE.
Oprócz tego miasto prowadziło i nadal prowadzi mniejsze dzia-
łania rewitalizacyjne z budżetu miasta, jak odnawianie parku 
miejskiego, zmiana systemu ogrzewania (zarówno w budynkach 
komunalnych, budynkach wielorodzinnych, jak domach jedno-
rodzinnych) rozmaite inwestycje drogowe czy w końcu przyznaje 
dotacje na odnowę zabytkowych budynków.
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Były wspomnienia, podziękowania 
i gratulacje. Stowarzyszenie Gmin MTK 
obchodziło XV-lecie działalności 16 li-
stopada bieżącego roku. Zgromadzeni 
w hali widowiskowo-sportowej MOSiR 
w Rumi wspominali początki pracy w ra-
mach MTK, a także nagrodzono osoby, 
które przyczyniły się do rozwoju Stowa-
rzyszenia oraz regionu. Wszyscy goście 
podkreślali, jak ważna jest współpraca 
miast i jak wiele można osiągnąć działa-
jąc synergicznie. 
- Współpraca miast Wejherowa, Redy 
i Rumi w ramach stowarzyszenia MTK 
jest bardzo owocna – powiedział Michał 

Pasieczny, burmistrz Rumi. - Wymie-
niamy się doświadczeniami, pomysłami 
i dobrymi praktykami. Bardzo ją sobie 
cenię. Mam nadzieję, że przed nami ko-
lejne jubileusze i lata udanej współpracy.
- Nidy nie odczułem jakiegoś elementu 
niezdrowej rywalizacji – dodał Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
- Mało tego, była zachęta, żeby we wszyst-
kich naszych jednostkach w ramach tego 
Małego Trójmiasta Kaszubskiego reali-
zować różnego rodzaju projekty. Dzisiaj 
jestem dumny i cieszę się, że tyle lat mi-
nęło, a przez ten okres nastąpił taki roz-
wój. Moim drogim kolegom włodarzom 
życzę, żeby dalsze lata współpracy były 
jeszcze bardziej owocne.
Słowo „współpraca” w trakcie uroczy-
stości odmieniane było przez wszystkie 
przypadki. O wspólnym działaniu mówi-
li nie tylko przedstawiciele samorządów, 
które tworzą Stowarzyszenie Gmin „Małe 
Trójmiasto Kaszubskie”, ale i zaproszeni 
goście. Wszyscy podkreślali, że współ-
działanie przynosi najlepsze efekty.
- Dzięki połączeniu wiedzy, doświadcze-
nia i w trosce o nasze małe ojczyzny żyje 
nam się tutaj coraz lepiej, coraz więcej 
inicjatyw jest dla tej lokalnej społeczności 
podejmowanych - mówiła Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. - Te piętnaście 
lat pokazało, że właśnie takie partnerskie 
działania i wzajemna współpraca przyno-
szą wymierne korzyści.

Urodziny Małego 
trójmiasta kaszubskiego
Minęło już 15 lat od czasu, gdy władze trzech miast – Rumi, Redy i Wejherowa – zadeklarowały 
ścisłą współpracę i założyły stowarzyszenie. Jubileuszowa Gala z okazji rocznicy powstania Stowa-
rzyszenia Gmin Małego Trójmiasta Kaszubskiego odbyła się w Rumi. 

TEKST: Rafał Korbut, Anna Walk | ZDjĘcIE: Anna Walk

nagrodZeni:

krzysztof Hildebrandt•	 , prezydent 
Wejherowa i Kazimierz Okrój, prze-
wodniczący Rady Miasta Redy za 
inicjatywę utworzenia Stowarzysze-
nia Gmin MTK
leszek glaza •	 za pomysł organizacji 
Regat TrójCup
ośrodek Szkolenia żeglarskiego •	
marynarki wojennej za wsparcie 
i pomoc w organizacji regat TrójCup
akademia tenisa Stołowego „małe •	
trójmiasto” za działalność na 
rzecz rozwoju sportu wśród dzieci 
i młodzieży
prof. edmund wittbrodt•	  za wsparcie 
działalności Stowarzyszenia Gmin 
Małe Trójmiasto Kaszubskie
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Startupy 
ułatwią rozwój 
młodych firm
Z Tomaszem Andrukiewiczem, 
prezydentem Ełku rozmawia 
Grzegorz Bryszewski.

 ZDjĘcIA: UM Ełk
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Podczas gali podsumowującej rozdanie 
nagród "Lider Miasta Przyszłości 2016" 
powiedział Pan, że Ełk położony jest 
w naprawdę pięknym regionie Polski 
ale właśnie tutaj trzeba jednak starać 
się bardziej, niż gdzie indziej, aby mia-
sto było dynamiczne i kreatywne. Na 
czym polegają te szczególne działania 
i starania?

- Staramy się maksymalnie wykorzysty-
wać fundusze unijne, efektywne realizo-
wać programy prorodzinne i przepro-
wadzać oczekiwane przez mieszkańców 
inwestycje m.in. budowę parkingów, am-
fiteatru oraz miejsc rekreacji i aktywnego 
odpoczynku, nie można zapominać też 
o niwelowaniu barier architektonicznych. 
Bardzo dynamicznie działają w Ełku or-
ganizacje pozarządowe, które stymulują, 
wspierają i promują rozwój społeczny 
i gospodarczy. Żyjemy w mieście, gdzie 
nasze dzieci piją wodę prosto z kranu bo 
jest taka czysta i smaczna.   

Kilka miesięcy temu pojawiła się infor-
macja o ogromnej inwestycji w Ełku, 
którą planowała drukarnia materiałów 
dekoracyjnych. Czy ten temat jest wciąż 
aktualny?

- Tak, nasz przedsiębiorca działający 
w specjalnej strefie ekonomicznej reali-
zuje w Ełku duży projekt reinwestycyjny. 
Dzięki nowej projektowi zostanie utrzy-
mane zatrudnienie w dotychczasowej 
firmie oraz nastąpi zwiększenie zatrud-
nienia pracowników w nowym obiek-
cie. Spółka Impress-Decor Polska działa 
w branży druku materiałów dekoracyj-
nych, planuje ona dodatkowo zainwe-
stować w Ełku ponad 125 mln zł do 2019 
roku. 

Wiem, że miastu udaje się także skutecz-
nie przyciągać nowych inwestorów. Ja-
kie narzędzia do tego wykorzystujecie?

- Ełk rozwój gospodarczy zawdzięcza 
między innymi utworzeniu Podstrefy Ełk 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej oraz Miejskiej Strefy Rozwoju, w tym 
realizacji inwestycji budowy Parku Na-
ukowo – Technologicznego. Podstrefa 
Ełk to obszar o łącznej pow. pond 127,4  
ha, sprzedanych zostało już tutaj aż 70,6 

ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 
Tereny Podstrefy Ełk zlokalizowane są 
w dzielnicy przemysłowej przy projekto-
wanej trasie szybkiego ruchu Via Baltica. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenów 
strefy znajduje się kolej z systemem bocz-
nic przeładunkowych. Warto podkreślić, 
że obecna trasa kolejowa w przyszłości 
ma być częścią szlaku kolejowego Rail 
Baltica, w związku z tym w Ełku przewi-
dziane jest utworzenie platformy multi-
modalnej. Na terenie  Podstrefy Ełk i Par-
ku Naukowo – Technologicznego łącznie 
działa 42 firm, z kapitałem polskim i za-
granicznym. Zatrudnionych jest ponad 
2 300 osób. Inwestorzy z Podstrefy Ełk 
zainwestowali ponad 634 mln zł w nowo-
czesne  hale, maszyny i nowe technologie 
planują też reinwestycje. Podsumowując, 
właśnie te sprzyjające warunki i pomoc 
ze strony samorządu ściągają do naszego 
miasta duże inwestycje.

Duży nacisk stawiacie także na pobu-
dzenie kreatywności mieszkańców. Ja-
kie efekty przynosi takie podejście?

- Zależy nam na pozyskaniu nowocze-
snych technologii oraz produktów i usług, 
które mogą odnieść sukces na rynku, 
jednym z takich projektów jest konkurs 
„Twój start-up – Twoja przyszłość”, orga-
nizatorem jest Park Naukowo-Techno-
logiczny w Ełku. Zdobywcą głównej na-
grody (30 tys. zł) została firma Titanium 
Concept, która w ełckim Technoparku 
zamierza produkować m.in. podkowy 
z tytanową powłoką w technologii dru-
ku 3D. Inni uczestnicy konkursu zapre-
zentowali również swoje innowacyjne 
pomysły m.in. nowoczesny żaglomaszt, 
społecznościowe aplikacje mobilne, mar-
ketingowe programy lojalnościowe oraz 
firmy usługowo-transportowe. 
Dzięki startupom chcemy ułatwić rozwój 
młodych firm oraz rekomendować dzia-
łania stymulujące przedsiębiorczość i in-
nowacyjność technologiczną.

A co z transportem? Bo miasto i region 
czekają przecież poważne inwestycje...

- Tak. Przez Ełk planowana jest trasa bu-
dowy szybkiej kolei  Rail Baltica. Ta linia 
kolejowa będąca, wraz z połączeniem 
drogowym Via Baltica, elementem trans-

europejskiego korytarza transportowego, 
łącząca torem normalnym Warszawę, 
Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki jest jed-
nym z priorytetowych projektów Trans-
European Transport Networks (Sieci 
Transeuropejskie TEN-T) i szansą dla 
naszego regionu. Co najmniej 1,5 mld zł 
zostanie również przeznaczone w najbliż-
szych latach na modernizację linii kolejo-
wych w woj. warmińsko-mazurskim, cze-
kamy na dokończenie elektryfikacji linii 
kolejowej Ełk – Olsztyn. Obok połączeń 
kolejowych bardzo ważne są dla nasze-
go regionu również połączenia drogowe 
i lotnicze w tym dokończenie realizacji 
budowy drogi S61 Via Baltica Szczuczyn 
- Raczki (węzeł Szkocja) długości 63 km. 
W naszej ocenie, te wszystkie działania 
przyniosą radykalną poprawę dostępno-
ści komunikacyjnej naszego miasta.
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Z Arturem Wrochną, burmistrzem Olsztynka, 
rozmawia Grzegorz Dzięgelewski.

Co Olsztynek ma do zaoferowania dla inwestorów? 

- Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia gminie silne-
go impulsu do rozwoju,  w czerwcu 2016 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie War-
mińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną kolejnych 
gruntów położonych na terenie Gminy Olsztynek. Zgłoszo-
ne zostały tereny położone przy drodze powiatowej w kie-
runku Wilkowa i obwodnicy Olsztynka, obejmujące obszar 
blisko 40 ha. 
Obecnie w mieście znajdują się grunty przeznaczone 
w planie zagospodarowania pod przemysł i usługi. Dział-
ki te położone są w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, któ-
ra oferuje wiele ulg i preferencji dla firm inwestujących 
na tym terenie. Do tej pory powstały tam dwa zakłady: 
Frigipol zajmujący się naprawą urządzeń chłodniczych 
oraz spółka Europrofil – producent stalowych i alumi-
niowych profili budowlanych. 
Ponadto, w tym roku do Warmińsko-Mazurskiej Strefy 
Ekonomicznej dołączył również największy olsztynecki 
pracodawca – TYMBARK, należący do Grupy Maspex 
Wadowice, który również rozpoczął rozbudowę zakła-
du. Na niezagospodaarowanych do tej pory działkach 
mają powstać nowoczesne hale magazynowe oraz pro-
dukcyjno-magazynowe. Termin zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia zaplanowano na grudzień 2018 roku. 
Trudno zatem nie zauważyć, że grunty Strefy Eko-
nomicznej w Olsztynku kształtują nowy, atrakcyjny 
rynek pracy.

alternatywa 
dla zgiełku

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Wielu przedsiębiorców z regionu skarży się na problemy po 
zamknięciu Małego Ruchu Granicznego z obwodem kali-
ningradzkim. Czy nowa sytuacja uderza również w przed-
siębiorcówz Olsztynka, lub może jest inaczej i decyzja rządu 
była dla nich korzystna?

- W przypadku Olsztynka zamknięcie Małego Ruchu Granicz-
nego nie wpłynęło w większym stopniu na lokalnych przed-
siębiorców. Nasze miasto jest małym ośrodkiem położonym 
z dala od obwodu  kaliningradzkiego, dlatego ta sytuacja ude-
rza bardziej w handlowców, którzy prowadzą swój biznes na 
terenach przygranicznych. 

Obecnie powstaje droga ekspresowa łącząca Olsztynek 
z Olsztynem. Jakie szanse, ale i zagrożenia niesie za sobą ta 
inwestycja?

- Należy podkreślić, że Olsztynek, pomimo braku bezpo-
średniego sąsiedztwa z dużymi aglomeracjami miejskimi 
np. z Olsztynem, gdzie znaczna część mieszkańców uczy się 
i pracuje, powoli staje się dobrym miejscem do osiedlania się 
mieszkańców nie tylko z samego Olsztyna, ale także z innych 
części kraju. Jest to niewątpliwie związane również z poprawą 

infrastruktury, ponieważ aby stworzyć warunki dla lepszej ja-
kości życia, podjęte zostały liczne inwestycje. Biorąc również 
pod uwagę wspomniane wcześniej inwestycje realizowane 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz możliwości, jakie one 
za sobą niosą, tj. miejsca pracy, Olsztynek w kontekście po-
wstającej drogi ekspresowej z Olsztynem, staje się jeszcze bar-
dziej atrakcyjnym miejscem. Dobre skomunikowanie miasta 
ze stolicą Warmii i Mazur, a także coraz  lepsze warunki wpły-
wające na jakość życia w Gminie jak i w samym Olsztynku, 
mogą stanowić doskonałą alternatywę wobec cywilizacyjnego 
zgiełku i pośpiechu. W ostatnich latach coraz częściej może-
my zaobserwować ucieczkę od dużych miast. Ich mieszkańcy 
osiedlają się w mniejszych miejscowościach, z dala od wiel-
komiejskiego hałasu odnajdując ciszę i spokój.  Biorąc zatem 
pod uwagę powyższe trudno jest jednocześnie powiedzieć 
o jakichkolwiek „zagrożeniach” wynikających z budowy drogi 
ekspresowej łączącej Olsztynek z Olsztynem.  

Jakie są aktualne plany na rozwój miasta?

- W ostatnich latach PKP S.A. zainicjowała szeroko zakrojony 
program modernizacji dworców kolejowych w Polsce, na któ-
rych remont środki w głównej mierze pochodzą z Funduszy 
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Unijnych. Aktualnie do kompleksowej 
modernizacji wyodrębniono kolejnych 
dziesięć dworców, z czego połowa z nich 
to obiekty z Warmii i Mazur.  Do roz-
mów dotyczących współpracy pomiędzy 
PKP S.A. a władzami samorządowymi 
doszło również w Olsztynku. W związku 
z trwającymi pracami przygotowawczy-
mi inwestycji dworca kolejowego w Olsz-
tynku planowane jest także zagospoda-
rowanie jego otoczenia na cele miasta 
i gminy. Obecnie trwają prace nad przy-
gotowaniem programów funkcjonalno-
użytkowych dla zaplanowanych inwe-
stycji. Ze wstępnych rozmów wynika, że 
obok poczekalni dla pasażerów czekają-
cych na odjazdy pociągów, optymalnym 
rozwiązaniem byłoby zaadoptowanie 
pomieszczeń na potrzeby instytucji kul-
tury funkcjonujących w Gminie Olszty-
nek (kino, dom kultury).
Znaczący wpływ na rozwój miasta bę-
dzie miała również realizacja założeń 
w ramach Lokalnego Programu Rewi-
talizacyjnego gminy Olsztynek, z któ-
rego wynika, że obszar rewitalizowany 
w Olsztynku w 2024 r. będzie terenem 
zaktywizowanym społecznie, gospodar-
czo i przestrzennie, natomiast realizacja 
działań przyczyni się do kompleksowych 
rozwiązań problemów występujących na 
obszarze zdegradowanym bądź znacząco 
ograniczy ich skalę.  Planujemy, że nastą-
pi wzrost aktywności społecznej i przed-
siębiorczości mieszkańców, a efektem 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej 
będzie poprawa integracji społeczeństwa 
gminy Olsztynek oraz poprawa atrakcyj-
ności turystycznej Olsztynka. Wszystkie 
powyższe założenia mają zostać zreali-
zowane poprzez wdrożenie 5 projektów, 
tj.: Utworzenie Młodzieżowego Klubu 
Integracji Społecznej „Ucz się w ruchu” 
(920 000 zł), Zagospodarowanie plaży 
miejskiej (6 300 000 zł), Adaptacja po-
mieszczeń w istniejącym kinie na sie-
dzibę Młodzieżowego Klubu Integracji 
Społecznej (500 000 zł), Przedsięwzięcie 
Rewitalizacyjne „Rewitalizacja zabytko-
wej wieży ciśnień” (4 000 000 zł), Zakup 
szczepionek i przystosowanie pomiesz-
czenia do ich podawania (300 000 zł).
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W Mołdawii mieszka około 3.5 milio-
na mieszkańców. Prawie 98% z nich 
to prawosławni. Przy czym dane 
te nie uwzględniają separatystycz-
nego Naddniestrza.  Powierzchnia 
Mołdawii wynosi niecałe 34 tysiące 
kilometrów kwadratowych. W stoli-
cy, Kiszyniowie (Chisinau), mieszka 
niecałe 800 tysięcy ludzi. Językiem 
urzędowym jest rumuński, w swoim 
mołdawskim wariancie. Przy czym 
powszechny jest także rosyjski. 
Na ponad 70 procentach powierzch-
ni kraju występują żyzne czarnozie-
my. Czyni to z kraju potencjalnie 
wielkiego producenta rolniczego. 
Obowiązującą walutą jest lei, który 
przeliczamy, w stosunku do złotów-
ki, wedle średniego kursu około 4.5 
leia za 1 PLN. 
Obywatele Polski mogą przybywa do 
Mołdawii bez wiz, na pobyt nie dłuż-
szy niż 90 dni. PKB Mołdawii to oko-
ło 1.5 miliarda euro rocznie. Średni 
poziom zarobków sięga w przelicze-
niu 250 euro miesięcznie. 
Mołdawski eksport to nie więcej jak 
900 milionów USD rocznie. Z tego 
ponad 60% to eksport do krajów 
Unii Europejskiej. Tylko nieco po-
nad 20% eksportu kierowanego jest 
do byłych republik ZSRR. Dwa razy 

większy od eksportu jest import. 
Proporcje wartości i kierunki po-
dobne jak w eksporcie. Wymiana 
towarowa pomiędzy Polską, a Moł-
dawią to nieco poniżej 300 milionów 
USD rocznie. Z czego import to tylko 
około 80 milionów USD, a eksport 
do Mołdawii polskich produktów to  
prawie 220 milionów USD. 
Najważniejsze grupy towarowe 
w eksporcie Polski do Mołdawii to 
urządzenia mechaniczne i elektrycz-
ne, materiały i wyroby włókienni-
cze, kauczuk i wyroby z kauczuku. 
Z Mołdawii do Polski przywożone 
są głównie artykuły spożywcze.  
Wśród zarejestrowanych w Moł-
dawii przedsiębiorstw, z udziałem 
kapitału zagranicznego, 68 z nich to 
firmy z udziałem polskiego kapitału. 
Wielkość polskich bezpośrednich 
inwestycji w Mołdawii oceniana jest 
na około 5 milionów USD. Dotych-
czasowe Polskie inwestycje w doty-
czą głównie budownictwa, przemy-
słu przetwórczego, handlu ale zain-
teresowanie inwestowaniem zaczęło 
także dotyczyć usług budowlanych, 
transportowych oraz pośrednictwa 
pracy. Szereg polskich firm roze-
znawało również możliwości in-
westowania w branży ceramiki bu-

dowlanej, meblarskiej, 
utylizacji odpadów 
oraz budowy małych 
elektrociepłowni. 
Zakaz importu do-
tyczy tylko starych 
samochodów, a ogra-
niczenia w eksporcie 
dotyczą złomu, odpa-
dów metali kolorowych i żelaznych. 
Stosowane są także pewne ograni-
czenia na import cukru. Działają 
w Mołdawii także specjalne strefy 
ekonomiczne, gdzie warunki inwe-
stowania są bardzo korzystne. 
Politycznie Mołdawia znajduje się 
ciągle w przysłowiowym „rozkroku” 
pomiędzy Rosją, a Unią Europejską. 
Rosję przede wszystkim interesu-
je, nawet formalne, nie odrzucanie 
związków ze starym hegemonem. 
Dlatego też irytują Moskwę jakiekol-
wiek wieści o europejskim procesie 
akcesyjnym. 
Sposoby nacisku pozostają ciągle 
te same: utrudnienia w eksporcie 
win, utrudnienia dla mołdawskich 
gastarbeiterów, zaognianie sytuacji 
wokół Naddniestrza. Wpływ Rosji 
na przestrzeń medialną Mołdo-
wy to raczej oddziaływanie kultu-
rowe. Ciągle bowiem najbardziej 

MOłDaWia 
między Bukaresztem, 
a Moskwą
Republika Mołdawii to kolejny były kraj poradziecki, którym in-
teresują się polscy eksporterzy. Bez dostępu do morza, wciśnięty 
pomiędzy Ukrainę i Rumunię. 

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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popularnymi kanałami telewizyjnymi, muzyką, filmami są te 
rosyjskojęzyczne.    
Oficjalnym celem władz mołdawskich jest zbliżanie się do 
struktur europejskich. 
Władze Mołdowy teoretycznie zdają sobie sprawę z korzyści 
związanych z wprowadzenia europejskiego prawa, ale jednocze-
śnie ciągle brak im determinacji. Przeważają beztroskie opinie, 
że „wprowadzimy prawo europejskie, gdy Unia wypowie się co 
do naszego członkostwa”. W Mołdowie Unia nie jest widziana 
jako jednolity obszar prawny, połączony z pewnymi fundamen-
talnymi zasadami demokracji, ale bardziej jako … portfel z pie-
niędzmi, który zapewni powszechną szczęśliwość. 
Od roku 1992 największym problemem Mołdawii jest kwestia 
Naddniestrza. Ten „zbuntowany” (przy wydatnej pomocy Ro-
sjan) region objawia co i rusz, ustami swoich przedstawicieli, 

chęć przyłączenia się do Rosji. W Moskwie jednak wcale nie 
spieszą z deklaracjami przyjęcia Naddniestrza do Federacji Ro-
syjskiej. Bo jest to element szachowania władz w Kiszyniowie. 
Samo Naddniestrze ciągle pozostaje zamkniętym dla świata re-
gionem z totalitarnym reżimem. Wśród mieszkańców tego quasi 
państwa postępuje rozwarstwienie. Z jednej strony jest biedne, 
zastraszone, społeczeństwo, zajmujące się co najwyżej zdoby-
ciem środków na przeżycie, z drugiej strony jest kilku zaledwie 
oligarchów, skupiających, w praktyce całą sferę biznesową. Wła-
dze potęgują tam atmosferę oblężonej twierdzy. Pojawiających 
się więc w tym regionie przeciwników 
politycznych próbuje się dyskredytować 
opiniami, że są to potencjalni zdrajcy, 
gotowi oddać się pod skrzydła Mołdowy, 
a potem Rumunii.
Władze z Tyraspola nie płacą Rosji za do-
stawy gazu. Dzieje się to mimo tego, że od 
ludzi opłaty za gaz są normalnie zbierane. 
Te pieniądze są potem używane jako środ-
ki budżetowe. Część z nich zaś zasila pry-

watne konta tutejszych czynowników. Formalnie są to jednak 
długi Mołdowy wobec firmy „Moldowagaz” – gdzie większość 
udziałów ma „Gazprom”. Zobowiązania te wynoszą obecnie już 
około 3 miliardów dolarów USA. Moskwa jest z tej sytuacji bar-
dzo niezadowolona, ale nie ma jak jednoznacznie protestować. 
Bo przecież Naddniestrze to jakby jej strefa wpływów. 
Ilość mieszkańców Naddniestrza stopniowo zmniejsza się. Naj-
bardziej aktywni, młodzi wyjeżdżają za chlebem, głównie do 
Rosji. Pozostają emeryci, których mieszka tam już 127 tysięcy. 
Są oni wspomagani bezpośrednimi wypłatami z Rosji. 
Moskwa próbuje pokazać swoją dobrą wolę dla rozwiązania 
konfliktu wokół Naddniestrza. Rosjanie chcieliby wymusić fe-
deralizację Mołdowy na co absolutnie nie chce się zgodzić Ki-
szyniów. Bo wtedy cały kraj, by wstąpić do Unii Europejskiej, 
musiałby mieć zgodę obydwu swoich części. A przecież wiado-

mo, że Naddniestrze takiej zgody nie da. 
W Kiszyniowie najczęściej wyrażana jest opinia, że owszem na-
leży myśleć o zjednoczeniu, ale bez … zbytniego pośpiechu. We-
dle władz na razie można poprzestać na zacieśnianiu kontaktów 
ekonomicznych. Kontakty te choć rosną, to gospodarki się od 
siebie oddalają. Wielu biznesmenów, z obu części Mołdowy, na 
rozbiciu kraju, na różnicach celnych, zarabia krocie. Z drugiej 
jednak strony ponad cztery tysiące studentów z Naddniestrza 
studiuje w Kiszyniowie. Ciągle funkcjonują wspólne reprezen-
tacje sportowe.
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dobry rok 
 dla deweloperów

Rynek pierwotny przeżywa rozkwit. Duży wpływ na taki stan 
rzeczy ma program Mieszkanie dla Młodych. Już w styczniu 
uruchomiona zostanie kolejna pula środków przeznaczonych 
na pomoc młodym przy zakupie własnego M. Jak dewelope-
rzy przygotowują się na ten czas? Czy odnotowują większe 
zainteresowanie mieszkaniami w ramach MdM już teraz?

TEKST: Aleksander Proszowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

2016
Od 1 stycznia przyszłego roku odblokowana 
zostanie druga połowa środków dofinanso-
wania w ramach MdM na 2017 r. Analitycy 
rynku wskazują, że zostanie ona wyczerpana 
prawdopodobnie na początku wiosny, a wte-
dy do wzięcia będzie już tylko pula dopłat 
na rok 2018. Te terminy oraz prognozy po-
wodują, że wraz z nowym rokiem będziemy 
mieli do czynienia z gorącym okresem starań 
o przyznanie dopłat. Dlatego bardziej zapo-
biegliwi klienci już teraz rozpoczynają wszel-
kie procedury, by wraz z nowym rokiem, 
jako pierwsi złożyć wniosek o dofinansowa-
nie, bo większość dokumentów dotyczących 
transakcji zakupu nieruchomości można 
zebrać już wcześniej. Ich komplet z pewno-
ścią stawia taką osobę w uprzywilejowanej 
pozycji w momencie, kiedy banki rozpoczną 
procedurę przyjmowania wniosków. Dzię-
ki temu jeszcze przed styczniem klient robi 
duży krok do spełniania marzeń o własnym 
domu. Pomoc państwa to zastrzyk gotówki 
dla młodych, chcących być na swoim, bo-
wiem często dopłata pokrywa wkład własny 
wymagany w banku. 
Eksperci rynku nieruchomości zwracają 
uwagę na fakt, że program MdM znacznie 
ożywił branżę. Spore grono deweloperów już 
dziś deklaruje elastyczność i jest gotowa, po 
wyczerpaniu się środków na 2017, poczekać 
na pieniądze do 2018 roku. Klienci oczeku-
ją nie tylko komfortu w nowym lokum, ale 
również elastyczności dewelopera w kwestii 
finansowania kredytu hipotecznego.



   65

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

iii kwartaŁ – wolniejSZe tempo

Mimo że rok jeszcze się nie skończył, to na podstawie obserwacji 
rynku  i analiz poprzednich trzech kwartałów można uznać, że 
będzie to kolejny rok dobry dla branży deweloperskiej. Co praw-
da, trzeci kwartał 2016 r. przyniósł, zgodnie zresztą z oczekiwa-
niami, niewielki spadek sprzedaży mieszkań (o 6,3 proc. w po-
równaniu z poprzednim kwartałem), liczonej łącznie dla sześciu 
miast o największej skali rynku (Warszawa, Kraków, Wrocław, 
Trójmiasto, Poznań i Łódź), ale te nieco gorsze wyniki sprzedaży 
wiązać można ze znaczącym spadkiem liczby wniosków o do-
płaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych złożonych 
w tym okresie do Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Wyraźniejszy był natomiast spadek liczby mieszkań wprowa-
dzonych do sprzedaży. Po rekordowych 17,7 tys. nowych loka-
li wprowadzonych w II kwartale, deweloperzy zwolnili tempo 
i zbliżyli się do wyników z początku roku. W III kwartale do ofer-
ty trafiło o 20 proc. mniej mieszkań niż kwartał wcześniej. Liczba 
lokali sprzedanych i wprowadzonych do sprzedaży w okresie od 
lipca do września była niemal identyczna i przekroczyła 14,1 tys. 
jednostek.

mieSZkanie+ ZamiaSt mdm

Pod koniec kwartału rząd uchwalił - w ogłoszonej w czerwcu 
formie - Narodowy Program 
Mieszkaniowy, znany pod potoczną nazwą Mieszkanie+. 
W ramach programu powstać mają mieszkania na wynajem 
z możliwością nabycia do nich prawa własności. Filarem tego 
programu ma być Narodowy Fundusz Mieszkaniowy. Będzie 
to fundusz, który będzie przekazywał grunty Skarbu Państwa, 
dzięki temu mieszkania budowane na tych gruntach będą tań-
sze. Średni czynsz (bez uwzględnienia kosztów eksploatacji 
oraz mediów) w mieszkaniu na wynajem wyniesie od 10 do 20 
zł za metr kwadratowy, czyli będą to lokale dostępne cenowo. 
W opcji najmu z docelowym wykupem mieszkania stawka 
czynszu ma wynieść ok. 12 – 24 zł za metr kwadratowy.
Preferowane będą rodziny wielodzietne i rodziny o niskich 
dochodach, ale prawo ubiegania się o najem będą mieli wszy-
scy. Prowadzenie inwestycji oraz zarządzanie wybudowanym 
zasobem będzie zadaniem m.in. Narodowego Operatora 
Mieszkaniowego. Obecnie pilotażowo tę funkcję pełni Bank 
Gospodarstwa Krajowego.
Najbliższe miesiące powinny przynieść pierwsze projekty ustaw 
konkretyzujące zamierzenia rządu opisane w programie. 
Sygnały o wolniejszym niż prognozowano tempie wzrostu 
gospodarczego, którego główną przyczyną było wyhamo-
wanie nowych inwestycji w sektorze publicznym, związane 
ze zmniejszonym napływem funduszy unijnych, wydają się 
na razie nie wpływać istotnie na sektor mieszkaniowy, choć 
mogą w połączeniu z wyczerpywaniem się środków na dopła-
ty w ramach MdM zaowocować w niedługim czasie pewnym 
wyhamowaniem popytu.

Osiedle 2 POtOki w Gdańsku firmy POlnOrd

Gdynia Zachód, Osiedle sOkółka. 
inwestOr – GruPa inwestycyjna hOssa sa, 

mOnOPOlista na tym terenie.
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podaż i ceny

Wg informacji firmy doradczej REAS, 
zajmującej się rynkiem deweloperskim 
w Polsce, w III kwartale 2016 r. w sze-
ściu aglomeracjach o największej skali 
obrotów wprowadzono ponad 14,1 tys. 
mieszkań. Łącznie w czterech minionych 
kwartałach (od II kw. 2015 r. do III kw. 
2016 r.) w sprzedaży na tych rynkach po-
jawiło blisko 57 tys. nowych lokali. Ofer-
ta na koniec kwartału praktycznie nie 
zmieniła się, pozostając na poziomie 51 
tys. W poszczególnych miastach zmiany 
liczby lokali w ofercie również były nie-
wielkie: w Poznaniu wzrosła o 10 proc., 
w Krakowie o 4 proc., a w Warszawie, 
Trójmieście i Łodzi utrzymała się na tym 
samym poziomie. Natomiast we Wrocła-
wiu zmalała o 8 proc., czyli o blisko 700 
mieszkań - co w liczbach bezwzględnych 
było największą zmianą. 
Spojrzenie na indeks zmiany cen dla 
wszystkich miast, uwzględniający róż-
nice w liczbie lokali na poszczególnych 
rynkach, ukazuje wzrost przeciętnych 
cen lokali wprowadzanych do sprzeda-
ży. Może mieć to związek z mniejszym 
udziałem mieszkań spełniających limity 
cenowe MdM w puli nowych lokali. Po 
II kwartale, w którym uruchamiane były 
głównie inwestycje w segmencie podsta-
wowym, deweloperzy zaczęli najprawdo-
podobniej uzupełniać ofertę w segmencie 
mieszkań o podwyższonym standardzie 
i w segmencie apartamentów. 
Natomiast średnia cena mieszkań znaj-
dujących się w ofercie nie zmieniła się 
w porównaniu z poprzednim kwartałem, 
co wskazuje na szybką sprzedaż nowo 
wprowadzonej oferty. 

popyt i wpŁyw programu mdm

W III kwartale 2016 r. liczba transakcji liczona łącznie dla sześciu rynków wy-
niosła nieco ponad 14,1 tys. i choć spadek był niewielki (6,3  proc. kw. do kw.), to 
oznaczał przełamanie trendu wzrostowego, trwającego nieprzerwanie od IV kw. 
2014 r. Nie zmienia to jednak faktu, że po raz kolejny odnotowaliśmy rekordowy 
„roczny” wynik. Wolumen sprzedaży, liczony dla ostatnich 4 kwartałów osiągnął 
poziom blisko 58 tys. lokali. Jest to najwyższy wynik odnotowany dotychczas w 12 
kolejnych miesiącach. 
Dla porównania, w 2013 r., gdy nie było już programu Rodzina na Swoim, a nie 
działał jeszcze program Mieszkanie dla Młodych, na tych samych rynkach sprze-
dano ok. 36 tys. lokali. 
Spadku sprzedaży można się było spodziewać, ze względu na wyczerpanie się 
na początku lipca pierwszej puli środków na dopłaty dla inwestycji kończonych 
w 2017 r. W praktyce, poza kilkoma pierwszymi dniami lipca, w III kw. można było 
składać wnioski tylko na zakup lokali planowanych do oddania w 2018 r., a oferta 
takich lokali, zwłaszcza w lipcu i sierpniu, była jeszcze niewielka. W tej sytuacji 
spadek liczby wniosków o ok. 60 proc. można uznać za umiarkowany. W efekcie 
zmniejszyła się jednak wyraźnie relacja liczby wniosków do liczby sprzedanych 
mieszkań. W liczbach bezwzględnych, na rynku pierwotnym w grupie analizowa-
nych miast złożono blisko 1,2 tys. wniosków o dopłaty (o ok. 1,6 tys. mniej niż 
w kwartale poprzednim), co stanowiło 8,4 proc. wszystkich sprzedanych mieszkań. 
Dla porównania, w poprzednim kwartale było to 19 proc. 

Osiedle ZajeZdnia wrZesZcZ w Gdańsku wrZesZcZu, dewelOPer rObyG sa.

nie tylkO aGlOmeracja trójmiejska Obfituje w nOwe inwestycje. 
nOwe Osiedle Onnea w baninie sPółki siódme niebO.
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Wyniki sprzedażowe z III kwartału można oceniać jako bardzo 
dobre. Pomimo wyraźnego spadku liczby wniosków o dopłaty 
w ramach MdM, spadek liczby transakcji był mniejszy. Najwy-
raźniej wzrosła liczba osób kupujących mieszkania bez wspar-
cia dopłat lub w celach inwestycyjnych. Nadal niski poziom 
oprocentowania depozytów zachęcał niektórych Polaków do 
wycofania oszczędności z banków i zakupu lokali w celu póź-
niejszego wynajęcia. 
Czynnikami w największym stopniu oddziałującymi na ry-
nek w najbliższych miesiącach będą: dostępność środków na 
dopłaty w MdM oraz atrakcyjność zakupów inwestycyjnych 
wynikająca z poziomu stóp procentowych. Do końca roku 
beneficjentami programu MdM będą tylko ci nabywcy, któ-
rzy na klucze zdecydują się poczekać do 2018 r. W pierwszym 
kwartale 2017 r., wraz z otwarciem drugiej puli dopłat na 2017 
r., do łask nabywców korzystających ze wsparcia rządowego 
programu wrócą inwestycje z wcześniejszym terminem zakoń-
czenia. Wraz z ich wyczerpaniem program MdM praktycznie 
przestanie wspierać sprzedaż - najprawdopodobniej już od II 
kwartału przyszłego roku. 
Ostatnich efektów wsparcia przez MdM sprzedaży na rynku 
pierwotnym można się spodziewać na przełomie 2017 i 2018 
r., kiedy o dopłaty z puli środków na rok 2018 walczyć będą 
klienci dokonujący zakupów zarówno nowych, jak i używa-
nych lokali. Równolegle należy się spodziewać powolnego 
wzrostu inflacji. Choć w 2017 r. będzie ona zapewne jeszcze 
dość niska, nie pozostanie bez wpływu na zdolność kredytową 
nabywców. Rosnące oprocentowanie – z jednej strony kredy-
tów ale i depozytów, może z kolei znacząco obniżyć atrakcyj-

ność zakupów inwestycyjnych, które w ostatnich latach były 
jednym z ważniejszych czynników popytowych. Pamiętać na-
leży jednak, że równolegle do sprzedaży detalicznej na skalę 
transakcji coraz częściej wpływać będą zakupy dużych pakie-
tów lokali, a nawet całych projektów deweloperskich. Przepro-
wadzone w lipcu transakcje: zakupu siedemdziesięciu dwóch 
apartamentów w budynku Złota 44 przez Catella Real Estate 
AG oraz zawarcie przez Bouwfonds Investment Management 
umowy kupna całego projektu mieszkaniowego ze 193 lokala-
mi, były nie tylko pozytywnym sygnałem dla wielu zagranicz-
nych inwestorów instytucjonalnych rozważających wejście na 
stałe do Polski. Potwierdziły potencjał tkwiący w tym rynku 
i stworzyły ramy dla modelu współpracy fundusz – deweloper, 
która może się okazać atrakcyjną alternatywą w czasie gorszej 
koniunktury. 
Niewiadomą jest, jaki wpływ na rynek wywrą działania zwią-
zane z Narodowym Programem Mieszkaniowym. W kolejnych 
miesiącach powinniśmy dowiedzieć się więcej o szczegółowych 
rozwiązaniach, harmonogramie działań i kolejnych lokaliza-
cjach nowych inwestycji. Dotychczasowe doświadczenia po-
zwalają przypuszczać że sektor publiczny będzie potrzebował 
na wdrożenie NPM więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. 
Realny wpływ Narodowego Programu Mieszkaniowego na 
rynek deweloperski pojawi się wówczas, gdy zaczną być two-
rzone listy oczekujących na mieszkania a potencjalni lokatorzy 
będą mogli obejrzeć przynajmniej projekty swoich przyszłych 
mieszkań. Z pewnością nie przeszkodzi to deweloperom 
w uzyskaniu rekordowych wyników sprzedaży w 2016 roku 
i całkiem dobrych, choć nieco niższych, w 2017 r.

aPartamenty cOnrada w Gdyni wielkim kacku, ZbudOwane PrZeZ eurO styl sP. Z O.O., sP. k.
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Centaurus to nowa inwestycja trójmiej-
skiego dewelopera, powstająca w samym 
centrum Olsztyna, przy skrzyżowaniu 
Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy 
Bartosza Głowackiego. Centaurus wyróż-
ni się odważną i dynamiczną architektu-
rą, zaprojektowaną przez Andrzeja Kapu-
ścika – współautora biurowca Kolmexu 
w Warszawie i twórcę Sea Towers w Gdy-
ni – jednego z najwyższych budynków 
mieszkalnych w Polsce. Inwestycja dzię-
ki wprowadzeniu dominanty w postaci 
17- i 18-piętrowej wieży sprawi,  że Cen-
taurus będzie najwyższym budynkiem 
w województwie warmińsko-mazurskim. 
Obiekt będzie mieć zróżnicowane funk-
cje – od mieszkaniowej, poprzez biuro-
wo-usługową aż po hotelową.
Część mieszkaniowa to ponad 170 miesz-
kań, w obiekcie zaplanowano też część 
usługową oraz 8500 m2 powierzchni biu-
rowej klasy A. Warto przy tym zauważyć, 
że Centaurus będzie jedynym biurowcem 
w Olsztynie, w którym zaprojektowano 
kondygnacje o powierzchni przekracza-
jącej 1200 m2, umożliwiające elastyczną 
aranżację wnętrz i podział zarówno na 
większe moduły typu „open space”, jak 
i mniejsze w formie gabinetowej. W ra-
mach obiektu funkcjonować będzie także 
hotel marki Hampton by Hilton.
- Centaurus to pierwszy tak nowoczesny, 
duży i wielofunkcyjny obiekt w Olszty-
nie, który ma szansę pozytywnie wpłynąć 
na rozwój tej części miasta i zaoferować 
swoim beneficjentom zupełnie nową ja-
kość pracy, mieszkania i wypoczynku 
– prognozuje wiceprezes zarządu Euro 
Styl, Mikołaj Konopka. – Dostrzegamy 
znaczny potencjał Olsztyna i wierzymy, 
że nasza inwestycja zachęci inwestorów 
do usytuowania swoich biur w tym mie-
ście i że w perspektywie kilku lat Olsztyn 
będzie miał możliwość konkurowania 
z większymi od siebie ośrodkami w rywa-
lizacji o nowe centra usług dla biznesu 
Obiekt zostanie ukończony w 2019 roku.

Centaurus 
najwyższy budynek 
w województwie
Cztery Nowoczesne wyróżniające się bryły budynków, 18-piętrowa 
wieża górująca nad całym województwem warmińsko-mazurskim 
i znakomita lokalizacja w centrum Olsztyna – tak będzie wyglądać 
Centaurus, budowany przez Euro Styl. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Euro Styl



Koniec roku to czas nie tylko podsumowań 
i budowania planów na rok następny, ale rów-
nież czas ożywionych kontaktów towarzy-
skich, spotkań opłatkowych, zarówno służbo-
wych, jak i prywatnych. Z pewnością ten okres 
wymaga większej staranności i przemyślenia, 
w co się najlepiej ubrać na jaką okazję?
Zacznijmy więc od spotkań opłatkowych 
o charakterze służbowym. Tu na pewno nie-
odzownym strojem będzie garnitur, najlepiej 
elegancki, ciemny (granatowy lub szary), 
z białą, niebieską lub w innym, jednolitym 
kolorze, koszulą z długim rękawem. W ta-
kim zestawie dobrze prezentować się będzie 
zarówno krawat, jak i poszetka – razem lub 
oddzielnie, podobne do siebie we wzorze 
i kolorach, ale nie takie same, co jest często 
popełnianym błędem. Najlepsze buty to skó-
rzane czarne lub w innym, ciemnym kolorze, 
oksfordy lub derby. 

Jak natomiast ubrać się na kolację wigilijną 
w gronie rodziny? Elegancko, odświętnie, co-
kolwiek to oznacza, pod warunkiem, że nie 
są to „wygodne kapcie” i   „ulubiony sweter”, 
w dodatku bez koszuli. Kolacja wigilijna i oso-
by, które zasiadają z nami do stołu – choćby 
była to „tylko” nasza własna żona, czy mąż, 

Świętowania
CZAS…CZAS…

grażyna paturalska

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

zasługują na coś znacznie bardziej wyszuka-
nego na ten szczególny wieczór, wyrażają-
cego szacunek dla ludzi i okoliczności. Jeśli 
więc nie garnitur lub zestaw koordynowany, 
to przynajmniej eleganckie spodnie, koszu-
la i skórzane (czyste!) buty. Tak naprawdę, 
każda rodzina lub grono przyjaciół ma swój 
własny kodeks ubraniowy wspólnych spo-
tkań. Jeśli zastosujesz się do niego, na pew-
no będzie dobrze. Uniwersalna zasada, to: ani 
z byt skromnie, ani zbyt szykownie, po prostu 
– elegancko, ładnie! 

I wreszcie – wieczór sylwestrowy. Ta ostania 
noc odchodzącego i pierwsza noc nowego 
roku powinna być szczególna, tak jak szcze-
gólny i wyjątkowy powinien być cały ten rok! 
Powitajmy go zatem uroczyście, w pełnej kra-
sie, gotowi w stroju i w duchu, na same wspa-
niałe doznania. 
Jeśli spędzamy tę noc na „domówce” w gronie 
najbliższych przyjaciół i rodziny, ubierz-
my się co najmniej tak szykownie, jak 
na kolację wigilijną. A jeśli wychodzimy 
na bal, na dużą salę, namawiam gorąco 
do pełnej gali: panowie w smokingach, 
a panie w najpiękniejszych sukniach 
wieczorowych, których zadaniem bę-
dzie tym razem odsłonić wszystkie 
wdzięki, błyszczeć, lśnić jak nigdy. Na-
wet, jeśli nie jest to na co dzień nasz 
ukochany styl, dajmy się porwać fantazji! 
Zwłaszcza, że najnowsze trendy aż kipią 
od złota, srebra, cekinów, brokatów, ko-
ronek. Poddajmy się z przyjemnością tej 
„gorączce nocy”, bo w naszym zapędzo-
nym życiu nie tak znowu wiele mamy do 
tego okazji.
Długo można by pisać na temat wszyst-
kich szczegółów ubioru, kiedy w grę 
wchodzi smoking, dlatego pokazuję go 
powyżej w dwóch wersjach: klasycznej 
i ekstrawaganckiej. Wspomnę tylko o pod-
stawowych zasadach tego szczególnego 
stroju w wydaniu klasycznym. Marynarka 
i spodnie (z lampasami atłasowymi), uszy-
te są z tego samego, najczęściej czarnego, 
eleganckiego materiału. Do niego obowiąz-
kowa biała koszula z łamanymi rogami lub 
klasycznym kołnierzykiem oraz guziczkami 

chowanymi w plisie i czarna (lub w innym jed-
nolitym, ciemnym kolorze, ale w żadnym wy-
padku nie biała), mucha. Odpowiednie buty 
to lakierki lub oksfordy, doskonałe będą też 
lotniki! Pas hiszpański jest obowiązkowym 
elementem tego rodzaju stroju (nigdy pasek 
do spodni!) i obowiązkowo biała bawełniana 
poszetka złożona prosto, wzdłuż krawędzi 
brustaszy. 
Wszystkich, którzy chcieliby więcej dowie-
dzieć się na temat rodzajów dress – code-
’u nie tylko na wieczór sylwestrowy, zapra-
szam do lektury książki mojego autorstwa: 
„Ubierz (J)Ego”.

A teraz… gotowi? No to marsz na bal!!! Wejdź-
my jak w tangu lub walcu w ten wspaniały, 
pełen obietnic i planów rok.
Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Do 
siego Roku.
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Z szefem kuchni, Kubą Langmesser, 
rozmawia Zdzisława Mochnacz.

ZDjĘcIA: materiały prasowe

Zimowe rozgrzanie 
w Rękawiczce 
w samym 
centrum Gdańska
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Rękawiczka mieści się na parterze nowo powstałego hotelu Liberum. 
W XIX w. mieściła się tutaj manufaktura rękawiczek. Rozumiem, że stąd 
pochodzi nazwa restauracji?

- Tak, w dziewiętnastowiecznym Gdańsku szyto tu rękawiczki. W kulturze to 
symbol miłości, prawa i władzy. To ważne, aby nawiązywać do historii miasta. 
Dziś w murach kamienic, w dawnej manufakturze - z historii i pasji do Gdań-
ska - powstała restauracja. Po niemal 140 latach szyld Rękawicy powrócił na 
swoje miejsce.
 
Sąsiedztwo Złotej Bramy, historia Gdańska, a w Rękawiczce odkryta cegła 
i muzyka na żywo. To wszystko tworzy niepowtarzalny klimat, który Go-
ściom pozwala na...?
 
- Rzeczywiście, sąsiedztwo Złotej Bramy dodaje niezwykłego klimatu. To po-
czątek Drogi Królewskiej, którą turyści i mieszkańcy mogą rozpocząć właśnie 
z nami. Zdecydowaliśmy się na renowację cegły, która dodatkowo podkreśla 
charakter miasta. Urok weekendowych wieczorów podkreśla muzyka grana 
na żywo – pianino, skrzypce – to gwarancja dobrego nastroju Gości. Jeżeli 
chodzi o kuchnię, to polecamy dania europejskie. Naszą specjalością jest Po-
lędwica z dzika wraz z komosą ryżową, karmelizowanym porem, marchewką 
i sosem dijon.
 
Jest zatem coś dla ducha i ciała. Proszę powiedzieć, czym wyróżnia się Wa-
sza kuchnia?
 
- Przygotowujemy dania zgodnie z zasadą „open kitchen“. 
Dzięki temu Goście mają okazję zobaczyć, jak powstają 
nasze potrawy, czy też porozmawiać z kucharzem. 
Dodatkowym atutem Rękawiczki jest to, że 
restaurację otwieramy juz od godz. 7:30. 
Rano serwujemy śniadania w formie bu-
fetu lub potrawy z naszego menu. 
 
Grudzień to magiczny czas świątecznych smaków i zi-
mowej aury. Co oferujecie w tym okresie Gościom?
 
- Jesienno – zimowa propozycja „Rękawiczki“ to Gęś confit z modrą kapustą, 
pieczonymi warzywami i puree z topinamburu. Zachęcamy też do rozgrzania 
się w Rękawiczce grzanym winem z goździkami i pomarańczami.

Polędwice z dzika podsmażamy na oliwie 
z każdej strony, aby skóra się skarmelizowa-
ła. Bezpośrednio na patelni przyprawiamy 
solą, pieprzem, tymiankem i rozmarynem. 
Zmniejszamy ogień i na ostudzoną patelnię 
dorzucamy kawałek masła i dalej posmażamy 
na małym ogniu, aż mięso z wierzchu będzie 
przypieczone,  a w środku delikatnie różo-
we i soczyste. Mięso z dzika smażymy, aby 
temperatura w środku mięsa miała powyżej 
72°C, musi być jędrna, a nie sucha. Na ¾ wy-
smażona . Gotujemy w lekko osolonej wodzie 
w proporcji 1:2 komosę ryżową. Jak wystygnie 
podsmażymy na maśle i przyprawiamy solą 
oraz pieprzem. Warzywa obrane i zbalnszowa-
ne w posolonej i posłodzonej wodzie można 
podsmażyć z ziołami i dodatkiem brązowego 
cukru lub miodu, aby się skarmelizowały.
Skorzonerę obieramy w rękawiczkach la-
teksowych, ponieważ po obraniu wytwarza 
klejące soki. Zaraz po obraniu wrzucamy ją 
do zimnej wody z dodatkiem cytryny, aby 
nie czerniała. Następnie gotujemy w mleku 
z odrobiną soli.

SoS dijon: musztarda dijon, śmietana 31 
proc., świeży rozmaryn i szczypta soli do 
smaku. Wszystko to wymieszać i zredukować 
na ogniu.

polędWica z dzika/
koMosa ryżoWa/
MarcheW/
skorzonera/
karMelizoWany por/
sos dijon

Zimowe rozgrzanie 
w Rękawiczce 
w samym 
centrum Gdańska
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WItoLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Gdzie ta Afrodyta…?

Witold Gulcz    |    saloNy firmowe itaka    |   ch reNtal park - gdańsk -szadółki    |    ch auchaN - rumia    |    ch plaza – pozNań

Niewielki skrawek lądu u wybrzeży Azji 
i Afryki, należący do Unii Europejskiej?
Taka zagadka :)
Odpowiedź: Cypr
360 słonecznych dni w roku. Ta infor-
macja wystarczy, by zacząć pakować wa-
lizki. Gdy u nas zimno, ciemno i mokro 
na cypryjskich promenadach rowerzyści 
w krótkich rękawach korzystają z pięknej 
pogody.
Cypr to całkiem spora wyspa, która ma 
wiele do zaproponowania zarówno od-
krywcom z plecakami jak wielbicielom 
pięciu gwiazdek. 
Dla tych pierwszych, gratką będzie z pew-
nością półwysep Akamas na zachodnim 
brzegu wyspy. To nietknięty przemysłem 
turystycznym, chroniony i niezamieszka-
ny teren. Zachwyca dziką przyrodą, nie-
zwykłym widokiem na turkus morza i błę-
kitną laguną, w której można wykąpać się 
po długim trekingu.
Jako, że do 1960 roku Cypr podlegał Wile-
kiej Brytanii,  obowiązuje tu lewostronny 
ruch, co nieco komplikuje turystom samo-
dzielne poruszanie się po wyspie. Jednak 
tylko nieco, bo okazuje się, że wystarczy 
godzina by oszukać mózg i wmówić mu, 
że tak też jest fajnie. Wynajętym autem 
można dotrzeć prawie wszędzie. Dlacze-
go prawie? Otóż wyspa podzielona jest na 
dwie części, północ stanowi nieuznawana 
w świecie Turecka Republika Cypryjska, 
gdzie obowiązują inne przepisy ubezpie-
czeniowe, zatem wygodniej jest pozostać 
w południowej części. 
Cypr to skarbnica antycznych pozostało-
ści, świątyń, grobowców, łaźni. Legendy 
mówią, że tu właśnie z morskiej piany 
wyłoniła się Afrodyta i choć wielu uzur-
puje sobie prawo do tego by zawłaszczyć 
sobie  boginię piękności i miłości, ja wie-
rzę, że to miało miejsce jednak tu na plaży 
Afrodyty. Miejsce jest tak piękne , że nie 
mogło być inaczej. Wiedzą to też pary, 
które przylatują tu by wziąć ślub w roman-
tycznej scenerii. Jest to bardzo popularne 
i organizacją  ceremonii zajmuje się tu 
wiele firm.
W wysokim paśmie górskim Troodos, 
gdzie najwyższy szczyt Olimbos liczący 2 
tyś m.n.p.m.  w wielu miejscach popro-

wadzono wyciągi narciarskie co sprawia, 
że można tu rano jeździć na nartach a po 
obiedzie opalać na plaży.
Góry porośnięte są wiekowymi cyprysa-
mi i Eukaliptusami a wśród nich powsta-
ły wspaniałe prawosławne cerkwie, które 
nawet dla kogoś kto nie jest miłośnikiem 
sztuki sakralnej, stanowią wyjątkową 
atrakcję. Najpiękniejszy prawosławny 
klasztor to Kykkos z przepięknymi frezka-
mi przedstawiającymi dzieje ludzkości.
 U podnóża gór  lokalni producenci win 
uprawiają swoiste dla Cypru szczepy wi-
nogron a gotowych wyrobów można spró-
bować w zacisznych wioskach. W maleń-
kim Omodos, gdzie zegar nie wyznacza 
czasu, można zobaczyć jeszcze osły, które 
nie są jedynie elementem skansenu tylko 
codziennego życia.
Cypr to miejsce, gdzie tradycja przeplata 
się z blichtrem wakacyjnych kurortów. 
Paphos, Ayia Napa, Limassol i Larnaca to 
główne ośrodki turystyczne z imponują-
cą bazą hotelową. Rodziny poszukujące 
atrakcji dla dzieci znajda tu swoje ulubione 
miejsce. Zakochani nowożeńcy szukający 
spokoju i intymności z pewnościa zaszyją 
się w hotelach przeznaczonych wyłącznie 
dla dorosłych a bogata oferta Bad & bre-
akfast zaspokoi oczekiwania globtroterów. 
Lot trwa zaledwie trzy godziny a przenosi 
w odległy świat marzeń. Warto już teraz 
pomyśleć o wakacjach gdy w biurach trwa 
gorączka letnich promocji. To najlepszy 
czas by wybierać z szerokiej oferty za do-
bre pieniądze.
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gdański jarMark bożonarodzenioWy 
Targ WęgloWy | 3-23 gruDnia

Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy to już tradycja. Jak 
co roku zaplanowane są  niezwykłe atrakcje: świąteczne 
ozdoby i smakołyki, karuzela z rumakami, lodowisko. Nad 
całością będzie górował Anielski Młyn – drewniany wiatrak 
z ruchomymi figurami. Ponadto będzie można zobaczyć 
wielkoformatowe projekcje multimedialne oraz usiąść do 
iluminowanej Zaczarowanej Karety. Wyróżnikiem gdańskiego 
jarmarku będzie akcja charytatywna na rzecz Domowego Ho-
spicjum dla Dzieci im. Ks. E. Dutkiewicza.

Świąteczne
Kalendarium

sopocki jarMark ŚWiąteczny 
PlaC PrzyjaCiół SoPoTu | 17-23 gruDnia

To edycja świąteczna pikniku JEDZ POWOLI, który poprzez swoje 
weekendowe odsłony wpisał się w charakter sopockiego kurortu. 
Organizatorzy przygotują wiele atrakcji oraz szeroką ofertę kuli-
narną, gastronomiczną, dekoracyjną oraz designerską. Podczas 

jarmarku pojawi się kilkudziesięciu wystawców z produktami 
regionalnymi oraz kilkanaście restauracji przygotuje mnóstwo 

kulinarnych atrakcji. Wśród atrakcji nie zabraknie również sceny 
muzycznej, występów artystów oraz zabytkowej karuzeli.

Wielka Fabryka elFóW
aMber exPo
27 liSToPaDa – 21 gruDnia 

Już po raz piąty Elfy, na specjalnie życzenie Świętego Mikołaja 
oprowadzą najmłodszych po zakamarkach miejsca owianego tajem-
nicą. W tym roku dzieci, nie tylko będą miały okazję pomóc Elfom 
w przygotowaniach świątecznych, ale także będą mogły stworzyć 
magiczny eliksir. Wielka Fabryka Świętego Mikołaja stanie otworem 
dla wszystkich poszukiwaczy przygód. Na dzieci czekać będą różne-
go rodzaju aktywności ruchowe oraz zadania edukacyjne. 
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spotkanie Wigilijne 
pracodaWcóW poMorza 
gDańSki TeaTr SzekSPiroWSki 
21 gruDnia, goDzina: 18:00

 „Pracodawcy Pomorza”, jak co roku, przygotowują 
tradycyjne spotkanie wigilijne, zapraszając na nie m.in. 
licznych przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 
pracowniczych, polityków, duchowieństwo oraz lokalne 
media. Wydarzenie, przeniesione w zeszłym roku z sie-
dziby organizacji do przestronnych wnętrz Gdańskiego 
Teatru Szekspirowskiego, będzie okazją do głębszej 
refleksji nad mijającym rokiem. Wyjątkowa oprawa tego 
nastrojowego spotkania, połączona 
z degustacją tradycyjnych po-
traw wigilijnych przygoto-
wanych przez firmy człon-
kowskie „Pracodawców 
Pomorza”, jest dla orga-
nizacji sposobem na 
wyrażenie podzięko-
wania dla wszystkich 
osób zaangażowanych 
we wspólną pracę na 
rzecz rozwoju gospo-
darczego województwa 
pomorskiego. 

 

Festival jazz 
jantar

klub Żak | 7 STyCznia, 
goDzina: 20:00

Festiwal Jazz Jantar to najstarszy na Wybrzeżu i jeden 
z najstarszych w Polsce festiwali jazzowych. Na ten 

koncert wiele osób czeka z niecierpliwością. Wyjątkowy 
duet pianisty Vijay Iyera i trębacza Wadada Leo Smitha - 
obydwaj reprezentują dwa odmienne pokolenia artystów, 

natomiast posiadają taki sam, niezwykły talent. Iyer był 
kilkakrotnie nominowany do Grammy jako kompozytor-
pianista. Smith to jeden z najciekawszych innowatorów 

amerykańskiej sceny muzycznej. 

golec uorkiestra – kolędy i pastorałki
ergo arena | 13 STyCznia, goDzina: 18:00

Projekt jakiego w Polsce nie było. Okres świąteczno-noworoczny jest wyjątkowy, 
ponieważ  w tym czasie między innymi odbywa się zimowa trasa koncertowa Golec 
uOrkiestry. Golec uOrkiestrze towarzyszył będzie chór Gospel Rain z Lublina. Niepowta-
rzalność koncertom doda specjalna oprawa wizualna oraz dodatkowe efekty stworzone 
przez światło. To wszystko sprawi , że dobrze i mniej znane kolędy i pastorałki wręcz 
urzekną swoją głębią i różnorodnością.

FilMoWy sylWester z gWiazdaMi
STary ManeŻ | 31 gruDnia, goDzina: 20:00

To będzie wyjątkowa Noc Sylwestrowa wśród gwiazd filmu i mu-
zyki. Imprezę poprowadzi jeden z najlepszych w Polsce wodzire-
jów Krystian Mrozek, który wraz z DJ zapewni szampańską zaba-
wę w asyście atrakcji na scenie.  Dla spragnionych blasku fleszy 
będzie czekać foto budka, profesjonalny fotograf oraz ścianka 
medialna. O północy pojawi się niespodzianka! Jeszcze nie jest za 
późno, aby zaplanować sobie Sylwester w wyjątkowej przestrzeni 
Starego Maneżu. 

kolacja szeFóW kuchni 
STaDion energa gDańSk
5.01.2017r, goDzina: 18:00

Jest to pierwsza z zaplanowanego cyklu Kolacji, 
przygotowana przez wyjątkowych, trójmiejskich 
Szefów. Posiadają jeden cel – zarażać smakiem 

i pasją do gotowania, 
przy okazji namawiając do 

pomagania innym. Część 
dochodu z Imprezy 

zostanie przekazany 
na cel charytatywny 
- dla Fundacji „Ka-
wałek Nieba” zaj-
mującej się niedo-
żywionymi dziećmi. 
Na miejscu będzie 
można dodatkowo 

wspomóc Fundację 
biorąc udział w wyjąt-

kowych licytacjach.
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Próbkę tego już dała, kiedy na zebranie 
sekcji zaprosiła przedstawicieli organi-
zacji zajmujących się turystyką: Martę 
Chełkowską – prezes Pomorskiej Regio-
nalnej Organizacji Turystycznej, preze-
sa Gdańskiej Organizacji Turystycznej 
Łukasza Wysockiego i prezesa Stowa-
rzyszenia Turystycznego „Sopot” Dawi-
da Wildę. Jako misję sekcji jej przewod-
nicząca widzi rozwój, współtworzenie 
i współpracę z organami samorządo-
wymi i organizacjami na rzecz spójnej 
strategii Pomorza dla branży turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii.
Proponowany przez nią hub, ma mieć 
charakter koordynacyjno-informacyjny 
oraz ekspercki. Na razie takiej wspól-
noty działań prawie nie ma. Potrzeb-
ny byłby rodzaj kalendarza ważnych 
konferencji, imprez i eventów, aby np. 
organizator konferencji wiedział co, 
gdzie i kiedy może uczestnikom zapro-
ponować. Porozumienie przy układaniu 
kalendarza pozwoliłoby też ograniczyć 
zjawisko równoległego dziania się waż-
nych wydarzeń. 

Ideę współdziałania dla dobra klienta 
p. Przewodnicząca sekcji już realizuje 
w ramach swych obowiązków zawodo-
wych. Jest pomysłodawczynią i organi-
zatorką projektu Culinary Excellence, 
który ma na celu wyszukiwanie i kształ-
cenie młodych talentów gastronomicz-
nych w ramach sieci Accor Hotels. Pod-
pisano umowę o współpracy z dyrekcją 
Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastrono-
micznych w Gdańsku i od października 
2015 roku w budynku szkoły odbywają 
się warsztaty dla młodzieży. Opieku-
nem jest Łukasz Miecznikowski, który 
zaprasza do ich prowadzenia znanych 
ekspertów w konkretnych specjalno-
ściach gastronomicznych. Młodzież 
uczy się kreatywnego podejścia do two-
rzenia potraw, wykorzystywania róż-
norodnych ziól i przypraw, stosowania 
nowych technologii, a także zasady, że 
wiele produktów można wykorzystać 
w całości.

Czy hotelarstwo 
może być hubem?
Hub to urządzenie pozwalające na przyłączenie wielu innych urzą-
dzeń. Sylwia Gadomska – przewodnicząca sekcji turystyki, hotelar-
stwa i gastronomii, działającej w strukturach Pracodawców Pomo-
rza, ma pomysł, aby sekcja stała się właśnie takim hubem. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Anna Kłos

przewodNicząca sekcji 
sylwia gadomska

Pomorze stawia na eksport. W gdańskiej 
Oliwie pomorscy przedsiębiorcy spotkali 
się z przedstawicielstwem biznesowym 
Jawy Wschodniej z Indonezji. Celem było 
nawiązanie współpracy gospodarczej po-
między regionam

Urząd Marszałkowski Województwa Po-
morskiego przygotował prezentację Pomo-
rza jako regionu atrakcyjnego i przyjaznego 
zagranicznym inwestycjom. Województwo 
Pomorskie planuje także  wspomagać lokal-
nych przedsiębiorców w rozwijaniu dzia-
łalności eksportowej na zagraniczne rynki. 
Olivia Business Centre zaprezentowała swój 
obiekt zagranicznym gościom. Na terenie 
kompleksu swoją siedzibę ma wiele mię-
dzynarodowych przedsiębiorstw, zatrud-
niających pracowników z różnych krajów. 
W ramach spotkania przedsiębiorcy z Pomo-
rza poznali charakterystykę Jawy Wschodniej, 
regionu Indonezji. Jawa Wschodnia to region 
z silnie rozwiniętym sektorem rolnictwa. 
W regionie uprawia się kakao, ryż, kawę czy 
palmę kokosową. Z drugiej strony - w rejonie 
działa dobrze rozwinięty przemysł, w tym pe-
trochemiczny, spożywczy czy tytoniowy. Jawa 
Wschodnia to również bardzo popularna i eg-
zotyczna lokalizacja turystyczna, która z każ-
dym rokiem przyciąga coraz więcej turystów.  
Po prezentacjach zaproszeni przedsiębiorcy 
przeszli do bezpośrednich rozmów B2B. Każ-
dy uczestnik miał możliwość zaprezentowa-
nia profilu działalności swojej firmy i wymia-
ny kontaktów z zagranicznymi gośćmi.

Nawiązano 
kontakty 
z Jawą Wschodnią
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Obecnie Kwartet kon-
centruje się przede 
wszystkim na własnych 
piosenkach, jednak od 
samego początku dzia-
łalności ma w reper-
tuarze własne opraco-
wania utworów Jacka 
Kaczmarskiego, tria 
Kaczmarski-Gintrow-
ski-Łapiński, wierszy 
m.in. Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskie-
go oraz wszystkich 
piosenek Stanisława 
Staszewskiego. Zespół 
wykonuje też utwory 
Georgesa Brassen-
sa (w tłumaczeniach 
Wojciecha Młynar-
skiego) oraz Nicka 
Cave`a i Toma Waitsa, 
w autorskich tłuma-
czeniach Przemysława 
Lembicza.
Kwartet ProForma to 
poznański zespół wykonujący pio-
senkę autorską. Działalność rozpo-
czął w 2001 roku od koncertów klu-
bowych. Podczas swojej już prawie 
15-letniej działalności Kwartet zagrał 
ponad 700 koncertów w całej Polsce 
oraz za granicą (Niemcy, Ukraina). 

Występował między innymi u boku: 
Boba Geldofa, Kazika Staszewskiego, 
Renaty Przemyk, Przemysława Gin-
trowskiego, Jacka Bończyka, Kuby 
Sienkiewicza, Dra Yry, Mirosława 
Czyżykiewicza, Grzegorza Tomcza-
ka czy Zespołu Reprezentacyjnego.

Piecioosobowy 
kwarter 

wystąpi w teatrze
Jedyny pięcioosobowy Kwartet w Polsce, a być może i na świecie 
– Kazik & Kwartet Proforma – już 20 stycznia wystąpi w Teatrze 
Szekspirowskim. Początek koncertu o godzinie 20.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Znany aktor Paweł Domagała wystą-
pi w Gdańskim Teatrze Szekspirow-
skim w roli…muzyka!
Paweł Domagała to jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych aktorów mło-
dego pokolenia, znany m.in. z seriali 
„O mnie się nie martw”, „Na Wspól-
nej” czy „Druga szansa” oraz filmów 
takich jak: „Wszyscy jesteśmy Chry-
stusami”, „Miasto z morza” (nomina-
cja do Złotej Kaczki w kategorii Naj-
lepszy aktor), „Planeta singli” czy „7 
rzeczy, których nie wiecie o facetach”.  
Drugą, obok aktorstwa, największą 
pasją Pawła jest muzyka – od wielu 
lat pisze teksty piosenek i śpiewa.
26 lutego 2017 roku wystąpi w Te-
atrze Szekspirowskim z materiałem 
ze swojego długo wyczekiwanego 
albumu „Opowiem Ci o mnie”. Jak 
wskazuje tytuł, na płytę składają się 
intymne, osobiste teksty, ubrane 
w świeże popowe melodie. O  ich 
brzmienie i aranżacje zabdał Łu-
kasz Borowiecki, który jest również 
współautorem muzyki. Organizato-
rzy koncertu podkreślają, że nie war-
to mylić utworów Pawłą z piosenką 
aktorską! Zdecydowanie więcej jest 
w nich bowiem dźwięków pokrew-
nych twórczości Johna Mayera, Dave 
Matthews Band czy Mamford and 
Sons. Koncert zapowiedziano na 26 
lutego 2017 roku.

Aktor w roli 
muzyka
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W odkrywaniu zbliżających się wielkimi 
krokami świąt pomaga sopocki Hotel 
Haffner. Ciekawe pomysły na Boże Na-
rodzenie znajdą tu zarówno ci, których 
do świętowania poza domem nie trzeba 
przekonywać, jak i ci, którzy te wyjątko-
we dni chcą jedynie urozmaicić jakimś 
nietuzinkowym akcentem. 

Święta to idealna okazja do tego, aby za-
dbać o siebie i podarować wytchnienie 
nie tylko swoim zmysłom, ale i ciału. 
Idealnym miejscem na relaks jest hote-
lowa strefa SPA, w której czeka na nas 
szeroki wybór masaży przynoszących 
ukojenie. Przed zabiegiem warto skorzy-
stać z basenu oraz sauny, które wpływają 
pobudzająco na skórę i ułatwiają wchła-
nianie odżywczych składników zawar-
tych w najlepszych kosmetykach. Hotel 
zadbał o to, by świąteczny relaks był 
w pełni możliwy. Dorośli odpoczywając 
i pielęgnując swoje ciało, będą mogli jed-
nocześnie być zupełnie spokojni o swoje 
pociechy, które – pod okiem wykwali-
fikowanych instruktorów – będą miały 
szansę rozwijać umiejętność pływania.

Wszystkich, którzy wyjątkowe chwile 
celebrują kulinarną ucztą, a klimat świąt 
odnajdują w smakach i zapachach, Hotel 
Haffner przywita specjalnym bożona-
rodzeniowym brunchem. Szef kuchni 
zadba o to, by tradycję zamknąć w ide-
alnym połączeniu składników i aroma-
tów. Unoszące się w powietrzu zapachy 
korzennych przypraw stworzą magiczną 
atmosferę. Podczas, gdy dorośli będą 
delektować się świątecznymi przysma-
kami, najmłodsi goście pod opieką ani-
matorów będą mogli oddać się beztro-
skiej zabawie. Wszystko to w otoczeniu 
wyjątkowych, gustownych dekoracji.

Wybierając bożonarodzeniowe prezenty, 
warto kierować się zasadą, że innych ob-
darowujemy tym, co sami chcielibyśmy 
otrzymać. Stąd idealnym pomysłem na 
upominek dla najbliższych może okazać 
się inspiracja do spędzenia świąt inaczej. 
W związku z tym Hotel Haffner przy-
gotował vouchery do strefy SPA oraz 
hotelowej restauracji, dzięki temu nasi 
najbliżsi będą mieli okazję spędzić wy-
jątkowe chwile w wyjątkowym miejscu.

Wyjątkowe 
święta 
zaczynają się 
od Haffnera  
Większość z nas marzy o wyjątkowych świętach. Takich, które 
zamiast gorączki przygotowań przyniosą oddech i ukojenie. Żeby 
Boże Narodzenie było magiczne, nie trzeba wiele. Wystarczy poda-
rować sobie i swoim bliskim chwilę wytchnienia. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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W Europejskim Centrum Solidar-
ności można było oglądać wystawę 
"Wolność w sztuce", która prezen-
towała prace artystów współpracu-
jących z galerią Glaza Expo Design. 
Wydarzenie zorganizowano w ra-
mach 25-lecia Glaza Expo Design, 
która jest najstarszą prywatną gale-
rią sztuki w Gdańsku.

Emocjonującym punktem wernisażu 
była licytacja obrazu Moniki Gra-
czyk, przedstawiającego Lecha Wałę-
sę. Nietuzinkowy i odważny portret, 
który ozdobiono autografem byłego 
prezydenta został sprzedany za 8 ty-
sięcy złotych. 
Do sprzedaży przeznaczono także 
kilkadziesiąt innych obrazów prezen-

towanych na wystawie. Wśród 
prac (najdroższa kosztowa-
ła nawet 30 tysięcy złotych) 
można było znaleźć pejżaże, 
fantazyjne abstrakcje, czy też 
martwe natury.
Wystawa w ECS można było 
oglądać do końca listopada.

Galeria sztuki 
świętowała w ECS

Gdańskie spotkanie zorganizowano pod koniec listopada w hotelu Focus Pre-
mium Gdańsk. Podczas wydarzeniach trzy prelegentki opowiadały o swoich 
doświadczeniach biznesowych – Zosia Cudny podpowiadała jak stworzyć 
własnego bloga, napisać książkę i stworzyć własny biznes, o relacjach z part-
nerami biznesowymi opowiadała Joanna Suchocka, prelekcja Doroty Morka 
dotyczyła natomiast "awansu po babsku w firmie międzynarodowej".
Spotkanie z cyklu "Biznes kocha kobiety" po raz pierwszy odbyło się także 
w Elblągu. Monika Monika Kowalska-Aćimović zaprezentowała tam 30 mi-
nut praktycznej wiedzy na temat sprzedaży, Karolina Sozańska podpowiada-
ła natomiast jak znaleźć właściwy moment ana zmianę ścieżki zawodowej. 
Trzecie prelegentka – Larysa Wujcik opowiadała natomiast o radzeniu sobie 
ze stresem.

Kobiecy biznes 
w Gdańsku i Elblągu
To były emocjonujące, barwne i biznesowe wydarzenia dla kobiet, 
które szukają nowych ścieżek kariery i sposobów na rozwój swoich 
kompetencji.W Gdańsku i Elblągu zorganizowano spotkania z cyklu 
„Biznes kocha kobiety”.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Lucyna-lewandowska.pl
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Bal został połączony z wręczeniem 
nagród Laur Przedsiębiorcy dla 
firm z powiatu puckiego i wejhe-
rowskiego.W wydarzeniu uczest-
niczyli samorządowcy z regionu: 
Gabriela Lisius - starosta powiatu 
wejherowskiego, Jarosław Białk 
- starosta powiatu puckiego, Mar-
cin Drewa - wiceprzewodniczący 
rady miasta Wejherowo, nie mogło 
zabraknąć także współorganizato-
rów, pojawił się dr Zbigniew Ca-
nowiecki -prezydent Pracodawców 
Pomorza.
Pierwszym punktem programu 
wydarzenia było rozdanie nagród 
Laur Przedsiębiorcy 2016 dla firm 
z powiatu puckiego i wejherow-

skiego, po uroczystej kolacji wystą-
pił Don Vasyl z zespołem.
Organizatorzy przygotowali cegieł-
ki na rzecz Hospicjum Pomorze 
Dzieciom w Gdańsku i Hospicjum 
w Pucku, sponsorzy (Ziaja, So-
pocka Klinika Urody) ufundowali 
także prezenty dla każdej cegiełki. 
Emocje sięgnęły zenitu podczas 
ostatniego punktu programu balu, 
czyli aukcji dzieł sztuki (sponso-
rzy: Danuta Jarzyńska, Alior Bank, 
Katarzyna Rogalska, Michel Len-
sky) i innych przedmiotów. W su-
mie podczas balu udało się zebrać 
aż 20575 zł. Pieniądze już trafiły 
do Hospicjum w Gdańsku i Hospi-
cjum w Pucku.

Charytatywny bal 
dla dzieci z Hospicjum
Ponad 20 tysięcy złotych dla Hospicjum Pomorze Dzieciom w Gdańsku i Hospicjum w Pucku 
udało się zebrać podczas czternastej edycji Balu Charytatywnego Kiwanis International Klub 
Wejherowo. Widowiskowy i atrakcyjny bal zorganizowano pod koniec listopada w hotelu Faltom w Rumi.

laur prZedSięBiorcy 2016

mikro prZedSięBiorStwa:
Engineering Design Sylwester Rogalski•	

MIX EXPERT Leszek Dominik•	
Pracownia Krawiecka Beata Wicka (główny laureat)•	

maŁe prZedięBiorStwo:
SPRINTCAR S.C.•	

WOJ-MAR Mariusz Gustowski•	
Cukiernia Sabinka Sabina Grzenkowicz (główny laureat)•	

Średnie prZedSięBiorStwo
PMP Sp. z o.o.•	

„SZKUNER” Sp. z o.o.•	
BRACIA BERTRAND Sp. z o.o. (główny laureat)•	

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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W meczu 11. kolejki PlusLigi żółto-czar-
ni zmierzyli się z drużyną GKS Katowice. 
Marco Falaschiemu powrót do Gdań-
ska udał się nadspodziewanie dobrze. 
LOTOS Trefl mimo niezłych statystyk 
w przyjęciu i ataku przegrał z GKS-em 
Katowice w trzech setach.   
LOTOS Trefl Gdańsk - GKS Katowice 
0:3 (18:25, 22:25, 20:25)
Najlepszym zawodnikiem meczu został 
Serhiy Kapelus z GKS Katowice.

Czerty dni później w kolejnym meczu 
rozegranym przed własną publicznością 
w ERGO ARENIE siatkarze LOTOSU 
Trefla Gdańsk zmierzyli się z Łuczniczką 
Bydgoszcz. Rekordowo długa pierwsza 
partia, a potem trzy sety bezdyskusyjnej 
dominacji LOTOSU Trefla. Podopieczni 
Andrei Anastasiego znakomicie zapre-
zentowali się w przyjęciu, a MVP spotka-
nia - Dmytro Pashytskyy - skończył mecz 
z 75 proc. skutecznością w ataku. 
LOTOS Trefl Gdańsk - Łuczniczka Byd-
goszcz 3:1 (36:38, 25:18, 25:14, 25:18)

Koszykarze Trefla Sopot 4 grudnia podej-
mowali w sopockiej Hali 100-lecia druży-
nę Miasto Szkła Krosno. Żelazna obrona 
i zespołowa gra w ataku przyniosły Tre-
flowi piąte ligowe zwycięstwo. Sopocianie 
pokonali koszykarzy z Krosna 75:64. 
W pierwszej kwarcie sopocianie mieli 
problemy z obroną pod samą obręczą. 
Sytuację diametralnie odmienił Marcin 

Stefański, który nie tylko indywidualnie 
wyłączał poszczególnych zawodników, 
ale i zachęcił kolegów do większej inten-
sywności gry w defensywie.
Atak sopocian opierał się głównie na Ku-
bie Karolaku, który rozegrał przeciwko 
ekipie z Podkarpacia jeden z lepszych 
meczów w tym sezonie i wszechstron-
nym Nikoli Markoviciu, który zanotował 
kolejne double-double.

Siatkarki Atomu Trefla Sopot w 6. kolejce 
ORLEN Ligi odniosły zwycięstwo w so-
pockiej Hali 100-lecia. Dzięki ambitnej 
grze i świetnej postawie bloku pokonały 
po tie-breaku Legionovię, dopisując so-
bie dzięki temu dwa punkty do ligowej 
tabeli.
Atom Trefl Sopot - Legionovia Legio-
nowo 3:2 (21:25, 25:19, 25:15, 17:25, 
15:13)
Najlepszą zawodniczką meczu została: 
Małgorzata Skorupa (Atom Trefl)

W kolejnym starciu przed własną pu-
blicznością siatkarki Atomu Trefla nie 
przestraszyły się teoretycznie wyżej no-
towanych rywali i dzięki swojej ambitnej 
i skutecznej grze wywalczyły trzy punkty. 
Statuetkę MVP zgarnęła najbardziej ob-
ciążana przyjęciem i atakiem Magdalena 
Damaske, ale na brawa zasłużył cały so-
pocki zespół.
Atom Trefl Sopot - Developres SkyRes 
Rzeszów 3:1 (26:24, 15:25, 25:23, 25:19)

kolejne Zmagania 
drużyn trefla

07.12.2016•	 , godz. 20:00, Atom Trefl 
Sopot – KSZO Ostrowiec, Hala 100-
lecia, Sopot
14.12.2016•	 , godz. 18:30, LOTOS Trefl 
Gdańsk - AZS Częstochowa, ERGO 
ARENA
15.12.2016•	 , godz. 18:30, Trefl Sopot - 
PGE Turów Zgorzelec, Hala 100-lecia, 
Sopot
17.12.2016•	 , godz. 17.00, LOTOS Trefl 
Gdańsk - BBTS Bielsko-Biała, ERGO 
ARENA
18.12.2016•	 , godz. 14:45, Atom Trefl 
Sopot - łKS Commercecon łódź,  
Hala 100-lecia, Sopot
19.12.2016•	 , godz, 19:00, Trefl Sopot 
- Polfarmex Kutno, Hala 100-lecia, 
Sopot

Bilety dostępne na trefl.ticketsoft.pl

Grudniowe 
zwycięstwa 
drużyn Trefla
W dwóch ostatnich kolejkach przed własną publicznością koszyka-
rze Trefla Sopot i siatkarki Atomu wygrały swoje mecze w sopoc-
kiej Hali 100-lecia, a siatkarze LOTOSU Trefla Gdańsk odnotowali 
jedną porażkę i jedno zwycięstwo w ERGO ARENIE. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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To była świetna zabawa dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Naj-
młodsi korzystali więc z kącika ozdabiania pierniczków pro-
wadzonego przez prawdziwego mistrza cukiernictwa, przygo-
towano dla nich punkt świątecznej poczty Pankracego, spor-
towe zawody parkurowe z nagrodami, kolędowano również 
wraz z uczniami British International School Gdańsk.
Każde dziecko miało także okazję wykonać własnoręcznie pre-

zenty pod choinkę, choćby dla swoich dziadków. Duża atrakcją 
balu był teatrzyk pt. „Bałwanek i ciepły piecyk”. Na balu swoim 
rękodziełem dzieci i młodzież z gdańskich domów dziecka, 
podopieczni Fundacji Pankracy, którym fundacja udziela sta-
łego wsparcia finansowego w rozwijaniu pasji czy finansowa-
niu terapii po przebytych traumach.

Dziecięcy bal pełny atrakcji
Już po raz trzeci Hotel Haffner był gospodarzem balu dla dzieci „Pomaganie poprzez zabawę”. Pod-
czas tego mikołajkowego spotkania Fundacja Pankracy zbierała środki na remont w mieszkaniu matki 
samotnie wychowującej czwórkę dzieci, mieszkanki Sopotu.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe



 84    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

Ciągle na piłkarskiej mapie Polski zmienia się środek ciężkości – mie-
liśmy już momenty, że Warszawa i Łódź miały po dwa kluby w Eks-
traklasie, licznie reprezentowana była też swego czasu Wielkopolska 
(Amica, Lech, Groclin). Czy nadchodzi czas, kiedy to Pomorze będzie 
stanowiło znaczącą siłę w polskim futbolu?

Już bieżący sezon potwierdza tę tezę. Mamy dwie drużyny na najwyższym 
szczeblu rozgrywek, dwie (z dobrymi wynikami) kończą rundę jesienną 
w Ekstraklasie. Szczebel centralny zamyka Gryf, który dzielnie walczy 
o utrzymanie w II lidze. Dodajmy do tego dwie drużyny ekstraklasy futsa-
lu oraz jedną drużynę kobiecą, grającą w ekstralidze. To wszystko stanowi 
o sile naszego województwa. Ponadto warto zauważyć, Pomorski ZPN, 
mając raptem niewiele ponad 300 klubów, musi rywalizować z takimi po-
tęgami jak Małopolski, Śląski czy Dolnośląski ZPN (każdy z tych związ-
ków ma od 600 do 1000 klubów). Pokazuje to, jak duża jest u nas ilość 
utalentowanych zawodników i sprawnie zarządzanych klubów. 

Do dziś największy sukces pomorskiego klubu to zwycięstwo w Pucha-
rze Polski. Dziś liderem Ekstraklasy jest Lechia, a Arka jest w półfina-
le krajowego pucharu. Sądzi Pan, że kolejne krajowe trofeum trafi do 
Trójmiasta?

Na pewno ten rok może okazać się bardzo spektakularny. Liczymy na 
zwycięstwo Lechii w lidze oraz udział Arki w finale Pucharu Polski. 

Jest też kilka zespołów, które z coraz lepszym skutkiem walczą o punkty 
w niższych ligach, jak Bytovia, Chojniczanka, czy Gryf Wejherowo. Czy 
uważa Pan, że w dalszej perspektywie możliwa jest obecność kolejnej 
drużyny z naszego województwa w Ekstraklasie?

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla Chojnic byłby to historyczny suk-
ces, ale również nie lada wyzwanie w sprostaniu wymogom gry w najwyż-

Radosław Michalski: 
Ostatnia kadencja 

to skok o 10 lat
Jak zmieniła się jakość zarządzania klubami w Polsce, co 
nowego wprowadził w ostatnich czterech latach Pomor-
ski Związek Piłki Nożnej, a także kogo w roli nowego Mi-
strza Polski widzi prezes pomorskiego związku. Rozmowa 
z Radosławem Michalskim.

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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szej klasie. Mocno kibicuję Chojniczance. 
Klub pokazuje, że dobra organizacja i za-
angażowanie władz miasta oraz lokalnych 
przedsiębiorców przynoszą wymierne 
skutki. Wiem, że klub z Bytowa również 
ma dużą chęć awansu do ekstraklasy, ale 
w tej rundzie brakowało im trochę szczę-
ścia. Drutex-Bytovia ma ogromny handi-
cap w postaci silnego i lokalnie związanego 
z klubem sponsora, który w swojej branży 
już dawno „gra w lidze mistrzów”.

W sierpniu minęły cztery lata Pana pre-
zesury i ponownie został Pan wybrany 
prezesem Pomorskiego ZPN-u. Jakie 
zmiany i reformy przyczyniły się do tego, 
że drugie wybory wygrał Pan z większą 
przewagą?

Sukcesów było kilka – przede wszystkim 
wprowadzenie bardzo wielu rozwiązań, 
które przełożyły się na funkcjonowanie 
klubów: pozyskanie sponsorów dla lig 
i wydarzeń sportowych (w tym sezonie aż 
150 drużyn objętych jest sponsoringiem); 
powołanie do życia Komisji Grantowej, 
która wsparła finansowo organizatorów 
turniejów młodzieżowych (ponad 240 tys. 
zł na 346 turniejów), przejęcie kosztów 
obserwacji sędziowskich (około 100 tys. 
rocznie), cięcia w opłatach związkowych 
– zwłaszcza w rozgrywkach młodzieżo-
wych (brak opłat za uprawnienie do roz-
grywek, brak opłat za transfery juniorów; 
zmniejszenie, a częściowo zniesienie opłat 
za startowe). Korzyści finansowych dla 
klubów jest znacznie więcej – szczegółowe 
informacje znajdują się w opracowaniu na 
naszej stronie internetowej. Sukcesem jest 
również to, że udało się to wszystko zre-
alizować dzięki dobremu zarządzaniu fi-
nansami Związku, bez naruszania rezerw. 
Cieszy mnie również fakt, że udało się 
poczynić ogromny postęp w sprawach or-
ganizacyjnych. Mam wrażenie, że ostatnia 
kadencja to skok nie o 4, a o co najmniej 
10 lat. Wprowadziliśmy Związek w XXI w. 
Detale, dzięki którym udało się to zrealizo-
wać również znajdują się w sprawozdaniu. 
Zmiany organizacyjne nastąpiły również 
dzięki dobrej woli klubów, które bardzo 
chętnie zaczęły korzystać z proponowa-
nych im rozwiązań.

Czy stare struktury PZPN-u, które na-
zywane były pogardliwie „betonem”, czy 

„leśnymi dziadkami” zostały już w pełni 
zmienione przez młodszych i aktywniej-
szych działaczy?

Osobiście nigdy nie kierowałem się kryte-
rium wieku, oceniając kogoś. Określenie 
„betonem” całej organizacji jest z założenia 
krzywdzące, gdyż w strukturach związków 
sportowych wciąż pracuje wiele osób, któ-
re mimo wieku i wieloletniego stażu po-
kazują, że są otwarci na nowe rozwiązania 
i idą z duchem czasu. Jestem zwolennikiem 
rozwiązania polegającego na połączeniu 
doświadczenia z młodością. A „leśny dzia-
dek” to raczej stan umysłu, a nie metryka.

Karierę zaczynał Pan w Stoczniow-
cu Gdańsk (dzisiaj V-ligowa Polonia 
Gdańsk). Na jaką pomoc związku mogą 
liczyć podobne kluby?

O rozwiązaniach skierowanych do amator-
skich klubów mówiłem chwilę wcześniej, 
wymieniając powody, dla których zosta-
łem wybrany na drugą kadencję. Jak widać 
kluby doceniają ten kierunek i korzystają 
z oferowanych rozwiązań i pomocy.

Budowa ośrodka treningowo-konferen-
cyjnego oraz nowej siedziby związku to 
cel, który pomorski związek próbuje zre-
alizować już drugą kadencję. Wspomina 
Pan, że udało się odłożyć na ten cel pie-
niądze. Czy teraz uda się go zrealizować?

Takie inicjatywy wymagają zarówno czasu, 
jak i ogromnych środków finansowych. 
Nie zależy nam bowiem na zmianach ko-
smetycznych, a na stworzeniu wspólnie 
z władzami samorządowymi i rządowymi 
dużego ośrodka. Oznacza to współdzia-
łanie i zabezpieczenie środków na ten cel 
u pozostałych partnerów.

Czy jest jakiś inny cel, którego nie uda-
ło się zrealizować przez te cztery lata, 
ale który uda się zrealizować w obecnej 
kadencji?

Działamy w temacie uproszczenia proce-
dur licencyjnych, rozpoczęcia produkcji 
kart zawodniczych oraz zmian w systemie 
szkolenia trenerów. Jest jeszcze wiele po-
mniejszych inicjatyw, które rodzą się na 
bieżąco – wychodzą one często od samych 
klubów.

Czy ma Pan czasem wrażenie, że wysiłek 
związku wkładany w kolejne projekty roz-
bija się niekiedy o znikome zaangażowanie 
zarządów klubów?

Sytuacja z każdym rokiem się mocno popra-
wia. Początkowo niewielki odsetek klubów 
korzystał z ułatwień i propozycji ze strony 
Związku. Obecnie komunikacja bardzo się 
poprawiła i świadomość władz klubów bar-
dzo wzrosła. Same kluby są zarządzane pro-
fesjonalnie i skutecznie, zarówno w sferze 
organizacyjnej, jak i szkoleniowej. Ta obser-
wacja napawa optymizmem. 

Jako piłkarz miał Pan również pewną 
styczność z działaczami klubów. Jak na 
przestrzeni ostatnich 20 lat zmieniło się ich 
podejście do zarządzania?

Obecnie np. kluby występujące na szczeblu 
centralnym działają jak sprawne przedsię-
biorstwa. Osoby zarządzające klubem są 
coraz lepiej wykształcone w tym kierunku, 
coraz sprawniej poruszają się w gąszczu prze-
pisów. Z pewnością wpływ na to mają nie-
małe środki finansowe, płynące do klubów 
od władz samorządowych. Dotacje te muszą 
być prawidłowo wydatkowane i rozliczane. 
To wymogło na klubach uporządkowanie 
wielu spraw. 

Wysokie porażki takich klubów jak Legia 
wynikają poniekąd z tego, że kilku naj-
większym klubom udało się „odlecieć” 
reszcie stawki pod względem finansowym 
i piłkarskim. Jest możliwe, że mniej bogate 
kluby dogonią liderów, czy przepaść będzie 
się jeszcze pogłębiać?

Ten problem dotyczy nie tylko polskich klu-
bów, ale również wielu innych krajów. Prak-
tycznie liga mistrzów zdominowana została 
przez 4 kraje. Już teraz różnica w budżecie 
klubów jest ogromna i miejmy nadzieję, że 
nie będzie się ona powiększać.

Na koniec proszę o wytypowania mistrza 
Polski. Legia, w której Pan grał, Lechia, 
która także na pewno jest Panu bliska, 
Lech, czy Jagiellonia? A może inny zespół?

Oczywiście najbardziej kibicuję biało-zie-
lonym i uważam, że ich najgroźniejszym 
kontrkandydatem będzie rozpędzająca się 
Legia Warszawa.
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Podobnie jak w ubiegłych latach organi-
zatorom udało się zaprosić do udziału in-
teresujące grono prelegentów. O nowych 
narzędziach motywacyjnych w sprzeda-
ży mówił Tomasz Kalko, o budowaniu 
przewagi konkurencyjnej przez tworze-
nie proklienckiej kultury firmy mówiła 
Marta Bryła-Gozdyra, o tym jak  zna-

leźć synergię we współpracy sprzedaży 
z marketingiem mówił natomiast Jacek 
Kotarbiński.
Spotkanie zakończyło przedstawienie te-
atralne, czyli Mentoring Theater w wyko-
naniu Milczarek Bukowski Trio. To wido-
wisko pokazywało zarządzanie w formule 
teatralnej.

Inspiracje na spotkaniu 
menedżerów sprzedaży
To była największa w Polsce Północnej konferencja przeznaczona dla ludzi związanych ze sprzedażą. 
W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku zorganizowano jesienną, 
VI edycję Konferencji Menedżerów Sprzedaży - Morfologia Sprzedaży.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA:  materiały prasowe

Przedstawiciele firmy zaprosili do 
świętowania swoich klientów i part-
nerów biznesowych z całego kraju,  
nie mogło zabraknąć oficjalnych 
podziękowań, osobistych gratulacji 
i wręczenia wyróżnień dla najważ-
niejszych partnerów firmy. A dla 
wszystkich - podczas urodzinowego 
wieczoru przygotowano nspirujący 

warsztat FACET5 prowadzony przez 
doświadczonych trenerów: Piotra So-
sińskiego (Business Creator) i Barto-
sza Hojnackiego (HR Solutions Gro-
up), którzy porwali uczestników do 
wspólnej interakcji. Uwieńczeniem 
wieczoru było losowanie nagród 
przygotowanych przez partnerów 
wydarzenia oraz uroczysta kolacja.

5-lecie HR Solutions Group
Hr Solutions Group, czyli agencja rekrutacyjna specjalizująca się 
w prowadzeniu globalnych projektów Direct & Executive Search 
obchodziłą pięciolecie swojej działalności.Świętowanie zorganizo-
wano w listopadzie w Olivia Sky Club.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE:  HR Solutions Group



   87

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

Listopadowe spotkanie Lean In Pomorskie  zorganizowano 
w Vilii Antonina w Sopocie W czasie dwugodzinnego spo-
tkania z Pauliną Biernat każda z uczestniczek miała okazję 
popracować nad ćwiczeniami rozwojowymi, zastanowić się 
nad obranymi kierunkami aktywności i...trochę pomarzyć. 
Intensywny proces myślowy zostały później wypocony na 
parkiecie, bo nie było szansy nie zatańczyć z tak uzdolnio-
ną tancerką. Idea spotkań kręgu (amerykański odpowiednik 
„circle”) wzięła swój początek od chęci spotykania się kobiet 
organizacji Lean In w różnych miastach USA. Fundacja zo-
stała założona przez Sheryl Sandberg, CEO Facebooka, która 
zaobserwowała na rynku pracy niebezpieczne zjawisko – re-
zygnację kobiet z działań zmierzających do ich aktywności 
zawodowej lub hobbystycznej. Napisała o tym książkę, która 
w Polsce ukazała się pod nazwą „Lean In. Włącz się do gry”. Wła-
śnie lektura tej pozycji oraz kilka wydarzeń związanych z „od-
puszczaniem” znajomych kobiet z realizacji zamierzeń spowodo-

wał uruchomienie Lean In Pomorskie przez Aleksandrę Harasiuk. 
Pierwsze spotkanie miało miejsce w grudniu 2015 roku.Każde ze 
spotkań jest współfinansowane przez jedną z uczestniczek. Tym 
razem firma AHB Service z Gdańska podjęła się tej roli.

Ćwiczenia i taniec 
w Villi Antonina
Paulina Biernat, uczestniczka „Tańca z gwiazdami”, która zawodowo prowadzi warsztaty i coaching kobiet 
była gościem spotkania Lean In Pomorskie. W ramach tej inicjatywy kobiety z całego województwa spotykają 
się, by porozmawiać, poradzić się, a często także szkolić z kompetencji, których na co dzień im brakuje. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE:  Lean In Pomorskie

Komplet uczestników brał udział w prelek-
cjach, które prowadzili cenieni specjaliści 
rynku flotowego i motoryzacyjnego: Ka-
mil Jakacki, Dyrektor Sprzedaży Cartrack 
Polska, Łukasz Jania, Prezes Zarządu Fleet 
Partners, Daniel Trzaskowski, Dyrektor 
Departamentu Finansowania i Zarządza-
nia Flotą, Volkswagen Financial Services 
Polska, Przemysław Lulka, Koordynator 
Szkoleń Produktowych marki Volkswagen, 
Rafał Jemielita, redaktor motoryzacyjny 
magazynu Playboy Polska, współprowa-

dzący program Automaniak.
Podczas szkolenia poruszono takie tema-
ty jak: „Namierzanie możliwości rozwoju 
twojego biznesu”, „Działania jakie należy 
wprowadzić w celu redukcji kosztów samo-
chodów służbowych”, „Jak jeździć taniej? 
Technika, technologia, paliwa”.
Partnerem głównym Akademii Menadżera 
Floty jest Volkswagen. Partnerami mery-
torycznymi są Fleet Partners, Volkswagen 
Financial Services Polska i Cartrack Polska. 
Organizatorem jest Menadżer Floty.

Szkolenie ze specjalistami rynku flotowego
W gdańskim hotelu Zatoka zorganizowano drugie szkolenie z cyklu Akademia Menadżera Floty.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE:  Menadżer Floty
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Międzynarodowa Olimpiada Kulinarna w Er-
furcie (Niemcy) i Kulinarne Mistrzostwa Świa-
ta w Luksemburgu to najważniejsze światowe 
zmagania kulinarne. Olimpiada odbywa się co 
4 lata i startują w niej najznakomitsi mistrzowie 
kuchni z całego świata oraz młodzi adepci sztuki 
kulinarnej. Tegoroczne zawody w kategorii Dania 
regionalne wygrała reprezentacja Włoch, srebrny 
medal zdobyli Polacy, a na trzecim miejscu upla-
sowała się załoga Rumunii.
Podsumowanie udziału Narodowej Reprezentacji 
Polskich Kucharzy w olimpiadzie zorganizowano 
w gdańskim hotelu Almond. 
Gościem honorowym spotkania był Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Doceniono polskich kucharzy
Narodowa Reprezentacja Polskich Kucharzy (15-osobowa, w tym aż 9 kucharzy z Pomorskiego), zdobyła 
srebrny medal w kategorii „Dania Regionalne” podczas Międzynarodowej Olimpiady Kulinarnej w Erfurcie.

TEKST: Anna Kłos
ZDjĘcIE:  Pomrorski Urząd Marszałkowski

Są to: Wojciech Frycz - kompo-
zytor muzyki filmowej, teatralnej 
i autonomicznej, Kamil Piotrow-
ski – pianista i kompozytor, oraz 
Krzysztof Komendarek-Tymen-
dorf - altowiolista, menedżer oraz 
animator kultury w Gdańsku. Ten 
ostatni został również laureatem 
Nagrody Publiczności przyzna-
wanej w plebiscycie przez czytel-
ników Gazety Wyborczej.
Nagroda Miasta Gdańska dla 
Młodych Twórców w Dziedzinie 
Kultury przyznawana jest nie-
przerwanie od 2000 roku. Laure-
aci to artyści młodego pokolenia, 
reprezentujący wszelkie dziedziny 
sztuki: od muzyki przez taniec 
współczesny do plastyki, a także 

Nagrody dla 
młodych twórców
Trzech znakomitych muzyków dołą-
czyło do grona laureatów Nagrody 
Miasta Gdańska dla Młodych Twórców 
w Dziedzinie Kultury.

TEKST: UM Gdańsk 
ZDjĘcIE: UM Gdańsk 

animatorzy kultury. 
W tegorocznej edycji nominowanych 
było 14 osób. Trójkę laureatów wska-
zała Kapituła, w której skład weszli 
przedstawiciele uczelni artystycznych 
(Akademii Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, Akademii Muzycznej w Gdań-
sku i Uniwersytetu Gdańskiego), 
mediów, Biura Prezydenta ds. Kul-
tury Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
i laureaci ubiegłorocznej edycji.
Nagrodę otrzymali: Krzysztof Ko-
mendarek-Tymendorf (ur. 1988) - 
altowiolista, menedżer oraz animator 
kultury w Gdańsku, Wojciech Frycz 
(ur. 1992) - kompozytor muzyki fil-
mowej, teatralnej i autonomicznej, 
student klasy kompozycji prof. dr 
hab. Krzysztofa Olczaka na kierunku 
Kompozycji i Teorii Muzyki w Aka-
demii Muzycznej im. S. Moniuszki 
w Gdańsku i Kamil Piotrowicz (ur. 
1992) - Pianista i kompozytor. 
Podczas  uroczystości w Klubie Żak 
laureaci otrzymali pamiątkowy dy-
plom i statuetkę oraz 7 tys. zł.
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W wydarzenie uczestniczyli przyjaciele, 
partnerzy, członkinie i sympatycy ogól-
nopolskiej społeczności kobiet na fali. 
W programie grudniowego spotkania 
znalazły się gratulacje, podsumowania 
i premierowe zapowiedzi roku 2017, 
miało miejsce także oficjalne wręcze-
nia dyplomów dla Ambasadorek Klubu 
Marka jest kobietą. Ważną częścią spo-
tkania były rozmowy, uczestnikom przy-
gotowano markowe niespodzianki.

Świąteczne 
spotkanie
W hotelu Nadmorskim w Gdy-
ni zorganizowano wyjątkowo, 
świąteczne spotkanie klubu 
Marka jest Kobietą.

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: Gordon Blacker

W dniu  8 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie Hotelu So-
pot. Trójmiejska spółka Bauhaus wybudowała hotel na miej-
scu dawnego sanatorium Jantar - w spokojnej lokalizacji, 
oddalonej od krzykliwego centrum Sopotu, w sąsiedztwie 
plaży, Parku Północnego i w otoczeniu XIX-wiecznych willi.

Czterogwiadkowy Hotel Sopot to na wskroś nowoczesny bu-
dynek, funkcjonalny i bardzo bezpieczny. Zastosowano tu naj-
nowocześniejszą technikę komputerową:  potrójne zasilanie 
energetyczne gwarantuje nieprzerwaną pracę służb hotelo-
wych dzięki czemu brak jakichkolwiek uciążliwości dla gości. 
Do dyspozycji gości jest 124 pokoje, w których umiejętnie po-
łączono wygodę z funkcjonalnością. Znaczna część pokoi po-

siada bezpośredni widok na Bałtyk, plaże i przepiękny park. 
Wymienić należy także 13 wysoce komfortowych apartamen-
tów i kilka pokoi rodzinnych oraz pokoje dla osób niepełno-
sprawnych. Wszystkie one spełniają wymagania nawet najbar-
dziej wybrednych klientów.

Nowoczesny 
Hotel sopot 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Gordon Blacker 
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kilka noWoŚci W 2017 r.

Obecna Octavia to idealny przykład na to, że samochód bez 
fajerwerków stylistycznych może być naprawdę atrakcyjny 
wizualnie. Skoda nie urzeka licznymi przetłoczeniami czy nieba-
nalnymi liniami. Jest prosto, „technicznie”, ale ten styl ma coś 
w sobie. Bestseller czeskiej marki nie będzie co prawda zupeł-
nie nowy, bo to wciąż lifting, ale zmiany w wyglądzie przodu są 
na tyle duże, że przymiotnik „nowa” jest tu całkiem na miejscu. 
Przedni grill to wyraźna inspiracja modelem Kodiaq. Lifting nie 
ominął również kabiny pojazdu. W środku znajdziemy nowy 

panel klimatyzacji i zmienione otoczenie wyświetlacza kom-
putera pokładowego. Tarcze zegarów mają szare elementy za 
skalą prędkościomierza/obrotomierza, a komputer między nimi 
ma inną grafikę. 
Jeśli chodzi o kwestie techniczne – odświeżony model będzie 
miał bardziej rozbudowane systemy: multimedialny SKODA 
Connect i bezpieczeństwa, np. monitoring martwego pola, 
asystę podczas wyjazdu tyłem z miejsca parkingowego czy per-
sonalizowany kluczyk.

skoda 
octavia Fl 2017 
- „tylko” 
Face liFting
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W sieci pojawiło się zdjęcie osi czasu z mo-
delami, jakie Audi planuje wprowadzić na 
rynek w 2017 i 2018 roku. W pierwszym 
kwartale 2017 roku szykowane są premiery: 
A5 i S5 Coupe, Q5 i SQ5, R8 Spyder, TT RS 
Coupe. Kolejne premiery w późniejszych 
miesiącach 2017 roku to: A5 i S5 w odmia-
nach Sportback oraz Cabriolet (maj), SQ7 

(lipiec), RS 3 Sedan (sierpień), Q7 e-tron 
(październik). 
Również 2018 rok będzie bardzo pracowity 
dla Audi, planowanych jest aż 7 nowych 
modeli. Jeżeli te informacje się potwierdzą, 
kolejne dwa lata w Audi będą obfitować w 
bardzo ciekawe premiery.

bMW WproWadza 
X7 i... serię 9 W pierwszym przypadku to już pewne. 

BMW w 2017 roku wprowadzi olbrzy-
miego luksusowego SUV-a o nazwie X7. 
X7 będzie większe od X5 i bardziej 
tradycyjne niż coupe X6. Produkowane 
będzie wyłącznie w Stanach Zjedno-
czonych. Auto napędzać będą silniki 
6- i 8-cylindrowe, a na pokład będzie 
można zabrać 7 osób.
X7 konkurować będzie z Range Rove-
rem Sportem, Audi Q7 i Mercedesem 
GL. 

Seria 9 ma natomiast wprowadzić 
markę do świata aut naprawdę luksu-
sowych. W gamie producenta ma być 
tuż za Rolls-Royce’m Ghostem. Na razie 
jednak pokazano jedynie koncept o 
nazwie Gran Lusso Coupe stworzony 
przez studio Pininfarina. Ma nie tylko 
futurystyczny kształt i niesamowite 
wnętrze ale i tylne drzwi otwierane 
pod wiatr, a to wyraźne pokrewień-
stwo z RR.

laWina noWoŚci W audi
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Nazwa modelu wywodzi się od wyspy Kodiak, umiej-
scowionej na południe od Alaski. Żyją tam niedźwie-
dzie, nazywające się identycznie jak wyspa i to właśnie 
na ich cześć nazywany został nowy SUV. Siła i masyw-
ność, niczym u niedźwiedzi, to mają być wyróżniki no-
wego samochodu w gamie Czechów. By nadać nazwie 
unikatowości, ostatnia litera została zamieniona na „q”.
Pojemność bagażnika wynosić będzie od 720 do 2065 
litrów. Pod względem silników, na początku w palecie 
znajdzie się pięć jednostek (dwie TDI, trzy TSI) o po-

jemnościach od 1,4 do 2,0. Rozwijać będą one moc 
125-190 KM. Pod względem technologii będziemy 
mieli do czynienia ze wszystkim tym, co Skoda ma do 
zaoferowania najlepszego, np. wybór trybów jazdy, 
wraz ze specjalną opcją do jazdy po śniegu w przy-
padku napędu 4×4, reflektory wykonane w pełni w 
technologii LED czy  otwieranie elektrycznej klapy ba-
gażnika ruchem stopy pod zderzakiem.
Auto można będzie oglądać w salonach na przełomie 
lutego i marca 2017 r.

Najmniejszy model w gamie Nissana, Micra, 
wkrótce zmieni swoje oblicze dzięki wprowadze-
niu nowej generacji. To jeden z najbardziej „dam-
skich” samochodów z segmentu B. V generacja 
o oznaczeniu K14 ma agresywnie zarysowane 
przednie światła, układające się w kształt litery 
V, niewielki wlot powietrza pomiędzy nimi. Te 
elementy świadczą o tym, że Nissan w 2017 za-
mierza mocno odmienićcharakter tego samocho-
du. Wiele wskazuje na to, że nowa Micra sporo 
czerpać będzie z koncepcyjnego, ujawnionego w 
2015 roku, modelu Sway. 

skoda 
kodiaq 
– duży suv 
z czech

noWy nissan 
Micra k14

Najmniejszy model w gamie Nissana, Micra, 
wkrótce zmieni swoje oblicze dzięki wprowadze
niu nowej generacji. To jeden z najbardziej „dam
skich” samochodów z segmentu B. V generacja 
o oznaczeniu K14 ma agresywnie zarysowane 
przednie światła, układające się w kształt litery 
V, niewielki wlot powietrza pomiędzy nimi. Te 
elementy świadczą o tym, że Nissan w 2017 za
mierza mocno odmienićcharakter tego samocho
du. Wiele wskazuje na to, że nowa Micra sporo 
czerpać będzie z koncepcyjnego, ujawnionego w 
2015 roku, modelu Sway. 
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Honda Civic to jedna z ikon samochodów o nadwoziu hatchback. Pro-
dukowana od początku lat 70., doczekała się już dziewięciu generacji. 
 X generacja Civica zyska bardziej smukłą i zarazem bardziej eleganc-
ką stylistykę nadwozia zmiany nastapią również w palecie silników. 

Dotychczasowe, wolnossące jednostki benzynowe i-VTEC zastą-
pić mają silniki z palety VTEC TURBO. Mniejszy z nich po-

siadać będzie skromną pojemność 1 litra i odpowiadać 
będzie obecnemu motorowi 1,4 100 KM, a mocniej-

szy, o pojemności 1,5 zastąpi obecne 1,8 i-VTEC 
cechujące się mocą 142 KM. Żywsza reakcja na gaz, 
czy możliwość trzymania samochodu na niższych 
obrotach by uzyskać zadowalającą dynamikę. Tych 
zalet nie można pominąć.

honda civic 
X generacji
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Grupa Zdunek zorganizowała dla swoich klientów 3 sloty:  
BMW/MINI, Renault/Dacia i Nissan, na których to mogli 
poznać właściwości jezdne samochodów w niecodziennych 
warunkach, mogli też przekonać się, jak działają najnowocze-
śniejsze systemy bezpieczeństwa w tych samochodach.
Kilkudziesięciu kierowców miało okazję zapoznać się z in-
nowacyjnym, inteligentnym napędem xDrive, od niedawna 
stosowanym w samochodach marki BMW, działaniem sys-
temu 4Control (4 koła skrętne), zapewniają pełną kontrolę 
i najwyższy poziom komfortu w przypadku nagłych ruchów 
w marce Renault oraz systemem Nissan all mode 4x4, gdzie 
napęd tylni jest włączany w razie potrzeby.
- Zaprosiliśmy naszych klientów do centrum testowego Gru-
py Zdunek na terenie Autodromu Pomorze w Pszczółkach, 
gdzie przygotowaliśmy dla kierowców wyjątkowe atrakcje – 
wyjaśnia Agnieszka Moczyńska, dyrektor działu marketingu. 
- Ci, którzy skorzystali z naszego zaproszenia, uczestniczyli 
w ekscytujących jazdach testowych markami BMW i Mini, 
Renault  oraz Dacia i Nissan. Nasi goście ćwiczyli zachowania 
na torze, pod okiem profesjonalnych instruktorów. 
W programie ćwiczeń znalazły się między innymi: slalom – 
efektywna praca rąk na kole kierownicy, rodzaje skrętów ko-
łem kierownicy – szosowy, manewrowy, awaryjny, rozpozna-
wanie błędnych nawyków, hamowanie awaryjne na prostej 

i łuku w ekstremalnych warunkach (na śliskiej powierzchni), 
prawidłowe wykorzystanie systemu ABS, omijanie przeszko-
dy połączone z hamowaniem awaryjnym, porównanie drogi 
hamowania z różnych prędkości, slalom na płycie poślizgo-
wej – pozycja i efektywność pracy za kierownicą, zrozumie-
nie zagrożenia utraty panowania nad pojazdem. 
- W każdym z trzech slotów uczestniczyło ok. 60 naszych 
klientów – dodaje Agnieszka Moczyńska. - Mogli oni prze-
testować samochody, pod okiem instruktorów podszkolić 
technikę jazdy i przekonać się, że informacje zawarte w re-
klamach o innowacjach stosowanych w sprzedawanych przez 
nas samochodach, sprawdzają się w rzeczywistości. Systemy 
napędu i bezpieczeństwa naprawdę działają. Oczywiście dla 
uczestników takie wydarzenie to również forma rozrywki i in-
tegracji. Poza tym jako cała grupa chcieliśmy pokazać różne 
marki sprzedawanych przez nas samochodów tak, aby każdy 
mógł je porównać. Klienci byli zachwyceni zorganizowanym 
przez nas wydarzeniem, a jedynych w swoim rodzaju emocji 
nie brakowało.

EksTREMalna 
jazda 

I OffROadOwE 
EMOcjE

Slalom, hamowanie awaryjne w trudnych warunkach na śliskiej powierzchni, omijanie przeszkody,  porównanie drogi ha-
mowania przy różnych prędkościach – to tylko niektóre z wyzwań, jakie postawiono przed klientami firmy Grupy Zdunek. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

 www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

www.grupazdunek.pl
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Wybranie idealnego prezentu 
zdaje się być zadaniem wręcz 
niewykonalnym. Gra jest jed-
nak warta świeczki, bo odpo-
wiedni podarunek może spra-
wić wiele radości nie tylko osobie 
obdarowanej, ale i obdarowującej. Poniżej 
udowadniamy, ze warto korzystać z ofert polskich firm w trakcie przed-
świątecznych zakupów. 

NiezapomNiaNe przeżycia

Kto chce sprawić, aby bliska osoba zapamiętała prezent na długo, 
powinien pomyśleć o takim podarunku, który dostarcza niezapomnia-
nych przeżyć. W związku z tym warto zapoznać się z propozycjami 
najlepszych ośrodków SPA, profesjonalnych szkół tańca, czy też popu-

larnych aeroklubów.  W Polsce firm, które gwarantują wysoką jakość 
i niezapomniane emocje, jest naprawdę sporo. W tym przypadku 
ograniczają nas wyłącznie wyobraźnia i znajomość oczekiwań 

osoby, którą chcemy obdarować.

Tradycja Na Topie

Jednym z najczęściej wybieranych prezentów na Świę-
ta Bożego Narodzenia była i jest biżuteria. Nie tylko 
pragniemy znaleźć ją pod choinką, ale też z przyjem-
nością wręczamy ją bliskim osobom. Wśród bogatej 
oferty biżuterii dostępnej na lokalnym rynku z pew-
nością można znaleźć idealny prezent. Do grona to-
powych prezentów należy też wysokiej jakości 
galanteria skórzana. Wszelkiego rodzaju 
paski, portfele, torby i torebki to prezenty 
zarówno praktyczne, jak i estetyczne. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się 
również stylowe muchy i wzorzyste krawa-

ty, które od lat znajdują się w czołówce najpopularniej-
szych prezentów pod choinkę.

Dobre, bo polskie

Produkty polskich marek cieszą się coraz większą 
popularnością. Te, które wykonywane są ręcznie, 
jakością biją na głowę towary najbardziej prestiżo-
wych sieciówek. Dlatego w trakcie przedświątecz-
nych zakupów warto zwrócić uwagę na pocho-
dzenie produktu. Towary polskie cechuje nie tylko 
oryginalność, ale i wysoka jakość. Warto też pamię-
tać, że stawiając na to, co dobre, wspieramy też naszą 
gospodarkę.

co kupić, 
by sprawić radość?

Prezenty pod choinkę nie 
muszą pochodzi z Za-
chodu. Oryginalności nie 
liczymy w odległości, lecz 
w unikalności, jakości 
i skali dobrego smaku. To 
wszystko można znaleźć 
w Polsce. Trzeba jednak 
wiedzieć, gdzie i czego 
szukać. 

TEKST: Anna Walk
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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kryStyna duryS, 
wokalistka jazzowa 

Z racji wykonywanego 
zawodu, ale też różnych 
doświadczeń uważam, że 

świetnym prezentem na 
Święta Bożego Narodzenia 

zawsze będzie płyta z dobrą 
muzyką. Innym sprawdzonym pre-

zentem, który chętnie sama kupuję i otrzymuję, 
są bilety do teatru, opery, czy na koncert. Według 
mnie, wartościowy prezent to taki, dzięki któremu 
możemy się rozwijać, doświadczać nowych wrażeń, 
spędzić czas jednocześnie miło, ale i pożytecznie. 
Czasami przy wyborze upominków kieruję się rów-
nież własnym gustem i wybieram muzykę, czy też 
koncert, którym chciałabym się podzielić z drugą 
osobą i dać jej okazję do zapoznania się z czymś 
nowym. 

 

Sylwia piekarSka, 
manager salonu 
PAWO w Alfa Centrum 

Zawsze staramy się, aby 
prezenty spełniały ocze-

kiwania naszych bliskich. 
Często nie jest to łatwe zada-

nie, więc z pomocą przychodzą 
doradcy wizerunku z salonu PAWO 

w Alfa Centrum- podpowiadając, co kupić męż-
czyźnie. Wachlarz prezentów jest bardzo szeroki, 
począwszy od wysokiej jakości koszul czy mięk-
kich i ciepłych swetrów, kolorowych poszetek, 
stylowych much i wzorzystych krawatów, poprzez 
skórzane paski czy rękawiczki. Świetnym wyborem 
są również szelki w różnych kolorach, czy meta-
lowe wpinki. A dla niezdecydowanych oferujemy 
karty podarunkowe.

marlena 
kędZierSka
Marketing & PR 
Manager
Hotel Haffner 

Najpiękniejsza 
w świątecznych upo-

minkach jest chęć obda-
ro- wania tych, których kochamy, 
rzeczami wyjątkowymi. Tej wyjątkowości 
wcale nie trzeba szukać daleko. Radość 
płynąca ze wspólnego posiłku, zrelakso-
wanie zmęczonego ciała – to chwile pełne 
pięknych emocji, które możemy podaro-
wać sobie i swoim bliskim. Okazuje się, że 
w zabieganej codzienności to właśnie one 
stają się prezentem idealnym. Dla szuka-
jących pomysłów na taki właśnie prezent 
Hotel Haffner przygotował świąteczne 
vouchery, m. in. na zabiegi pielęgnacyjne 
w Instytucie SPA & Wellness czy usługi 
kulinarne oferowane przez hotelową Re-
staurację, Kawiarnię i Pub.  Od lat obser-
wujemy duże zainteresowanie taką formą 
upominków po choinkę i radość, jaką 
sprawiają one obdarowywanym. Nie ma 
nic piękniejszego niż świąteczny prezent, 
który dostarcza tylu pozytywnych emocji.

arlena 
ierSka

Marketing & PR 
Manager
Hotel Haffner 

Najpiękniejsza 
w świątecznych upo-

minkach jest chęć obda-
- wania tych, których kochamy, 

rzeczami wyjątkowymi. Tej wyjątkowości 
wcale nie trzeba szukać daleko. Radość 



g a d ż e t o m a n i a

inteligentny zegarek
Firma Samsung rozpoczęła przedsprze-
daż w Polsce swojego najnowszego 
inteligentnego zegarka Gear S3. 
Dostępne będą dwie wersje smartwat-
cha: Gear S3 frontier to zegarek dla 
osób aktywnych. Łączy w sobie cieka-
wą formę i zaawansowane możliwości. 
Wersję tę zaprojektowano z myślą 
o użytkowaniu w każdych warunkach 
i w dowolnym środowisku – zarówno 
podczas pracy, jak i w czasie wolnym. 
EleganckiGear S3 classic to z kolei do-
skonała propozycja dla biznesmenów 
– tworząc listy zadań zegarek staje się 
centrum zarządzania najbardziej złożo-
nym harmonogramem.

odświeżony 
oneplus 3
Na rynku pojawił się smartfon OnePlus 3T. 
Urządzenie jest zmodyfikowaną wersją kla-
sycznego modelu OnePlus 3. Telefon otrzymał 
więc nowszy, wydajniejszy procesor - Snap-
dragon 821, 16-megapikselową kamerę do wi-
deorozmów,  nowy akumulator o pojemności 
3400 mAh. Na rynku pojawi się również wersja 
telefonu ze 128-gigabajtową pamięcią ma-
sową, klienci będą też mogli kupić urządzenie 
w innej wersji kolorystycznej – „miękkie złoto”.
Urządzenie będzie korzystało z  5,5-calowego 
wyświetlacza 1080p AMOLED, 6 GB pamięci 
RAM, złącza USB Typ-C i systemu operacyjne-
go OxygenOS. W sprzedaży będą dwie wersje 
telefonu – o pojemności 64 i 128 gigabajtów.

Kamera dla profesjonalistów
Firma Sony powiększyła ofertę kamkorderów profe-

sjonalnych Super 35mm z serii FS o model FS7 II. 
Producent podkreśla, że nowa kamera łączy  atuty 
pierwotnego modelu FS7 z nowymi, zaawansowany-
mi rozwiązaniami przyspieszającymi i ułatwiającymi 

pracę: technologią elektronicznego filtra ND o zmien-
nej gęstości optycznej, mocowaniem typu E z dźwignią 

blokady oraz nową konstrukcją mechaniczną.

Szyfrowane laptopy
To propozycja dla przedstawicieli biznesu, gdzie poufność danych ma 
szczególne znaczenie. Firma Bitinan wprowadziła  na rynek konsu-
mencki dwa modele szyfrowanych laptopów o bardzo wysokiem po-
ziomie bezpieczeństwa i prywatności przechowywa-
nych danych cyfrowych Bitinan 13” i Bitinan 15” to 
ultrabooki stworzone by chronić poufność danych 
cyfrowych zapisanych na zaszyfrowanym dysku, 
zabezpieczać przed zagrożeniami wynikającymi 
z używania sieci Internet i wyeliminować ryzyko 
dostępu do prywatnych danych przez oso-
by trzecie.

alkomaty połączone 
ze smartfonem
Na rynku pojawiła się nowa rodzina alkomatów 
firmy BACtrack. Urządzenia zostały wyposażone 
w wyjątkowo nowoczesne funkcje – analizę wy-
ników, dzielenie się nim i (w połączeniu ze smart-
fonem) zamówienie przewozu Uberem.

Jedno z urządzeń – BACtrackMobile stanowi  naj-
bardziej zaawansowany technologicznie alkomat 

cyfrowy wśród dostępnych na rynku w przedziale cenowym 
do 1000 zł. Urządzenie wskazuje wyniki pomiaru z dokładno-
ścią do 0,01‰ w szerokim zakresie od 0,00 do 4,00‰. Obecnie 
jest to jedyny alkomat, który dzięki wbudowanej technologii 
Bluetooth 4.0 współpracuje ze smartfonem.








