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Przed Państwem kolejny - styczniowy numer magazynu 
„Express Biznesu”.

Lekturę pierwszego wydania w 2017 roku proponujemy roz-
począć od wywiadu z Rolandem Budnikiem, szefem Gdańskie-
go Urzędu Pracy. Nasz rozmówca wspomina o najważniejszych 
i aktualnych problemach rynku pracy, opowiada o zadaniach 
Urzędów Pracy, wspomina również o konieczności zatrudnia-
nia cudzoziemców.

Ważne punkty aktualnego numeru to także materiał o zmia-
nach personalnych, raport na temat najważniejszych prognoz 
gospodarczych na 2017 rok i artykuły o spotkaniach i nagro-
dach dla przedstawicieli biznesu. 

W styczniowym wydaniu wiele miejsca poświęciliśmy także 
pomorskim samorządom. W tej rubryce zamieściliśmy artykuły 
o najważniejszych i najciekawszych inwestycjach, wydarze-
niach i inicjatywach, które miały miejsce w wybranych miastach 
i gminach województwa pomorskiego.  Nie zapomnieliśmy 
również o sąsiednim województwie – warmińsko-mazurskim, 
wybrane wiadomości biznesowe i gospodarcze z tego regionu 
również pojawiły się w numerze.

Co jeszcze można znaleźć w „Expressie Biznesu”? W ostat-
nim czasie dużo się działo w branży nieruchomości a wybrane 
wydarzenia i inicjatywy udało nam się zamieścić w numerze, 
podpowiadamy także ciekawe pomorskie stoki narciarskie, 
gdzie można uprawiać sporty zimowe. 

Kontynuujemy publikację tematów luźniejszych, które mogą 
zainteresować także Płeć Piękną. W numerze znaleźć więc 
można rubrykę „Gadżetomania”, „Lifestyle”, nie mogło także 
zabraknąć felietonu stylistki Grażyny Paturalskiej. Oczywiście 
pojawiły się także tematy gastronomiczne – wspomnieliśmy 
o charytatywnej inicjatywie trójmiejskich szefów kuchni i po-
rozmawialiśmy z cenionym pomorskim cukiernikiem.

             Zapraszamy do lektury!
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REDAKCJA: 
Express Biznesu, 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax 58 736 19 92, 

redakcja@expressy.pl,  
www.expressbiznesu.pl

ZESPÓŁ: 
Piotr Ruszewski (redaktor naczelny),

Anna Kłos, 
Grzegorz Bryszewski, 

Rafał Korbut, 
Anna Walk

Krzysztof Szczepanik

SKŁAD I ŁAMANIE: 
Jagoda Lezner

REKLAMA: 
Rafał Laskowski (dyrektor handlowy),

r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

Zdzisława Mochnacz (manager)
z.mochnacz@expressy.pl, tel. 792 060 155

SEKREtARZ DS. ADMINIStRAcyjNych:
Magdalena Chmielewska

tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

WyDAWcA: 
NORDAPRESS P.P.H.U., 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, 
tel./fax 58 553 33 40

ZDjĘcIE NA OKŁADcE: Wiesław Malicki

PARtNERZy EXPRESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW



BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Z Dyrektorem Gdańskiego Urzędu Pracy Rolandem Budnikiem, 
rozmawia Anna Kłos

 Nie musimy być 
tylko urzędem  

Jesteśmy otwarci 
na inne środowiska

Już niebawem – 27 stycznia br.-  będzie obchodzone 
Święto Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Jego tradycja jest chwalebna. W 1919 roku, tego właśnie 
dnia, Józef Piłsudski – Naczelnik Państwa Polskiego podpisał 

dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. To 
świadczy, że już w czasach, gdy niepodległa 

Polska dopiero się krystalizowała po 123 
latach braku państwowości, uważał 

je za bardzo ważne służby. Z okazji 
tego Święta życzymy wszystkim 

pracownikom Urzędów Pracy wielu 
sukcesów w działaniach dla dobra 
społecznego oraz pomyślności 
w życiu osobistym.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Skoro to Wasze święto, proszę coś 
powiedzieć o ludziach pracujących 
w Waszej placówce...

- Gdański Urząd Pracy zatrudnia 144 
osoby, z tego 92% posiada wykształ-
cenie wyższe, a średnia wieku wynosi 
40 lat, zatem wyrosły one w rzeczy-
wistości, kiedy bezrobocie stało się 
społecznym problemem. To ważne, 
bo dzięki temu potrafią lepiej wczuć 
się w rozmaite ludzkie sytuacje i pro-
blemy. W tej liczbie pracowników 53% 
stanowią doradcy klienta. To jeden 
z lepszych wskaźników w skali kraju. 
Nasi pracownicy to życzliwi i zaan-
gażowani profesjonaliści. Jesteśmy 
najlepsi wśród miast Unii Metropo-
lii Polskich w zakresie efektywności 
zatrudnieniowej i kosztowej. Troska 
o naszych klientów znajduje odzwier-
ciedlenie w ich zadowoleniu z naszych 
usług (ok. 95% zadowolonych). Za-
trudniamy wielu młodych ludzi, dla-
tego ważna jest dla nas nowoczesność, 
jesteśmy m.in. krajowym liderem 
wśród urzędów pracy proponujących 

e-usługi. Gdański Urząd Pracy to 
dobra i znana marka w Polsce wśród 
urzędów pracy, które chętnie korzysta-
ją z naszych doświadczeń. 

Dotąd byliście postrzegani jako ci, 
których zadaniem jest głównie po-
maganie bezrobotnym w znalezie-
niu pracy, Czy w tej kategorii coś się 
zmieniło?

- Bardzo dużo, co nas ogromnie cieszy. 
W roku 2016 stopa bezrobocia w Pol-
sce spadła do 8,3%, w samym Gdańsku 
do 3,7%, dzięki czemu nasze miasto 
należy do ścisłej czołówki miast o naj-
niższej stopie bezrobocia. Jeśli chodzi 
o miasta powyżej 250 tys. mieszkań-
ców, lepsze wyniki osiągnęły tylko 4 
duże aglomeracje: Poznań, Wrocław, 
Warszawa i Katowice. Dobrze wypada 
też powiat gdański, gdzie stopa bez-
robocia spadła do 5,6%. Obecnie jed-
nym z najważniejszych problemów na 
rynku pracy jest brak odpowiednich 
kandydatów do pracy. ZDjĘcIA: materiały prasowe

Gdański Urząd 
Pracy zatrUdnia 
144 osoby, 
z teGo 92% 
posiada 
wykształcenie 
wyższe, 
a średnia wiekU 
wynosi 40 lat,

”
pracownicy GdaŃskieGo UrzędU pracy



 8    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Jakie są przyczyny tego zjawiska?

- Sprawa jest złożona. Wymieniłbym kilka 
przyczyn. Pierwsza to niż demograficzny. 
Już obecnie w Polsce występuje deficyt 
pokoleniowy w postaci ok. 1,5 mln osób 
w wieku 19-24 lat. Nawet przy założeniu 
że część z nich studiuje i na rynek pracy 
wejdzie za kilka lat, to nie zmienia faktu, 
że w roku 2035, w porównaniu z 2008, 
będzie brakowało osób w wieku produk-

cyjnym w liczbie ok. 4 mln. Ten ubytek 
młodych Polek i Polaków widzą już wyż-
sze uczelnie, w tym prywatne bardzo bo-
leśnie. U nas też coraz mniej osób reje-
struje się jako bezrobotne. 

Czy szczególnie deficytowe są określo-
ne kategorie zawodowe?

W ostatnich latach polska gospodarka 
nieźle się rozwijała, więc praktycznie bra-

ki są w wielu kategoriach. Prym wiodą 
wciąż pracownicy z branży ITI – infor-
matycy, programiści, administratorzy baz 
danych, ale poszukiwani są też intensyw-
nie pracownicy z branży księgowości, fi-
nansów, szczególnie znający języki obce, 
jest to skutek dynamicznego powstawa-
nia kompleksów w typie Olivia Business 
Centre, ale duże zapotrzebowanie jest też 
na pracowników z branży budowlanej – 
od pracowników niewykwalifikowanych 
poprzez fachowców jak: zbrojarze, tyn-
karze, kafelkarze, hydraulicy, właściwie 
wszystkie specjalności. 

Wydawałoby się, że w tych ostat-
nich kategoriach problemów być nie 
powinno...

- Ale są . To skutek także utrzymującego 
się społecznego przekonania, że szkoły 
zawodowe są gorszą ścieżką edukacji. 
Tylko 4% absolwentów gimnazjów wy-
biera u nas szkoły zawodowe. W dodatku 
wielu z nich czeka jedynie na uzyskanie 
pełnoletności, aby wyjechać za granicę. 
To kolejna przyczyna deficytu na naszym 
rynku pracy.

To aż tak liczące się cyfry?

- Już obecnie ponad 2 mln Polaków wyje-
chało za pracą z kraju, z tego 1,5 mln jest 
na emigracji ponad rok, a 1 mln ponad 
10 lat. Mała jest szansa, że wrócą. W do-
datku z badań wynika, że kolejnych 2,5 
mln rozważa wyjazd, a z tego 900 tys. jest 
na niego zdecydowanych. Wśród nich 
prawie 80% to nie są osoby bezrobotne, 
po ich wyjeździe  ich miejsca pracy mogą 
pozostać puste. Ponadto, w ciągu naj-
bliższych 10 lat w woj. pomorskim liczba 
osób w wieku produkcyjnym zmniejszy 
się o ok. 20 tys. osób i jednocześnie wzro-
śnie liczba osób w wieku emerytalnym 
o ok. 40 tys. osób.

Jakie stąd zadania wynikają dla Urzę-
dów Pracy? Czy są one na realizację ich 
przygotowane finansowo?

- Naszym zadaniem jest pomoc praco-
dawcom w zatrudnieniu pracowników 
(ok. 40% pracodawców odczuwa braki 
kadrowe), od rekrutacji po wsparcie fi-

Metropolitalne tarGi pracy poMorza orGanizowane przez GdaŃski Urząd pracy
i wojewódzki Urząd pracy w GdaŃskU, kwiecieŃ 2016r.

otwarcie jedyneGo w polsce centrUM rozwojU talentów 
w GdaŃskU w olivia bUsiness centre, czerwiec 2016r.
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nansowe związane z zatrudnieniem 
osób bezrobotnych. Dzisiaj pieniądze 
nie są problemem. Dysponujemy zarów-
no środkami krajowymi jak i pochodzą-
cymi z UE. W ramach tych pieniędzy 
możemy wspierać pracodawców, m.in. 
poprzez organizację staży, refundowa-
nie wynagrodzeń oraz wyposażenia 
stanowisk pracy. W ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego wspieramy fi-
nansowo podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników, w ubiegłym roku z tej formy 
pomocy skorzystało ponad 170 firm 
i instytucji oraz ponad 2200 pracowni-
ków. W tym przypadku zainteresowanie 
pracodawców przekracza nasze możli-
wości finansowe. Jednakże, wciąż naj-
ważniejszym problemem pozostaje brak 
odpowiednich kandydatów do pracy.  

Stąd presja, aby zapełnili je cudzo-
ziemcy. W przypadku naszego terenu 
– głównie Ukraińcy...

- Od tego nie uciekniemy, potępiamy 
tylko przypadki kiedy pracodawca zwal-
nia Polaków, aby zatrudnić Ukraińców 
– bo tańsi. Cudzoziemcy są potrzebni 
nie tylko naszej gospodarce. Niemcy 
potrzebują 8 mln pracowników, aby 
gospodarka mogła się rozwijać, nam bę-
dzie brakować ok. 4 mln osób, aby uzu-
pełnić niedobory o których już wspo-
mniałem. Niestety nie mamy w Polsce 
żadnej polityki migracyjnej. Trudno 
się dziwić, że Polacy nie chcą pracować 
za najniższą pensję krajową, jeśli mają 
inne możliwości. Ponadto mamy sys-
tem dużej ilości świadczeń społecznych. 
Możliwe do uzyskania zasiłki zbliżone 
są do najniższej krajowej pensji. System 
500+plus, skądinąd zrozumiały, jeszcze 
to zjawisko pogłębił. 

Trzeba sięgnąć po cudzoziemców?

- Nie ma co udawać, zjawisko istnie-
je i będzie się pogłębiać. W samym 
Gdańsku jest ok. 30 tysięcy Ukraińców. 
W ubiegłym roku pokrywali połowę 
zapotrzebowania, które zgłaszali pra-
codawcy. Niemniej sprawę trzeba upo-
rządkować, w czym gros zadań przypa-
da administracji centralnej, my ze swej 
strony robimy wszystko, co możemy.

Proszę to wyjaśnić dokładniej...

- Utworzyliśmy specjalny referat do 
spraw cudzoziemców. Od lipca 2016 
pracuje tam osiem osób. Jednak mo-
żemy  rejestrować zamiar zatrudnie-
nia cudzoziemca na okres tylko do 6 
miesięcy,  i załatwianie tego u nas nie 
przekracza 5 dni. Wydanie zezwolenia 
na pracę na okres powyżej 6 miesięcy 
jest już w gestii Urzędu Wojewódzkie-
go, gdzie z powodu szczupłej obsady 
kadrowej wnioski leżą do 10 miesięcy. 
Załóżmy teraz, że cudzoziemiec prze-
pracował te pól roku i pracodawca da-
lej go potrzebuje. W tej sytuacji albo 
pracownik przechodzi do szarej stre-
fy, albo wraca do swego kraju, a pra-
codawca musi przyuczać następnego,  
Mimo wszystkich utrudnień, legalne 
zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 
się opłaca – m.in. w ubiegłym. roku 
składki na ZUS płaciło już 180 tysię-
cy Ukraińców, którzy wypracowali 1% 
PKB Polski. 

Czy rok 2017 zapowiada podobne 
problemy na rynku pracy?

- Problemy pozostaną, choć stopa 
bezrobocia nie będzie już tak inten-
sywnie spadała. Będziemy starać się 
zaktywizować osoby z wszelkich re-
zerw, w tym długotrwałe bezrobotne, 
o niskich kwalifikacjach, zdając sobie 
sprawę, że ich wprowadzenie na rynek 
pracy będzie kosztowniejsze i bardziej 
pracochłonne. Sięgniemy po osoby 
niepełnosprawne - dotąd niepracujące, 
emerytów, którzy chcą i mogą jeszcze 
pracować, choć w mniejszym zakre-
sie, osoby dotąd będące na utrzyma-
niu – partnera bądź opieki społecznej, 
kobiety, które już odchowały dzieci. 
Cudzoziemcy wszystkiego nam nie za-
łatwią. Trzeba też pamiętać, że wymie-
niani Ukraińcy są też atrakcyjni dla 
państw Europy Zachodniej. Niemcy 
i Francuzi oferują im możliwość bez-
płatnych studiów, pracują nad progra-
mem mieszkaniowym, a Rada Europy 
zadecydowała o zniesieniu dla nich wiz 
za rok. Wtedy będą mogli poruszać się 
po Unii Europejskiej swobodnie. 

Celem projektu będzie zwiększenie liczby 
zatrudnienia absolwentów szkół poprzez 
podniesienie jakości kształcenia zawo-
dowego w branżach kluczowych oraz 
podniesienie atrakcyjności i zwiększenia 
dostępności poradnictwa zawodowego 

w Gdańsku. 

Wsparcie skierowano do następujących 
14 szkół, 2750 uczniów tych szkół, 159 na-
uczycieli kształcenia zawodowego oraz 8 

instruktorów praktycznej nauki zawodu:

Technikum nr 16 w Zespole Szkół Mor-
skich, Technikum nr 18 w Szkołach Okrę-
towych i Ogólnokształcących Conradinum, 
Technikum nr 12 i Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa nr 12 w Zespole Szkół Samocho-
dowych, Technikum nr 4 w Zespole Szkół 
Łączności, Technikum nr 5 i Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa Nr 5 w Państwowych 
Szkołach Budownictwa, Technikum nr 13 
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 w Ze-
spole Szkół Energetycznych, Technikum 
nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hote-
larskich, Technikum nr 7 w Zespole Szkół 
Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usłu-
gowych, Technikum nr 8 i Technikum Nr 
14 w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2.

Wsparcie dotyczy branż kluczowych, ta-
kich jak: transport, logistyka i motoryzacja, 
ICT i elektronika, budownictwo, turystyka, 
sport i rekreacja, środowisko. Będzie miało 
głównie na celu podniesienie umiejętności 
oraz udoskonalenie procesu uzyskiwania 
kwalifikacji zawodowych przez zapew-
nienie możliwości aktualizowania wiedzy; 
zwiększenia dostępu do nowoczesnych 
technik i technologii oraz udoskonalenie 

poradnictwa zawodowego.

Wsparcie 
szkolnictWa 
zaWodoWego  

4-letni 
projekt crt
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Pozostaje jeszcze młodzież kończąca 
edukację...

W dziedzinie edukacji jest dużo do zro-
bienia. Jednym z ważniejszych, a niedo-
cenianych, moim zdaniem, elementów 
nowoczesnej szkoły jest poradnictwo za-
wodowe, które w Polsce niestety zanika. 
Dynamicznie zmieniający się świat oraz 
zmiany zachodzące na lokalnym i global-
nym rynku pracy stawiają przed miesz-
kańcami wyzwanie bycia gotowym do 

zmiany oraz umiejętność przystosowania 
się i możliwie najlepszego wykorzystania 
swoich mocnych stron. Młodzież, rodzice 
i nauczyciele powinni dostać wsparcie by 
mogli nauczyć się identyfikować mocne 
strony uczniów, rozwijać je, a następnie 
dobrze wybrać dalszą ścieżkę nauki i ka-
riery zawodowej. Przy tak dużych niedo-
borach kadrowych na rynku pracy nie 
możemy sobie pozwolić na źle wybrane 
kierunki nauki czy też niewłaściwie (do 
naszych predyspozycji) dobrane miejsca 

pracy. Poza tym żebyśmy byli szczęśliwi 
w życiu, potrzebne jest również poczucie 
spełnienia i satysfakcji w pracy, a to jest 
możliwe tylko wtedy gdy wykonujemy to 
co lubimy i potrafimy robić.  

W jaki sposób chcecie zmieniać naszą 
rzeczywistość?

- Utworzyliśmy już wspólnie z Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
nr 1 w Gdańsku Centrum Rozwoju Ta-
lentów w Olivia Business Centre. Współ-
pracujemy ze szkołami, inicjujemy wy-
cieczki do zakładów pracy, aby przyszli 
pracownicy naocznie się przekonali o co 
mogą zawalczyć, co im się spodoba na 
rynku pracy. Młodzież kończąca gimna-
zja często nie ma prawie żadnej informa-
cji odnośnie potrzeb i możliwości rynku 
pracy, rodzice również, i stąd przypadko-
we, nietrafione wybory ścieżki edukacyj-
nej i zawodowej. 

Jak Urzędy Pracy mogą dostosować się 
do zmienionej rzeczywistości w sferze 
zatrudnienia? 

- Muszą być elastyczne, stać się mniej 
urzędami i jeszcze bardziej otworzyć na 
współpracę z innymi środowiskami – 
na szkoły, uczelnie, pracodawców, na 
osoby już pracujące, ale źle się czujące 
w wykonywanej pracy – aby uświado-
mić im inne możliwości, aby talentów 
nie marnować.

Uczestniczyli w nich uczniowie z 44 szkół. Były trzy zakresy tematyczne:

poznaj siebie – sprawdź jakie masz talenty. Uczestniczyła młodzież z szkół, 
np. Gimnazjum nr 48 Gdańsk Jasień – 188 uczn., LO nr I Gdańsk – 53 uczn,, LO 
nr II Sopot – 96 uczn., Zespół Szkół Katolickich (liceum) Gdynia – 52 uczn., Ze-
spół Szkół Mechanicznych (technikum) Kartuzy – 42 ucz.

rynek pracy dla bystrzaków. Uczestniczyła młodzież z szkół, np. : IV LO 
Gdańsk – 85 uczn., Publiczne Katolickie Gimnazjum św. Kazimierza Gdańsk – 
16 uczn., Gimnazjum nr 8 Gdańsk – 28 uczn.

labirynt zawodów, czyli jak znaleźć właściwą drogę – uczestniczyło 25 
uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej w Kłodawie.

Warsztaty dla młodzieży 
W centrum rozWoju talentóW – rok 2016

centrUM inforMacji w GdaŃskiM Urzędzie pracy
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Nowi prezesi 
i dyrektorzy 
w Nowym Roku

Nowy Rok z reguły przynosi zmiany. W związku z tym reorganizacje w zarządach 
popularnych spółek nie powinny dziwić. Choć „nowe twarze” w poszczególnych 
branżach wcale nie są nowe, to warto przybliżyć sylwetki najważniejszych z nich.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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thorpe Cameron,
prezes  DCT Gdańsk

Nowy prezes DCT Gdańsk ma 30-letnie doświadczenie 
w branży morskiej. Pracę rozpoczął w P&O Nedllyod, świa-
towej linii żeglugowej. W 2003 roku przeszedł do operato-

ra terminali kontenerowych - DP World, biorąc udział w au-
dycie ponad dwunastu terminali na całym świecie. W 2005 

roku został powołany na stanowisko general manager w termina-
lu kontenerowym Constanta w Rumunii. Po przejęciu grupy P&O przez DP World w 2006 
roku Cameron przeprowadził się do Australii, aby objąć stanowisko director and gene-
ral manager w Brisbane. Trzy lata później został prezesem terminalu LCIT w Tajlandii, 
a następnie przyjął propozycję pracy jako dyrektor zarządzający DP World Korea oraz 
wiceprezes PNC - największego terminalu kontenerowego w Korei Południowej. 

marCin FaleńCzyk,
head of Tri-City Office JLL Poland

Współtwórca Invest in Pomerania od kilku tygodni kieruje 
trójmiejskim oddziałem międzynarodowej firmy doradczej 
JLL. Marcin Faleńczyk ukończył Wydział Prawa na Uniwer-

sytecie Gdańskim i podyplomowe studia z zakresu procesu 
inwestycyjnego w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej. 

Przez ostatnie dziewięć lat pracował jako zastępca dyrektora 
w Invest in Pomerania. „Marcin Faleńczyk to znakomity wybór na szefa trójmiejskiego 
oddziału JLL. W Invest in Pomerania Marcin współpracował z szeregiem inwestorów 
zagranicznych, wchodzących na trójmiejski rynek i koordynował procesy inwestycyjne 
dla wielu znanych, globalnych marek” - powiedział Tomasz Trzósło, dyrektor zarządza-
jący JLL w Polsce.

maCiej lisiCki,
prezes ZKM Gdańsk

Po ponad 25 latach ze stanowiskiem prezesa ZKM Gdańsk 
rozstał się Jerzy Zgliczyński. Jego miejsce zajął Maciej 

Lisicki, dotychczasowy wiceprezes. Zmiana personalna 
w Zakładzie Komunikacji Miejskiej wynika z wygaśnięcia 

poprzedniej, czteroletniej kadencji dotychczasowego prezesa, 
która skończyła się 31 grudnia 2016 roku. Od 1 stycznia prezesem 

ZKM-u jest Maciej Lisicki. Pracę w spółce rozpoczął w kwietniu 2015 roku. Wcześniej 
przez osiem lat pełnił funkcję zastępcy prezydenta Gdańska, a już w momencie ogło-
szenia konkursu na stanowisko wiceprezesa mówiono, że to właśnie on docelowo ma 
zastąpić Jerzego Zgliczyńskiego.

magdalena reńska,
dyrektor regionalny Skanska Property Poland 

W Skanska Property Poland Magdalena Reńska odpo-
wiedzialna będzie za realizację strategii spółki związanej 

z wynajmem powierzchni biurowych na trzech rynkach - 
łódzkim, poznańskim oraz trójmiejskim. Nowa dyrektor regio-

nalna posiada osiemnastoletnie doświadczenie na rynku nieru-
chomości komercyjnych w Polsce. Przed dołączeniem do zespołu 

Skanska piastowała stanowisko dyrektora wyższego szczebla w JLL. W ciągu swojej 
kariery zawodowej Magdalena doradzała deweloperom w znajdowaniu odpowiednich 
gruntów inwestycyjnych, opracowywaniu koncepcji funkcjonalnych budynków biuro-
wych oraz komercjalizowała nieruchomości. Zdobyła także ekspercką wiedzę w repre-
zentowaniu najemców korporacyjnych w procesach najmu.

marCin jastrzębski,
prezes Grupy Lotos S.A. 

Marcin Jastrzębski, pełniący tymcza-
sowo obowiązki prezesa, ostatecznie 
wygrał postępowanie konkursowe 
i został prezesem zarządu grupy 
Lotos. Ukończył Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze na Wydziale 
Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Management 
of Chain Supply - Gas and Oil Sector 
na University of Liverpool. W latach 
2013 - 2015 był prezesem zarządu 
i dyrektorem naczelnym Gazoprojek-
tu. W latach 2013 - 2014 pełnił funkcję 
doradcy zarządu PGNiG. Wcześniej, 
w latach 2008 - 2013 zatrudniony był 
w Polkomotelu jako dyrektor central-
nego departamentu zakupów, a tak-
że dyrektor zarządzający IT. W latach 
2006 - 2010 był prezesem zarządu 
i dyrektorem naczelnym MPR „Sar-
matia". W latach 2006 - 2008 spra-
wował funkcję członka zarządu ds. 
strategii i operacji PERN Przyjaźń.
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Aby prognozować wartość PKB w 2017 niezbędne będzie od-
niesienie do minionego 2016 roku. W tym przypadku eksperci 
są raczej zgodni i podkreślają, że pod tym kątem ubiegły rok 
rozczarował właściwie na wszystkich frontach.
Według ekspertów Banku Zachodniego WBK najbardziej roz-
czarowały inwestycje i eksport, zaskakująco słaba była także 
konsumpcja, której nie pomogła nawet świetna sytuacja na 
rynku pacy i transfery w ramach programu 500+. 
Jaki więc będzie wzrost gospodarczy w 2017 roku? Najbardziej 
optymistyczna wizja płynie ze strony rządu. Ministerstwo 
Rozwoju wielokrotnie podkreślało, że w 2017 roku gospodar-
ka stopniowo będzie się rozpędzała i wzrost PKB Polski za cały 
2017 r. wyniesie zdecydowanie powyżej 3 proc. Wyjątkowo 
optymistyczna wysokość PKB, na poziomie 3,6 proc została 
nawet zapisana w budżecie (wcześniej zakładano nawet war-
tość 3,9 proc.). Przedstawiciele rządu tłumaczyli w mediach, 
ze pierwszy kwartał 2017 będzie zdecydowanie wolniejszy 
i słabszy, natomiast w drugim kwartale będzie wyraźnie widać 

efekty funduszy UE i pozytywne działanie programu 500+.
Mniej optymistyczne wizje płyną ze stron banków. Według 
ekonomistów z BZ WBK polska gospodarka w 2017 roku uro-
śnie zaledwie o 2,7 proc., a wzrost na na poziomie powyżej 3 
proc. będzie możliwy dopiero w czwartym kwartale. Taki sce-
nariusz ma być jednak możliwy jedynie w przypadku odbicia 
w sektorze inwestycji. Według ekspertów z BZ WBK jego zała-
manie okazało się w 2016 r. sporą i negatywną niespodzianką, 
która przyczyniła się do wyhamowania dynamiki wzrostu go-
spodarczego. Kluczowe okazało się przede wszystkim spowol-
nienie inwestycji samorządowych.
W analizie ekonomistów tego banku również pojawia się zwrot 
o tym,że rozpędzające się inwestycje EU pozytywnie wpły-
ną na gospodarkę. Są jednak zdania, że ożywienie przyjdzie 
dopiero w czwartym kwartale 2017 roku, a prawdziwy boom 
w 2018 roku.

Mniejszy niż zakładany wzrost PKB, spowolnienie gospodarki i rynek pracy, na którym pierwsze 
i ostatnie słowo będzie miał pracownik. No i ceny żywności, które mogą wzrosnąć. Tak może wyglądać 

2017 rok według prognoz ekonomistów i ekspertów.

W  2 0 1 7 
gospodarka 
wyraźnie zwolni

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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bank ŚWiatoWy 
negatyWnie o WzroŚCie

Negatywne prognozy na temat prognozy 
wzrostu PKB Polski w 2017 roku płyną 
również ze strony Banku Światowego. 
Ekonomiści tego banku jeszcze w paź-
dzierniku przewidywali wartość PKB o
Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu 
PKB Polski na 2017 rok. Jeszcze w paź-
dzierniku ekonomiści banku przewidy-
wali, że w 2017 roku wzrost PKB wyniesie 
3,4 proc., najnowszy raport mówi o 3,1 
proc. Skąd taka korekta?
-Niższe prognozy wzrostu są głównie 
odzwierciedleniem słabszej, niż się wcze-
śniej spodziewano, dynamiki inwestycji” 
– czytamy w raporcie Global Economic 
Prospects.

żyWnoŚć zdrożeje

Ekoności i eksperci właściwie jednogło-
śnie przyznają, że widoczny już w 2016 
roku proces wzrostu cen rozpoczął się 
a ten trend będzie kontynuowany. Jaka 
to będzie wysokość? Małgorzata Star-
czewska-Krzysztoszek, główna ekono-
mistka Konfederacji Lewiatan nie chce 
prognozować takiej wysokości, ale za-
znacza, że możliwy jest także wzrost cen 
innych dóbr
- Siła wzrostu cen żywności w końcu 
2016 r. wskazuje, że przedsiębiorcy mogą 
być zdeterminowani, aby podnosić ceny 
także innych dóbr. Szczególnie, że bada-
nia pokazują, że w 2017 r. planują wyż-
sze wzrosty wynagrodzeń dla pracowni-
ków niż było to w 2016 r. (nominalnie 
o 4 proc. a realnie o ponad 4,5 proc.). 

A to oznacza wyższe koszty działalności 
- podkreśla główna ekonomistka Konfe-
deracji Lewiatan.
Konkretną wartość wzrostu cen progno-
zują natomiast przedstawiciele banku 
BZ WBK.
- Oczekujemy wzrostu cen żywności 
o średnio 1,6% r/r w 2017 r., dwukrot-
nie szybciej niż w 2016 r. W styczniu 
ceny energii wzrosną z kolei pod wpły-
wem podwyżki tzw. opłaty przejściowej 
– czytamy w grudniowej prognozie ten 
banku.
Rządowy projekt budżetu zakłada nato-
miast średnioroczny wzrost cen towa-
rów i usług konsumpcyjnych o wartości 
(1,3%),
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malejąCe zasoby kadroWe

A co z rynkiem pracy? Według eksper-
tów Work Service czeka nas stopa bezro-
bocia rejestrowanego poniżej 8%, więk-
sza dynamika wzrostu wynagrodzeń 
i odpływ ponad 0,5 mln pracowników 
w wyniku czynników demograficznych.
W bieżącym roku firmy mają także 
w jeszcze większym stopniu rywalizo-
wać o malejące zasoby kadrowe.
- Nadchodzący rok będzie należał do 
kandydatów, a pracodawcy będą musie-
li jeszcze mocniej o nich rywalizować. 
Na przestrzeni nachodzących miesięcy 
spodziewamy się dalszych spadków bez-
robocia, które mogą osiągnąć poziomy 
wyraźnie poniżej 8%. Jednak dynamika 
spadkowa będzie wyraźnie niższa niż 
w 2016 roku, co będzie w głównej mie-
rze ograniczone dostępem do kapitału 
ludzkiego. Już dziś ponad 56% wszyst-
kich bezrobotnych stanowią Polacy 
długotrwale nieobecni na rynku pracy, 
a przywrócenie ich z powodzeniem do 
aktywności zawodowej wymaga wie-
lomiesięcznych zabiegów – podkreśla 
Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work 
Service S.A.
Według przedstawicieli Work Service 
właśnie w 2017 roku na rynek pracy 
szczególnie mocno wpłyną zmiany de-
mograficzne. Chociaż perspektywa kur-
czenia się zasobów ludzkich w Polsce 
jest znana już od lat to w najbliższym 
roku mamy doświadczyć jej nad wyraz 
mocno. Szczególnie, że na proces sta-
rzenia się społeczeństwa, nakładają się 
zmiany legislacyjne dotyczące systemu 
emerytalnego.
- Z szacunków ZUS wynika, że w 2017 
roku ze względu na otrzymanie świad-
czeń emerytalnych, z rynku pracy może 
zniknąć ponad 500 tys. osób. Proces ten 
został 2-krotnie przyspieszony poprzez 
powrót do niższego wieku emerytalne-
go. To ogromnie wyzwanie dla praco-
dawców, bo ma ono miejsce w warun-
kach kurczenia się zasobów kadrowych, 
rekordowego wzrostu wakatów i pro-
gnoz demograficznych przewidujących 
zmniejszenie się liczby ludności w nie-
których regionach Polski o nawet 30%- 
mówi Andrzej Kubisiak z Work Service.

kandydaci 
będa najważniejsi

maCiej WituCki, 
Prezes Zarządu Work Service S.A.

- Nadchodzący rok będzie należał do kandydatów, a pracodaw-
cy będą musieli jeszcze mocniej o nich rywalizować. Na przestrzeni nacho-
dzących miesięcy spodziewamy się dalszych spadków bezrobocia, które mogą 
osiągnąć poziomy wyraźnie poniżej 8%. Jednak dynamika spadkowa będzie 
wyraźnie niższa niż w 2016 roku, co będzie w głównej mierze ograniczone 
dostępem do kapitału ludzkiego. Już dziś ponad 56% wszystkich bezrobot-
nych stanowią Polacy długotrwale nieobecni na rynku pracy, a przywrócenie 
ich z powodzeniem do aktywności zawodowej wymaga wielomiesięcznych 
zabiegów.



   17

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

płaCe W górę?

O rosnącej rywalizacji o kandydatów 
mówią znaczące badania, zrealizowa-
ne wśród pracodawców. Już dziś ponad 
35% firm deklaruje trudności rekruta-
cyjne, a ponad 59% kandydatów wska-
zuje, że zachętą do zmiany zatrudnienia 
będą dla nich wyższe wynagrodzenia. 
Konsewkwencją takiej sytuacji może być 
nieuchronny wzrost wynagrodzeń.
Według ekspertów Work Service pod-
wyżki w pierwszej kolejności odczują 
osoby zatrudnione na etacie na pozio-
mach płacy minimalnej, które mogą 
się spodziewać wzrostu wynagrodzenia 
o 8 r/r. W kolejnych miesiącach ma mieć 
natomiast wzrost wynagrodzeń o ponad 
5% r/r.
-W kolejnych miesiącach, w wyniku 
zaostrzającej się rywalizacji o pracow-
ników, spodziewamy się wzrostu wy-
nagrodzeń o ponad 5% r/r. Ta poprawa 
będzie szczególnie widoczna wśród 
pracowników fizycznych i niewykwa-
lifikowanych, którzy dotychczas noto-
wali wynagrodzenia poniżej poziomów 
mediany. To właśnie osób gotowych do 
podjęcia pracy na podstawowych sta-
nowiskach brakuje dziś w największym 
stopniu w gospodarce – tłumaczą anali-
tycy Work Service.
Mniej optymistyczną sytuacje na rynku 
pracy przewidują natomiast eksperci 
z BZ WBK. Przyznają oni, że popyt na 
pracę utrzymuje się na wysokim po-
ziomie, co ma swoje odzwierciedlenie 
w liczbie nowych ofert pracy oraz waka-
tów. Ale...
-Jednak tempo wzrostu zatrudnienia 
spowolniło. Dane z sektora firm wciąż 
wskazują na solidne tempo wzrostu licz-
by pracujących, o ok. 3% r/r w III kw. 
16, ale naszym zdaniem liczba ta jest 
myląca, gdyż niektóre firmy zapropono-
wały swoim pracownikom zmianę typu 
umowy po ostatnich zmianach w pra-
wie (ozusowanie umów cywilnych) – 
podkreślają ekonomiści z BZ WBK. 
Co więc się stanie w 2017 roku?
-Spodziewamy się stabilizacji poziomu 
zatrudnienia – podkreślają eksperci 
banku.

trudna sytuacja 
przedsiębiorstw

małgorzata 
starCzeWska-krzysztoszek, 

główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan

- Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw to ciągle duży znak zapytania. Przed-
siębiorstwa znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony potrzebują in-
westycji - nie tylko z tego względu, że rośnie popyt krajowy i zagraniczny, a moce 
wytwórcze są dzisiaj już prawie w pełni wykorzystane. Ale także dlatego, że coraz 
bardziej odczuwają brak rąk do pracy. A skutecznym, aczkolwiek kosztownym i ry-
zykownym sposobem na brak pracowników są inwestycje modernizujące aparat 
wytwórczy i robotyzacja, którą coraz silniej widać w krajach najbardziej rozwinię-
tych. Polskie firmy też to czeka. Czym szybciej, tym szanse na utrzymanie zdoby-
tych pozycji konkurencyjnych na rynkach zewnętrznych większe. Z drugiej jednak 
strony przedsiębiorstwa wyraźnie sygnalizują, że niepewność dotycząca podej-
mowanych przez rząd działań regulacyjnych i administracyjnych nie pozwala im 
na odważniejsze decyzje inwestycyjne. A takimi są inwestycje modernizacyjne, 
w tym cyfryzacja i robotyzacja.
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Podczas spo-
tkania, które 
zorganizowano 
w Hotelu Re-

zydent w Sopocie przedstawiciele Glo-
balEco – Tomasz Zabrocki i Dominik 
Brzozak opowiedzieli o tym, dlaczego 
warto lokować swój kapitał w projektach 
wspierających środowisko. 
Temat wzbudził zainteresowanie szcze-
gólnie wśród osób, które mają własne 
grunty i chcieliby je zagospodarować. 
Za zainteresowaniem prelekcji słuchały 
także osoby, które szukają odpowiedniej 
inwestycji, aby pomnożyć swój kapitał. 
Prelegencji podkreślali, że przełom roku 
2016/2017 jest dobrym czasem, aby 

przeanalizować inwestycję, by na wiosnę 
być gotowym podjąć konkretne kroki.
- Spotykamy się parę razy w miesiącu, 
aby dzielić się takimi nowinkami ze 
świata biznesu. Jestem przekonany, że 
jest to wartościowa wiedza dla przedsię-
biorców z Trójmiasta, ale i nie tylko. Cie-
szy nas fakt, że Pomorski Klub Biznesu 
skupia osoby, które są w stanie podzielić 
się swoją wiedzą. Tacy ludzie są zawsze 
u nas mile widziani. – mówi Marek Ma-
karewicz, przedstawiciel Pomorskiego 
Klubu Biznesu.
Kolejne wydarzenia organizowane przez 
Pomorski Klub Biznesu można śledzić 
na stronie internetowej lub mediach 
społecznościowych.

Ekologia 
na spotkaniu Pkb
Prelekcja na temat ekologicznych i nowatorskich trendów inwestycyjnych była głównym punktem 
Śniadania Biznesowego Pomorskiego Klubu Biznesu. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: Olga Kharina/PKB
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Jak skutecznie prowadzić 

agencję 
interaktywną?

Agencje interaktywne promują produkty i usługi oraz budują wizerunek klienta za pomocą różnych 
kanałów online. Jak prowadzić agencję interaktywną, żeby zaistnieć na rynku?

TEKST: Internetum| ZDjĘcIA: Internetum
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Jak wynika z raportu przygotowanego przez Forrester Rese-
arch, przeciętna firma w USA w 2016 r. przeznaczała około 
30% swojego budżetu na promocję w sieci. Do 2019 r. odsetek 
ten ma wzrosnąć do 35%. Prognozuje się też przyrost środków 
wydawanych na marketing w mediach społecznościowych 
(źródło: http://www.webstrategiesinc.com/blog/how-much-
budget-for-online-marketing-in-2014). W ciągu najbliższych 
5 lat mogą one stanowić w firmach nawet 24% całego budżetu 
przeznaczonego na reklamę (źródło: http://trackmaven.com/
blog/2016/10/marketing-spending-trends-2017/). Agencje 
zajmujące się promocją i budowaniem wizerunku w sieci mają 
więc szerokie pole do popisu. Jak zatem zyskać klientów i zna-
czenie na rynku?

zanim Wypromujemy innyCh – Wypromujmy siebie

Pierwszym krokiem jest oczywiście skuteczna promocja wła-
snej firmy. Pamiętajmy o kanałach wykorzystywanych zwłasz-
cza w B2B (ang. business-to-business, czyli w relacjach pomię-
dzy dwoma przedsiębiorstwami) – dobry profil na Facebooku 
to podstawa, jednak nie zapominajmy o nieco bardziej zawo-
dowej sieci społecznościowej, czyli LinkedIn, a także o rosną-
cym coraz bardziej w siłę i coraz częściej wykorzystywanym 
Snapchat.

elastyCznoŚć to podstaWa

Agencja full-service to firma, w której klient zostanie obsłu-
żony kompleksowo – do niej właśnie skieruje się najchętniej. 
Warto zaproponować nie tylko takie usługi jak SEM (ang. Se-
arch Engine Marketing, czyli marketing w wyszukiwarkach), 
SEO (Search Engine Optimization, czyli pozycjonowanie), 
przygotowanie kampanii reklamowych czy budowanie wize-
runku w social mediach, ale także projektowanie stron WWW, 
hosting, konsulting i inne. Może się zdarzyć, że klient – poza 
standardowymi usługami – będzie potrzebował na przykład 
grafika. Zawczasu zbudujmy więc sieć kontaktów z freelan-
cerami działającymi w obszarach, w których brakuje nam 
specjalistów.

szybkoŚć działania 
i reagoWanie na zmiany

Śledźmy trendy rynkowe i prognozy. 
Szybkie zauważanie zmian i błyskawiczna 
reakcja dadzą nam przewagę. Jak mówi 
Wojciech Holeksa z agencji Internetum: 
Wysokiej klasy specjalista w dziedzinie 

marketingu internetowego stara się wykonywać na bieżąco 
dużo badań, śledzić informacje z branży, umiejętnie analizo-
wać pozyskane z badań dane i wdrażać wyciągnięte wnioski do 
aktualnych oraz nowy kampanii.

natyChmiastoWa dostępnoŚć

Przedsiębiorstwo zatrudniające agencję marketingową potrze-
buje średnio 90 dni na podjęcie decyzji, której firmie zlecić 
przygotowanie strategii wizerunkowej i kampanii promocyj-
nych. Zróbmy dobre pierwsze wrażenie, czyli odpisujmy szyb-
ko na e-maile i odbierajmy telefony, ale też bądźmy w pogoto-
wiu wówczas, gdy inne firmy, zniechęcone czasem oczekiwa-
nia, skupią się na aktualnych propozycjach. Nie zapomnijmy 
o wdrożeniu systemu CRM (Customer Relationship Manag-
ment) zarządzającego i upraszczającego relacje z klientem.

dobre Case study

Przygotowując kampanię dla klienta i opracowując strate-
gię, udokumentujmy nasze pomysły. Zaprezentujmy studium 
przypadków, w których podobna kampania została wdrożona 
i zwieńczona sukcesem. Poszukajmy firm z tej samej branży 
co nasz klient.

WartoŚć i jakoŚć ponad Cenę

Nie zaczynajmy rozmowy o strategii od przedstawienia ceny 
za usługę. Najpierw warto uwypuklić, co zyska nasz klient po 
wdrożeniu kampanii: większą świadomość marki, zwiększenie 
sprzedaży, widoczność w wyszukiwarkach itp. Koszty przed-
stawmy dopiero wtedy, gdy zostaniemy spytani o wycenę dzia-
łań promocyjnych.

Pamiętajmy, że na rynku wygrywa dziś ta firma, która nie tyl-
ko dostarcza najlepszych pomysłów, lecz także oferuje kom-
pleksową obsługę klienta.
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Fields, seria produkowana przez szwedzką firmę Kinnarps, to 
coś więcej, niż meble. To nowy system zaprojektowany z myślą 
o aktywnym środowisku pracy. Rodzina Fields obejmuje sofy, 
stoły, ścianki i fotele, a każdy z tych produktów to narzędzie, 
które można odpowiednio dostosować do własnych potrzeb 
i preferencji. 

harmonia i WielozadanioWoŚć

Fields to szereg rozwiązań idealnych do każdego rodzaju zadań 
– niezależnie od tego, czy chodzi o pracę w zespole, czy też in-
dywidualną, sam na sam z własnymi myślami.

 Seria Fields została stworzona przez Ollego Gylanga, designera 
ze sztokholmskiej pracowni Propeller Design AB, jednej z naj-
bardziej znanych szwedzkich firm, specjalizujących się w pro-
jektowaniu przemysłowym.
- Projektując serię Fields, dążyliśmy do swego rodzaju równo-
wagi - mówi Olle Gyllang. - Wygląda na to, że udało nam się 
to osiągnąć. I nie chodzi tu tylko o spokojny i łagodny wygląd 
poszczególnych elementów serii, lecz także o harmonię, jaką 
produkty z serii Fields wprowadzają do biurowych wnętrz. 
Rozwiązania z serii Fields nadają się zarówno do zadań zespo-
łowych, jak i pracy indywidualnej, zapewniając świetne wa-
runki oraz wysoki poziom komfortu w każdej z tych sytuacji”.

Czy dostępną przestrzeń można w łatwy i szybki 
sposób przekształcić w zależności od potrzeb 
w salę konferencyjną, strefy do pracy w grupach 
lub miejsce zapewniające spokój i skupienie 
w indywidualnej pracy? Umożliwia to seria Fields 

– rodzina modułowych rozwiązań. 

F I E L D S 
współpraca 
bez granic

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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dostosuj przestrzeń

W ciągu dnia pracy mamy do czynienia z wieloma różnymi 
zadaniami – nieraz o bardzo zróżnicowanym charakterze. Nie 
dziwi więc fakt, że od naszego środowiska pracy oczekujemy 
elastyczności. I tu właśnie do gry wkracza seria Fields – ro-
dzina modułowych rozwiązań, dzięki którym w łatwy sposób 
można przekształcić dostępną powierzchnię w salę konferen-
cyjną, przestrzeń do pracy w mniejszych lub większych gru-
pach, a także wydzielić miejsca idealne do samodzielnej pracy 
w skupieniu. Fields to odpowiedź na potrzebę wszechstronno-
ści biura; to system, który zaciera granice pomiędzy pracą in-
dywidualną a pracą zespołową. To rozwiązanie, które sprawi, 
że każdy odnajdzie w biurze swoje miejsce – stosownie do po-
trzeb, preferencji i wymagań aktualnie wykonywanych zadań.
Fields - jako seria rozwiązań o uniwersalnym zastosowaniu - 
sprawdzi się świetnie w środowisku typu Activity-Based Wor-
king. Co więcej, produkty z tej serii można spersonalizować 
zgodnie z własnym życzeniem dzięki szerokiej gamie dostęp-
nych rodzajów tapicerek, dodatków i elementów. Słowa-klucze 
to różnorodność i wszechstronność. 

elastyCzne rozWiązania

Kinnarps od zawsze oferuje rozwiązania, które można dosto-
sować do własnych potrzeb, a nie takie, które wymagają nasze-
go dostosowania się do ich formy czy funkcji.
Obecnie jest kwestią niemalże kluczową, by środowiska pracy 
były projektowane i urządzane tak, by wyjść naprzeciw nie-
zwykle różnorodnym potrzebom pracowników. Aby cały ze-
spół pracował z maksymalną wydajnością, trzeba umożliwić 
każdemu członkowi tego zespołu wydobycie pełni potencjału, 
niezależnie od potrzeb, wieku, płci, warunków fizycznych, czy 
języka, którym się posługuje.
Tworząc rozwiązania ze swojej oferty, Kinnarps współpracuje 
blisko z badaczami, architektami, projektantami, a także spe-
cjalistami w dziedzinie ergonomii. Przykładem wzornictwa 
integracyjnego są niewątpliwie biurka z regulowaną wysoko-
ścią blatu i fotele biurowe, które umożliwiają dopasowanie ich 
do indywidualnych wymagań i preferencji. Więcej na temat 
ergonomii i rozwiązań do współczesnego środowiska pracy 
można przeczytać na www.kinnarps.pl
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Kolejny rok to nowe obowiązki i wy-
zwania, a gdzie lepiej o nich rozmawiać, 
niż na spotkaniu tworzonym przez 
„Pracodawców Pomorza”, Regionalną 
Izbę Gospodarczą Pomorza i Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw?
Otwierający ceremonię Leszek Miazga, 
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej Pomorza, wskazał na ogromną rolę 
przedsiębiorców, których praca utrwa-
la dobrą kondycję polskiej gospodar-
ki, a sektor małych, średnich i dużych 
przedsiębiorstw pozwala województwu 
pomorskiemu wyjść daleko poza ramy 
przeciętności i służyć za swoisty wzorzec 
dla innych obszarów naszego kraju.

Przestrzenią dla sukcesu, dla mierzalnych 
efektów i postępu, jest nierzadko nie-

sprzyjające, aczkolwiek motywujące peł-
nią swoich wyzwań otoczenie. W takim 
tonie wypowiedział się między innymi 
Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Praco-
dawców Pomorza”, dokonując krótkiego 
podsumowania ubiegłego roku: – Dys-
kutowaliśmy na temat konieczności two-
rzenia stabilnego prawa, rozmawialiśmy 
o podatkach. Odnotowaliśmy spadek 
wartości złotego, giełdy oraz obniżenie 
inwestycji naszych przedsiębiorstw.
Zdaniem Zbigniewa Canowieckiego, rok 
2017, wzorem lat ubiegłych, będzie wy-
magał pełnego zaangażowania w dialog. 
Przykładem niech będzie perspektywa 
utworzenia powszechnego samorządu 
gospodarczego. Określenie jego roli po-
winno wejść w zakres merytorycznej 
dyskusji w ramach działalności Woje-
wódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Jak 

„Noworoczna Lampka Szampana” to tradycyjny, sprawdzony sposób 
na rozpoczęcie nowego roku w gronie wielu przedsiębiorców z wo-
jewództwa pomorskiego, przy licznym udziale znamienitych gości: 
parlamentarzystów, konsulów honorowych, burmistrzów i prezy-
dentów miast pomorskich, przedstawicieli samorządu regionalne-

go i gospodarczego, reprezentantów uczelni wyższych, mediów.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIA: Maciej Michniewski

Rok 2017
rozpoczął się 

w dworze Artusa

prezydent „pracodawców poMorza” zbiGniew canowiecki

od lewej: wiesław szajda, prezes zarządU poMorskiej izby rzeMieślniczej Małych 
i średnich przedsiębiorstw, jerzy bartnik, prezes zarządU związkU rzeMiosła 
polskieGo, zbiGniew stencel, członek zarządU pirMiśp, Mieczysław strUk, Marsza-
łek województwa poMorskieGo

od lewej: jerzy bartnik, prezes zarządU związkU rzeMiosła 
polskieGo, wiesław szajda, prezes zarządU pirMiśp, zbi-
Gniew stencel, członek zarządU pirMiśp

z prawej:  jerzy ejMont, ManaGer kliniki vivadental, 
a zarazeM członek zarządU sekcji tUrystyki, hotelarstwa 
i GastronoMii „pracodawców poMorza”.

z prawej: franciszek potUlski, były poseł 
i wiceMinister edUkacji.
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Wynika to w głów-
nej mierze z tego, iż 
branża skupiona na 
implementacji kam-

panii reklamowych w obszarze mediów 
społecznościowych, tak jak w przypadku 
mediów tradycyjnych, jest szalenie wy-
magająca: nie znosi ani próżni, ani po-
wielanych w nadmiarze schematów.
Wysoko postanowiona poprzeczka zwią-
zana z przyjętymi standardami kreacji 
w tej branży wymusza szczególny rodzaj 
twórczej elastyczności. A jak lepiej nabyć 
zdolność kreatywnego budowania tożsa-
mości produktów, jeśli nie poprzez anga-
żowanie się w tworzenie całego wachlarza 
działań promocyjnych dla marek o mię-
dzynarodowym zasięgu?

O tym właśnie mogliśmy porozmawiać 
na spotkaniu z wywodzącym się z Trój-
miasta social media managerem Patry-
kiem Siedlińskim. Nasz prelegent mógł 
pochwalić się niemałymi osiągnięciami 
w prowadzeniu marek na gruncie (wciąż 
poszerzających swój zasięg) mediów spo-
łecznościowych, które, dla bardzo wielu 
globalnych koncernów, stały się obsza-
rem redefinicji ich tożsamości. Po zakoń-
czonej prezentacji wywiązała się bardzo 
ciekawa dyskusja na temat przyszłej roli 
kanałów komunika-
cyjnych wykorzysty-
wanych przez media 
s p o ł e c z n o ś c i ow e 
w Polsce i za granicą.

słusznie zauważył Prezydent „Praco-
dawców Pomorza”, rok 2016 był cza-
sem szczególnych zmian. Pamiętamy 
o przekształceniu się rynku praco-
dawcy w rynek pracobiorcy. Mamy 
też na uwadze dynamiczny napływ 
pracowników spoza Polski, na któ-
rych zapotrzebowanie w okresie 
2014-2016 wzrosło blisko dziesięcio-
krotnie, gdyż jak mówił dalej Prezy-
dent Canowiecki, przedsiębiorstwa 
z województwa pomorskiego skła-
dają zapotrzebowanie na dziesiątki 
tysięcy pracowników z Ukrainy.
– W 2017 roku może towarzyszyć 
nam pewna doza niepewności po-
litycznej i gospodarczej - zaznaczył 
natomiast Sławomir Halbryt, Prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej Po-
morza, sięgając przy tym po celne 
spostrzeżenie: – My, przedsiębiorcy, 
jesteśmy plemieniem, które dosko-
nale adoptuje się do trudnych sytu-
acji. To źle, że wiele energii przezna-

czamy na ada-
ptację, lecz ta 
zdolność po-
zwala nam roz-
wiązywać wiele 
problemów. 

Wyjątkowym momentem uroczy-
stości było przekazanie Szabli Ki-
lińskiego, najwyższego odznaczenia 
rzemieślniczego Kongresu Rzemio-
sła Polskiego, na ręce Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka. Replika karabeli 
polskiej z XVIII wieku przyznawana 
jest wybitnym przedstawicielom ży-
cia społeczno-politycznego i gospo-
darczego za znaczące dokonania na 
rzecz rozwoju rzemiosła.

„Noworocznej Lampce Szampana” 
towarzyszyła zbiórka na cele cha-
rytatywne, prowadzona przez pra-
cowników Stowarzyszenia Pomocy 
Osobom Autystycznym, której Pre-
zes Małgorzata Rybicka również po-
jawiła się na uroczystości. Funkcjo-
nujące od 1991 roku Stowarzyszenie 
opiekuje się osobami z autyzmem 
od wczesnego dzieciństwa po wiek 
dojrzały w ramach programu „Żyć 
Razem”. Z inicjatywy SPOA pod ko-
niec 2016 roku otwarto w Gdańsku 
„Wspólnotę Domową Dla Dorosłych 
Osób z Autyzmem im. Arama Ry-
bickiego”, przygotowaną dla wyma-
gających opieki dorosłych.

Social media 
na dziś, na jutro
Grudniowe spotkanie 
Sekcji PR i Marketingu 
„Pracodawców Pomorza”, 
prowadzone tradycyjnie 
przez jej przewodniczącego 
Tomasza Smorgowicza, 
cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. 

TEKST: Maciej Michniewski

sławoMir halbryt, prezes reGionalnej izby 
Gospodarczej poMorza

od lewej: dariUsz Gobis, dyrektor poMorskiej izby 
rzeMieślniczej oraz piotr świąc, redaktor tvp
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– Witam Państwa po raz piętnasty na 
uroczystości wręczenia Wektorów, któ-
re dostają tylko ci, którzy potrafią swoją 
działalnością wskazać kierunek innym. 
Powinniśmy ich naśladować! – po-
wiedział rozpoczynając uroczystą galę 
Andrzej Malinowski, Prezydent Pra-
codawców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zaznaczył też, że polscy przedsiębiorcy 
powinni pracować w warunkach sta-
bilności, a do tego potrzeba większego 
zaangażowania we współpracę ze strony 
rządowej. – Rok 2016 był rokiem dobrej 
zmiany, rok 2017 powinien być rokiem 
jeszcze lepszej zmiany – podkreślił Pre-
zydent Andrzej Malinowski.

List z gratulacjami dla Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz laure-
atów przesłał Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzej Duda. – Przekazuję 
Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrazy wdzięczności za zaangażowanie 
na rzecz rozwoju rodzimej przedsiębior-
czości i nowoczesnej polskiej gospo-
darki. Doceniając ideę przyznawania 
nagród „Wektory” serdecznie gratuluję 
wszystkim Laureatom – można prze-
czytać w przesłanym liście.

Wektory przyznawane są już od 2002 
roku i konsekwentnie pokazują do-
kąd zmierza polski biznes. Trafiają do 
przedstawicieli świata gospodarki, na-

uki, kultury, polityki i mediów, którzy 
swoją działalnością wyznaczyli godne 
naśladowania standardy albo wypraco-
wali nowatorskie rozwiązania – gospo-
darcze lub społeczne. Instytucje i firmy 
również mogą tę nagrodę zdobyć jako 
uhonorowanie ich wsparcia dla roz-
woju przedsiębiorczości czy osiągnięć 
biznesowych.

Pracodawcy Rzeczypospolitej to naj-
większa i najstarsza organizacja skupia-
jąca polskich przedsiębiorców. Liczy po-
nad 12 tys. firm zatrudniających 5 mln 
pracowników. Wektory są rozdawane 
od 2002 roku – niezmiennie wyznacza-
jąc liderów polskiej przedsiębiorczości 
oraz wskazując najbardziej zasłużone 
dla rozwoju polskiej gospodarki insty-
tucje i osobistości.

Pracodawcy RP stawiają sobie za cel 
tworzenie państwa przyjaznego pra-
codawcom, ale przy założeniu, że go-
spodarka musi rozwijać się w sposób 
zrównoważony. Względy ekonomiczne 
nigdy nie mogą znacznie dominować 
nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy 
RP dążą do stworzenia harmonii na linii 
pracodawca – pracownik. Pracodawcy 
RP biorą także aktywny udział w pra-
cach Rady Dialogu Społecznego, po-
przez swój wkład nieustannie walcząc 
o stanowienie dobrego prawa.

Wektory 2016 
rozdane!
Prestiżowe nagrody Pracodawców 
Rzeczypospolitej Polskiej trafiły 
tym razem do 7 laureatów – osobi-
stości oraz instytucji, które w ubie-
głym roku osiągnęły wyjątkowe 
sukcesy lub zaważyły na rozwoju 

polskiej gospodarki.

Wektory 2016 otrzymali:
straBag sp. z o.o.   •	
Za 30-letni udział w budowie polskiej infrastruktury 
z wykorzystaniem najnowszych technologii.

mariusz książek – prezes marVipol•	   
Za konsekwentną budowę polskiej grupy kapitałowej, 
lidera w biznesie developerskim i motoryzacyjnym.

euroafrica shipping lines•	    
Za systematyczne i wieloletnie budowanie firmy 
o światowej renomie – największego prywatnego pol-
skiego armatora.

3m poland sp. z o.o.•	    
Za sukcesy w dziedzinie wykorzystania najnowszych 
technologii oraz wzorową współpracę z lokalnym bizne-
sem i społecznością, zawsze uczciwą i konsekwentną.

prof. dieter kempf – przewodniczący   •	
Federacji przemysłu niemieckiego (Bdi)  
Za docenienie potencjału polskiej gospodarki oraz 
jego wykorzystanie przez współpracę polskich i nie-
mieckich przedsiębiorstw.

deutsche messe ag•	    
Za promowanie polskiej gospodarki poprzez nadanie 
Polsce statusu kraju partnerskiego na Targach Prze-
mysłowych Hanower 2017.

zbigniew Benbenek – prezes rady   •	
nadzorczej zpr media sa   
Za konsekwencję i wytrwałość w tworzeniu polskiej 
grupy medialnej.

TEKST: Krzysztof Grajkowski
ZDjĘcIE: materiały prasowe
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22 grudnia 2016 r. rozpoczęła się reali-
zacja pierwszych inwestycji mieszka-
niowych w programie Mieszkanie Plus 
w Białej Podlaskiej i w Jarocinie. Pod-
pisano również kolejny list intencyjny 
między samorządem Opola i spółką 
BGK Nieruchomości S.A. Od momen-
tu podpisania listu intencyjnego z Białą 
Podlaską minęły 2 miesiące, a od pod-
pisania umowy inwestycyjnej – niespeł-
na dwa tygodnie. Na placu budowy 186 
mieszkań czynszowych w Białej Pod-
laskiej wbito symboliczną „pierwszą 
łopatę”.
– Szeroki dostęp do nowoczesnych 
mieszkań na wynajem oznaczać będzie 
radykalną poprawę warunków życia 

polskich rodzin – zapowiedział wice-
premier Mateusz Morawiecki.
Również w Jarocinie podpisana zosta-
ła umowa z generalnym wykonawcą 
pierwszego z trzech osiedli w ramach 
inwestycji finansowanej przez Fundusz 
Municypalny. 258 mieszkań czynszo-
wych, które powstaną, zostanie włączo-
nych do oferty programu Mieszkanie 
Plus.
– Te mieszkania to wypełnienie zo-
bowiązania zawartego w Narodowym 
Programie Mieszkaniowym. Zapra-
szam samorządy do udziału w progra-
mie Mieszkanie Plus, w którym po-
wstają nowoczesne i dostępne cenowo 
mieszkania na wynajem z opcją wyku-

rusza budowa mieszkań 
w programie 

Mieszkanie Plus
– Ponad 50 proc. badanych Polaków uważa, że własne mieszkanie 
to największy problem i wyzwanie. Ponad 70 proc. uważa, że 
posiadanie mieszkania jest głównym elementem, który decyduje 
o dzietności. Nie ma gniazda – nie ma piskląt. Zapewnienie Polakom 
godnego mieszkania jest wyzwaniem cywilizacyjnym – mówił w Białej 
Podlaskiej minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: Konferencja Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej 

pu – mówił podczas podpisania umowy 
w Jarocinie wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Kazimierz Smoliński.
Do programu Mieszkanie Plus dołą-
czyło Opole. Na wstępnie wytypowa-
nej przez miasto działce może powstać 
około 353 mieszkań.
W realizacji programu Mieszkanie Plus 
kluczowe jest zaangażowanie instytucji 
finansowych, w tym Grupy Polskiego 
Funduszu Rozwoju.
– Do budowy mieszkań na wynajem 
z opcją dojścia do własności budżet 
państwa nie dołoży złotówki. Instytucje 
publiczne sfinansują wprawdzie istotną 
część nakładów inwestycyjnych, ale bę-
dzie się to odbywać na zasadach komer-
cyjnych. Inwestycje będą realizowane 
w oparciu o finansowanie z funduszu 
zarządzanego przez BGK Nieruchomo-
ści S.A. – spółki, która wkrótce stanie 
się częścią Grupy PFR – powiedział Pa-
weł Borys, prezes Polskiego Funduszu 
Rozwoju.
W ramach programu Mieszkanie Plus 
możliwe są różne formuły współ-
pracy w zależności od lokalnych 
uwarunkowań.
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Wszystko już było...
i jeszcze się zdarzy

najWażniejsze Wydarzenia 
i osiągnięcia Fundacji:

Otwarcie 7 listopada 1995 Ośrodka Demonstracyjno-•	
szkoleniowego Poszanowania Energii na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Gdańskiej. Obecnie działa on jako Laboratorium Źró-
deł Energii. Posiada urządzenia do realizacji tematów: kolektory 
słoneczne, ogniwa i moduły fotowoltaiczne, generatory wiatrowe, 
pompy ciepła, ogniwa paliwowe, kotły gazowe, energia z biomasy, 
zagospodarowanie odpadów, biopaliwa, analiza spalin.
W 2006 roku, na mocy uchwały Sejmiku Pomorskiego, Zarząd •	
Województwa przyjął do wdrożenia Regionalną Strategię Energe-
tyki na lata 2007 – 2025, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł 
odnawialnych, autorstwa ekspertów Fundacji,
Fundacja jest jednym z liderów ISP 3 (Inteligentnej Specjalizacji •	
Pomorza) o tytule: Technologie ekoefektywne w produkcji, prze-
syle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie.
Specjalnością Fundacji są liczne opracowania audytorskie, re-•	
alizowane na bieżąco od 1996 roku: projekty założeń do planów 
zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
plany działań na rzecz zrównoważonej energii, plany gospodarki 
nisko emisyjnej dla kilkudziesięciu gmin w całej Polsce.

2 5 - L E C I E  F U N D A C J I 
P O S Z A N O W A N I A  E N E R G I I

 Zaczęło się w latach 80-tych XX wieku, kiedy to Politechnika 
Gdańska realizowała duże umowy naukowo-badawcze związa-
ne z Elektrownią Jądrową Żarnowiec w Budowie a prof. Jacek 
Marecki był pełnomocnikiem rektora ds. tej inwestycji. Było 
pracowicie, nowocześnie i światowo. Ale w 1989 roku rząd 
podjął decyzję o wstrzymaniu budowy. Hasło ”Załóżmy funda-
cję” jako pierwszy rzucił Władysław Dobrowolski,  naukowiec 
z PG i członek Zarządu Regionu Solidarności, co wtedy dużo 
ułatwiało. Fundatorzy byli chętni: dyr Marcin Dobrut z POZG 
(obecnie PGNiG), dyr Jerzy Skwara i jego z-ca Henryk Troja-
nowski z Zakładu Energetycznego (obecnie Grupa ENERGA 
S.A.), dyr Waldemar Dunajewski z EC II (obecnie EDF Wy-
brzeże), dyr E. Ostrowski z OIGE, ludzie z Instytutu Energetyki 
O/Gdańsk. 
Znaleźli się też prywatni członkowie Fundacji, głównie na-
ukowcy z Politechniki Gdańskiej: Tadeusz Bień, Zdzisław Ku-
sto, Józef Kuczyński, Henryk Kąpiński, Władysław Tandeck 
i Wiktor Maksymiuk.
A nad wszystkim opiekuńcze ręce trzymał ówczesny rektor 
prof. Edmund Wittbrodt, który ochoczo zaakceptował wniosek 
o powołaniu fundacji. Fundacja od początku postawiła na od-
nawialne źródła energii i jej oszczędzanie, zgodnie z hasłem:

NAJTAŃSZA JEST ENERGIA, 
KTÓRA NIE POKRYWA ZBĘDNYCH STRAT.

O realizację tego hasła troszczyli się kolejni prezesi:
Jan Jaracz 1991 – 2006,•	
Tadeusz Żurek od 2006,•	
Leszek Wróblewski – kierujący Fundacją obecnie (od 2011ro-•	
ku), jego zastępcami są: Grażyna Szester i Jacek Lendzion, a 
członkinią zarządu – Teresa Orzyłowska.

Fundacja Poszanowania Energii, działająca 
w gościnnych murach Politechniki Gdańskiej, 
powstała w czasach społeczno-gospodarczego 
przełomu czasów Solidarności i od początku 

miała niesłychanie nowatorski charakter.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: Anna Kłos 
Goście 
Uroczystości

kierownictwo 
fUndacji
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Minister energii będzie nadzorować 42 
podmioty. Wśród nich jest KGHM, Enea, 
Energa, Lotos, Orlen, Tauron, Huta Ła-
będy, JSW, Kompania Węglowa, PGE, 
PGNiG, PAK, Siarkopol. 
Jedenaście spółek znajdzie się w zarzą-
dzie resortu gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej, m.in. Dalmor, Polska Żegluga 
Bałtycka, Stocznia Szczecińska Porta Hol-
ding, Stocznia Szczecińska Nowa, Stocznia 
Gdynia, Stocznia Gdańska i oczywiście 
duże porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin 
– Świnoujście.

Minister infrastruktury i budownictwa 
obejmie zarząd nad 47 spółkami, w tym 
nad: Pocztą Polską, Polskim Holdingiem 
Nieruchomości, PKP, PKP PLK, licznymi 
PKS-ami.
 Ministrowi kultury i dziedzictwa narodo-
wego będą podlegać m.in. Polskie Radio, 
TVP, PAP. 
Minister obrony narodowej weźmie w za-
rząd ponad 20 spółek, w tym: Mesko, Hutę 
Stalowa Wola, Stomil-Poznań, Polską Gru-
pę Zbrojeniową, Polski Holding Obronny.
 

Kilkanaście spółek będzie w gestii ministra 
rolnictwa i rozwoju wsi. Na liście są regio-
nalne giełdy rolno-towarowe, ale także 
Krajowa Spółka Cukrowa. 
Ponad 240 podmiotów będzie zarządza-
ne przez ministra rozwoju i finansów. 
Wśród nich są: PKO BP, PZU, PLL LOT, 
GPW, Totalizator Sportowy, Grupa Azoty, 
Agencja Rozwoju Przemysłu, Cefarm, H. 
Cegielski, Huta Ostrowiec, Polski Fundusz 
Rozwoju.
 
Zgodnie z rozporządzeniem pięć spółek 
będzie podlegać ministrowi sportu i tu-
rystyki, to m.in. Gliwicka Agencja Tury-
styczna, PL.2012 +, Polska Agencja Roz-
woju Turystyki.
 
Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji obejmie tylko jedną spółkę - Polską 
Wytwórnię Papierów Wartościowych, 
Minister zdrowia będzie czuwał jedynie 
nad Specjalistycznym Centrum Medycz-
nym z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

Nadzór nad przedsiębiorstwami, w których większość udziałów ma 
Skarb Państwa, należy do poszczególnych ministerstw.

ministrowie zarządzają 
przedsiębiorstwami

TEKST: Anna Kłos

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia,  głosami radnych PO i PSL, którzy mają w sej-
miku zdecydowaną większość, przegłosowano budżet województwa na 2017 rok. Do-
chody województwa zaplanowano na 870,7 mln zł, natomiast wydatki na kwotę 960,8 
mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie ponad 90 mln zł i ma zostać pokryty z wolnych 
środków województwa w kwocie blisko 40 mln zł oraz kredytu na ok. 50 mln zł.

 
 
- Zawsze by się chciało, żeby budżet był lepszy, ale ten spełnia nasze oczekiwania - mówi 
marszałek Mieczysław Struk. - To jest budżet inwestycyjny. Zaplanowaliśmy wiele inwe-
stycji drogowych - np. dojazdy do A1, modernizacje dróg 214 w kierunku Łeby, 
w obrębie Ustki, drogi 521 w kierunku Kwidzyna. Jest wiele inwestycji w służbę 
zdrowia, np. budowa bloku operacyjnego w Wejherowie, lądowisko 
w szpitalu w Gdyni albo modernizacja oddziałów w szpi-
talu na Zaspie. Są też ważne inwestycje w kulturę - np. 
w Muzeum Pomorza Środkowego, modernizacja Teatru 
Wybrzeże, stała wystawa Muzeum Archeologicznego. Nasze 
województwo jest krajowym liderem w ilości zakontraktowanych unijnych 
funduszy, a w przyszłym roku będziemy równie skutecznie te pieniądze wydawać.

Pomorski budżet 2017 
proinwestycyjny

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Głównym inicjatorem spotkania był Jan 
Mioduski – prezes firmy Techno-Servi-
ce S.A. a organizatorem Andrzej Gaw-
rychowski – pełnomocnik zarządu PP 
ds. kontaktów z Białorusią.  Gościem 
specjalnym był Aliaksandr Radziewicz 
– dyr generalny Elektrotechnical Plant 
Mińsk. Zebranych powitał i zebranie 
poprowadził Zbigniew Canowiecki, pre-
zydent Pracodawców Pomorza.
Konsul generalny Republiki Białoruś 
w Gdańsku Siargiej Michniewicz przed-
stawił korzyści dla polskich firm, które 
chciałyby prowadzić działalność go-
spodarczą na Białorusi. Należy do nich 
przede wszystkim automatyczny dostęp 
do rynków państw Euroazjatyckiego 

Obszaru Gospodarczego (EAES). To 
wspólnota w stylu Unii Europejskiej, 
tylko dużo większa, bo obejmuje 14% 
terytorium świata i 3% ludności. Nale-
żą do niej: Białoruś, Rosja, Kazachstan, 
Armenia, Kirgizja. Dostęp ten oznacza: 
swobodny przepływ towarów, usług, ka-
pitału, pracowników; jeden obszar celny 
ze wspólną taryfą, jednakowe warunki 
prowadzenia działalności gospodarczej; 
jednolite wymogi techniczne, wspól-
ne normy sanitarne, weterynaryjne, 
fitosanitarne.
Aliaksandr Radziewicz, z wykształcenia 
elektronik, jest dyrektorem generalnym  
Elektrotechnical Plant, przedsiębiorstwa 
z branży elektrycznej, które niedawno 

obchodziło 60-lecia istnienia i które 
jest holdingiem obejmującym 6 fabryk 
terenowych. Był ministrem przemysłu 
Białorusi a przedtem wicegubernatorem 
Obwodu Grodzieńskiego. Jeśli chodzi 
o wchodzenie polskich firm na Białoruś, 
jego radą praktyczną jest, aby jednak 
znaleźć sobie partnera białoruskiego. 
Zadeklarował pomoc w organizacji pol-
skiego przedsiębiorstwa na białoruskim 
terytorium, polegające na umożliwieniu 
dostępu do dobrych służb budowlanych 
i prawnych.
Delegacja białoruska przywiozła i pod-
czas spotkania zademonstrowała kilka-
naście konkretnych ofert dla polskich 
przedsiębiorców, w tym na terenie Lidy.

Białoruś 
otwiera się na Polskę

W siedzibie Pracodawców Pomorza w Gdańsku stanęło pierwsze przęsło gospodarczego 
mostu między Gdańskiem a Mińskiem, z podparciem w Grodnie. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Anna Kłos 

od lewej: dyr Marcin kUlesza, prezes pp jerzy jerkiewicz, wiceMarszałek ryszard świlski
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Popyt na irańską ropę rośnie. Pod koniec stycznia br. 
pierwszy ładunek ropy z Iranu odbierze PKN Orlen.

Kolejny tankowiec 
z irańską ropą przypłynie

d o  n a F t o p o r t u

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Pierwszy od lat transport irańskiej ropy do 
LOTOSU trafił do NAFTOPORTU w poło-
wie sierpnia 2016 roku . Tankowce "Atlan-
tas" i "Calida"dostarczyły w sumie 2 mln 
baryłek irańskiej ropy naftowej  Pierwszy 
transport irańskiej ropy do Gdańska był 
efektem porozumienia zawartego pomię-
dzy Grupą Lotos oraz National Iranian Oil 
Company.
 
Na irańską ropę apetyt ma także PKN Or-
len, który kupił 1 mln baryłek ropy typu 
Iranian Light. Ładunek surowca z Iranu 
trafi drogą morską do gdańskiego Nafto-
portu w końcu stycznia 2017 r., a następnie 
rurociągiem do rafinerii koncernu w Płoc-
ku. Ładunek wypłynął już z irańskiego 
portu, przebył Kanał Sueski  i zbliża się do 
końcówki Morza Śródziemnego. Tym ra-
zem nie będzie potrzeby przeładowywania 
go na dwa mniejsze tankowce przed przej-
ściem cieśnin duńskich. Statek wiezie 130 
tys. ton ropy, więc swobodnie wpłynie na 
Morze Bałtyckie.
Współpraca z Irańską Narodową Kom-
panią Naftową została przez PKN Orlen 
w listopadzie 2016 r. przedłużona do koń-
ca 2017 roku. Jest to element strategii płoc-
kiego koncernu, która ma na celu budowę 
relacji handlowych z największymi produ-
centami ropy na świecie oraz otwarcie na 
różne kierunki dostaw.
 
Według PKN Orlen przerób kupionej obec-
nie ropy z Iranu pozwoli określić przyszłe 
perspektywy dla dostaw z tego kierunku. 
Sytuacja na rynku umożliwia koncernowi 
otwarcie się na alternatywnych dostawców, 
co zwiększa elastyczność i efektywność 
w planowaniu zaopatrzenia w surowiec 
w ramach całej grupy kapitałowej.

PKN Orlen w ostatnich dwóch latach roz-
począł zaopatrywanie się w różne gatun-
ki ropy z regionu Zatoki Perskiej, z Iraku 
i Arabii Saudyjskiej. Od połowy 2016 roku 
ropa arabska zyskała stałą pozycję w port-
folio surowcowym dla rafinerii koncernu, 
a zawarta w maju umowa z Saudi Aram-
co została w listopadzie przedłużona na 
okres kolejnego roku.
 
PKN Orlen informuje, że jest przygoto-
wany technologicznie do przerobu ponad 
80 różnych gatunków ropy z całego świa-
ta. Jego rafinerie zaopatrywane są w su-
rowiec m.in. w oparciu o umowy długo-
terminowe z producentami: Rosneft Oil 
Company, Tatneft Europe oraz Saudi 
Aramco.
Mówi się nieoficjalnie, że milion baryłek 
ropy naftowej z Iranu trafi też wkrótce do 
gdańskiej rafinerii. Byłby to już drugi ła-
dunek irańskiej ropy dla spółki Lotos. Już  
w sierpniu 2016 zapowiadano, że współ-
praca Grupy Lotos z Iranem nie zakończy 
się na jednorazowej dostawie ropy.
Gdański zakład jest technologicznie przy-
gotowany do przerobu każdego gatunku 
ropy naftowej, w tym z Iranu, Arabii Sau-
dyjskiej, Iraku, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich czy Kuwejtu. W bazie znajduje 
się prawie 200 gatunków ropy naftowej 
i ta liczba sukcesywnie wzrasta. Docelo-
wo koncern chce wybrać kilka, aby stwo-
rzyć z nich stały mix dający największe 
korzyści. Obecnie Rafineria w Gdańsku 
przerabia głównie ropę rosyjską oraz ropę 
"Rozewie", wydobywaną na Bałtyku przez 
Lotos Petrobaltic.
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Serwis obsługiwany będzie przez statki jed-
nego z największych armatorów w Europie, 
specjalizujących się w przewozie samocho-
dów oraz innych ładunków tocznych, firmę 
"K" Line European Sea Highway Services 
(KESS), będącą europejskim operatorem 
typu short sea shipping, przewożącym na-
wet do 800 tysięcy samochodów rocznie.
Serwis ten to owoc 3-letniego kontraktu jaki 
jeden z czołowych operatorów logistycznych branży motoryza-
cyjnej - firma Adampol S.A. podpisała z koncernem Hyundai.
Samochody produkowane w czeskiej fabryce w Nosovicach, 
transportowane są ciężarówkami oraz pociągami do Gdań-
ska, skąd dalej przewożone drogą morską do brytyjskiego por-
tu Tilbury. Roczny szacowany wolumen aut transportowanych 
w relacji eksportowej z Gdańska wynosić będzie około 50 tysięcy 
samochodów.
Wybór Gdańska nie był przypadkowy, koncern Hyundai ko-
rzystający dotąd z belgijskiego portu Zeebrugge, podjął decy-
zję o zmianie logistyki przewozów swoich aut produkowanych 
w Czechach ze względu na dobrą lokalizację Gdańska i atrakcyjną 
ofertę cenową przewozów.

Fabryka koncernu zlokalizowana w Nosovi-
cach, to powstała przed 11 laty największa in-
westycja zagraniczna w Czechach i zarazem 
pierwsza fabryka Hyundaia na kontynencie 
europejskim, której roczna zdolność produk-
cyjna wynosi 350 tys. aut.Przed dwoma laty 
właśnie w Nosovicach swoją spółkę córkę 
utworzył także czołowy operator logistycz-
ny - firma Adampol S.A., która tym samym 

poszerzyła zakres swojej działalności o pełną obsługę logistyczną 
pojazdów produkowanych w czeskiej fabryce Hyundai w Noso-
vicach. Spółka obsługuje tam dziennie ponad 1300 samochodów. 
W ramach świadczonych usług takich jak składowanie, wosko-
wanie, czy serwis PDI, Adampol odpowiada także za transport 
pojazdów na wszystkie najważniejsze rynki motoryzacyjne w Eu-
ropie i poza nią.
To nie pierwszy raz, kiedy duży koncern motoryzacyjny wybiera 
Gdańsk na centrum dystrybucyjne swoich aut. Dotąd w Porcie 
Gdańsk obsługiwano pojazdy takich koncernów jak Toyota, Che-
vrolet, Volkswagen, Mitsubishi, Audi czy Nissan. Przy czym ten 
ostatni do dzisiejszego dnia transportowany jest via Gdańsk w re-
lacji importowej z brytyjskiego Port of Tyne.

5 stycznia wraz z zawinięciem i pierwszym załadunkiem statku EMS Highway zainicjowany został nowy 
regularny serwis żeglugowy typu Ro-Ro na trasie Gdańsk - Tilbury, który odtąd raz w tygodniu zawijać 

będzie do Gdańska po samochody marki Hyundai.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Port Gdańsk

Samochody 
marki Hyundai 
wypłyną z Gdańska
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To był rekordowy w historii 
Portu Gdynia przeładunek kok-
su na eksport. Przy Nabrzeżu 
Szwedzkim blisko 70 tysięcy ton 
koksu zostało załadowanych na 
statek CIELO D' ITALIA ( dłu-
gość 245 m i maks. zanurz. 15,62 
m) i przetransportowanych do 
Indii.

Tą rekordową wielkość załadun-
ku można zobrazować  stawiając 
1800  wagonów towarowych wy-
pełnionych  ładunkiem jeden za 
drugim lub tworząc ok. 30 km 
sznur samochodów ciężarowych. 
Wobec istotnego w ostatnim cza-
sie problemu związanego ze smo-
giem warto podkreslić , że koks 
nie zawiera smolistych substancji 
lotnych, dlatego nie dymi podczas 
palenia. Jego kaloryczność po-
zwala, aby znalazł się w czołówce 
paliw stałych o najwyższej warto-
ści energetycznej.

rekordowy 
załadunek 
koksu
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Celem spotkania były konsultacje eks-
pertów Jaspers dla dwóch projektów 
ZMPG S.A., tj. „Pogłębianie toru podej-
ściowego i akwenów wewnętrznych Por-
tu Gdynia – etapy I i III oraz przebudowa 
nabrzeży w Porcie Gdynia – etapy II i III” 
a także „Budowa publicznego termina-
lu promowego w Porcie Gdynia” , które 
zostały skierowane do dofinansowania 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020. W trak-

cie spotkania przedstawiono prezentacje 
projektów i ustalono scenariusze dzia-
łań przygotowawczych dla aplikowania 
o środki pomocowe Unii Europejskiej. 
W dalszej części spotkania goście wizy-
towali w terenie, od strony wody i lądu, 
obszar realizacji omawianych projektów.
Inicjatywa Jaspers jest instytucją opinio-
twórczą na temat prawidłowości prowa-
dzonych prac aplikacyjnych dla dużych 
projektów unijnych.

Wizyta ekspertów 
inicjatywy JASPERS
W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spo-
tkanie z ekspertami Inicjatywy Jaspers oraz przedstawicielami 

Ministerstwa Rozwoju.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: ZMPG S.A
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Spotkanie z inwestorem, firmą Alu -Sys-
tem z Bydgoszczy zorganizowano w lębor-
skim ratuszu. W wydarzeniu wziął udział 
Witold Namyślak, burmistrz Lęborka 
i Mariusz Kamiński, prezes zarządu Słup-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W lęborskiej podstrefie ma powstać nowy 
oddział firmy z Bydgoszczy, która wyspe-
cjalizowana jest w produkcji stolarki alu-
miniowej. Zastosowana tam technologia 
ma być o 20 procent lepsza od tradycyj-
nych rozwiązań. Na początku powstanie 
hala magazynową o powierzchni 3 tysięcy 
metrów kwadratowych, później powstanie 
hala produkcyjna.Właśnie w Lęborku po-
wstawać mają konstrukcje hal stalowych, 
docelowo na miejscu mają powstawać całe 
hale, także namiotowe.
- Na początek zatrudnionych będzie 10 
osób, docelowo w zakładzie będzie pra-
cowało  50 osób. Będziemy szukal  spawa-
czy i ślusarzy, zatrudnienie znajdą także 
szwaczki, które będą tworzyć hale namio-
towe -podkreśla Piotr Kałużny, właściciel 
firmy Alu-System.
Podczas lęborskiego spotkania inwe-
stor otrzymał pozwolenie na działalność 
w strefie, trwają prace projektowe hali, 
która tam ma powstać.
Firma Alu Bydgoszcz to już czwarty in-
westor działający w lęborskiej podstrefie. 
Wcześniej kupiło tam działki trzech przed-
siębiorców - firma Sportex zajmująca się 
m.in. obróbką blach, AJ Food, przedsię-
biorstwo z branży żywnościowej i firma 
AMG, producent kontenerów i konstruk-
cji stalowych.

Nowy 
inwestor 
podstrefy
W lęborskiej podstrefie SSSE będą 
powstawały hale magazynowe. Nowy 
inwestor zapowiedział stworzenie za-
kładu, który będzie działał w innowa-
cyjnej technologii. Docelowo firma 
zatrudni 50 osób.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: UM Lębork

Wielomilionowa 
dotacja

Przedmiotem lęborskiego projektu 
jest przede wszystkim adaptacja Wie-
ży Ciśnień w Parku Chrobrego, wie-
ży kościoła NMP i Sanktuarium św. 
Jakuba Ap. na działalność muzealną, 
turystyczną i wystawienniczą oraz 
umiejscowienie w wieżach atrakcyj-
nych punktów widokowych.
W ramach projektu wyremontowa-
ne zostaną ulice: Waryńskiego, Mły-
narska, Długosza i Armii Krajowej 
(z fragmentami przyległych ulic: Cho-
dukiewicza, Przyzamcze, Plac Pokoju), 
oraz fragment murów obronnych przy 
ul. Przymurnej. Zagospodarowany 
zostanie także skwer między ul. Przy-
murną, a rzeką Łebą.Wartość projektu 
to ogółem 13 079 322,75. Dofinanso-
wanie z RPO wynosi 60% i zamyka się 
w kwocie 7.360.675,79 zł.

Samorządowcy tłumacza,że projekt 
wychodzi naprzeciw postulatom nada-
nia centrum miasta Lęborka atrakcyj-
niejszego oblicza. Niewątpliwie taką 
atrakcją będzie możliwość podziwia-
nia panoramy Lęborka z punktów wi-
dokowych (uruchomionych w Wieży 
Ciśnień oraz kościele NMP i Sank-
tuarium św. Jakuba). Poszerzona zo-
stanie także miejska baza muzealna. 
Będzie to możliwe poprzez adaptację 
Wieży Ciśnień na potrzeby muzeal-
ne oraz stworzenie sal historyczno-
wystawienniczych w obu obiektach 
sakralnych. W Wieży Ciśnień funk-
cjonować ma także dział archeologii, 
w ramach którego będą organizowane 
lekcje muzealne dla najmłodszych.

„Skarby Lęborka – ukazanie dziedzictwa kulturowego miasta 
przez odratowanie i wyeksponowanie elementów zabytkowego 
centrum” to nazwa projektu który  otrzymał ponad 7 mln 360 
tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego.
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Problem jest szczególnie dokuczliwy w okresie grzewczym. 
Powodów zanieczyszczenia powietrza jest wiele, ale podsta-
wowy to przestarzałe piece centralnego ogrzewania w jedno-
rodzinnych domkach oraz kamienicach. Nie jest tajemnicą, 
że wielu mieszkańców miasta z oszczędności spala w nich 
najtańszy, a zatem najgorszy gatunkowo i zanieczyszczony 
węgiel. Niestety w piecach nierzadko spalane są również 
śmieci – a właśnie przy spalaniu domowych odpadów wy-
dziela się największa ilość toksycznych, trujących związków. 
Dlatego władze miasta już od lat prowadzą działania mające 
rozwiązać ten problem. Są to zarówno działania inwestycyj-
ne polegające na dofinansowywaniu wymiany systemów 
ogrzewania na ekologiczne czy też termomodernizacja bu-
dynków komunalnych, jak i działania miękkie czyli edukacja 
mieszkańców. 
- W wielu starych kamienicach są jeszcze indywidualne pie-
ce węglowe jako źródło ogrzewania – wyjaśnia Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Podobnie jest 
w wielu domkach jednorodzinnych. I do takich pieców tra-
fia bardzo często węgiel o niskiej jakości, jak też plastikowe 

butelki, tworzywa sztuczne, śmieci... Jest to zabronione, ale 
bardzo trudne do kontroli. Nie ma urządzeń, którymi mogli-
byśmy zbadać, czym dany mieszkaniec pali. Przypadki spa-
lania śmieci w piecach są zatem ujawniane tylko wtedy, gdy 
przedstawiciel straży ma możliwość wejścia do mieszkania 
w momencie, gdy śmieci znajdują się w piecu. Zastępca pre-
zydenta podkreśla jednak, że z roku na rok jest coraz lepiej.
- Dzieje się tak dzięki działaniom inwestycyjnym i edu-
kacyjnym – wyjaśnia Beata Rutkiewicz. - Edukacja jest tu 
niezmiernie ważna. Musimy uświadamiać wszystkim, jak 
bardzo szkodliwe jest opalanie naszych domów paliwem 
o niskiej jakości czy też spalanie odpadów, czym powinno 
się palić, a czym nie wolno oraz motywować do zmiany sys-
temów grzewczych.
W mieście realizowane jest kilka programów, których celem 
jest poprawa jakości powietrza. Najstarszą formą działania 
rozpoczęta na większą skalę w 2008 r. jest zmiana systemów 
ogrzewania w budynkach komunalnych.  Plan inwestycyjny 
w tym obszarze ułożony został do końca 2018. Do tego roku 
razem 237 lokali komunalnych otrzyma nowy system grzew-

p o W i e t r z e 
coraz czystsze
Jednym z ważniejszych problemów Wejherowa jest zanieczyszczone powietrze. Władze miasta realizują 

kilka programów, dzięki którym powietrze staje się coraz czystsze.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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czy za ponad 7 mln zł. W ciągu ostat-
nich ośmiu lat (2008-2016) udało się 
wymienić ogrzewanie na ekologiczne 
w 170 lokalach. Powyższe inwestycje 
realizowane są z funduszy Miasta 
jaki i z  programu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
„KAWKA 1” i „KAWKA 2”. W roku 
2014 i 2015 w ramach pierwszej 
edycji programu zmieniony został 
system ogrzewania w 10 budyn-
kach, na łączną sumę 830 tys. zł. 
Obecnie realizowany jest kolejny 
program - „KAWKA 2” - którym obję-
te jest 14 budynków (koszt to prawie 2,75 
mln zł). 
Budynki w ramach programów zazwyczaj 
podłączane są do sieci gazowej. Niektóre 
z nich – tam, gdzie są możliwości technicz-
ne – będą podłączone do sieci Okręgowe-
go Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
sp. z o. o. w Gdyni. 
W 2016 roku zrealizowany został program 
„Czyste powietrze gminy miasta Wejhero-
wa – wymiana źródeł energii cieplnej na 
ekologiczne” współfinansowany również 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Program ten dotyczy 
wszystkich nieruchomości, nie ma znacze-
nia struktura własności nieruchomości. 
Mogą więc z niego skorzystać zarówno 
odbiorcy indywidualni jak i spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszka-
niowe. Dofinansowanie w tym przypad-
ku kształtowało się na poziomie 30 proc. 
W roku 2017 program zostanie powtó-
rzony. Bardzo nam zależy aby z programu 

skorzy-
stało jak najwięcej indywidualnych od-
biorców, gdyż im ze względu na ogranicze-
nia finansowe jest najtrudniej, dlatego już 
w 2016 roku rozpoczęliśmy akcję informa-
cyjną i dziś jesteśmy gotowi aby przystąpić 
do nowej edycji konkursu – mówi Prezy-
dent Miasta Krzysztof Hildebrandt. . 
- Rozpoczynamy też termomodernizację 
13 budynków mieszkalnych, co pośrednio 
ma wpływ na jakość powietrza w mieście 
– dodaje zastępca prezydenta Beata Rut-
kiewicz. - Jeśli budynek jest docieplony, 
ma szczelny dach, to zużywa się mniej 
energii na jego ogrzanie, a zatem mniej 
szkodliwych substancji dostaje się do po-
wietrza. Program jest dotowany ze środ-
ków unijnych i jest rozpisany na lata 2017 
– 2022. Ostatnim obiektem, który będzie 
termomodernizowany również z ramach 
programu unijnego jest miejski basen. 
Kolejny program, realizowany przez 
miasto od 2009 roku, jest skierowany do 
wspólnot mieszkaniowych. Jeśli znajduje 

się tam chociaż jedno mieszkanie, 
należące do gminy, to wspólnota 
może uzyskać dofinansowanie do 
każdego lokalu na wymianę syste-
mu ogrzewania. Dla małych wspól-
not (do 10 lokali) dofinansowanie 
dla każdego lokalu wynosi 10 tys. zł, 
natomiast w przypadku większych 
wspólnot (od 10 lokali) ta kwota to 
8 tys. zł na lokal. Przez 7 lat w 157 
lokalach wymieniono systemy ogrze-
wania z dofinansowanie ze środków 
Miasta na kwotę prawie 1,2 mln zł.
Ponadto władze miasta podjęły roz-

mowy z Okręgowym przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej sp. z o. o. Część 
mieszkańców jest bowiem zainteresowana 
podłączeniem swoich budynków do sieci 
miejskiej. OPEC przedstawił listę ulic na 
terenie miasta, gdzie istnieją możliwo-
ści techniczne do podłączenia kolejnych 
nieruchomości. 
- Mieszkańcy mogli składać deklaracje, 
które przekazaliśmy do OPEC-u i są te-
raz analizowane – wyjaśnia Krzystg Hil-
debrandt - Razem z OPEC-em będzie-
my kontaktować się z poszczególnymi 
mieszkańcami i pomagać we wszystkich 
sprawach formalnych związanych z przy-
łączeniem do sieci ciepłowniczej. Jest jesz-
cze sporo miejsc w mieście, gdzie już teraz 
– bez rozbudowy sieci ciepłowniczej – jest 
taka możliwość. Podsumowując – dzięki 
wielu działaniom z roku na rok powietrze 
w Wejherowie jest coraz czystsze, a w ko-
lejnych latach zanieczyszczenie będzie suk-
cesywnie maleć.

terMoModernizacja sp 9 w wejherowie
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Uroczyste podpisanie listu nie bez powodu odbyło się w sie-
dzibie Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego 
„Dziadka” w Rumi Janowie. Miejsce ma tu bardzo duże zna-
czenie, ponieważ na terenie, gdzie obecnie znajduje się Ognisko 
Wychowawcze, zostanie zamienione w duży parking. Burmistrz 
Rumi zapowiedział natomiast, że miasto wybuduje dla dzieci 
nową siedzibę. 
List intencyjny podpisali Gabriela Lisius, starosta wejherowski 

oraz Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. Dotyczy on projektu 
pod nazwą „Budowa węzłów integracyjnych w Rumi wraz z tra-
sami dojazdowymi”, który otrzyma dofinansowanie na pozio-
mie ok. 13 mln złotych! Będzie to największa inwestycja drogo-
wa w historii miasta. 
- To kolejny, bardzo duży krok w kierunku realizacji tej przeło-
mowej dla miasta inwestycji - mówi burmistrz Michał Pasiecz-
ny. - Na dzień dzisiejszy wiemy, że dofinansowanie wyniesie mi-

rusza największa 
inwestycja drogowa
To kolejny krok w kierunku budowy komunikacyjnego węzła integracyjnego w Rumi: podpisano list 
intencyjny, w którym władze miasta i powiatu zobowiązały się do podjęcia działań umożliwiających 

realizację tej największej w Rumi inwestycji. 

TEKST: Rafał Korbut| ZDjĘcIA: Rafał Korbut
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POŻyCZKI W RAMACH PROJEKTU WSPółFINANSOWANEGO 
ZE śRODKóW WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO
W wyniku podpisanej w dniu 21 listopada 2016 r. umowy o dofinansowanie projektu Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdańsku pozyskał 8 200 000,00 zł na pożyczki przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą lub realizujących inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa pomorskiego.

Projekt  finansowany jest ze środków Województwa Pomorskiego pochodzących z wkładów wniesionych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanych na 
podstawie art. 44 Rozporządzenia WE 1083/2006 i zakłada wsparcie przynajmniej 100 pomorskich firm pożyczkami na rozwój.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 300 000,00 zł, okres spłaty nie dłuższy niż 60 mies. Oprocentowanie  pożyczki wynosi od 1% 
do 3%, co oznacza, że pożyczki będą udzielane na warunkach rynkowych oraz korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy de minimis.

 W ofercie Funduszu w ramach projektu znajdą się: 

pożyczka INWESTYCYJNA•	  - finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych mikro lub małego przed-
siębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu na 
terenie województwa. Maksymalna kwota pożyczki to 300.000 zł, oprocentowanie wynosi 2% lub 3%,

pożyczka NA START•	  - finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych mikro lub małego przedsiębiorcy 
działającego nie dłużej niż 24 m-ce, prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję pod-
legającą finansowaniu na terenie województwa. Maksymalna kwota pożyczki to 100.000 zł, oprocentowanie 
wynosi 1%.

Uzyskane środki z pożyczki przedsiębiorcy mogą przeznaczyć wyłącznie na finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojo-
wych w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie mogą być przeznaczone 
na cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą, pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w innych instytucjach finansowych oraz 
spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. 

Nabór wniosków prowadzony jest przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania środków.

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego.

nimum 13 mln zł, ale jednocześnie mamy 
nadzieję, że po przetargach ta kwota 
będzie większa. Poza tym wpisani jeste-
śmy też w pulę projektów rezerwowych. 
Pierwszy etap tej ogromnej inwestycji jest 
koordynowany z Szybką Koleją Miejską, 
a SKM jest już po  przetargu. Niedługo 
ruszy więc budowa nowego dworca. Pod-
pisanie listu intencyjnego jest kolejnym 
etapem inwestycji, którą my – jako mia-
sto – rozpoczniemy po zakończeniu prac 
realizowanych przez SKM. Na działce, 
gdzie dziś jest siedziba Ogniska, powsta-
nie parking z ponad 100 miejscami dla 
samochodów, który jest niezbędnym ele-
mentem węzła integracyjnego. 
Zarówno władze miasta, jak i powiatu, 
zgodnie przyznają, że budowa węzłów in-
tegracyjnych wraz  z  trasami  dojazdowy-
mi to kluczowa inwestycją, która znacząco  
usprawni  komunikację  w mieście oraz 

zoptymalizuje obsługę transportu zbioro-
wego w całym powiecie wejherowskim. 
- Poprzez budowę węzłów integracyjnych 
zapewnimy rozwój miasta i udrożnimy 

komunikację nie tylko dla Rumi, ale też 
dla mieszkańców całego powiatu i osób 
przyjezdnych – mówi starosta Gabriela 
Lisius.
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W Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego przedstawiciele 
lokalnych samorządów i reprezentanci 
przewoźników podpisali list intencyj-
ny w sprawie ujednolicenia biletów oraz 
wdrożenia systemu zintegrowanej opłaty 
za przejazdy transportem zbiorowym. 
To kolejny krok w kierunku opanowania 
skomplikowanej procedury uiszczania 
opłat przez pasażerów podróżujących po 
Pomorzu.

- Regionalny system poboru opłat za 
przewozy w transporcie pasażerskim 
oraz jednolitej informacji pasażerskiej 
jest jednym z elementów szerszej polity-
ki promowania publicznego transportu 
zbiorowego w regionie – mówi marszałek 
Mieczysław Struk. - Wdrożenie w woje-
wództwie pomorskim tego wspólnego 
dla wszystkich organizatorów transportu 
i przewoźników systemu jest kolejnym, 
można wręcz powiedzieć, że ostatecz-
nym krokiem do uproszczenia sposobu 
uiszczania opłat za przejazd komunikacją 
zbiorową w regionie, a w szczególności 
Aglomeracji Trójmiejskiej.

Wdrożenie programu nastąpi do 30 
czerwca 2020 roku, a jego szacowany cał-
kowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot 
na wyposażenie autobusów przewoź-
ników prywatnych). Budżet programu 
został określony na postawie wstępnych 
wywiadów rynkowych, a więc jego war-
tość może się zmienić w ostatecznym try-
bie udzielenia zamówienia publicznego. 
Założono, iż poziom dofinansowania ze 
środków zagranicznych wyniesie 85 proc. 
Zdaniem Piotra Grzelaka, zastępcy pre-
zydenta Gdańska, będzie to swego rodza-
ju rewolucja.

-W środkach komunikacji publicznej 
będzie można zapłacić kartą płatniczą, 
kartą miejską, dowodem elektronicznym 
(o ile zostanie wprowadzony), telefonem 
komórkowym lub każdym innym narzę-
dziem, które w przyszłości być może się 
rozwinie – podkreśla wiceprezydent Piotr 
Grzelak. - System nie tylko będzie naliczał 
najlepszą z możliwych dla pasażera taryf. 
Z punktu widzenia miasta da nam też in-
formacje m.in. o potokach pasażerskich, 
dzięki czemu będziemy mogli lepiej bu-
dować ofertę transportu publicznego, a to 
przełoży się na jego jakość i dostępność.

jeden bilet 
dla całego 
województwa

Nadchodzi rewolucja w transporcie publicznym na Pomorzu. W ciągu najbliższych dwóch lat ma 
zostać wdrożony system, który mieszkańcom i przyjezdnym powinien ułatwić podróżowanie po 

Trójmieście i innych częściach województwa.

TEKST: Anna Walk| ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Tym samym osoby, które z różnych przyczyn nie mogą sobie 
pozwolić na kupno mieszkania, a nie chcą czekać w kolejce na 
przydział lokalu komunalnego, mogą starać się o przyznanie 
mieszkania. Aby otrzymać taki lokal, trzeba spełniać określo-
ne kryteria. Preferowane są małżeństwa lub osoby wychowu-
jące dzieci, mieszkające w Sopocie, a nieposiadające własnego 
mieszkania, osiągające określony miesięczny dochód.

- Cieszy nas ogromnie, że program wyszedł naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców Sopotu, o czym świadczy zainteresowa-
nie pierwszej edycji – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent 
Sopotu. - Stworzyliśmy dogodną alternatywę, szczególnie dla 

młodych rodzin, rozpoczynających wspólne życie, których nie 
stać na zakup mieszkania na wolnym rynku, nie mają zdolności 
kredytowej, a ich marzeniem jest mieszkanie w Sopocie. Robimy 
wszystko, aby zatrzymać w mieście tych, którzy chcą w Sopocie 
mieszkać, rozwijać się, bo Sopot to doskonałe miejsce do życia.

To już druga edycja sopockiego programu „Mieszkań do samo-
remontu”. Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród 
mieszkańców. Świadczy o tym liczba chętnych, którzy zadekla-
rowali swój udział w programie, a było to ponad pięciu chętnych 
na jedno mieszkanie.

Wyremontuj, 
zamieszkaj i żyj 
w sopocie!

Sopot chce zatrzymać mieszkańców w mieście. Jednym ze sposobów ma być wynajem mieszkań 
osobom, których nie stać na kupno własnego M. Warunek jest jeden: przyszli najemcy sami muszą 

wyremontować lokal.

TEKST: Anna Walk| ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Kreatywne osoby, planujące prowadzić 
własną działalność gospodarczą lub 
rozszerzyć istniejącą już firmę, mogą 
zgłaszać swoje pomysły w trzech kate-
goriach konkursowych, tj. innowacje, 
przedsiębiorczy student i open.

Uczestnicy przedsięwzięcia, przystępu-
jąc do jego drugiego etapu, otrzymają 
od mentorów przede wszystkim pro-
fesjonalne wsparcie w postaci szko-
leń i warsztatów. Podsumowaniem 
tego etapu będzie przygotowanie oraz 
złożenie biznesplanów, opisujących 
własny projekt lub firmę. Spośród 
wszystkich prac jury wyłoni finalistów 
konkursu Gdyński Biznesplan 2017. 
 
- Naszym celem jest zachęcenie pomy-
słowych i przedsiębiorczych osób do 
zrobienia pierwszego kroku na drodze 

ku realizacji swoich zawodowych celów 
– wyjaśnia Katarzyna Gruszecka-Spy-
chała, wiceprezydent Gdyni. - Spośród 
uczestników chcemy wyłowić praw-
dziwe talenty przedsiębiorczości, a do 
zgłoszenia w konkursie wystarczy tyl-
ko kreatywny i nietuzinkowy pomysł. 
Dobrze, aby był innowacyjny w swo-
jej dziedzinie i zaskakiwał świeżością. 
 
Warto przypomnieć, że w ramach ubie-
głorocznej edycji nagrodzone zosta-
ły projekty: Scubaphone (urządzenie 
przeznaczone do komunikacji między 
nurkami), odbojnice elektromagne-
tyczne czy - projekt nagrodzony w ra-
mach kategorii Przedsiębiorczy student 
- Firelligent.pl, system pirotechniczny 
projektujący pokazy sztucznych ogni 
zsynchronizowanych z muzyką.

startuje 15. 
„gdyński Biznesplan”

W Gdyni ruszyła kolejna edycja 
konkursu Gdyński Biznesplan. 
Przedsięwzięcie skierowane jest 
do osób chcących realizować 
swoje pomysły i rozwijać własne 
firmy. Tym razem na uczestników 
konkursu czeka 15 tys. zł oraz 

liczne nagrody rzeczowe. 

TEKST: Anna Walk
ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Podczas spotkania w Łebie 
wiele miejsca poświęcono te-
matom edukacyjnym. Adam 
Krawiec - dyrektor Depar-
tamentu Edukacji i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego 
opowiadał na temat kom-
pleksowego wspomagania 
szkół, programie "Zdolni 
z Pomorza" i szkolnictwie 
zawodowym. Poruszono 
także temat "demokracji 
energetycznej" i zrównowa-
żonego rozwoju, spotkanie 
zakończono zwiedzaniem 
Portu Jachtowego w Łebie. 
Starostowie, którzy spotkali 
się na konwencie w Słupsku 
usłyszeli natomiast o no-
wej instytucji - Państwowej 
Inspekcji Bezpieczeństwa 
Żywności, która rozpocznie 
działalność w 2017 roku, 

rozmawiano także o współ-
pracy z WFOŚ.
Ostatnie w 2016 roku spo-
tkanie starostów miało miej-
sce w Krynicy Morskiej, 
gdzie rozmawiano m.in 
o poważnym problemie de-
gradacji dróg powiatowych 
przez ciężkie pojazdy. Sytu-
ację określono jako "tragicz-
ną", starostowie postulowali 
więc o pozyskanie napraw 
dofinansowania napraw ze 
środków rządowych. W Kry-
nicy Morskiej powstało także 
wspólne stanowisko na temat 
kosztów usuwania i przecho-
wywania pojazdów usunię-
tych z dróg. Autorzy pisma 
wnioskowali w dokumencie 
zrewidowanie kwot dofinan-
sowania wysokich kosztów 
holowania i przechowywania 
samochodów.

Pracowity rok  
konwentu Powiatów
To był pracowity rok Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego, któremu przewodniczy Mirosław 
Czapla, starosta malborski. W 2016 roku samorządowcy spotkali się na trzech konwentach. Spotkania 

zorganizowano w Łebie, Słupsku i Krynicy Morskiej.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: Rafał Laskowski

na zdjęciU (od lewej): Mirosław czapla, starosta Malborski 
i przewodniczący konwentU powiatów województwa 
poMorskieGo, janina kwiecieŃ, starosta kartUski 
oraz Gabriela lisiUs, starosta wejherowski.
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W 2011 roku samorząd województwa 
pomorskiego powołał inicjatywę Invest 
in Pomerania. Jej celem jest promocja 
gospodarcza i przyciąganie inwestycji 
do regionu. Inicjatywa pełni też rolę tzw. 
„jednego okienka” dla inwestorów, czy-
li jest jedynym punktem kontaktowym, 
do którego zgłaszają się inwestorzy, by 
następnie, w zależności od rodzaju pro-
jektu, zostać od razu skierowanym do 
odpowiednich instytucji.
Od nowego roku Starogard na zasadzie 
partnerstwa włączył się w tę inicjatywę. 
Porozumienie, które zawarł z Agencją 
Rozwoju Regionu ma na celu współpra-
cę z obustronną korzyścią. Od tej chwili, 
podobnie jak szereg innych podmiotów 
obsługujących inwestorów w regionie, 
Starogard będzie korzystał z pomo-
cy Invest in Pomerania oraz rzecznika 
inwestora.
W ramach porozumienia Invest in Po-
merania będzie przedstawiał potencjal-
nym inwestorom oferty inwestycyjne, 
inicjował z nimi spotkania oraz prowa-
dził pełną obsługę inwestycji, zaś rzecz-
nik inwestora zapewni bezpośrednią or-

ganizację opieki poinwestycyjnej. Poro-
zumienie zapewni też miastu możliwość 
publikowania ważnych dla Starogardu 
treści gospodarczych na stronie www.
investinpomerania.pl. W zamian Staro-
gard zobowiązał się do tworzenia, aktu-
alizowania i udostępniania Agencji ofert 
inwestycyjnych, informowania o poten-
cjalnych inwestorach oraz wspierania 
Invest in Pomerania w kontaktach z ad-

szansa na 
nowe 
inwestycje 
w starogardzie

Starogard włączył się w projekt „Invest in Pomerania 2020”, którego celem jest pozyskanie nowych 
inwestycji dla obszaru województwa pomorskiego. Pod koniec ubiegłego roku podpisał z Agencją Rozwoju 

Pomorza – koordynatorem projektu – porozumienie. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

ministracją publiczną i samorządową.
Porozumienie zostało zawarte w ramach 
projektu „Invest in Pomerania 2020”, 
realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
i współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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W pięknie udekorowanym holu społeczność szkolna witała 
przybyłych na uroczystość dostojnych gości: przedstawicieli 
władz samorządowych i oświatowych, dyrektorów placówek 
oświatowych gminy Cedry Wielkie, byłych dyrektorów, na-
uczycieli i pracowników oraz rodziców. 
Janusz Goliński, Wójt Gminy Cedry Wielkie, życzył całej spo-
łeczności szkolnej dalszych owocnych lat pracy, kontynuowa-
nia i rozwijania najlepszych wartości i tradycji szkoły oraz 
radości z poczucia ambitnie realizowanych celów. Natomiast  
Rafał Skrzypiński, w imieniu Pomorskiego Kuratora Oświaty, 
złożył serdeczne wyrazy uznania i gratulacje tym wszystkim, 
którzy przez lata angażowali się w działania na rzecz podno-
szenia efektów kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży, 
przyczyniając się do ich rozwoju. Prowadzący apel nauczyciele 
Szkoły: Karolina Wolszczak i Daniel Ejnik, przywołali w pamię-
ci byłych nauczycieli i pracowników szkoły, a emerytowanym 
dyrektorom, panu Kazimierzowi Fredrichowi oraz paniom 

Henryce Nęckiej i An-
nie Jurczak, wręczono 
bukiety kwiatów, dzię-
kując za kultywowa-
nie pięknych tradycji, 
wychowanie młodego 
pokolenia i za wykre-
owanie pozytywnego 
wizerunku placówkli. 
Ze szczególnym wzru-
szeniem wspominano 
także tych, którzy ode-
szli, lecz pozostawili po 
sobie niezatarty ślad 
w historii placówki. 
Rozrzewnienie na twarzach wielu zgromadzonych osób wywo-
łała prezentacja ukazująca uroczystości 50 i 60-lecia Szkoły.

Część artystyczną otworzyła inscenizacja zwią-
zana nie tylko z jubileuszem, ale również ob-
chodzonym Rokiem Sienkiewiczowskim, któ-
rego imię nosi szkoła. W spektaklu, wyreżyse-
rowanym przez Małgorzatę Margulewicz na 
podstawie scenariusza Sławomira Turzyńskie-
go, uczniowie gimnazjum wcielili się w posta-
cie z nowel patrona - Henryka Sienkiewicza. 
W widowisku wystąpił również zespół taneczny 
prowadzony przez Justynę Filipiuk oraz zespół 
muzyczny pod kierunkiem Daniela Ejnika. Pio-
senki pochodzące z ekranizacji powieści pol-
skiego noblisty zaśpiewał zespół „Tęczowy mix”, 
którym opiekuje się Iwona Karnat.

Jubileusz 70-lecia 
szkoły w Cedrach Wielkich

Zespół Szkół w Cedrach Wielkich obchodził 70-lecie swojego istnienia. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: UG Cedry Wielkie

część artystyczną 
otworzyła insceni-
zacja związana nie 
tylko z jUbileUszem, 
ale również obcho-
dzonym Rokiem 
sienkiewiczowskim, 
któreGo imię nosi 
szkoła.

”
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Zit ma się dobrze, 
ale chce jeszcze lepiej

O M G - G - S  P O D S U M O W A ł  R O K  2 0 1 6

Noworoczne spotkanie samorządowców – członków Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia 
– Sopot, odbyło się 11 stycznia 2017 roku w sopockim Grand Hotelu. 

Uczestniczył w nim zarząd OM w osobach: prezesa Obszaru (pre-
zydenta Gdańska) Pawła Adamowicza, wiceprezesa Jacka Karnow-
skiego (prezydenta Sopotu), członków zarządu, reprezentanci Rady 
Programowej OM – w imieniu marszałka Mieczysława Struka 
członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Świlski - oraz 
członek Rady Zbigniew Canowiecki – prezydent Pracodawców 
Pomorza, który od zawsze jest gorącym orędownikiem tworzenia 
metropolii.. Licznie, mimo trudnej, zimowej pogody, przybyli sa-
morządowcy. Zanim wypito okolicznościową lampkę szampana, 
odbyło się Walne Zgromadzenie,  podczas którego podsumowano 
stan dotychczasowej realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji 
(ZIT).  

Było o czym mówić, ponieważ do dyspozycji zblokowanych sa-
morządów jest w unijnym budżecie 2014 – 2020 dla województwa 
pomorskiego niezła kasa z dwu źródeł – z Regionalnego Programu 
Operacyjnego 1,4 mld zł, i z Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2,2 mld zł.
Strategia ZIT została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Człon-
ków OMG-G-S w październiku 2015 roku. I już w lutym 2016 uzy-
skała akceptację Ministerstwa Rozwoju. Potem była dwukrotnie 
aktualizowana. Ostatnia wersja pochodzi z listopada 2016 roku.
Do tej pory podpisano już szereg umów z potencjalnymi benefi-
cjentami. Na:

wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu 1 projekt na 9,5 mln zł,•	
aktywizację zawodową bezrobotnych  - 7 projektów (już w 2017) •	
na 21 mln. zł,
aktywizację społeczno-zawodową – 13 projektów na 52 mln zł,•	
usługi społeczne – 20 projektów na 22 mln zł,•	
ekonomię społeczną – 1 projekt na 22 mln zł,•	
geriatrię – 2 projekty na 37 mln zł,•	
rewitalizacje – 13 projektów na 230 mln zł,•	
węzły komunikacyjne – 20 projektów na 447 mln zł,•	
perony SKM – 1 projekt na 140 mln zł,•	
efektywność energetyczną – 41 projektów na 406 mln zł.•	

Jeśli chodzi o statystykę całościową,  do puli RPO przyjęto  33 wnio-
ski o dofinansowanie, z czego już podpisano 13 umów, (jest to 9% 
możliwej kontraktacji). Odnośnie finansowania z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko - podpisano 15 wniosków, 
co wyczerpało prawie 100% przyznanych funduszy. 
Strategia ZIT na rok 2017 zakłada przyspieszenie działań. Do 16 
lutego br. powinny wpłynąć ostatnie wnioski od potencjalnych be-
neficjentów, do 20 lutego wnioski zostaną przez biuro OM przeka-
zane do zaopiniowania przez konsultantów z rożnych dziedzin, do 
31 marca powinno nastąpić podpisanie wszystkich umów o dofi-
nansowanie z puli ZIT.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Anna Kłos

z prawej zbiGniew canowiecki – prezydent pracodawców poMorzaod prawej: bUrMistrz kartUz Mieczysław GołUŃski, prezydent wejherowa 
krzysztof hildebrand oraz jacek thiel, członek zarządU powiatU wejherowskieGo 
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Z końcem roku weszło w życie rozpo-
rządzenie Rady Ministrów w sprawie 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Za jego sprawą 
obszar Strefy zwiększył się o około 
jedną trzecią.

Na mocy znowelizowanego rozpo-
rządzenia podpisanego przez premier 
Beatę Szydło, 30 grudnia włączono 
w granice W-M SSE nowe grunty 
o powierzchni 350,0367 ha: 186,1986 
ha gruntów publicznych i 163,8381 ha 
gruntów prywatnych.

Powstało 7 nowych podstref: Braniewo, 
Stawiguda, Orneta, Działdowo, Węgo-
rzewo, Zalewo, Żuromin. Część istnie-
jących dotąd podstref uległo rozszerze-
niu, są to podstrefy w Bartoszycach, 
Morągu, Lidzbarku Warmińskim, 
Ostródzie, Olsztynie, Mławie, Iławie, 
Ciechanowie, Nidzicy, Piszu, Biskupcu 
i Pomiechówku. W wyniku zmian ob-
szar Warmińsko-Mazur-
skiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej wynosi 
obecnie 1390,7303 ha.

Firmy wyłącznie na 
gruntach prywatnych za-
deklarowały poniesienie 
nakładów inwestycyjnych 
w wysokości minimum 1 
282 000 000 zł oraz utwo-
rzenie co najmniej 1159 no-
wych miejsc pracy.
Po rozszerzeniu W-M SSE 
jest obecna w 37 gminach, położo-
nych na terenie województw war-
mińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

strefa 
rozrosła się 
o 350 hektarów

Przedstawiciele chińskiej pro-
wincji Szangdong odwiedzili 
Olsztyn, by rozmawiać m.in. 
o możliwości współpracy go-
spodarczej. Część Chin, z której 
pochodzą, jest prawdziwym spi-
chlerzem Państwa Środka.

Szangdong liczy ok. 100 milionów 
mieszkańców i zajmuje trzecie 
miejsce w Chinach pod względem go-
spodarki. Produkuje się tam 1/4 żyw-
ności wytwarzanej w Państwie Środka, 
Import i eksport tej prowincji w po-
przednim roku wyniósł łącznie 250 
miliardów dolarów, a inwestycje zagra-
nicznych podmiotów - 16 miliardów. 
W składzie delegacji, która dotarła do 
Olsztyna, byli m.in. dyrektorzy tam-
tejszych firm, przedstawiciele strefy 
ekonomicznej, biura promocji i inwe-
stycji międzynarodowych prowincji 
oraz biura inwestycji miasta Weifang. 
To oznacza, że nawiązana w tym roku 
współpraca zyskuje na dynamice. 
-Mieliśmy okazję lepiej się poznać i po-
rozmawiać o współpracy- mówił pre-
zydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. 
-Musimy pamiętać, że teraz choćby 
polski eksport żywności do Chin jest 
10-krotnie mniejszy niż w drugą stro-
nę. I to może być obszar do działania. 

Form współpracy jest zresztą wiele 
i warto próbować nawiązać kontakty. 
Szengdong i Weifang to, poza produk-
cją spożywczą, także silne ośrodki zaj-
mujące się elektroniką oraz AGD. Go-
ście podkreślali, że na znaczeniu zy-
skuje współpraca między Polską a Chi-
nami. To może być dobry prognostyk 
dla Olsztyna oraz Warmii i Mazur. 
- Do tej pory Polska była mało zna-
nym partnerem dla Chin - przyzna-
wał szef delegacji z Szangdong,Xia 
Yunbin. - To się jednak zmienia. 
Przyjeżdża do nas coraz więcej wa-
szych rodaków, to dobra tendencja. 
Poza spotkaniem z władzami Olsz-
tyna, goście porozmawiali z przed-
stawicielami Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego oraz Warmińsko-
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Skorzystali także z okazji 
i przespacerowali się uliczkami śre-
dniowiecznego Starego Miasta.

Goście z Dalekiego wschodu

Miniony rok był okresem 
dużej aktywności inwe-
stycyjnej firm z branży 
meblowej na Warmii i Ma-
zurach - zarówno produ-
centów mebli, jak i do-

stawców dla przemysłu meblarskiego. 
Każda inwestycja wzmacnia region na 
pozycji krajowego lidera tych gałęzi 
gospodarki.
Największe przedsięwzięcie planuje au-
striacka grupa Egger (formalnie inwe-
storem będzie spółka celowa Horizont 

Project Development), która zamierza 
zbudować zakład przetwórstwa drewna 
w Biskupcu. Powstaną tam hale i ma-
gazyny o łącznej powierzchni 170 tys. 
mkw. Projekt inwestycyjny obejmuje 
budowę od podstaw dużego zakładu 
przetwórstwa drewna, w którym oprócz 
płyt wiórowych i melaminowanych 
produkowane będą gotowe panele pod-
łogowe i różnego rodzaju meble. Inwe-
stycja szcowana jest na kwotę — 789 
mln zł i wygeneruje ok. 300 nowych 
miejsc pracy.

Tu meblarstwo 
ma się świetnie
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- To już tradycja, że w wieczór Trzech 
Króli spotykamy się, aby wręczyć Nagro-
dy Prezydenta. Od ponad ćwierć wieku 
otrzymują je osoby i instytucje, które 
w sposób szczególny zasłużyły się dla na-
szego Elbląga – mówił podczas koncertu 
Witold Wróblewski.

Nagrody Prezydenta za rok 2016 przy-
znane zostały w 9 kategoriach.

W dziedzinie działalność oświatowa i pe-
dagogiczna nagrodę otrzymała Agniesz-
ka Jurewicz – dyrektor Zespołu szkół 
Ogólnokształcących nr 2. W kategorii 
działalność gospodarcza laureatem zo-
stał Antoni Klecha – właściciel Przedsię-
biorstwa Budownictwa Ogólnego Prze-
mysłówka 03. Za działalność na rzecz 
ochrony środowiska wyróżniona została 
firma FLSmidth Maag Gear Sp. z o.o., 
specjalizująca się w produkcji i świad-
czeniu usług serwisowych, związanych 
z wytwarzaniem przekładni zębatych dla 
przemysłu ciężkiego i okrętowego.

W kategorii kultura i sztuka nagrodę 
otrzymała Biblioteka Elbląska, której 
zbiory wpisane zostały w skład naro-
dowego zasobu bibliotecznego i któ-
ra uzyskała status biblioteki naukowej. 

W dziedzinie służba zdrowia 
nagrodę otrzymał Mirosław 
Gorbaczewski – dyrektor 
Szpitala Miejskiego św. Jana 
Pawła II. Laureatem w kate-
gorii opieka społeczna zosta-
ła Caritas Diecezji Elbląskiej, 
która od 1992 roku prowadzi 
działalność charytatywną na 
terenie miasta i regionu. Do 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Olimpia Judo Elbląg, 
który jest między innymi or-
ganizatorem międzynarodowej imprezy 
- Judo Camp trafiła nagroda w kategorii 
sport i turystyka.

Dwie nagrody zostały przyznane również 
w kategorii Inne. Otrzymało ją Towarzy-
stwo Polsko-Norweskie w Stavanger, które 
od lat współpracuje z Elblągiem, wspiera 
rodaków – w tym elblążan mieszkających 
w Norwegii oraz dba o krzewienie pol-
skiej kultury i tradycji. Nagrodę specjalną 
w tej kategorii otrzymał natomiast Ro-
man Korzeniowski, który od 2004 roku 
do końca 2016 był dyrektorem Browaru 
w Elblągu – jednej z największych i naj-
bardziej rozpoznawalnych firm rynku 
lokalnego. Roman Korzeniowski jest 200 
laureatem Nagrody Prezydenta Elbląga.

Nagrody 
Prezydenta 
przyznane

Poznaliśmy laureatów Nagród Prezydenta Elbląga za rok 2016. Jak zwykle w wieczór Trzech Króli w Teatrze 
im. Aleksandra Sewruka odbył  się Koncert Noworoczny, podczas którego prezydent Witold Wróblewski 

wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności i rozwoju miasta.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski| ZDjĘcIE: Elblag.eu
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Kolejni przedstawiciele lokalnego biznesu otrzymali prestiżo-
we certyfikaty podczas VII gali „Produkt Warmia Mazury”.
Zaświadczenia potwierdzające wysoką jakość połączoną z lokal-
nym pochodzeniem otrzymały 24 produkty, usługi i wydarzenia. 
Produkt Warmia Mazury to projekt realizowany od 2014 roku 
przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.
Dzięki przyznawanym certyfikatom produkty i usługi wytwa-
rzane w regionie są od razu rozpoznawalne zarówno wśród 
mieszkańców, jak i turystów. Produkty i usługi z Warmii i Mazur 
przyczyniają się do poprawy jakości życia nie tylko w samym wo-
jewództwie, ale również w Polsce. Z kolei mieszkańcy, którzy de-
cydują się na zakup regionalnych produktów czy usług, wspierają 

gospodarkę województwa, co w konsekwencji wpływa na wzrost 
jej konkurencyjności.
O prawo do korzystania ze znaku „Produkt Warmia Mazury” 
mogą bezpłatnie ubiegać się osoby fizyczne i przedsiębiorcy, któ-
rzy działają lub świadczą usługi na lokalnym rynku minimum 
dwa lata. Organizatorzy wydarzeń muszą wykazać się przepro-
wadzoną przynajmniej jedną imprezą w okresie nie krótszym niż 
12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Przy ocenianiu poszcze-
gólnych zgłoszeń brane jest także pod uwagę znaczenie produktu, 
usługi, wydarzenia z punktu widzenia promocji Warmii i Mazur, 
w tym w szczególności z uwagi na bogactwo kulturowe, społecz-
ne, historyczne i przyrodnicze regionu.

Największy i najbardziej ambitny projekt 
rozpoczyna miasto Lubawa. Odtworzenie 
fragmentów Zamku Biskupów Chełmiń-
skich, w tym dwóch skrzydeł budowli, 
zagospodarowanie piwnic i zaadaptowa-
nie pomieszczeń na Centrum Aktywno-
ści Społecznej kosztować będzie 16 mln 
zł. Prace rewitalizacyjne przeprowadzone 
będą także w starym centrum miasta.
Adaptacja zabytkowej Bramy Lidzbarskiej 
na potrzeby młodzieżowego Klub Integra-
cji Społecznej to z kolei pomysł samorządu 
Bisztynka. Prace kosztować będą niemal 2 
mln zł. Metamorfozę przejdzie także bu-
dynek dawnego przedszkola.

Rewitalizacja nadbrzeża Jeziora Ryńskie-
go to kontynuacja prowadzonych od lat 
inwestycji przez miasto Ryn. Dalszy etap 
prac polegający na stworzeniu placów ze 
sferą zieleni i małej architektury pochło-
nie 4 mln zł. Miasto chce zrealizować 
też pomysł renowacji wieży ciśnień oraz 
utworzenia regionalnego Parku Eduka-
cji, Kultury i Turystyki.
Reszel planuje przywrócenie funkcji re-
kreacyjnych parkowi miejskiemu w oko-

licach zamku. Prace kosztować będą bli-
sko 10 mln zł. Prócz odnowionych alejek 
i ścieżek dydaktycznych, park zyska wiele 
atrakcji, takich jak fontanna, skate park, 
tor rowerowy, urządzenia fitness oraz plac 
zabaw. Odnowiony zostanie także budy-
nek Miejskiego Ośrodka Kultury, który 
będzie także siedzibą Klubu Integracji 
Społecznej.
Manufaktura Zawodów Dawnych – miej-
sce, które pozwoli na praktyczne poznanie 
dziedzictwa kulturowego regionu – po-
wstanie w budynku Miejskiego Centrum 
Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. 

Prace adaptacyjne i modernizacyjne kosz-
tować będą 3 mln zł. Nową siedzibę zyska 
także miejska informacja turystyczna, któ-
ra zostanie przeniesiona do dawnego ko-
ścioła ewangelickiego. Obiekt czeka reno-
wacja. Rewitalizowana będzie także część 
miejskiego rynku.
Prace rewitalizacyjne rozpoczną się także 
na rynku w Pasymiu. Inwestycja szacowa-
na jest na 4 mln zł. W mieście powstanie 
także Centrum Wspierania Rodzin oraz 
Centrum Aktywizacji Społecznej, w któ-
rych prowadzone będą m.in. grupy wspar-
cia, poradnictwo i doradztwo zawodowe.
Lidzbark Warmiński planuje kontynuację 
prac w historycznym centrum, m.in. za-
bezpieczenie murów obronnych oraz za-
gospodarowanie suchej fosy. Koszt przed-
sięwzięcia szacowany jest na około 3,5 
mln zł. W mieście powstanie też Ośrodek 
Aktywności Zawodowej oraz nowa infra-
struktura rekreacyjna.
Dzięki podpisaniu pre-umów wsparcie 
otrzymają projekty o łącznej wartości 20,3 
mln euro.

Dobre czasy 
dla miast dobrego życia
Sieć Cittaslow zbiera owoce pracy nad programem rewitalizacji. W Olsztynie podpisano pre-umowy na 23 
projekty, które zmienią oblicza warmińsko-mazurskich miasteczek i wpłyną na poprawę życia mieszkańców.

TEKST: Grzegorz Dzięgelewski| ZDjĘcIE: warmia.mazury.pl

Lokalne produkty na medal
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B i z n e s
po estońsku

Estonia to najmniejszy z posowieckich krajów bałtyckich. 
Państwo członkowskie Unii Europejskiej wchodzące w skład strefy Schengen.

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Ze stolicy kraju Tallina blisko jest już 
do Finlandii. Zresztą na linii promowej 
(w poprzek zatoki fińskiej) do Helsinek 
promy kursują przez cały dzień z czę-
stotliwością nawet jeden na pół godziny. 
W Estonii mieszka w sumie (na 45 tysią-
cach kilometrów kwadratowych) nieco 
ponad 1 milion trzysta tysięcy osób. To, 
w ponad siedemdziesięciu procentach, 
Estończycy. Największą mniejszością 
narodową są Rosjanie, zwarcie zamiesz-
kujący przede wszystkim w stolicy oraz 
na wschodzie kraju. Główne bogactwa 
naturalne Estonii to drewno, łupki bi-
tumiczne, fosforany, piaskowiec, torf. 
Obowiązującą walutą jest euro. Obroty 
handlowe pomiędzy Polską i Estonią sys-
tematycznie rosną, w roku 2015 osiągnę-
ły 1.2 mld euro, przy czym charaktery-
styczna jest znaczna przewaga polskiego 
eksportu, który jest ponad trzykrotnie 
wyższy od importu z Estonii.
Estonia jest krajem o przyjaznym na-
stawieniu władz dla przedsiębiorczości, 
prowadzenia handlu, zagranicznych in-
westycji, w szczególności kierowanych 
do sektorów nastawionych na eksport, 
innowacje i rozwój regionalny. Obo-
wiązujące w biznesie i handlu zasady 
oparte są na uregulowaniach unijnych. 
Pobyt dłuższy niż 6 miesięcy wymaga 
rejestracji w miejscowym urzędzie wo-

jewódzkim. Zagraniczne osoby prawne 
i fizyczne mogą swobodnie nabywać 
nieruchomości, przy czym w przypad-
ku nabycia ziemi na wybrzeżu, rolnej 
lub zalesionej niezbędne jest dokonanie 
uzgodnień z władzami samorządowymi. 
Estonia stosuje analogiczne do innych 
krajów UE rozwiązania w zakresie za-
mówień publicznych oraz ochrony praw 
autorskich i pokrewnych. Podstawami 
rozwoju gospodarki estońskiej jest jej 
otwartość, liberalna polityka gospo-
darcza, sprzyjający przedsiębiorczości 
i inwestycjom system podatkowy oraz 
bankowy. 
Bez żadnego problemu można w tym 
kraju rejestrować działalność gospo-
darczą. Aspekt prawny nabywania firm 
na terenie Estonii nie odbiega od stan-
dardów unijnych i nie ma specjalnych 
restrykcji dotyczących zagranicznego 
kapitału, zagraniczni inwestorzy mają 
takie same prawa i obowiązki jak przed-
siębiorcy miejscowi.
Priorytetem estońskiej służby celnej jest  
walka z przemytem, zwłaszcza tytoniu 
i alkoholu. Wspólnotowe taryfy celne są 
stosowane powszechnie, import z kra-
jów EFTA, Szwajcarii, krajów kandydu-
jących lub stowarzyszonych z UE jest 
bezcłowy. 
Estoński Urząd Podatków i Ceł jest or-

ganem zarządzającym podatkami na 
szczeblu centralnym, podatki lokalne 
są w gestii władz samorządowych. Płat-
nicy podatków są zakwalifikowani jako 
osoby prawne lub fizyczne w podziale 
na rezydentów i nierezydentów. Estoń-
ska filia zagranicznego przedsiębiorstwa 
ma status  nierezydenta, osoba fizyczna 
jest uważana za rezydenta jeśli posiada 
stałe miejsce zamieszkania w Estonii i  
jest obecna co najmniej 183 dni w ciągu 
roku. Estonia pobiera podatki: dochodo-
wy, VAT, socjalny, gruntowy, od hazardu, 
opłaty celne, akcyza, od pojazdów o du-
żej ładowności. W Estonii nie stosuje się 
podatku od darowizn i nieruchomości. 
Pracodawcy i pracownicy są obowiązani 
do opłacania składek emerytalnych i na 
fundusz bezrobocia. Niektóre samorzą-
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dy wprowadzają podatki w postaci opłat 
parkingowych, za posiadanie zwierząt, 
drogowych, od ogłoszeń, itp.
Standardowa stawka VAT wynosi 20% 
wartości towarów i usług w obrocie na 
terenie Estonii, obniżona 9% (dotyczy 
książek, określonych lekarstw, zakwate-
rowania). Zerowa stawka VAT obowią-
zuje przy eksporcie, obrocie towarów 
i usług wewnątrz UE, usług które nie są 
świadczone w Estonii.
Estońska polityka w zakresie przestrze-
gania zasad konkurencyjności jest zgod-
na z rozwiązaniami przyjętymi w UE. 
Sprawami związanymi z nadzorem i re-
gulacjami dotyczącymi konkurencji zaj-
muje się Estoński Urząd Konkurencji, 
złożony z wydziałów Konkurencji, Re-
gulacji Energii i Wody oraz Komunika-
cji. Estonia jest jednym z niewielu kra-
jów unijnych, gdzie porozumienia na-
ruszające zasady konkurencyjności, tzw. 
kartele, są przedmiotem postępowania 

karnego. Corocznie sądy rozpatrują kil-
ka przypadków tego typu. Zgodnie z es-
tońskim prawem, zabronione jest zawie-
ranie umów, które zawierałyby praktyki 
ustalenia stałych cen lub innych warun-
ków handlowych, taryf, opłat, odsetek 
itp. Nie jest naruszeniem przepisów po-
dawanie wykazu cen maksymalnych lub 
rekomendowanych.
Znaki firmowe i tajemnica handlowa 
jest chroniona w ramach kodeksu han-
dlowego i ustawy dot. konkurencji. Zna-
ki handlowe i usługowe, używane w celu 
odróżnienia towarów i usług danego 
podmiotu gospodarczego od innych uży-
wanych marek, mają prawo do ochrony 
jeśli są zarejestrowane w estońskim Re-
jestrze Znaków Handlowych oraz Mię-
dzynarodowej Organizacji Własności 
Intelektualnej i Europejskim Urzędzie 
Regulacji Rynku Wewnętrznego. Prawa 
autorskie w dziedzinie nauki, sztuki, li-
teratury itp. są przedmiotem ochrony 

w momencie wytworzenia produktu, 
nie ma znaczeniu tu data publikacji czy 
rejestracji. Estońskie prawo zapewnia 
ochronę zarówno wartości intelektual-
nej zarówno w aspekcie moralnym jak 
i ekonomicznym.
Estońskie prawodawstwo w sferze gospo-
darczej nakierowane jest na tworzenie 
przyjaznego środowiska do prowadzenia 
biznesu i przyciągania zagranicznych in-
westorów.  Przyjęto system, który jest 
przychylny dla przedsiębiorców i sfor-
mułowany w duchu przedsiębiorczości. 
Wszystkie podmioty zagraniczne mogą 
ustanowić firmę i prowadzić biznes 
w Estonii bez ograniczeń i różnic w sto-
sunku do przedsiębiorstw estońskich.
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Obecnie te trzy outlety należą do Polonia Pro-
perty Fund II, a chce je przejąć Fundusz RREEF 
Spezial Invest.
Fundusz RREEF Investment należy do Deutsche 
Banku. Natomiast Deutsche Bank - poprzez 
swoje spółki zależne - jest jednym z najbardziej 
aktywnych podmiotów inwestycyjnych. 
RREEF Spezial Invest jest właścicielem biu-
rowca Metropolitan w Warszawie oraz innych 
licznych biurowców oraz magazynów w wielu 
regionach kraju.

Obiekt w Gdańsku to jedno z trzech centrów 
wyprzedażowych Fashion House w Polsce. 
Ofertę obiektu tworzy ponad 100 sklepów. 
Obiekt położony jest dzielnicy Szadółki 
w Gdańsku. Znajduje się na terenie Morskiego 
Parku Handlowego, w pobliżu obwodnicy Trój-
miasta, bezpośrednio przy drodze ekspresowej 
S6. Podobnie jak inne centra Fashion House, 
budynek zaprojektował Jan Demeyere. Kon-
cepcja zakłada odwzorowanie wioski rybackiej 
z własną latarnią.

F a s h i o n 
h o u s e 
zmienia właściciela
Czy to będzie outletowa transakcja roku? Trzy centra Fashion House 
w Gdańsku, Piasecznie i Sosnowcu mają zostać przejęte przez 

nowego właściciela.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Euro Styl
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w budownictwie 
mieszkaniowym

Jak przewidują analitycy sektora nieruchomości, najważniej-
szymi czynnikami, kształtującymi popyt na rynku mieszka-
niowym, będą: wymagany przez banki wyższy wkład własny, 
program Mieszkanie+ i program Mieszkanie dla Młodych. 
Zgodnie z kolejnym etapem wprowadzania zasad tzw. Reko-
mendacji S, od 1 stycznia 2017 r. kredytobiorca musi wnieść 
20-procentowy wkład własny do kredytu. To dużo, bo przy 
zakupie nowego mieszkania o wartości np. 350 tys. zł, wkład 
własny wyniesie aż... 70 tys. zł! A to może być kwota zaporo-
wa, szczególnie dla młodszych nabywców. 
Kolejnym czynnikiem, który będzie kształtować popyt na 
mieszkania w przyszłym roku, jest program Mieszkanie+. 
Beneficjentami programu mają być osoby, które nie mogą 
liczyć na kredyt mieszkaniowy z uwagi na niewystarczające 
dochody, nie tak jednak niskie, by kwalifikować je do ubie-
gania się o mieszkanie komunalne. 
Od 1 stycznia br. odblokowana została druga połowa środ-
ków dofinansowania w ramach MdM na 2017 r. Analitycy 
rynku wskazują, że zostanie ona wyczerpana prawdopodob-
nie na początku wiosny, a wtedy „do wzięcia” będzie już tyl-

ko pula dopłat na rok 2018. 
W 2017 r. Polacy kupią więcej mieszkań pod wynajem, 

a profil nabywcy będzie uwarunkowany większym 
wkładem własnym i wyhamowaniem progra-

mu MdM. Rynkowym przebojem staną się 
inteligentne technologie zarządzania 

mieszkaniem. Tak ocenia się 2017 r. 
rok na rynku nieruchomości. 

W minionym roku najwięk-
szy udział w strukturze 

klientów miały mło-
de rodziny i sin-

gle. Obie gru-
py aktywnie 
korzystały 

z rządo-
wych dopłat do wkładu 
własnego.  
Eksperci zgodnie przy-
znają, że niezmienny-
mi kryteriami wyboru 
mieszkania w 2017 roku 
pozostaną lokalizacja, 
cena oraz metraż.

R O K 
2 0 1 7

Jak przewidują analitycy sektora nieruchomości, 
najważniejszymi czynnikami, kształtującymi popyt 
na rynku mieszkaniowym, będą: wymagany przez 
banki wyższy wkład własny, program Mieszkanie+ 

i program Mieszkanie dla Młodych. 

TEKST: Aleksander Proszowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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bieżąCy rok to kolejne zmiany 
W praWie budoWlanym, najWażniejsze z niCh:

Budowa wiat do 35 m kw. będzie wy-•	
magać zgłoszenia, a nie pozwolenia na 
budowę. Budowa wiat o powierzchni za-
budowy do 35 m kw. – przy czym łączna 
liczba tych obiektów na działce nie może 
przekraczać dwóch na każde 500 m 
kw. powierzchni działki – obecnie 
wymaga pozwolenia na bu-
dowę (z wyjątkiem wiat na 
działce, na której znajduje 
się budynek mieszkalny 
lub przeznaczonej pod bu-
downictwo mieszkaniowe). 
Po nowelizacji taka budowa 
będzie wymagać jedynie zgłoszenia. 
Budowa parterowych budynków gospo-
darczych do 35 m kw. i suszarni kontene-
rowych do 21 m kw. nie będzie wymagać 
ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Budowa 
parterowych budynków gospodarczych 
o powierzchni zabudowy do 35 m kw., 
przy rozpiętości konstrukcji nie większej 
niż 4,80 m, oraz suszarni kontenerowych 
o powierzchni zabudowy do 21 m kw., 
która obecnie wymaga zgłoszenia, po 
nowelizacji nie będzie wymagała ani po-
zwolenia, ani zgłoszenia.
Klimatyzacja, baseny i oczka wodne do •	
50 m kw. – niepotrzebne ani pozwolenie, 
ani zgłoszenie. Po nowelizacji wykonanie 
instalacji klimatyzacyjnych nie będzie 
wymagało ani pozwolenia, ani zgłosze-
nia. Taka sama sytuacja dotyczy budowy 
przydomowych basenów i oczek wod-
nych o powierzchni do 50 m kw. 
Obiekt tymczasowy – możliwość użyt-•	
kowania po terminie określonym w 
zgłoszeniu. Możliwe ma być uzyskanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu 
tymczasowego, wskutek czego po upły-
wie terminu określonego w zgłoszeniu w 
dalszym ciągu będzie można użytkować 
ten obiekt. Obecnie po upływie terminu 
bezwzględnie obiekt musi zostać roze-
brany i nie ma możliwości doprowadze-
nia do sytuacji, w której obiekt może być 
dalej użytkowany.

Zjazdy z dróg i przepusty •	
– zgłoszenia zamiast pozwoleń, brak 
konieczności zgłoszeń tam, gdzie do-
tychczas były wymagane. Zjazdy z dróg 
krajowych oraz zatok parkingowych na 
tych drogach, które obecnie wymagają 
pozwolenia na budowę, po nowelizacji 
będą wymagać zgłoszenia. Natomiast 
zjazdy z dróg powiatowych i gminnych 
oraz zatok parkingowych na tych dro-
gach, które obecnie wymagają zgłosze-
nia, nie będą wymagały ani pozwolenia, 
ani zgłoszenia. Z kolei przepusty o śred-
nicy do 100 cm, które obecnie wymagają 
pozwolenia na budowę, po nowelizacji 
nie będą wymagały ani pozwolenia, ani 
zgłoszenia. 
Przebudowa budynków – ograniczenie •	
konieczności składania pozwoleń na 
budowę i zgłoszeń w określonych przy-
padkach. Przebudowa budynków, któ-
rych sama budowa wymaga uzyskania 
pozwolenia, obecnie również wymaga 
pozwolenia. Ten wymóg jednak uznano 
w nowelizacji za zbędny, pod warun-
kiem, że nie dotyczy przegród zewnętrz-
nych oraz elementów konstrukcyjnych 
i w takim wypadku pozostawiono wy-
móg uzyskania pozwolenia na budowę. 
Przebudowa budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych obecnie wymaga zgło-

szenia, pod warunkiem, że nie 
prowadzi do zwiększenia dotych-
czasowego obszaru oddziaływania 
budynku. Postanowiono jednak, że 
zgłoszenie trzeba będzie złożyć 
jedynie w zakresie przebudowy 
przegród zewnętrznych oraz ele-
mentów konstrukcyjnych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzin-
nych, o ile nie prowadzi do zwięk-
szenia dotychczasowego obszaru 
oddziaływania tych budynków. W 
pozostałym zakresie przebudowa 
nie będzie wymagała ani pozwole-
nia, ani zgłoszenia. 
Remont budynków – zgłoszenie •	
tylko w określonych przypadkach. 
Remont obiektów budowlanych, 
których budowa wymaga pozwo-
lenia na budowę, obecnie wymaga 
zgłoszenia. Po nowelizacji zgłosze-
nia trzeba będzie składać tylko w 
przypadku tych remontów, które 
dotyczyłyby: obiektów budowla-
nych innych niż budynki, których 
budowa wymaga uzyskania po-
zwolenia, przegród zewnętrznych 
albo elementów konstrukcyjnych 
budynków, których budowa wyma-
ga uzyskania pozwolenia.
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1. Czy nieruchomość ma założoną księ-
gę wieczystą, a jeśli tak, to czy jest ona 
obciążona np. hipoteką lub zajęciami 
komorniczymi?

Czytając księgę wieczystą, zwróćmy uwa-
gę, że składa się ona z czterech działów. 
W pierwszym z nich zapoznamy się z in-

formacjami na temat oznaczenia geode-
zyjnego nieruchomości, numeru działki, 
opisu budynku (jeżeli jest) oraz sposobu 
użytkowania. W dziale drugim znajdzie-
my wpisy dotyczące własności i użytkowa-
nia wieczystego. W prosty sposób może-
my zweryfikować, czy mamy do czynienia 
z rzeczywistym właścicielem nierucho-

mości ujawnionym w księdze. W dziale 
trzecim umieszczane są ciężary i ograni-
czenia dotyczące nieruchomości. Wśród 
nich wymienić można: ograniczone prawa 
rzeczowe (służebności osobiste i gruntowe 
obciążające daną nieruchomość, prawo 
do użytkowania), prawa i roszczenia oso-
biste (np. prawa pierwokupu i odkupu). 

Zakup nieruchomości to zawsze bardzo poważne przedsięwzięcie, zwykle związane z niemałym stresem 
i ryzykiem popełnienia błędu, który w przyszłości może okazać się bardzo kosztowny. To również 
transakcja, której nie dokonujemy często, zwykle kilka razy w życiu, a bardzo często – tylko raz. Możemy 
pokusić się o sformułowanie dziesięciu najważniejszych pytań, pomocnych przy zakupie nieruchomości 

i z dużym prawdopodobieństwem eliminujących niebezpieczeństwo nieudanego zakupu.

D Z I E S I ę ć  W A Ż N y C H  P y TA ń

Co kupujący wiedzieć 
powinien, czyli...

TEKST: Aleksander Proszowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Ostatni, czwarty dział przeznaczony jest 
na wpisy dotyczące hipotek. Polega to na 
tym, że wierzyciel może dochodzić zaspo-
kojenia swoich roszczeń z nieruchomości, 
bez względu na to, czyją stała się ona wła-
snością, do tego z pierwszeństwem przed 
wierzycielami osobistymi właściciela 
nieruchomości. 

2. Ile wynoszą opłaty za media, fun-
dusz remontowy, wywóz śmieci, czy są 
zwroty?

Tu w zasadzie wszystko jest jasne. Należy 
jednak pamiętać, że wysokość opłat może 
się znacząco różnić w miesiącach zimo-
wych i letnich. Niekiedy opłaty pobierane 
są ryczałtowo, warto dopytać, jak całość 
bilansuje się w ciągu roku, czy są zwroty, 
czy dopłaty.

3. Jakie będziemy mieli sąsiedztwo?

Wiele osób bagatelizuje ten aspekt, a póź-
niej żałuje swojej decyzji. Trzeba pamiętać, 
że uciążliwy może być zarówno warsztat 
samochodowy po drugiej stronie ulicy, 
jak linia tramwajowa pod oknami. Jeżeli 
kupujemy mieszkanie w sąsiedztwie cen-
trum handlowego, możemy spodziewać 
się wzmożonego ruchu kołowego w oko-
licy. Dobrze jest przespacerować się przez 
dzielnicę, w której chcemy zamieszkać, 
w różnych porach dnia – a nawet nocy, 
warto dowiedzieć się, jakich będziemy 
mieć najbliższych sąsiadów.

4. Czy nieruchomość jest dobrze 
skomunikowana?

Nowe osiedla – choć nie wszystkie! - z re-
guły mają dobrze zaprojektowaną infra-
strukturę. Są jednak zazwyczaj położone 
na obrzeżach miasta i problem pojawia się 
w momencie, gdy chcemy dotrzeć do cen-
trum, lub odwrotnie – wrócić z centrum 
do domu. Korki na drogach to obecnie 
smutna codzienność, więc jeśli zdecydu-
jemy się na zamieszkanie w peryferyjnych 
dzielnicach, musimy to wziąć pod uwagę. 
W przypadku kwartałów położonych bli-
żej centrum aglomeracji – ten problem nie 
istnieje, bo Trójmiasto pokryte jest gęstą 
siecią komunikacji publicznej i dotarcie 
w dowolne miejsce nie stanowi problemu.

5. Jakie są ewentualne plany zagospoda-
rowania przestrzennego?

To bardzo ważne, jeśli nie chcemy mieć 
niespodzianki w postaci np. drogi szyb-
kiego ruchu pod oknami. Miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego są 
do wglądu w urzędach gminy czy miasta. 
Można się na ich podstawie dowiedzieć, 
czy w naszym najbliższym sąsiedztwie nie 
jest planowana budowa obiektów, które 
mogłyby stać się uciążliwe dla mieszkań-
ców. O ile w „starych” dzielnicach takich 
niespodzianek raczej się nie spotyka, to 
na nowych osiedlach takiej ewentualności 
wykluczyć nie można.

6. Kto jest zarządcą budynku?

Od zarządcy budynku zależy bardzo 
wiele. To on ustala wysokość niektórych 
opłat (np. odpisu na fundusz remontowy, 
utrzymanie dróg), od jego operatywności 
uzależnione są remonty i konserwacje bie-
żące, a co za tym idzie – stan techniczny 
budynku. Zarządca jest np. zobowiązany 
na podstawie ustawy z 1 stycznia 1998 r. 
o gospodarce nieruchomościami do po-
dejmowania czynności, mających na celu 
utrzymanie nieruchomości w stanie tzw. 
niepogorszonym. 

7. Czy planowany jest remont budynku?

O ile w nowych budynkach problem ten 
nie istnieje, to w starszych kamienicach 
jest to bardzo istotna informacja. Zdarza 
się, że mieszkanie, które sobie upatrzyli-
śmy, znajduje się w budynku w kiepskim 
stanie technicznym, ale zarządca planuje 
remont. Warto się dowiedzieć, jakie czyn-
ności remontowo-budowlane będą prze-
prowadzone i na kiedy te prace są zaplano-
wane. Czy będzie to np. wymiana instalacji 

wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, wy-
miana poszycia dachu, orynnowania, czy 
budynek zostanie ocieplony i otynkowany, 
czy remont obejmie np. tylko malowanie 
klatki schodowej.

8. Czy cena nieruchomości jest do 
negocjacji?

Najlepiej w tym temacie zorientowaną 
osobą będzie pośrednik. To on przecież 
wie, jaką cenę chce osiągnąć sprzedają-
cy i jaki jest jej pułap minimalny. Dzięki 
temu może pomóc w negocjacjach lub już 
na początku zasugerować sprzedającemu 
realną cenę. Często bowiem zdarza się, że 
sprzedający – bywa, że z niewiedzy - dra-
stycznie zawyżają wartość nieruchomości, 
co skutecznie może zniechęcić potencjal-
nego kupca do zawarcia transakcji.

9. Jaki zakres obowiązków ma pośrednik 
w stosunku do kupującego?

Taki zapis ujęty jest zawsze w umowie 
pośrednictwa, którą kupujący zawiera 
z pośrednikiem. Pośrednik zobowiązuje 
się do dokonania niezbędnych czynno-
ści w celu doprowadzenia do sprzeda-
ży nieruchomości, a w szczególności do 
ustalenia stanu prawnego nieruchomości 
i ewentualnych obciążeń na rzecz osób 
trzecich (na podstawie dokumentów do-
starczonych przez sprzedającego), skom-
pletowania dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia transakcji, ustalenia 
warunków i terminów podpisania umo-
wy przedwstępnej i umowy końcowej, do 
obecności w trakcie podpisywania tych 
umów i podczas wydania nieruchomości 
(jeśli takie ustalenia zostaną poczynione 
z kupującym). 

10. Jakiego wybrać notariusza?

Z reguły to pośrednik proponuje klientowi 
kancelarię notarialną. Jest to uzasadnione, 
ponieważ biura pośrednictwa, współpra-
cując z wieloma notariuszami, wypraco-
wują sobie pewną „ścieżkę” postępowania. 
Współpracujące z pośrednikami kancela-
rie notarialne są sprawdzone, łatwiej też 
będzie pośrednikowi zarezerwować do-
godny dla klienta termin wizyty.
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EKOLAN od początku swojej działalności skupia się na lokal-
nym rynku nieruchomości Trójmiasta. Jest w stu procentach 
polską grupą kapitałową. Wiodącą rolę odgrywa w niej spółka 
deweloperska z ofertą dla klientów indywidualnych i biznesu. 
W ciągu 20 lat zrealizowała 32 inwestycje o zróżnicowanej ska-
li i charakterze, oddając do użytku 5500 mieszkań oraz 20 tys. 
m2 powierzchni komercyjnej. 
Powołana w 1997 roku przez Andrzeja Biernackiego firma 
EKOLAN jest w ścisłej czołówce budownictwa mieszkaniowe-
go w Trójmieście. Od 2010 roku należy do Polskiego Związku 
Firm Deweloperskich. – „Budujemy osiedla z myślą o zróżni-
cowanych grupach klientów. Są wśród nich zarówno ci, któ-

rzy kupują swoje pierwsze mieszkanie, jak i osoby kupujące 
kolejne, o wyższym standardzie, a także inwestorzy. Wiele z 
naszych wcześniejszych przedsięwzięć, takich jak osiedla Po-
godne, Południowe czy Pięć Wzgórz, dały początek nowym 
dzielnicom Gdańska. Inne z kolei zmieniały charakter starych 
dzielnic. Tak było w przypadku Witawy na gdyńskim Wito-
minie czy Horyzontu na gdańskim Przymorzu – mówi pre-
zes Andrzej Biernacki. – W naszej branży 20 lat działalności 
oznacza wpływ na rozwój miasta i życie kilku już pokoleń jego 
mieszkańców, a naszych klientów. To ogromna odpowiedzial-
ność, ale i źródło ciągle nowych inspiracji”. 

ekolAN. 
2 0  l at
Blisko 5500 mieszkań w ponad 30 inwestycjach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie – tak w największym 
skrócie prezentuje się 20-letni dorobek EKOLANU. Jeden z czołowych trójmiejskich deweloperów, 

który od lat uczestniczy w rozwoju aglomeracji obchodził okrągły jubileusz. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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gdyńskie początki i rozWój W gdańsku

O rozwoju EKOLANU w kierunku budownictwa mieszka-
niowego zdecydowało wcześniejsze doświadczenie założyciela 
firmy, związane między innymi z budową zespołu rezydencji 
Gdynia Hill oraz osiedla domów jednorodzinnych Wzgórze 
Bernadowo. Nowo powstała firma w pierwszych latach działal-
ności zrealizowała klika inwestycji mieszkaniowych w Gdyni. 
EKOLAN niejednokrotnie podejmował się zadań pionierskich, 
które zapoczątkowały nowe trendy na trójmiejskim rynku 
mieszkaniowym. W 2000 roku jako pierwszy z trójmiejskich 
deweloperów, rozpoczął na gdańskim Ujeścisku budowę rozle-
głej inwestycji wielorodzinnej, Osiedla Pogodnego, które stało 
się impulsem do rozwoju nowej dzielnicy miasta, intensywnie 
rozrastającej się w kolejnych latach. Tylko EKOLAN wybu-
dował tam 1100 mieszkań. W 2003 roku w Gdyni EKOLAN 
zrealizował, wspólnie z firmą Allcon, pierwszy po 1989 roku 
w Trójmieście 18-piętrowy zespół mieszkalno-usługowy. Pro-
jekt został uhonorowany w konkursie Budowa Roku oraz na-
grodą Czas Gdyni. 
Gdyńskie doświadczenia wykorzystano przy realizacji inwe-
stycji Horyzont, składającej się z trzech 18-kondygnacyjnych 
wieżowców na gdańskim Przymorzu. Do 2006 roku powstało 
w nich ponad 350 mieszkań, z których przez panoramiczne 
okna rozciągają się widoki na miasto i morze. Projekt 
Horyzontu wyróżnia się nowoczesną, dynamiczną architekturą, 
a cały kompleks stał się nową wizytówką dzielnicy. Zajął pierw-
sze miejsce w konkursie Budowa Roku 2007. W okolicy szybko 
zaczęły wyrastać inne tego typu duże obiekty mieszkaniowe.

adres zamieszkania, czyli styl życia

W roku 2015 zakończyła się realizacja prestiżowego osiedla 
Apartamenty Na Polanie w Gdyni, położonego w bezpośred-
nim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Zosta-
ło ono nagrodzone w konkursie Budowa Roku 2012 za jakość 
wykonania oraz wykorzystanych materiałów i rozwiązań tech-
nologicznych. Jego wyjątkowość wynika z koncepcji osiedla 
bez samochodów, które ukryto w systemie podziemnych hal 
garażowych. W efekcie całą przestrzeń po-
między nowoczesnymi budynkami wypełni-
ła ogrodowa zieleń oraz miejsca do spacerów 
i rekreacji. Łącznie oddano tam ponad 450 
apartamentów.  
W tym samym rejonie Gdyni, przy ulicy Parko-
wej, trwa budowa kameralnego osiedla Merano 
Park. To rzadka na rynku oferta pozwalająca na 
zamieszkanie we własnym domu, z ogródkiem 
i garażem, bez konieczności wyprowadzki 
z miasta. 
W Gdańsku realizowana jest obecnie inwesty-
cja Solvo, zespół dwóch wysokich budynków 
mieszkaniowych położonych w pobliżu dyna-
micznie rozwijających się ośrodków bizneso-
wych i kampusu uniwersyteckiego. 

nie tylko osiedla mieszkanioWe

Klientom biznesowym EKOLAN oferuje powierzchnie biurowe, 
handlowe i usługowe. W 2013 roku firma oddała do użytku biu-
rowiec Good Point 761, położony w centrum Sopotu. Kameralny 
budynek nagrodzony w konkursie Budowa Roku, stanowi połą-
czenie odrestaurowanej XIX-wiecznej kamienicy z obiektem na 
wskroś nowoczesnym. Właśnie tutaj mieści się obecnie siedziba 
EKOLANU. Natomiast w biznesowym centrum Gdyni, przy ul. 
Śląskiej, firma zbudowała biurowiec Enter, wyróżniony w 2015 
roku nagrodą główną Czas Gdyni w kategorii Architektura. 

juBileusz 20-lecia 

Jubileuszowe spotkanie gości EKOLANU, a także jego obecnych 
i byłych współpracowników, odbyło się 13 stycznia – dokładnie 
w 20. rocznicę założenia spółki – w Filharmonii Bałtyckiej na 
Ołowiance. Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół Raz Dwa 
Trzy. Podczas urodzinowej gali wystąpił także Chór Przyjaciół 
EKOLANU, założony 10 lat temu z okazji dziesięciolecia firmy. 
Zaprezentował utwory ze swojej drugiej płyty, wydanej na po-

dwójne urodziny – własne i firmy 
– a zatytułowanej symbolicznie 
„10/20”. 

na starcie 
do noWej dekady 

Kolejną dekadę działalności EKO-
LAN rozpoczyna realizacją nowej 
inwestycji, Rezydencji Wintera nad 
Motławą w Gdańsku. W eleganc-
kiej kamienicy przy Targu Maśla-
nym  powstanie 65 apartamentów 
z widokiem na Motławę oraz Stare 
Miasto. Architektura oraz aranża-
cja części wspólnych nawiązywać 
będzie do historii miejsca.

od lewej: jUlia łaszkiewicz, członek zarządU ekolanU, andrzej biernacki, 
prezes zarządU ekolanU, UrszUla kinGa panUfnik, członek zarządU ekolanU 
oraz prowadząca Uroczystość dorota sobieniecka
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Inwestorem nowego biu-
rowca jest firma Panora-
ma Development z Gdy-
ni, która wybudowała ta-
kie osiedla, jak Fikakowo 
w Gdyni oraz Panorama 
Gdańska i Rezyden-
cja Oliwa w Gdańsku. 
Obiekt zaprojektowany 
został przez gdyńskie 
Studio Architektoniczne 
Kwadrat. 

Teren, gdzie wybudopwany zostanie Of-
ficer, zlokalizowany jest w samym cen-
trum Gdyni, w pobliżu urzędu miejskie-
go. Działka położona jest też w bezpo-
średnim sąsiedztwie skweru Plymouth 
i przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej 
Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana. Ma 
powierzchnię ponad 1 tys. m kw. i zosta-
ła kupiona przez inwestora ponad dwa 
lata temu za 3,5 mln zł. 
Biurowiec będzie miał sześć kondygna-
cji, dodatkowo zbudowane zostaną dwie 

kondygnacje podziemne z miejscami 
parkingowymi. Powstanie też parking 
naziemny. 
Deweloper podkreśla, że biurowiec bę-
dzie wyróżniał się elegancką i nowocze-
sną architekturą, nawiązująca stylem 
do gdyńskiego modernizmu. Wewnątrz 
znajdzie się reprezentacyjny hol z recep-
cją, dwie windy, strefa „cyclist” dla ro-
werzystów, a na sześciu kondygnacjach 
nadziemnych zaplanowano 3,2 tys. m 
kw. powierzchni biurowej i usługowej. 
Na parterze ma znaleźć się gastronomia 
i handel, na wyższych piętrach - biura. 
Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób 
niepełnosprawnych, a części wspól-
ne będą funkcjonalnie zaaranżowane. 
Inwestor zapowiada również, że przy 
budowie będą zastosowane najnowo-
cześniejsze technologie, zaś sam budy-
nek i jego wykończenie będą wykonane 
w wysokim standfardzie. 
Planowany termin zakończenia inwesty-
cji to czwarty kwartał 2018 roku.

 
f u n k C j o n a l n o ś ć 
i  G d y ń s k i  m o d e r n i z m

Officer

W pierwszym kwartale tego roku rozpocznie się budowa nowego biurowca na Pomorzu o nazwie Officer. 
To prestiżowy, kameralny biurowiec w doskonałej lokalizacji – powstanie pomiędzy Al. Piłsudskiego, 

ul. Władysława IV i Świętojańską, w jej tzw. wysokiej części (Świętojańska High Street).

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Euro Styl
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grażyna paturalska

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

Jeszcze nie przebrzmiały huczne fajer-
werki obwieszczające przybycie Nowego 
Roku, a mnie jak obsesja nachodzi myśl, 
która powraca niczym bumerang po każdym 
takim wydarzeniu. I jak zawsze, od wielu lat, 
zadaję sobie niemal te same pytania: jak to 
się dzieje, że żyjąc tu i teraz, w dobie świado-
mych działań wizerunkowych, wciąż jeszcze 
tak powszechnie mylimy luz z bylejakością, 
niechlujstwem, niedbalstwem w ubiorze i wy-
glądzie. W  poradnikach, środkach masowego 
przekazu i – co jeszcze ważniejsze i bardziej 
widoczne – na ulicy, w pracy, na spotkaniach 
oficjalnych, formalnych i towarzyskich, aż 
roi się od porad, informacji, czasami nawet 
instrukcji na temat dress – code’u na różne 
okazje. Na różne -  a zwłaszcza te, które wy-
magają od kulturalnego człowieka znajomo-
ści rzeczy, szczególnej staranności, która jest 
wyrazem szacunku wobec innych ludzi, ale 
też i siebie samego.
Sylwestrową noc spędziłam w modnej restau-
racji, która uchodzi w Sopocie za symbol non-
szalanckiej elegancji oraz klasy i szyku. Spo-
dziewałam się tu spotkać ludzi, dla których 
zasady kodeksu ubraniowego, zwłaszcza 
na tak wyjątkową okazję, jaką jest ostatnia 
w roku noc, a także zasady savoir – vivre’u, 
są czymś tak oczywistym i naturalnym, jak 
wschody i zachody słońca.
Jakież było moje zdumienie, kiedy rozsiadł-
szy się wygodnie przy stole, stwierdziłam, że 
większość przybyłych tu ludzi ubranych jest 
w … sweter, zamiast - co najmniej – elegancką 
marynarkę i spodnie z koszulą. Co było jesz-
cze gorsze, zamiast czystych skórzanych, 
w ciemnym kolorze butów, które odpowied-
nie są na takie okazje, wielu panów wybrało 
białe „adidasy” lub snickersy.
Panie w znaczącej większości dopasowały 
się niestety do wyglądu swoich partnerów. 

Eleganckiego roku!

Sweter i dżinsy ze sportowym obuwiem od-
powiednim do biegania, zamiast uwodziciel-
skich szpilek - to był standard tego wieczoru. 
Zdarzyła się nawet długa, obszerna, kracia-
sta, flanelowa koszula z legginsami i trapera-
mi… Nie mogłam uwierzyć własnym oczom!
Początkowo sądziłam, że to popołudniowi go-
ście, powracający ze spaceru po molo i plaży, 
którzy wstąpili na chwilę, aby się ogrzać i coś 
przekąsić przed szaleństwami sylwestrowej 
nocy. Nic bardziej mylnego, jak sią wkrótce 
miało okazać! 
Jednak najdziwniejsze w całej tej sytuacji 
były wzajemne reakcje ludzi, którzy się tu 
spotkali. Ci ubrani „na luzie” przyglądali się 
z zaciekawieniem lub ironią tym ubranym ele-
gancko, jak na taką okazję przystało. Ponie-
waż ci ostatni byli tu w znacznej mniejszości, 

to sprawiło, że zaczęli się czuć nieswojo, nie-
stosownie wystrojeni jak przysłowiowy „stróż 
w Boże Ciało”.
Przypomniał mi się natychmiast obrazek 
z letniego Monciaka, po którym do niedawna 
wolno było spacerować mężczyznom bez ko-
szuli i, na szczęście znacznie rzadziej,  rozne-
gliżowanym kobietom w różnym wieku. Przez 
wiele lat uchodziło im to bezkarnie, aż wresz-
cie zdrowy rozsądek, dobre obyczaje, kultu-
ra i poczucie estetyki wzięły górę. A przede 
wszystkim górę wzięły, jak się okazało - sku-
teczne regulacje prawne, tam, gdzie brakuje 
zdrowego rozsądku i umiaru.
Gdyby podobnych reguł przestrzegano np. 
w restauracjach, hotelach, gdzie obowiązu-
ją określone zasady dotyczące stosownego 
stroju, sądzę, że w krótkim czasie stan świa-
domości i standardów zarówno estetyki, jak 
i kultury współżycia społecznego szybko by 
się zmieniły.
Właśnie w imię kultury osobistej, poczucia 
piękna, zachowania umiaru i dyskretnego 
uroku osobistego, nie można zgodzić się, aby 
moda na „luz”, która jest niczym innym jak po-
chwałą i akceptacją bylejakości, zdominowała 
nasze ulice i miejsca, w których bywamy. 
Osoby, które są niestosownie ubrane w okre-
ślonych miejscach i okolicznościach nie mogą 
być wyznacznikami nowych trendów. Takie 
podejście znacznie obniża standardy nasze-
go życia na co dzień i od święta.  Nie ma to 
nic wspólnego z „przełamaniem elegancji”, 
jak zwykło się nazywać brak dobrego gustu 
i smaku. I choć mawia się, że o gustach się 
nie dyskutuje, to przecież prawdopodobnie 
każdy z tych wyznawców „luzu” ma w swo-
im posiadaniu lustro, choćby małe, w którym 
może się do woli przeglądać. Może więc war-
to przed wyjściem na ulicę zajrzeć do niego 
i zadać pytanie: „lustereczko, powiedz prze-
cie, jak bywać w eleganckim świecie”?
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Z  Szefem Cukierni Hotelu 
Haffner Michałem Wiśniewskim 
rozmawia Zdzisława Mochnacz.

Słodka 
odsłona 
Hotelu 
Haffner

Skąd pasja do cukiernictwa i czy zawsze było 
tak słodko?

- Pierwsza była pasja do gotowania, jednak 
czułem, że nie odnajduję się do końca w kuch-
ni. Pojawiła się okazja pracy w cukierni, choć 
było to ponad 20 lat temu. Wówczas były zu-
pełnie inne czasy - nie było dobrych skład-
ników, wzorów do naśladowania. W Polsce 
przełom na lepsze rozpoczął się w 2010 roku. 
Nowe źródła informacji, inspiracji to przede 
wszystkim Internet. Jednak, tak jak we wszyst-
kim, pasja i talent musi być poparta tytanową 
pracą. Bez tego nie będzie „ słodyczy” sukce-
su. Nie warto być mistrzem „ jednego tortu”. 
Podstawą jest rzetelna praca, nabycie techniki 
i żmudna praktyka. W cukiernictwie powta-
rzalność i ćwiczenia są najważniejsze. Nato-
miast do pracy w hotelu jako cukiernik po-
trzeba poznania wielu działów cukiernictwa. 
Ważne jest też, aby ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze 
raz ćwiczyć.
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Kim według Pana jest cukiernik?

- Cukiernik to artysta, matematyk, a po części 
również fizyk i chemik. Aby praca wykonana 
była na najwyższym poziomie, należy mieć 
wiedzę z wielu dziedzin. Cukiernik to rów-
nież osoba, która jest nauczona pokory. Je-
śli jej nie masz, błędy w sztuce cukierniczej, 
które się oczywiście zdarzają, szybko to we-
ryfikują. Oczywiście smak jest niezbędny, ale 
to już wynosimy z domu. Uważam, że otrzy-
mujemy go w spadku z kuchni domowej, bab-
cinej. Sam wychowany byłem w czasach komuny, gdzie 
czekolada była taka jaka była. Jednak już od wczesnych lat mo-
głem „przerzucić „ się na prawdziwą czekoladę z Zachodu, na 
bardzo dobre słodycze, które przywoził do domu tata. Dlatego 
mogłem zapamiętać lepsze smaki. Lubię dobre jedzenie, jest to 
jedna z największych przyjemności w życiu, dlatego borówki, 
maliny, czy też egzotyczne owoce w zimie, dlaczego nie?

Co wyróżnia cukiernię Hotelu Haffner?

- Jesteśmy w trakcie dużych zmian. Od tego roku idziemy 
w produkty naturalne w stu procentach, w nowoczesne po-
łączenia oraz bardzo wysoką jakość produktu. Np. używamy 
czekolad francuskich, belgijskich i włoskich. Chcemy, aby 
klient miał świadomość, że jest to zrobione z lepszych produk-
tów. Jakość to również ręczne wykonanie wszystkiego, łącznie 
z każdym elementem dekoracji. Od początku do końca pro-
dukt ma być z „naszej ręki”. 

Nowe trendy w cukiernictwie. Co zaprezentuje Pan gościom 
Hotelu Haffner?

- Stawiamy na jakość w nowej odsłonie. Ważna dla nas jest 
wizualizacja nie tylko deseru, ciasta, tortu, ale także jego opa-
kowania, począwszy od pudełka po podkładkę. Wszystko bę-

dzie exclusive. Nowoczesne cukiernic-
two musi być również idealne pod 
względem wizualnym. Jeśli jesteśmy 
w bardzo znanym hotelu w Sopocie, 

Trójmieście, Polsce, czy na świecie, 
chcemy, aby nasze produkty były wy-

soko gatunkowe i dopieszczone w każdym 
szczególe. Nasze produkty będą kilogramowe, 

eklery z czterema składnikami  smakowymi  tj. słony 
karmel, wanilia, chrupka i galaretka owocowa. Dodatko-

wo oferować będziemy na kwiarni monoporcje, mini torciki 
i inne ciastka np. ptysie. Swoim gościom powiem „moje desery 
proszę jeść w całości”. Osobno każdy smak będzie inny, na-
tomiast w całości będzie specjalnym połączeniem. Osobiście 
wyznaję filozofię smaku, której nauczyłem się w hiszpańskiej 
szkole cukierniczej, gdzie najważniejsza jest dokładność.

Największe wyzwanie cukiernicze?

- Największym wyzwaniem i przede wszystkim zaszczytem 
jest wyszkolenie dobrego cukiernika. Okupione jest to olbrzy-
mią cierpliwością, ciężką pracą i czasami nerwami. Dla mnie 
najważniejsze jest przekazanie swojej wiedzy tak, aby uczeń 
podniósł swój poziom i był lepszy od nauczyciela. Mam taki  
sukces. To Patryk Szczepański, który swój rozwój zawdzięcza 
przede wszystkim ciężkiej pracy. 

Pana ulubiony deser?

- Na pewno nie jeden. Lubię delikatne desery i połączenia 
takie jak: seler, ogórek i jabłko. Serwujemy taki deser, który 
zawiera sorbet ze świeżego ogórka, galaretkę z selera i jabłko 
oraz granitę z tequili. Lubię również połączenia z orzechami 
laskowymi. Z ciastek wybieram eklery. Ciepłe dni ochładzam 
sobie lodami i sorbetami. Jednak moim ulubionym deserem 
jest drożdżówka półfrancuska z budyniem.

BroWni mleczna czekolada
jajka•	
czekolada 39% firmy Icam•	
masło•	
cukier trzcinowy•	

Banany W limonce
banany•	
limonka•	
miód•	
cukier trzcinowy•	
masło•	

krem orzechoWy 
z Fasolą tonka

żółtka•	
pasta z orzecha laskowego•	
mleko•	
czekolada 39 % firmy Icam•	
śmietana 34 %•	
żelatyna•	
fasola Tonka•	

glaze z Białej 
czekolady (poleWa)

syrop skrobiowy•	
śmietana 34 %•	
woda•	
żelatyna•	
cukier•	
czekolada biała firmy •	
Callebaut
barwnik rozpuszczalny •	
w tłuszczach

Wszystkie składniki przygotowywane są osobno w różnych procesach, a później są mrożone. Jedynie krem 
orzechowy z fasolą Tonka przygotowywany jest jak krem angielski. Wylewamy wszystko do formy i poddajemy 
ponownemu mrożeniu, tak aby móc łatwo na koniec wszystko wyjąć i udekorować glazurą oraz czekoladą.

ganache czekoladoWy
ciemna czekolada 70 % firmy Icam•	
mleczna czekolada 39 % firmy Icam•	
śmietana 34 %•	
karmelizowane orzechy włoskie•	
cukier inwertowany•	

Tort pralinowy
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Włoska wyspa w sam raz dla 
tych którzy nie przepadają za 
hałaśliwym obliczem Włoch. 
Spokojna, lekko senna, wyjąt-
kowo urokliwa. Łączy w sobie 
coś włoskiego i coś francuskie-
go… Najlepsze espresso canol-
li z ricotą i makaron aldente 
z suszona ikrą tuńczyka oraz 
nonszalancja, blichtr i elegancja 
z Sanint Tropez. Mówi się, że 
nazwa pochodzi od popular-
nych skąd inąd małych srebr-
nych rybek poławianych tu 
od średniowiecza, ale w diecie 
dzisiejszych mieszkańców mało 
jest ryb i owoców morza. Tu 
jada się proste potrawy mięsne 
z włoskim pieczywem oraz ko-
zie i owcze sery. Sardyńczycy to 
bardzo niezależny naród, który 
szczyci się po dziś dzień, że na-
wet Juliusz Cezar nigdy wyspy 
nie podbił. Ogromne poczucie 
odrębności, daje im prawo by 
nazwyać obcokrajowcem każde-
go przybywającego spoza wyspy, 
nawet tego z włoskiego lądu.

To co na Sardynii najpiękniejsze, 
niedostępne jest od strony lądu, 
wiedzą o tym amatorzy żegla-
stwa, przybijajacy do wykrojonych w granitowych skałach malow-
niczych zatoczek. Niegdyś, surowe tereny, z których ubodzy miesz-
kańcy mozolnie wyciskali mizerne plony, dziś luksusowe posiadło-
ści celebrytów. Costa Smeralda, opływana przez krystaliczne wody 
morza tyrreńskiego to synonim wszelkiego bogactwa i dostatku. Tu 
wypoczywają wielcy politycy, aktorzy znani z kinowych ekranów 
ale przybywamy też my! Ciekawi świata, zawsze gotowi na podróże 
my! Czarterowe  połączenia z wielu polskich portów lotniczych uła-
twiają nam zadanie a troskliwi rezydenci na miejscu sprawiają, ze 
czujemy się komfortowo i bezpiecznie .

Jadąc z północy na południo-
wy kraniec wyspy, co zajmuje 
ok. 3-4 godzin, warto zatrzy-
mać się w połowie drogi by na 
wschodnim brzegu odwiedzić 
niegdyś rybacką wioskę Cala 
Gonone w zatoce Orosei.  Od 
strony lądy zatokę otulają naj-
wyższe góry Sardynii - Gen-
nargentu. Pełne niezwykłych 
i widokowych tras turystycz-
nych, niektóre z nich pro-
wadzą do unikatowych plaż, 
takich na które można tylko 
albo dopłynąć łodzią albo 
dotrzeć pieszo przez góry np 
do Cala Luna czy Cala Golo-
ritze'. Warto zerknąć na  prze-
piękną panoramę, wapienne 
wzgórza opadające w kie-
runku morza, które porastają 
prastare dęby skalne, krzewy 
jałowca, rozmarynu a morze 
jest niesamowicie turkuso-
we. Sardynię porasta wiele 
niezwykłych, endemicznych 
gatunków roślin, powstałe tu 
parki narodowe stanowią nie-
bywałą atrakcję turystyczną 
na wyspie. Wąskie, strzeliste 
wąwozy, górskie rzeki a nade 
wszystko białe, piaszczyste 

plaże przyciągają na wyspę miłośników przyrody. Stolica Cagliari 
to historyczne miasto, w którym zarysowały się burzliwe losy tego 
miejsca, otoczone hiszpańskim murem obronnym przypomina, 
że wyspa przechodziła z rąk do rąk na przełomie dziejów. W po-
bliżu, okoliczne rozlewiska zajmują rezerwaty ptaków. Można 
tu zobaczyć w swoim naturalnym środowisku różowe flamingi.  
Sardynia to ciągle jeszcze mało odkryte miejsce, dlatego warto 
to przybyć by poczuć się z jednej strony prawdziwym odkryw-
cą z drugiej zaś stać się częścią luksusowej, zamorskiej enklawy 
Europy.

Na lato zamawiam…
            Sardynię!

WItOLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Witold Gulcz    |    salony firMowe itaka    |   ch rental park - GdaŃsk -szadółki    |    ch aUchan - rUMia   |  ch aUchan - GdaŃsk   |   ch plaza – poznaŃ
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Miejsce jest wyjątkowe ze względu na swoje położenie w hi-
storycznej Rotundzie Domu Zdrojowego (poziom pierwszego 
piętra) i widok, jaki rozpościera się za panoramicznymi oknami 
– błękit morza i najdłuższe drewniane molo w Europie.
- Tak unikalna lokalizacja czyni Salę Balową Baltic Panorama 
prestiżowym miejscem, która nada niepowtarzalnego klimatu 
każdemu organizowanemu tu wydarzeniu – mówi Iwona von 
Schada Borzyszkowska, PR & Marketing Manager Hotelu She-
raton w Sopocie
Sala Balowa Baltic Panorama liczy 265 m2 powierzchni i w za-
leżności od ustawienia może pomieścić do 200 osób (ustawienie 
teatralne), 150 osób na koktajl lub zasiadaną kolację, 120 osób 
na kolację zasiadaną z bufetami i do 100 osób na wesele. Na po-
trzeby większych wydarzeń można ją połączyć z foyer i z sąsia-
dującą Salą Balową Marco Polo (345 m2) uzyskując imponującą 
powierzchnię (677m2, a z antresolą Sali Balowej Marco Polo 
877m2) umożliwiającą przyjęcie do 550 gości (koktajl).
Sala Balowa Baltic Panorama ma wiele możliwości aranżacji 

i ustawienia. Jest to wspaniałe miejsce na wyjątkowe okazje. We-
sele zorganizowane w tak szczególnym miejscu z bezpośrednim 
widokiem na wprost Molo z pewnością pozostanie na długo 
w pamięci Młodej Pary i ich gości. Lokalizacja w historycznym 
Domu Zdrojowym doda prestiżu organizowanym tu konferen-
cjom, a widok na Bałtyk - niepowtarzalnego klimatu każdemu 
wydarzeniu. Rozwiązania techniczne i wysokość sali pozwalają 
na wprowadzenie dużych obiektów, jak np. sceny, dzięki czemu 
mogą odbywać się tu imprezy z rozbudowaną scenografią. Sala 
jest idealna również na wystawy, promocje i prezentacje aut.

Sheraton Sopot Hotel***** dysponuje 189 pokojami, 3 restaura-
cjami i barem. To również największe i najnowocześniejsze na 
Pomorzu hotelowe centrum konferencyjne liczące ponad 4000 
m2 przestrzeni konferencyjnej i bankietowej. Atrakcją hotelu 
jest liczące 2000 m2  Spa oraz Centrum Fitness, a także prywatna 
plaża.

Bal 
z nietuzinkową 

panoramą
Sala balowa Baltic Panorama w sopockim hotelu Sheraton 

to jedyne miejsce w Trójmieście z tak wyjątkowym widokiem 
na morze i sopockie Molo.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Sheraton Sopot
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To widowiskowe i emocjonujące wydarzenie zorganizowano 
6 i 7 stycznia w trójmiejskiej hali Ergo Arena.Wydarzenie za-
mknięto atrakcyjnym bankietem w Hotelu Sadova Gdańsk.
 
W halowym turnieju piłki nożnej rywalizowały gwiazdy spor-
tu, jak i dużego ekranu. Na murawie można było zobaczyć 
m.in.: Kamila Grosickiego, Kamila Wilczka, Jarosława Bie-
niuka, Antka Królikowskiego, Jacka Mejera, Mezo, Billguna, 
Libera, Rafała Maseraka, Rafała Mroczka, Piotra Zelta oraz 
Radosława Majdana. 
Dwudniowe zmagania sportowe zakończył emocjonujący 
mecz, w którym Lechia pokonała Śląsk Wrocław 6:5 po 
rzutach karnych. 

Rozgrywki zakończyła barwna i wypełniona atrakcjami gala, 
którą zorganizowano w Hotelu Sadova w Gdańsku. W tym wy-
darzeniu, oprócz sportowców brali udział także znani artyści 
i jednocześnie miłośnicy sportu - Bilguun Ariunbaatar, Rafał 
Maserak, Przemek Cypryański, Liber i Antek Królikowski.
Kulturalną atrakcją bankietu był energiczny koncert Kasi Wilk, 
zadbano także o atrakcje kulinarne. Szef Kuchni hotelowej re-
stauracji Papieroovka - Michał Ostrowski przygotowywał dla 
gości, w ramach pokazu na żywo potrawę z krewetek.
Tak, jak na każdym bankiecie z udziałem gwiazd obowiązko-
wym punktem wydarzenia była sesja zdjęciowa na ściance.

sportowy bankiet 
w Hotelu Sadova Gdańsk

Sześć drużyn – Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Chojniczanka Chojnice, Stomil Olsztyn, Fabryka Futbolu 
i reprezentacja Polski w beach soccerze zagrało w 11 edycji halowego turnieju Amber Cup.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: Ryszard Kidybiński
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Inspiracją dla idei budowy teatru Szek-
spirowskiego w Gdańsku były odkrycia 
naukowe udowadniające istnienie trupy 
teatralnej wystawiającej spektakle Szek-
spira. W miejscu, gdzie stanął dzisiejszy 
teatr, znajdował się budynek Szkoły Fech-
tunku, w którym wystawiane były drama-
ty Szekspira. Obiekt został uwieczniony 
na XVII-wiecznej rycinie Petera Willera. 
Projekt jest autorstwa Renato Rizziego, 
weneckiego architekta. Bryła budynku 
nawiązuje do pierwszego takiego teatru 
w Polsce, który istniał w XVII wieku. 
Warto zwrócić uwagę na wnętrze. Nie-
dawno zostały zaaranżowane dwa po-
mieszczenia: klubokawiarnia oraz bufet. 
Projekt wnętrz opracowała architekt 
Marta Koniczuk. Autorka podkreśla, że 
projektując wnętrze klubokawiarni chcia-
ła nawiązywać do „spektaklu podszytego 
techniczną maszynerią oraz do kontekstu 
renesansowego Gdańska”. 
To, co zwraca uwagę we wnętrzu, są... 
liny, podwieszone pod sufitami na każ-

dym piętrze. Przebywającym we wnętrzu 
mają kojarzyć się z teatralną sznurownią, 
która dla widzów zazwyczaj jest zasłonię-
ta, a w tym wypadku tworzy niepowta-
rzalny wystrój. 
Kolejnym elementem przyciągającym 
uwagę jest przegroda z projekcją cytatów 
szekspirowskich, oddzielająca przestrzeń 
wystawienniczą od baru. Sam bar, wyko-
nany ze stali, także jest ważnym elemen-
tem, wpływającym na atmosferę. 
Kolejne pomieszczenie – bufet dla akto-
rów – z założenia miało być tak zaaran-
żowane, aby zachować spójność wnętrza 
z charakterem bryły teatru. Istotne jest, że 
projektantka do aranżacji wnętrza użyła 
mebli polskich marek. Fotele Mula firmy 
Noti oraz sofa Ohio marki Sits doskona-
le wpisały się w niewielką przestrzeń. Do 
tego krzesła i hokery firmy Fameg, wy-
kończone czarną emalią, stały się moc-
nym akcentem i spójnie połączyły resztę 
wyposażenia z grafiką tekstu i ozdobny-
mi lampami.

d e s i G n e r s k i
teAtr

Teatr Szekspirowski to doskona-
ły przykład oryginalnie i ciekawie 
zaaranżowanej przestrzeni miej-
skiej. Ale gdański teatr to nie 
tylko nietuzinkowa architektura, 
ale także designerskie wnętrze. 

wnętrza. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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O polskich twórcach gier mówi się coraz 
więcej i spotykają się oni z coraz więk-
szym uznaniem. W Gdańsku powstało 
niedawno nowe studio, które chce dołą-
czyć do rynku gier „indie”, czyli produk-
cji niezależnych, które wciąż zyskują na 
popularności.

Blue Sunset Studio nie marnuje czasu 
– już znane są trzy projekty, nad któ-
rymi pracują gdańscy twórcy. Pierw-
szym z nich jest Animal Rivals, gra 
komputerowa, która być może podbi-
je niejedną „domówkę” dzięki proste-

mu trybowi dla 4 osób. Będzie można wy-
brać jedną z mini-gier, w których będzie 
zmierzymy się z przeciwnikami w takich 
konkurencjach, jak wspinanie się na szczyt 
góry, czy zbieranie owoców na czas. – Jej 
głównym zadaniem jest dostarczenie po-
zytywnych emocji, adrenaliny i zdrowej 
rywalizacji – mówi Michał Matyjewicz, 

współtwórca gry.  Animal Rivals jest naj-
bliżej ukończenia, ale Blue Sunset ma na 
horyzoncie jeszcze dwie gry: Mecha Fall, 
czyli mroczna gra sci-fi, a także Tribellum 
Tower Defense o której na razie wiadomo 
niewiele, jedynie tytuł sugeruje, że będzie 
ona należeć do popularnego gatunku, 
w którym budujemy wieże, bo obronić się 

przed kolejnymi atakami najeźdźców.
Twórcy z Blue Sunset Studio mają, 
jak widać wiele pomysłów i szybko 
wzięli się do roboty. Pozostaje czekać, 
aż będziemy mogli poznać efekty 
pracy gdańskich twórców.

Swoje nagrody przyznali m.in. prezydenci 
Gdyni, Gdańska i Sopotu, a Minister Kul-
tury narodowego przyznał medale „Zasłu-
żony kulturze – Gloria Artis”. Na scenie 
gościli aktorzy i dyrektorowie teatru, a tak-
że suflerzy, księgowi, akustycy i inne oso-
by pracującej na markę Teatru Wybrzeże. 
Szczególną osobą wśród tego grona była 
Barbara Krafftówna, Jej osoba połączyła 

klamrą teraźniejszość i czasy, w których 
teatr zaczynał (wówczas w Gdyni) dzia-
łalność  – w sztuce „Homer i Orchidea” 
zagrała rolę Rybaczki. Był to również jej 
debiut. Na scenie powitały ją głośne owa-
cje.Gali jubileuszowej towarzyszyło otwar-
cie wystawy „Teatr Wybrzeże 1946-2016. 
Twórcy”, którą poświęcono aktorom, re-
żyserom i scenografom, którzy zapisali 

teatr Wybrzeże ma 70 lat!
Minęło 70 lat od pierwszej premiery Teatru Wybrzeże i 50 lat od 
kiedy jego scena zadomowiła się na Targu Węglowym. Przed pre-
mierą „Wiśniowego Sadu” w reżyserii Anny Augustynowicz odbyła 
się jubileuszowa gala, na której artyści i pracownicy teatru otrzy-

mali nagrody.

Niebieskie słońce wzeszło w Gdańsku

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

się w historii teatru. Goście gali otrzymali 
okolicznościowe wydawnictwo – księgę 
„Premiery”, zawierającą rejestr wszystkich 
743 spektakli, które zagościły dotychczas 
na scenie Teatru Wybrzeże. Została rów-
nież odsłonięta pamiątkowa tablica z na-
zwiskami wszystkich pracowników teatru 
w jubileuszowym roku.
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Imprezę rozpoczął zaproszony poznański 
Szef - Ernest Jagodziński, który zapre-
zentował gościom przekąskę „Amuse-
bouche”.

Następnie na widoku zaproszonych gości 
wydano 5-daniowe autorskie menu (prze-
kąska zimna, przekąska ciepła, zupa, ryba, 
mięso) stworzone przez Szefów w składzie: 
Philippe Abraham, Rafał Wałęsa, Jacek 
Koprowski, Jacek Fedde, Jan Nawrocki, 
Paweł Dołżonek, Marcin Popielarz, Kamil 
Sadkowski, Damian Mazurowski, Adam 
Woźniak, Grzegorz Labuda, Łukasz Le-
wandowski, którzy na co dzień szefują ta-
kim Restauracjom jak: Petit Paris, Biały 
Królik, Sztuczka, Sztuczka Bistro, Szafar-
nia 10, Restauracja Kubicki, 1611 Restau-
rant, Fedde Bistro czy Pałac Ciekocinko.
Kolacje zakończył deser przygotowany 
przez Tomasza Dekera.

Na miejscu zebrano prawie 11 tys z Licyta-
cji m.in. dwa pobyty w Pałacu 
Ciekocinko, dwa weekendy z Leksusem, 
Pobyt w SPA w Quadrill& Spa w Gdyni, 
gadżet kuchenny od Firmy Morning i nie-
spodzianka od kucharzy –bluza podpisa-
na przez nich wszystkich – dla Fundacji 
zajmującej się niedożywionymi dziećmi 
http://www.kawalek-nieba.pl/.

Kolacja jest drugim i nie ostatnim wyda-
rzeniem z udziałem trójmiejskich Szefów. 
Odbywała się będzie w ramach założonej 
przez nich prawie rok temu Inicjatywy 
„Serce do Garów” https://www.facebook.
com/sercedogarow/

Konferansjerkę poprowadził Michał Ła-
piński a wieczór swoim głosem umiliła 
trójmiejska wokalistka Islet

c h a r y tat y w n a  i n i c j at y w a 
t r Ó j M i E j S K i c h  S Z E F Ó w  K U c h n i

Na miejsce pierwszej kolacji wybrany został tutejszy Stadion 
Energa Gdańsk. Prestiżowa sala Stadionu posiadająca zewnętrzny 
taras z widokiem na płytę boiska zadowoliła nawet najbardziej 

wymagającego Gościa.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDjĘcIA: Romana Jocher

Serce
do garów
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Walentynki w XIX-wiecznym kompleksie 
Pałacowo – Dworskim Hotelu Wienia-
wa i SPA & Wellness to nie tylko kolacja 
przy świecach, ale przede wszystkim cały 
romantyczny weekend. Nastrój w tym 
wyjątkowym czasie tworzyły będą spe-
cjalne dekoracje, romantyczna muzyka, 
eleganckie wnętrze i wiele wyjątkowych 
atrakcji, które przygotowane zostały spe-
cjalnie z myślą o zakochanych. 
Szczegółowa oferta walentynkowa do-
stępna jest na oficjalnej stronie interneto-
wej Hotelu Wieniawa i SPA & Wellness. 
Warto zaznaczyć, że z okazji Walentynek 
przygotowane zostało specjalne menu, 
które ma rozbudzić zmysły gości. Liczba 
miejsc jest ograniczona, więc już dzisiaj 
warto złożyć rezerwację.

Walentynki 
w Hotelu Wieniawa

Szukasz wyjątkowego miejsca na Walentynki? Chcesz spędzić romantyczny weekend w niezwykły spo-
sób? Stawiasz na jakość i wysoki poziom obsługi? Jeśli na większość z powyższych pytań odpowiedzia-

łeś twierdząco, koniecznie skorzystaj z oferty Hotelu Wieniawa i SPA & Wellness.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

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

biuro@expressy.pl
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Grając rocznie ponad 100 koncertów na 
całym świecie spokojnie mógłby się zna-
leźć w księdze rekordów Guinnessa. Rok 
2016 był dla Raya Wilsona bardzo owoc-
ny, na rynku pojawiły się aż dwa nowe 
albumy artysty -  akustyczny “Song for 
a friend” oraz “Makes me think of home” 
o brzmieniu bardziej elektrycznym. Albu-

my spotkały się z bardzo dobrym przyję-
ciem na rynku polskim. Podczas koncertu 
w Starym Maneżu nie zabraknie solowej 
twórczości, ale przede wszystkim wielkich 
przebojów jak  np. “Another day in para-
dise”, “Jesus he knows me”, “Land of con-
fusion”, “Follow you follow me”, “Congo” 
czy “Inside”. Wilsonowi towarzyszyć będą 

ray wiLSon 
w starym maneżu!

We wtorek 14 lutego 2017 roku w Starym Maneżu wystąpi Ray Wilson. 
Brytyjski wokalista i kompozytor zaprezentuje podczas koncertu 
zarówno największe przeboje grupy Genesis, jak i kompozycje ze 

swoich najnowszych albumów.

14 lutego 2017 (wtorek), 
godz. 20:00

stary maneż, 
ul. Słowackiego 23, 
Gdańsk Garnizon
 
Bilety: do nabycia online na 
www.starymanez.pl 
oraz w kasie Starego Maneżu.

na scenie muzycy ze Szkocji, Niemiec oraz 
Polski, z którymi współpracuje od lat – Ali 
Ferguson (gitara solowa), Steve Wilson 
(chórki, gitary), Lawrie Mcmillan (gita-
ra basowa), Stefanie Hoelk (Skrzypce), 
Marcin Kajper (saksofon), Mariusz Koszel 
(perkusja), Michał Łyczek (piano). 
Ray Wilson został wyróżniony przez 
„Classic Rock Magazin“ jako jeden z naj-
wybitniejszych wokalistów z Wielkiej 
Brytanii, kompozytor, autor tekstów, ce-
niony zwłaszcza za sceniczną charyzmę 
i zawsze wysoką formę koncertową. Swoją 
klasę potwierdził współpracą z zespołem 
Genesis, kiedy to w 1996 roku zastąpił 
w roli wokalisty Phila Collinsa. Wcześniej, 
w 1994 roku, debiutujący zespół Stiltskin 
z Rayem w składzie stworzył niezapo-
mniany utwór Inside, który podbił listy 
przebojów, w tym był numerem 1 w UK. 
Szkocki wokalista współpracował także 
z takimi artystami jak Armin Van Buuren, 
RPWL czy Scorpions.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Ponad 250 firm zaprezentowało się pod-
czas czternastej edycji Targów Ślub i We-
sele – Weselnik. Te największe targi ślub-
ne na Pomorzu zorganizowano w poło-
wie stycznia w hali AWFiS w Gdańsku.

Podczas dwudniowych targów zaprezen-
towano m.in pokazy mody ślubnej, fry-
zur, makijażu, tańca, sztuki barmańskiej; 

zaprezentowano również występy zespo-
łów muzycznych oraz gwiazd programu 
"Mam Talent". Zwiedzający mogli poznać 
najlepsze miejsca na organizację wesela, 
zobaczyć najmodniejsze dekoracje i za-
proszenia ślubne oraz zapoznać się z ofertą 
eleganckich samochodów dla Młodej Pary. 
Ważnym punktem spotkania branży były 
bezpłatne warsztaty dla narzeczonych.

Weselne targi
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Spektakularnie było w Gdańsku. Na Targu 
Węglowym zagrali między innymi: Bra-
thanki i zespół Farba. Na rzecz Orkiestry 
kręciło się 50-metrowe koło widokowe, 
które powoli staje się widokówką miasta. 
Dochód ze sprzedaży co dziesiątego biletu 
trafił na konto fundacji WOŚP.  Lista cie-
kawych licytacji była długa, pod młotek 
trafiły na przykład: rejs z patrolem wod-
nym Straży Miejskiej, oraz... ławka w Par-
ku Oliwskim, która stanie się własnością 
zwycięzcy aukcji.
„Letnia zadyma w środku zimy” - tak na 
twitterze WOŚP nazwali sami organi-
zatorzy. I w Sopocie, zupełnie jak ma to 

miejsce latem, centrum wydarzeń było na 
plaży. W okolicy molo panowała rozrywka 
w militarnym stylu – można było przeje-
chać się czołgiem, pojazdami bojowy-
mi, i obejrzeć repliki broni, w tym działo 
przeciwlotnicze.
W Gdyńskiej Rivierze WOŚP grał w ryt-
mie muzyki alternatywnej (na scenie za-
gościli m.in. Riverboat Ramblers i Wojtek 
Mazolewski), a do wylicytowania były cie-
kawe przedmioty – karnety na Festwial Fil-
mowy oraz Open'er, wycieczka do fabryki 
Ferrari i wiele innych. Licytacje prowadził 
prezydent miasta, Wojciech Szczurek.
To wszystko przełożyło się na rekordowe 

Atrakcje, licytacje 
i rekordy

Zagrał wośP
Zanosi się na to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów pobije rekord zebranych pieniędzy. 

Trójmiasto, a także Małe Trójmiasto Kaszubskie ponownie mają swój spory udział w tym sukcesie.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

sumy – w poniedziałkowy na koncie gdań-
skiego sztabu było ponad 800 tysięcy zł 
(czyli o 300 tysięcy więcej niż w poprzed-
nim roku!), zaś całe Trójmiasto na pewno 
zebrało więcej niż milion.
W Małym Trójmieście Kaszubskim rów-
nież nie zabrakło atrakcji – w Wejhero-
wie główne występy przygotowane były 
w Filharmonii Wejherowskiej, gdzie 
można było zobaczyć Teatr Tańca Sara-
svati, a w Parku Miejskim w Wejherowie 
odbył się bieg happeningowy „Policz się 
z cukrzycą”, w którym wzięło udział ponad 
120 zawodników. W rumskim MOSiRze 
można było zobaczyć pokazy tańca spor-
towego, zaś w Redzie grały m.in.: tamtejsza 
orkiestra dęta i zespół Świetlówki. Niewy-
kluczone, że i tutaj padną kolejne rekordy.
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Spędzanie wolnego czasu w kraju staje się wśród 
Polaków coraz bardziej popularne – z przeprowa-
dzonego badania wynika, że 73% respondentów 
planujących krótkie wyjazdy w 2017 roku ma za-
miar pozostać w Polsce. 
Ponad 60% respondentów planuje weekendową 
wycieczkę do Gdańska, słynącego ze znakomitej 
kuchni i prężnej sceny kultury niezależnej.Najbar-
dziej cenimy sobie zabytki i lokalne miejsca warte 
zobaczenia.
Do swojej oferty w Polsce Hampton by Hilton pla-
nuje włączyć dziewięć nowych hoteli, w tym obiekt 
w Gdańsku Oliwie, poszerzając tym samym wy-
bór dla urlopowiczów poszukujących korzystnych 
okazji na spędzenie krótkich wakacji w Polsce. 
Otwarcie kolejnego hotelu sieci Hampton by Hilton 
– Gdansk Oliwa, planowane jest w bieżącym roku. 
100-pokojowy obiekt mieścić się będzie przy głów-
nej ulicy dzielnicy Oliwa - Alei Grunwaldzkiej. Jest 
to niezwykle dogodne położenie w szczególności 
dla gości będących w podróży służbowej, gdyż hotel 
znajdować się będzie w sąsiedztwie szybko rozrasta-
jącej się dzielnicy biurowej.

gdańsk na czele 
miast najchętniej 
odwiedzanych 
przez Polaków
Coraz więcej Polaków wybiera wakacje w kraju - wynika 
z badania Hampton by Hilton analizującego preferencje 
turystyczne Polaków na 2017 rok.

TEKST: materiały prasowe | ZDjĘcIA: wikipedia
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Sportowcy triumfowali w rozgrywkach 
ligowych, a gdańszczanie awansowali tak-
że do finałowego turnieju Pucharu Polski. 
Zawodniczki Atomu Trefla Sopot mają za 
sobą jedynie mecz sparingowy, ale także 
rozstrzygnięty na swoją korzyść. 
W pierwszym ze styczniowych meczów 
Trefla Sopot koszykarze mierzyli się 
w Hali 100-lecia z Asseco Gdynia. Der-
by Trójmiasta były koszykarskim świę-
tem. Bilety na ten pojedynek zakończyły 
się już na 30 godzin przed pierwszym 
gwizdkiem, w Sopocie czuło się atmos-
ferę wielkiego wydarzenia, a wszystkiego 
dopełnili zawodnicy obu drużyn. Po trze-
ciej kwarcie meczu sopocianie prowadzili 
zaledwie dwoma punktami, więc emocje 
sięgały zenitu. W czwartej – i jednocze-
śnie ostatniej – partii żółto-czarni poka-
zali moc i ostatecznie zwyciężyli 96:66.

Przed koszykarzami kolejne wyzwania. 
W czwartek, 19 stycznia, o godz. 18:30 
podejmą sąsiada z czołówki tabeli Pol-
skiej Ligi Koszykówki, Anwil Włocła-
wek, a w środę, 1 lutego, o tej samej porze 
zmierzą się w Hali 100-lecia z BM Slam 
Stalą Ostrów Wielkopolski. 

LOTOS Trefl rok zaczął z kolei od aż 
trzech wygranych – jednej w PlusLi-
dze i dwóch w Pucharze Polski. W tych 
drugich rozgrywkach najpierw pokonał 

pierwszoligową Stal Nysę, a w ćwierćfi-
nale wyeliminował z dalszej walki Asse-
co Resovię Rzeszów. W PlusLidze żół-
to-czarni mają już za sobą zwycięstwo 
z MKS-em Będzin, a przed nimi bardzo 
ważne starcia, które rozegrają przed wła-
sną publicznością. 

W niedzielę, 22 stycznia, o godz. 14.45 
gdańszczanie podejmą rzeszowian. Czy 
znów uda im się wygrać z wicemistrza-
mi Polski? Na pewno pomoże wsparcie 
fanów. Kolejny bardzo trudny pojedynek 
odbędzie się z kolei w sobotę, 11 lutego, 
także o godz. 14.45. Wtedy LOTOS Trefl 
zmierzy się we własnej hali z PGE Skrą 
Bełchatów.

Spokojniejszy początek roku miały siat-
karki Atomu Trefla. Sopocianki rozegra-

udany 
początek roku 
dla drużyn 
spod znaku 
trefla
Siatkarze LOTOSU Trefla Gdańsk i koszykarze Trefla 
Sopot udanie rozpoczęli rok 2017. 

ły jedynie starcie sparingowe, w którym 
trenerzy umówili się na odbycie pięciu 
setów. Aż cztery z nich wygrały Atomów-
ki, a tylko jeden należał do ekipy Jokera 
Mekro Energoremont Świecie. W OR-
LEN Lidze podejmą natomiast 15 lutego 
Tauron MKS Dąbrowę Górniczą. 

Bilety na mecze wszystkich trzech dru-
żyn są dostępne w kasach Hali 100-lecia 
i ERGO ARENY, a także na trefl.ticket-
soft.pl.

TEKST: Trefl | ZDjĘcIA: Trefl
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Narty w Polsce. 
Może na Pomorze?

Sezon narciarski w pełni. Stoki na południu Polski przeżywają prawdziwe oblężenie. Mieszkańcy północnej 
części kraju nie muszą jednak wybierać się w daleką podróż, aby móc oddać się zimowemu szaleństwu na 

stoku. W regionie funkcjonuje kilka ośrodków, które standardem nie odbiegają o tych na południu kraju.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Gdzie warto się pojawić? Na Pomorzu 
jednym z najbardziej znanych i lubia-
nych miejsc jest Centrum Aktywnego 
Wypoczynku „Koszałkowo” na Kaszu-
bach. Na terenie obiektu, który mieści 
się w niewielkiej Wieżycy, spotykają się 
miłośnicy sportów zimowych z rożnych 
części kraju.
- Nasz ośrodek narciarski składa się 
z ośmiu wyciągów – informuje Elżbie-
ta Szwichtenberg z CAW „Koszałkowo” 
w Wieżycy. - W sumie dysponujemy 
dwoma stokami, z których jeden funk-

cjonuje z myślą o osobach zaawanso-
wanych, a drugi początkujących. Cały 
obiekt jest oświetlony, więc można z nie-
go korzystać również po zmroku. Na na-
szych stokach pracują wykwalifikowani 
instruktorzy narciarstwa i snowboardu, 
a nad bezpieczeństwem gości czuwają 
ratownicy medyczni.

Na Kaszubach funkcjonuje w sumie 
pięć ośrodków, ale na narty można się 
również wybrać nad morze. Stok na Ły-
sej Górze w Sopocie to idealna propozy-

cja dla mieszkańców Trójmiasta, którzy 
z różnych powodów nie mogą pozwo-
lić sobie na dalekie wypady. Około 40 
minut mieszkańcom Gdańska zajmuje 
dotarcie do Elbląga, gdzie znajduje się 
stacja narciarska Góra Chrobrego.

- Jeżdżę zarówno na nartach, jak i de-
sce  – zapewnia Jolanta Kropidłowska 
z Gdańska. - Nie mogę sobie pozwolić 
na to, aby co weekend wyjeżdżać w góry, 
za to Szwajcaria Kaszubska zdaje się być 
dla mnie najlepszym rozwiązaniem.
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Średnio na jednym doładowaniu 
samochód elektryczny jest w stanie 
przejechać odległość od 80 do 150 
km, co w pełni zaspokaja potrzeby 
mieszkańców miast, gdyż dziennie nie 
pokonują oni dystansu większego niż 60 
km. W związku z tym takie rozwiązanie 
dedykowane jest głównie odbiorcom 
indywidualnym oraz firmom, których 
pracownicy poruszają się na terenie 
miasta. Zarówno auta elektryczne, jak 
i ładowarki są elementem budującym 
inteligentny system energetyczny 
w miastach.

jAKIE PROGNOZy?

Do 2020 roku po światowych drogach 
ma poruszać się 10 mln elektrycznych 
samochodów. W tym czasie „zielone 
auta” stanowić mają około 1/3 sprzeda-
ży na rynkach rozwiniętych i około 1/5 
sprzedaży w miastach krajów rozwija-
jących się. W Polsce auta elektryczne 

i hybrydowe typu plug-in cieszą się co-
raz większa popularnością, w 2015 

r. nabywców znalazło ponad 400 
pojazdów. W tym roku liczba 

ta może wzrosnąć nawet 
o 50 proc. To wynik wzra-
stającej świadomości eko-
logicznej użytkowników 
pojazdów i oszczędności.

Rynek napędza nie tyle eko-
logia, co ceny ropy, bonusy 

podatkowe (zastosowano je w Norwe-
gii), poprawa parametrów pojazdów 
i możliwość zmniejszenia kosztów utrzy-
mania m.in. flot firmowych. W samej 
stolicy wzrost sprzedaży elektrycznych 
aut na przestrzeni trzech lat jest aż sied-
miokrotny. W 2013 roku w Warszawie 
zarejestrowano 37 takich pojazdów, 
a w 2015 już 277.
Popularność samochodów elektrycz-
nych w najbliższych latach będzie szyb-
ko rosnąć. Zdaniem specjalistów upo-
wszechnienie aut elektrycznych przy-
czyni się do zmniejszenia zanieczyszcze-
nia w miastach i znacząco obniży koszty 
transportu. Obecnie przejechanie 100 
km samochodem elektrycznym kosztuje 
niewiele ponad 5 PLN. 
Zgodnie z postanowieniami pakietu, 
Polska do 2020 roku musi posiadać 46 
tys. punktów ładujących dla samocho-
dów elektrycznych. Aktualnie posiada-
my zaledwie około 250 takich punktów.

EKOLOGIcZNIE I tANIO

Największe oszczędności przyniesie 
brak wydatków na paliwo. Przyjmuje 
się, że koszt przejechania jednego kilo-
metra samochodem elektrycznym jest 
średnio ponad 6-krotnie mniejszy niż 
analogicznym pojazdem napędzanym 
silnikiem spalinowym. Do tego docho-
dzą niższe koszty ubezpieczenia oraz 
serwisowania.

Jaka będzie 
przyszłość 

dla 
samochodów 

Transport elektryczny to roz-
wiązanie dostosowane głów-
nie do miejskiego stylu życia.

TEKST: Aleksander Proszowski 
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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PUNKty ŁADOWANIA POjAZDÓW 
ELEKtRycZNych W tRÓjMIEścIE

Renault Zoe
Podobną propozycją, za znacznie mniejszą cenę, jest model 
Zoe od Renault. W tym przypadku montaż specjalnego ter-
minala domowego pozwoli naładować akumulator do pełna 
w ciągu 10 godzin, co zapewni przejechanie dystansu 
100-150 km. Oczywiście za odpowiednią dopłatą (3400 zł 
netto) można zakupić inny terminal – Wallbox, który nała-
duje samochód w 4 godziny. Jeśli natomiast klient chciałby 
okazjonalnie ładować taki samochód z tradycyjnego gniazd-
ka domowego, musiałby dopłacić 3000 zł za specjalny kabel.
cENA: od 89 900 zł brutto (bez akumulatorów na własność)

„ELEKtRyKI” DOStĘPNE 
U POLSKIch DEALERÓW:

Dotychczas Grupa Energa udostępniła 
bezpłatnie mieszkańcom Trójmiasta 
pięć punktów ładowania samocho-
dów elektrycznych, które posiadają 
gniazda ładowania zgodne z jednym ze 
standardów:

CHAdeMO (szybkie ładowanie • 
44kW)
Type 1, SAEJ1772 (zwykłe ładowa-• 
nie 7,4kW)

Type 2, VDE-AR-E 2623-2-2 – Men-• 
nekes (półszybkie ładowanie 22kW)
Dotychczas uruchomione zostały • 
trzy punkty CHAdeMO:
w Gdańsku, al. Grunwaldzka 472 • 
(obok kompleksu biurowego Olivia 
Business Centre);
w Gdańsku, przy al. Zwycięstwa 13 • 
(obok stacji paliw LOTOS);
w Gdyni, al. Zwycięstwa 165 (przy • 
stacji paliw LOTOS w Redłowie),

oraz dwa punkty ładowania pracu-• 
jące w standardach Type 1 i Type 2:
w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody • 
6 (między Urzędem Miejskim 
w Gdańsku a Szpitalem im. M. 
Kopernika);
w Sopocie, ul. Kościuszki 25/27 • 
(przy Urzędzie Miejskim).

Bmw i3
BMW i3 to mały, miejski samochód. Produ-
cent zapewnia, że można go naładować w 6 
godzin. Jest to jednak możliwe tylko dzięki za-
instalowaniu specjalnego modułu ścienne-
go Wallbox Pure, które można zamówić 
w autoryzowanym serwisie BMW 
wraz z montażem. Po 6 godzi-
nach ładowania samochód 
powinien pokonać dystans 
do 160 km.
cENA: od 153 700 zł brutto

nissan 
leaf

Propozycja Nissana wpi-
suje się idealnie w ste-
reotyp o samochodach 

elektrycznych – mały, 
miejski, ale drogi. Za ponad 100 

000 zł dostaje się samochód, który 
naładuje się w 8 godzin na ładowar-
ce domowej i w 12 godzin przy zwy-
kłym gniazdku. Leaf w wersji euro-
pejskiej ma dodatkowo ograniczenie 
prędkości do 145 km/h i pozwala 
przejechać do 200 km na jednym 
ładowaniu.
cENA: od 126 080 zł brutto
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Renault 
Kangoo

W ofercie Renault można znaleźć także jedyny jak na 
razie na polskim rynku elektryczny samochód dostawczy. 
Jest to ekologiczna wersja modelu Kangoo. Standardowy 
dystans, jaki można nim pokonać na pełnym ładowaniu 
wynosi ok. 170 km, a stosując się do zasad eco-drivingu, 

w mieście wynosi ok. 125 km. Ładowanie 
z terminala domowego trwa od 6 

do 9 godzin.
cENA: od 104 058 zł 

brutto (dwumiejsco-
we, bez akumulato-
rów na własność)

tesla model s
Zestawienie „elektryków” nie mogłoby obejść się bez 
najbardziej medialnego modelu. Koszt zakupu najtań-
szego modelu wynosi aż 74 640 euro z dostawą. W od-
różnieniu do poprzedników zestawienia, jest to samo-
chód klasy premium, stąd za wyższą ceną idzie wzrost 
standardu i przede wszystkim osiągów.

cENA: od 74 640 euro (dla kursu 
4,30 zł/euro - 321 000 zł)

smaRt foRtwo 
coupe electRic

Ten dwuosobowy maluch pozwala na przejechać na jed-
nym ładowaniu do ok. 120 km. Podobnie jak w przypad-
ku Renault Zoe, akumulatory podlegają umowie najmu. 
Można jednak wykupić je na własność, co 
podnosi koszt samochodu o ok. 20 
000 zł.
cENA: od 79 900 zł brutto 
(wersja bez akumulatorów 
na własność, wynajem 
ok. 250 zł netto/m-c)

W tej chwili bez problemu możemy dotrzeć samochodem 
znad morza na południe Polski w ciągu zaledwie sześciu – 
siedmiu godzin, oczywiście przy założeniu, że warunki pogo-
dowe i drogowe będą sprzyjające. Sieć autostrad to obecnie 
ok. 1630 km i z pewnością warto z nich skorzystać z kilku co 
najmniej powodów.

Jak Jechać 
autostradą 
i przeżyć

Co prawda Polska nie jest jeszcze krajem, w któ-
rym możemy swobodnie przemieszczać się auto-
stradami wszerz i wzdłuż, docierając w dowolne 
miejsca, ale obecny stan jest zupełnie nieporów-
nywalny z tym, co działo się choćby 10 lat temu.

TEKST: Aleksander Proszowski  | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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PO PIERWSZE – cZAS PRZEjAZDU. 

Tego przecenić się nie da. Przykład: 
przy założeniu, że będziemy przemiesz-
czać się z maksymalną dopuszczalną 
prędkością (140 km/godz.), czas prze-
jazdu na autostradzie A1 (tzw. Amber 
One) od bramek w podgdańskim 
Rusocinie do Torunia (łącznie 195 km) 
zajmie nam raptem półtorej godziny. 
Czas zupełnie niewyobrażalny, jeśli 
chcielibyśmy tę trasę pokonać zwykłą 
drogą krajową.

PO DRUGIE – KOMfORt.

 Zmęczenie to jeden z czynników, które 
mogą wpływać na bezpieczeństwo jaz-
dy. Na autostradzie kierowca musi być 
oczywiście cały czas czujny, ale świa-
domość, że zza zakrętu nie wyłoni się 
nieoświetlona furmanka czy dwa wy-
przedzające się TIR-y, że z lasu nie wy-
jedzie pijany rowerzysta – z pewnością 
wpłynie pozytywnie na komfort jazdy. 
Do tego równa, pozbawiona dziur i ko-
lein droga jest kolejnym plusem.

PO tRZEcIE – BEZPIEcZEńStWO. 

Autostrady i drogi ekspresowe, mimo 
wysokiej dopuszczalnej prędkości mak-
symalnej, charakteryzują się niskim 
wskaźnikiem wypadkowości. Wpływa 
na to dobra jakość nawierzchni, roz-
dzielenie ruchu w dwóch kierunkach, 
bezkolizyjne skrzyżowania.
Warto jednak pamiętać, że specyfika 
jazdy autostradą jest nieco inna, niż na 
zwykłych drogach publicznych, które 
takiego statusu nie mają. Oczywiście, 
obowiązują tu takie same przepisy 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, jak 
na wszystkich innych drogach, jednak 
pewnych zachowań musimy się na-
uczyć – dla swojej wygody, a przede 
wszystkim dla bezpieczeństwa swojego 
i innych uczestników ruchu.

12 PRZyKAZAń 
autostRadowych
podróżuj płynnie, jeśli warunki na to pozwalają ze stałą prędkością1. 
używaj lewego pasa jedynie do wyprzedzania2. 
utrzymuj bezpieczne odstępy pomiędzy samochodami3. 
jeśli widzisz zagrożenie włącz światła awaryjne4. 
spoglądaj często w lusterko wsteczne5. 
sygnalizuj wszystkie manewry z dużym wyprzedzeniem6. 
nie zatrzymuj samochodu na poboczu bez poważnego powodu7. 
nie cofaj8. 
nie zawracaj9. 
nie odbieraj osobiście faktu, że ktoś jedzie szybciej od ciebie10. 
ułatwiaj innym włączenie się do ruchu oraz zmianę pasa11. 
jeśli zabraknie ci paliwa lub zepsuje się samochód nie pchaj i nie 12. 
holuj go na własną rękę do najbliższej stacji
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NowoczesNość 
połączona

z gościNNością
nowy salon renault adamowscy przy ulicy zblewskiej w starogardzie Gdańskim został oficjalnie 

otwarty.  To jeden z najbardziej nowoczesnych obiektów w Polsce. 

TEKST: Sebastian Dadaczyński | ZDjĘcIA: Sebastian Dadaczyński
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Za wsparcie przedsięwzięcia 
podziękował także władzom 
Starogardu na czele z obec-
nym na uroczystości pre-
zydentem Januszem Stan-
kowiakiem oraz władzom 
powiatu starogardzkiego, 
które reprezentował czło-
nek zarządu Patryk Gabriel. 
Zarówno samorządowcy, 
jak i przedstawiciele Staro-
gardzkiego Klubu Biznesu 
- Związku Pracodawców pod-
kreślali, że salon jest jednym 
z najbardziej nowoczesnych 
obiektów sieci Renault 
w Polsce.

- Ta inwestycja ma wpływ 
nie tylko na rozwój branży 
motoryzacyjnej, ale także 
gospodarki naszego miasta 
– mówił Grzegorz Borzesz-
kowski, prezes SKB – ZP. - 
Gratuluję Państwu realizacji 
tak wspaniałego przedsię-
wzięcia, a zarazem życzę, 
aby jak najwięcej klientów 
Was odwiedzało i nabywało 
u Was samochody.

Dobre samochody, piękne ko-
biety, liczni goście chętnie po-
zujący do zdjęć na czerwonych 
dywanach, pokazy taneczne 
oraz mody, wspólne tańce - tak 
wyglądało otwarcie nowego 
salonu Renault Adamowscy 
w Starogardzie Gdańskim. 
W uroczystości wzięli udział 
przedsiębiorcy, samorządow-
cy i przedstawiciele różnych 
instytucji. Nie bez powodu. 
Grupa Renault Adamowscy to 
autoryzowany dealer marek 
Renault i Dacia, lider branży 
motoryzacyjnej w wojewódz-
twach pomorskim i kujawsko 
- pomorskim. Zarządza nią 
 Krzysztof Landowski.

- Ta inwestycja była trudna, ale 
nie wstrzymaliśmy działalności 
firmy, co więcej zrealizowali-
śmy zakładane plany - mówił 
Krzysztof Landowski. - Dlatego 
dziękuję za to wszystkim pra-
cownikom, którzy tworzą tę 
firmę, to oni są najważniejsi. 
Wspólnie możemy się cieszyć 
obiektem w nowej odsłonie, 
pozostając przy naszej nazwie 
,,Adamowscy legendarna go-
ścinność". Dziękuję również 
wszystkim naszym klientom, 
którzy są z nami od wielu lat. 
To dla nas bardzo ważne. Bu-
duje dobre relacje. na Uroczystości pojawili się: od prawej prezydent staroGardU janUsz 

stankowiak, jeGo zastępcy Maciej kalinowski i przeMysław biesek - talew-
ski oraz przewodniczący rady Miasta jarosław czyżewski.

na otwarciU salonU nie MoGło zabraknąć przedstawicieli staroGardzkieGo klUbU 
biznesU - związkU pracodawców w osobach: od prawej edwarda sobieckieGo, Grze-
Gorza borzeszkowskieGo, elżbiety reMbiasz i stefana scharMacha.

od prawej edward sobiecki , dyr. skb związkU pracodawców
i kaziMierz Ginter prezes firMy Ginter z chojnic z Małżonką.
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Otwarcie nowego salonu było także 
doskonałą okazją do zaprezentowania 
dwóch samochodów rodzinnych Re-
nault nowej generacji, tj. Scenic oraz 
Grand Scenic. Ich uroczystego odsło-
nięcia dokonała ambasadorka Renault 
Adamowscy, Oktawia Nowacka - staro-
gardzianka, brązowa medalistka olim-
pijska w pięcioboju nowoczesnym.

Na uczestnikach uroczystości wrażenie 
zrobiła nie tylko prezentacja osiągnięć 
sportowych Oktawii Nowackiej, ale 
i liczne pokazy tańca nowoczesnego 
oraz towarzyskiego, a także pokaz 
mody. Wiele emocji dostarczyła rów-
nież licytacja różnych gadżetów i cen-
nych przedmiotów, m.in. obrazów. 
Zebrane pieniądze przekazane zostaną 
na rzecz jednego ze starogardzkich 
przedszkoli. proGraM Uroczystości był bardzo boGaty. GościoM zaprezentowano M.in. pokazy taneczne.

otwarcie salonU renaUlt adaMowscy zGroMadziło setki Gości z różnych branż, nie tylko Motoryzacyjnej.



g a d ż e t o m a n i a

Notebook dla graczy
ASUS wprowadzi na rynek wyjątko-
wo mocny i elegancki notebook dla 
graczy. Urządzenie ma być także 
najcieńszym takim sprzętem tej kla-
sy, będzie miało jedynie 16,65 mm 
grubości.
Według nieoficjalnych 
informacji notebook  
wyposażony będzie 
w ekran o przekątnej 
15,6 cala i rozdziel-
czości 4K (3840×2160 
pikseli), obsługujący tech-
nologię NVIDIA G-Sync.

Nowe
smartfony
Firma Samsung przedstawia najnowszą serię wysokiej kla-
sy smartfonów - Galaxy A (2017). Urządzenia z tej serii będą 
dostępne w Europie w dwóch wariantach – A5 o przekątnej 
5,2 cala i A3 o przekątnej 4,7 cala. Producent podkreśla, że 
obie wersje urządzenia łączy piękne wzornictwo, udoskona-
lone aparaty fotograficzne, odporność na wodę i pył zgod-
nie z normą IP68 oraz wbudowany czytnik linii papilarnych.
Tylny i przedni aparat Galaxy A5 ma rozdzielczość 16 MP, 
a w przypadku Galaxy A3 odpowiednio 13 MP i 8 MP. Apa-
raty (tylny i przedni) w obu modelach mają taki sam jasny 
obiektyw F1.9. Nowością w serii Galaxy A (2017) jest moż-
liwość przesuwania przycisku migawki w dowolne miejsce 
na ekranie oraz użycia wyświetlacza jako przedniej lampy 
błyskowej w celu doświetlenia zdjęcia, wpływa to na wyso-
ką jakość ujęć typu selfie.

Bezprzewodowy głośnik
Samsung wprowadzi na rynek nowy głośnik, który od-
zwierciedla potrzeby odbiorców audio klasy hi-fi. Nowy 
bezprzewodowy głośnik Samsung H7, oferujący 32-
bitową, ultrawysoką jakość dźwięku, otrzymał nagrodę 
CES Innovation 2017® za wspaniałą jakość dźwięku, zna-
komite wzornictwo i zapewnienie intuicyjnej obsługi. 

Soundbar 
dla wymagających

Samsung wprowadzi na rynek soundbar MS750. To 
pierwsze takie urządzenie w ofercie firmy, gdzie efekt 
subwoofera włączono bezpośrednio do jednostki pod-
stawowej. Takie rozwiązanie, za sprawą którego bas 
jest zbalansowany i krystalicznie czysty, oznacza mniej 
sprzętów w domu. Dzięki technologii 32-bitowego audio 
UHQ MS750 dostarcza wspaniały dźwięk kina domowe-

go w telewizorach klasy premium bez potrzeby stosowa-
nia osobnego subwoofera.

Wyjątkowo 
szybki dysk 

Firma ADATA zaprezentowała nowy dysk 
SSD z szybką pamięcią 3D NAND, prze-
znaczony dla najbardziej wymagają-
cych użytkowników. Dysk o numerze 
SU900 to już drugi produkt w ofercie 
firmy z linii Ultimate, w którym kości 
pamięci zostały wykonane w tech-
nologii 3D NAND. Wiadomo, że wśród 
nowych dysków pojawi się  wersja z 2 
TB przestrzeni na dane.






