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Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 
wiosenny numer Expressu Biznesu.

Lekturę numeru proponuję rozpocząć od...początku, czyli do 
tematów motoryzacyjnych. W naszych artykułach przeczyta-
cie Państwo o rosnącej popularności samochodów hybrydo-
wych, możliwości odejścia od napędów diesla i polskim akcen-
cie związanym z tworzeniem hybryd. Przedstawiciele Toyoty, 
z którymi porozmawialiśmy wspominają także o przyszłości 
marki Lexus i pomorskich trendach motoryzacyjnych.

Ambicją Expressu Biznesu jest trzymanie ręki na pulsie 
i regularne publikowanie materiałów o aktualnych trendach 
i zmianach w pomorskim biznesie. Stąd właśnie artykuły 
o zmianach personalnych w pomorskich firmach, materiał 
o Metropolitalnych Targach Pracy i tekst o Tygodniu Szkolnic-
twa Zawodowego. Nie mogliśmy również pominąć Gali Evening 
Pracodawców Pomorza, obszerna relacja z tego wydarzenia 
również została opublikowana w numerze. 

Inne ważne materiały aktualnego numeru to wywiad z Me-
cenasem Ryszardem Stopą i materiał o tajnikach wolontariatu 
pracowniczego Hestii.

W numerze polecamy także rubrykę samorządową i mate-
riały z Warmii i Mazur.

Tradycyjnie już – magazyn zamykają lekkie, okołobiznesowe 
tematy. Na ostatnich stronach Expressu Biznesu wspominamy 
więc o nieruchomościach, motoryzacji, publikujemy relacje 
z ważnych wydarzeń biznesowych i kulturalnych. Informujemy 
również o najnowszych trójmiejskich restauracjach.

Kobiecym i atrakcyjnym  punktem tych stron będzie na pew-
no felieton stylistki Grażyny Paturalskiej, która pisze o analizie 
sylwetki.

              Zapraszamy do lektury!
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Klienci wybierają 
pojazdy przyjazne 
dla środowiska
Z ROMANEM WALDEREM, WłAśCiCiELEM SiECi SPRZEDAży TOyOTA WALDER 
ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi

-toyota jest światowym i niekwestionowanym liderem 
w produkcji aut hybrydowych, a dziennikarze motory-
zacyjni nieustannie podkreślają, że "hybrydy to przy-
szłość". Czy Państwa wyniki sprzedaży takich aut 
pokazują, że mieszkańcy Pomorza chcą zainwestować 
właśnie w przyszłość i ochronę środowiska?

- Z perspektywy przeszło 25-ciu lat w trakcie których 
marka Toyota Walder zaistniała i rozwijała się na po-
morskim rynku, uważam, że śmiało możemy mówić, 
iż tutejsi mieszkańcy to klienci świadomi. Od zaku-
pywanych pojazdów oczekują nie tylko efektywnego 
wyglądu, niskich kosztów eksploatacji oraz nieza-
wodności. W ostatnich latach bardzo mocno wzrosła 
ich świadomość odnośnie ochrony środowiska. Co-
raz częściej i z dużo większym przekonaniem sięgają 
po pojazdy, które są przyjazne dla środowiska. Mają 
też świadomość, że zakup pojazdu z silnikiem hy-
brydowym jest dla nich przede wszystkim doskonałą 
inwestycją. Dzięki niej zyskują niezawodność i znacz-
nie bardziej ekonomiczną jazdę. Przypomnę, że To-
yota Auris wyposażona w silnik hybrydowy, zużywa 
w ruchu miejskim średnio zaledwie 3,5 litra paliwa na 
100km. Pojazdy te pozbawione są wielu awaryjnych 
części, które posiadają samochody o tradycyjnych 
silnikach. Należą do nich między innymi alternator, 
rozrusznik czy tradycyjne sprzęgło – a więc te ele-
menty, które w przypadku awarii, generują najwięk-
sze koszty naprawy.

Osiągane przez Toyota Walder wyniki w sprzedaży 
aut hybrydowych w naszych salonach w Chwaszczy-
nie oraz Rumi, są najlepszym potwierdzeniem tego, 
że mieszkańcy aglomeracji trójmiejskiej chętnie in-
westują w przyszłość i środowisko. 

- a co z klientami flotowymi? oni również doceniają za-
lety aut hybrydowych?

- Właściciele firm coraz chętniej inwestują we floty  
aut z silnikami hybrydowymi. Wynika to ze znaczne-
go wzrostu świadomości na temat oszczędności, jakie 
generują te pojazdy w codziennej eksploatacji. Rośnie 
także rola  tych pojazdów w marketingowej walce 
o klienta. Przedsiębiorcy chętnie chwalą się faktem 
korzystania z pojazdów mających pozytywny wpływ 
na środowisko.
Wszystko to sprawia, że zaufanie do aut hybrydowych 
w tej grupie naszych klientów znacząco wzrosło. Do-
skonałym przykładem na to  jest firma ERGO Hestia, 
która zakupiła w Toyota Walder około 200 pojazdów 
hybrydowych. W tej chwili jesteśmy w trakcie finali-
zacji zamówienia kolejnego dużego klienta flotowego, 
który w drugim kwartale tego roku odbierze kilka-
dziesiąt pojazdów wyposażonych w silniki hybry-
dowe. Te wyniki sprzedaży już teraz robią wrażenie, 
a w najbliższym czasie będą wzrastać.

ZDjĘcIA: materiały prasowe



Osiągane przez Toyota 
Walder wyniki w sprzedaży 
aut hybrydowych 
w naszych salonach 
w Chwaszczynie oraz 
Rumi, są najlepszym 
potwierdzeniem tego, że 
mieszkańcy aglomeracji 
trójmiejskiej chętnie 
inwestują w przyszłość 
i środowisko. 

- Co piąty samochód wyjeżdżający z Pań-
stwa salonu to model C-HR. Można więc 
powiedzieć, że trójmiasto go pokochało?
 

- To prawda, Toyota C-HR bije kolejne 
rekordy sprzedażowe, a nasi klienci ją 
pokochali. Śmiało możemy mówić, że 
ten samochód w wersji hybrydowej jest 
bezkonkurencyjny.  Toyota C-HR wy-
różnia się nie tylko  odważnym i niepo-
wtarzalnym wyglądem. Klienci doce-
niają jej pakiet systemów bezpieczeń-
stwa Toyota Safety Sense. Obejmuje on 
układy: wczesnego reagowania w razie 
ryzyka zderzenia (PCS) z systemem 
wykrywania pieszych (PD), ostrze-
gania o niezamierzonej zmianie pasa 
(LDA) z funkcją powrotu na zadany 
tor jazdy (SC) oraz aktywny tempomat 
(ACC) i automatyczne światła drogowe 
(AHB). Są to tylko przykładowe z licz-
nych zalet tego modelu. Co dodatkowo 
nas cieszy, 90% spośród zakupionych 
w Toyota Walder Toyot C-HR stanowi-
ły pojazdy z silnikiem hybrydowym. 

 
- Ważnym wydarzeniem najbliższych mie-
sięcy będzie premiera nowego modelu 
toyoty Yaris. Czy obserwujecie Państwo 
duże zainteresowanie tym modelem?

 -Klienci coraz częściej pytają o model 
nowego Yarisa, który swoją premierę 
będzie miał w połowie maja. Warto 
jednak podkreślić, że obecnie sprzeda-
wany model tego pojazdu w dalszym 
ciągu jest najlepiej sprzedawanym sa-
mochodem w salonach Toyoty i cieszy 
się niesłabnącym zainteresowaniem.
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- Jak może Pan ocenić aktualną pozycję toyoty Walder na 
trójmiejskim rynku?

- Na trójmiejskim rynku istniejemy od przeszło 25-ciu lat. 
W tym czasie wypracowaliśmy sobie pozycję największe-
go dealera Toyoty w północnej Polsce. Z każdym rokiem 
umacniamy tę pozycję. Nieustannie rozszerzamy zakres 
oferowanych usług. Inwestujemy też w pracowników, bo 
to oni są przecież siłą napędową firmy. W tej chwili zatrud-
niamy blisko 150 osób, które swoją codzienną pracą przy-
czyniają się do wysokiej pozycji marki Toyota Walder, nie 
tylko w naszym województwie, ale i w całej Polsce

- Państwa firma oferuje także usługi związane z Serwisem 
i Centrum Likwidacji Szkód. Czy taka oferta cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem ze strony klientów? 

 
- Zdecydowanie tak. Oba nasze serwisy: w Chwaszczynie 
oraz Rumi, wyposażone są w najnowocześniejsze urzą-
dzenia diagnostyczne, które obsługują wykwalifikowani 
technicy. 
Nasze, zlokalizowane w Chwaszczynie, Centrum Likwida-
cji Szkód oferuje kompleksową usługę w zakresie napraw 
powypadkowych, zapewniając naszym klientom samo-
chody zastępcze także z napędem hybrydowym.
Klienci chcą korzystać z usług autoryzowanego serwisu. To 
daje im pewność najwyższej jakości oraz niezawodności.. 
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Coraz częściej i z dużo 
większym przekonaniem 
sięgają po pojazdy, które są 
przyjazne dla środowiska. 
Mają też świadomość, że 
zakup pojazdu z silnikiem 
hybrydowym jest dla nich 
przede wszystkim doskonałą 
inwestycją. Dzięki niej zyskują 
niezawodność i znacznie 
bardziej ekonomiczną jazdę.

toyota Walder znana jest z zaangażowania w życie lokalnej spo-
łeczności. Czy może Pan zdradzić nowe i kolejne działania w tym 
zakresie?

- Chętnie i aktywnie angażujemy się w działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności. Szczególnie, gdy nasza pomoc 
nakierowana jest na młodzież i dotyczy sportu. Sam grałem 
w piłkę, dlatego sport jest mi tak bliski. Zaangażowałem się w 
rozwój trzecioligowego klubu KS Chwaszczyno. 
Chętnie włączamy się również w akcje, które promują eko-
logiczny styl życia. Jesteśmy jednym z organizatorów akcji 
Eko – Elektro, która kierowana jest do uczniów szkół we 
Władysławowe.
W kwietniu planujemy kolejne akcje, promujące ekologię a co 
za tym idzie oczywiście hybrydy. Nie chciałbym jednak w tym 
momencie zdradzać zbyt wielu szczegółów. Zamiast tego zapra-
szam do obserwowania profilu Toyota Walder na Facebooku.

ul. Oliwska 58
80-209 Chwaszczyno

+ 58 520 94 10
toyota@toyota.gdynia.pl

ul. Jana III Sobieskiego 28 
84-230 Rumia
+58 679 49 99
toyota@toyota.rumia.pl

www.toyota.gdynia.pl
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Z JACKiEM PAWLAKiEM, PREZyDENTEM
TOyOTA MOTOR POLAND i TOyOTA CENTRAL 
EUROPE ROZMAWiAJą PiOTR WiELGUS 
i WOJCiECH KACZAłEK.

PRZySZłOŚć 
bezeMiSYJna

jest

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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toyota była prekursorem napędów hybrydowych i prekur-
sorem, jeśli chodzi o ochronę środowiska w branży moto-
ryzacyjnej. dlatego nie możemy rozpocząć rozmowy ina-
czej, jak od tego, co się dzieje w naszym kraju w kwestii 
środowiska i smogu. Co zrobić, żeby wymusić na władzach 
dopłaty do aut hybrydowych i elektrycznych? 

- To nie jest tylko problem polski, ale europejski i świa-
towy. Wystarczy spojrzeć, jak radzą sobie rządy w innych 
krajach. 
Polska należy w tej chwili do najbardziej zanieczyszczo-
nych państw w Europie. Normy, które u nas i tak są dużo 
mniej restrykcyjne niż w innych krajach, są przekracza-
ne w większości miast. W przypadku niektórych z nich 
nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że może być takie 
niebezpieczeństwo. Prawdopodobnie większość tych 
problemów jest powodowana przez zakłady przemysło-
we i piecyki. Tym bardziej że problem narasta wtedy, gdy 
grzejemy więcej w domach.
Warto jednak zwrócić uwagę na to, 
że 30% zanieczyszczeń jest powo-
dowanych przez transport. To jeden 
fakt. Drugi jest taki, że mamy jeden 
z najstarszych parków samochodowych 
w Europie. Średni wiek auta w Polsce 
to 15-16lat. Ogromna część tych samo-
chodów to diesle. 

Czy więc czeka nas zmierzch diesli?

- Już teraz wiele miast europejskich 
ogłasza, że po 2020 r., czyli już za 3 
lata, diesle nie będą mogły wyjeżdżać 
na ulice. Mówimy m.in. o Mediolanie 
i Paryżu. 
Trudno dzisiaj określić horyzont czaso-
wy, ale według mnie przyszłość należy 
do samochodów elektrycznych. Obecnie mają one dwie 
potężne wady, które w zasadzie eliminują je z koszyka za-
kupowego klientów. Te wady to zasięg i czas ładowania. 
Mówimy, że samochody elektryczne to innowacja. To nie 
jest innowacja, dlatego że technologia i w ogóle wypro-
dukowanie samochodu, który jest napędzany silnikiem 
elektrycznym, to nie jest nic trudnego. Silniki elektrycz-
ne mamy w każdym urządzeniu, nawet w szczoteczkach 
do zębów. 
Paradoksalnie problemem czy barierą rozwoju samo-
chodów elektrycznych nie są napędy, ale baterie, które są 
duże, ciężkie i bardzo drogie. Dlatego wydaje nam się, 
że dużo lepszym rozwiązaniem jest wodór. Jest świetnym 
zbiornikiem energii. Samochód wodorowy produkujemy 
już seryjnie. Toyota Mirai jest tak naprawdę samochodem 
elektrycznym, tylko zamiast baterii ma zbiorniki z wo-

dorem. Ogniwa paliwowe w wyniku reakcji chemicznej 
zamieniają wodór na energię elektryczną. Eliminujemy 
problem baterii, zachowujemy zerową emisję. 

toyota Motor Poland notuje bardzo duże wzrosty, jeśli 
chodzi o popyt na hybrydy. Czy można powiedzieć, że 
w Polsce przekroczyliśmy już granicę nieufności wobec 
tego typu samochodów?

- Coraz więcej osób rozumie technologię hybrydową i co-
raz więcej osób wie, że hybrydy to nie jest coś, co weszło 
wczoraj do produkcji i trzeba to dopiero przetestować.

Hybrydy to najbardziej niezawodne Toyoty. Są samocho-
dy, które mają po 1-1,5 mln km przebiegu, w których nic 
się nie dzieje, w których nie zmieniano baterii. Warto za-
znaczyć, że są to zupełnie inne baterie niż te, które znaj-
dziemy w pilocie do telewizora. Baterii w autach hybry-

dowych ponadto nigdy nie ładuje się do 
maksimum i nigdy nie rozładowuje do 
zera. Dzięki temu żywotność jest znacz-
nie większa w stosunku do baterii, które 
eksploatujemy inaczej. 
Cztery lata temu sprzedawaliśmy mniej 
więcej 200 hybryd rocznie i byliśmy 
z tego powodu szczęśliwi. W 2016 r. 
samych hybrydowych Toyot sprzeda-
liśmy 8600, do tego ok. 3000 Lexusów. 
Jest to już naprawdę duża liczba, nato-
miast to wciąż mniej niż sprzedaje się 
np. we Francji czy innych krajach Euro-
py Zachodniej. 

Co istotne, w Polsce zostanie urucho-
miona produkcja podzespołów hy-
brydowych, co jest bardzo symptoma-
tyczne w tym sensie, że nigdy do tej 

pory nigdzie poza Japonią tak nowoczesnych kompo-
nentów się nie produkowało. Toyota zainwestuje ponad 
600 mln zł w produkcję nowych technologii w naszym 
kraju. Nowe technologie warto wspierać po pierwsze 
dlatego, że są to technologie niskoemisyjne i zmniejszają 
problem smogu i zanieczyszczeń, a po drugie dlatego, że 
jest to nasza rodzima produkcja, która ma szansę na roz-
wój w przyszłości. 

Porozmawiajmy o Lexusie. to marka o ugruntowanej po-
zycji w segmencie premium, również w Polsce. Jakie są 
plany związane z rozwojem Lexusa

- W gamie marki pojawią się nowe modele, z segmen-
tów, w których wcześniej Lexus nie był obecny. Pojawią 
się nowe samochody sportowe. Po wakacjach zadebiu-

Bardzo często 
słyszę argument, 
że Polacy nie 
kupują nowych 
samochodów, bo 
ich nie stać. Czesi 
zarabiają dokładnie 
tyle samo, a kupują 
proporcjonalnie 
2,5 razy więcej 
samochodów.
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tuje nowy Lexus LC 500. Model ten bę-
dzie miał nowatorski napęd hybrydowy. 
Standardowy napęd hybrydowy składa 
się z silnika spalinowego, przekładni i sil-
nika elektrycznego. W LC 500h zastoso-
wano napęd hybrydowy Multi-Stage, na 
który składają się: silnik spalinowy V6 
o bardzo dużej mocy, przekładnia e-CVT, 
dwa silniki elektryczne i 4-biegowa przekładnia automa-
tyczna. Takie rozwiązanie zapewnia niezwykły wzrost 
dynamiki. 

Jaki to będzie rok dla toyoty?

- Takich rzeczy nigdy się nie wie. Mamy mnóstwo nie-
wiadomych, dużo zagrożeń, ale i szans. Przygotowaliśmy 
się do tego roku bardzo dobrze. Mamy bardzo skutecz-

ną strategię. Rynek motoryzacyjny 
w Polsce ciągle się rozwija, co jest 
bardzo dobrą wiadomością. Prak-
tycznie od 4 lat rok w rok notujemy 
bardzo dynamiczne wzrosty.
Mamy w tym roku nowe produkty 
w segmentach, w których nas nie 
było. Jednym z nich jest crossover 

C-HR. Model ten wzbudza ogromne emocje i już w tej 
chwili jest hitem sprzedażowym. Niedawno mieliśmy 
dni otwarte związane z C-HR. Liczba klientów odwie-
dzających salony była rekordowa w naszej historii. 
Poza tym mamy nowe samochody użytkowe PROACE, 
w wariantach osobowych i dostawczych. To też jest seg-
ment, w którym wcześniej nie istnieliśmy. Z punktu wi-
dzenia rynkowych nowości i ich potencjału powinien 
być to dla nas bardzo dobry rok.

Wywiad został pierwotnie opublikowany w magazynie Menadżer Floty: Forum Biznesowe –2/2017. Skróty pochodzą od redakcji.

Cały czas potencjał 
jest niewykorzystany. 
Chcielibyśmy 
w tym roku sprzedać 
ok. 14 000 samych 
hybrydowych Toyot.
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dyr.  oddziału GddKia w GdańsKu

Nowy dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w Gdańsku jest absolwentem Wydziału Budownictwa 
Lądowego Politechniki Gdańskiej i Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Kilkanaście lat pracował w firmach wyko-
nawczych przy budowie dróg w Polsce, w Wielkiej Brytanii 
i Australii. Był zaangażowany m.in. w budowę drogi ekspre-
sowej S3 oraz autostrad A1 i A4. Ostatnio pełnił funkcję inży-
niera kontraktu na budowie drogi ekspresowej S6 na odcinku 
Koszalin – Sianów.

wiceprezes pomorsKiej specjalnej 
strefy eKonomicznej

Dotychczasowy dyrektor Elbląskiego Parku Technologicz-
nego został wiceprezesem Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Paweł Lulewicz jest absolwentem filologii 
rosyjskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ukoń-
czył m.in. studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej 
na kierunkach: zarządzanie, rachunkowość, zarządzanie 
transferami technologii. Dyrektorem Elbląskiego Parku 
Technologicznego był od 2011 roku. Wcześniej przez pięć lat 
pracował w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekono-
micznej w Olsztynie. 

RADOSłAW KANTAK PAWEł LULEWICZ

ZMIANy 
PeRSonaLne 
W REGIONIE
OSTATNiE TyGODNiE NiE PRZyNiOSły DUżyCH 
ZMiAN PERSONALNyCH. CHOć OByłO Się BEZ 
SPORyCH ROSZAD W ZARZąDACH, TO NA KiL-
KU WAżNyCH STANOWiSKACH POJAWiły Się 
NOWE TWARZE. SPRAWDź, PRZED KiM STOJą 
NOWE WyZWANiA, A KTO NAJWAżNiEJSZE 
ZADANiA MA JUż ZA SOBą.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

pierwszy wiceprezydent eurosafu -
europejsKiej federacji żeGlarsKiej

Tomasz Chamera, wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskie-
go do spraw sportu, został ponownie wybrany na stanowisko 
pierwszego wiceprezydenta EUROSAFU. 
EUROSAF to Europejska Federacja Żeglarska. Do wyboru 
wiceprezydenta federacji doszło w połowie marca w Sofii 
w Bułgarii, gdzie miało miejsce walne zgromadzenie. Polski 
kandydat uzyskał stuprocentowe poparcie.
Tomasz Chamera będzie sprawować tę funkcję przez na-
stępne cztery lata. 

TOMASZ CHAMERA
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pomorsKi wojewódzKi inspeKtor 
inspeKcji Handlowej w GdańsKu

Nowy Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku 
to absolwent Wydziału Farmaceutycznego Gdańskiej Akademii 
Medycznej. Nauczyciel akademicki. Jest doktorem nauk farma-
ceutycznych. Dodatkowo to współautor trzech patentów, szeregu 
publikacji naukowych oraz czterech wydań skryptu z chemicznej 
analizy jakościowej. Od 2006 roku radny Gdańska. W latach 2010-
2014 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Gdańska. 
W 2006 roku został powołany przez Ministra Spraw Wewnętrz-
nych na przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala MSW 
w Gdańsku, gdzie funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. 

dyr. Generalny Hampton 
by Hilton GdańsK oliwa

Rafał Rosiejak posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawo-
dowe zdobywane m.in. w sektorze hospitality i MICE. W latach 
2004-2008 zarządzał jednym z hoteli włoskiej sieci Domina 
Hotels & Resorts. Od 2008 do 2012 roku pełnił funkcję krajowe-
go koordynatora ds. zakwaterowania dla drużyn, VIP-ów oraz 
kibiców, a także stref kibiców w miastach gospodarzach UEFA 
EURO 2012. Następnie został szefem zakwaterowania FIFA dla 
turnieju mistrzostw świata FIFA World Cup Russia 2018. W tym 
samym czasie (2013-2016) był dyrektorem Centrum Konferen-
cyjnego Stadionu Narodowego (PGE Narodowy), które gościło 
m.in. Szczyt Klimatyczny ONZ, doroczną konferencję EBOiR/
NBP, a także szczyt NATO. 

JACEK TEODORCZYK

RAFAł ROSIEJAK
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Idealne 
rozwiązanie
dla tych,
którzy chcą
być widoczni
wśród
przedsiębiorców.

biuro@expressy.pl
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BLiSKO 10 000 OSóB ODWiEDZiłO 
2 MARCA GDAńSKiE AMBEREXPO, 
GDZiE ODByłA Się KOLEJNA EDyCJA 
METROPOLiTALNyCH TARGóW PRACy 
POMORZA. WySOKA fREKWENCJA 
TO ZASłUGA RóżNORODNEJ OfERTy 
WySTAWiENNiCZEJ i LiCZNyCH 
ATRAKCJi. NA ODWiEDZAJąCyCH 
CZEKAłO 6 000 MiEJSC PRACy, 
KiLKANAśCiE WARSZTATóW, A TAKżE 
DEDyKOWANE STREfy, M.iN. DLA 
OSóB PLANUJąCyCH ZAłOżENiE 
DZiAłALNOśCi GOSPODARCZEJ ORAZ 
PASJONATóW NOWOCZESNyCH 
TECHNOLOGii.

 
zdominowali 
Metropolitalne 
Targi pracy 
Pomorza

TEKST: GuP | ZDjĘcIA: GuP

Młodzi
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Już po raz szósty mieszkańcy gdańskiej 
metropolii mieli okazje do poszukiwania 
zatrudnienia w trakcie Metropolitalnych 
Targów Pracy Pomorza - jednej z najważ-
niejszych tego typu imrez w Polsce. Po-
dobnie jak w latach ubiegłych, wydarzenie 
odbyło się w AMBEREXPO, a zorganizował 
je Gdański Urząd Pracy we współpracy 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. 
Targi uroczyście otworzyli wicemarsza-
łek województwa pomorskiego, Krzysztof 
Trawicki oraz zastępca Prezydenta Miasta 
Gdańska, Andrzej Bojanowski.
Wydarzenie zainaugurowała debata Talenty, 
rozwój zawodowy i szkolenia w ramach Kra-
jowego Funduszu Szkoleniowego, w której 
udział wzięli Adam Krawiec z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Jarosław Filipczak, Wiceprezes Zarządu 
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
i Natalia Hatalska, analityk trendów i autor-
ka bloga hatalska.com. Podczas dyskusji roz-
mawiano o roli edukacji w kontekście zmian 
zachodzących na rynku pracy.
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StRefa PRaCY. Kogo SzuKaLi PRaCodaWCY

W tym roku gości targów z pewnością zaskoczyć mogły tematyczne strefy, łącznie 
było ich aż sześć. Pierwsza i zarazem najważniejsza z nich poświęcona była po-
szukiwaniu pracy. To tutaj w targowych boksach zasiadło niemal 100 pracodaw-
ców. Wśród wystawców ponownie znalazły się najważniejsze przedsiębiorstwa 
reprezentujące praktycznie wszystkie sektory gospodarki. Wśród obecnych byli 
m.in.: Lotos, State Street Bank, Kemira, Jeronimo Martins (Biedronka), Stocznia 
Crist, Decathlon, FujiFilm, Unilever czy LPP (właściciel marek Reserved, Ho-
use, Cropp). Wszystkie firmy zaprezentowały łącznie około 6 000 miejsc pracy. 
W sposób szczególny poszukiwani byli: doradcy klienta, kucharze, magazynie-
rzy, mechanicy, monterzy, pracownicy obsługi, księgowi, analitycy, blogerzy, gra-
ficy, recepcjoniści, spawacze, programiści oraz sprzedawcy.

PoWeR 2 WoRK. tYSiąC PoMYSłóW na RozWóJ zaWodoWY

Wizytę w Strefie Pracy można było poprzedzić spacerem po Alei Rekrutacji, 
gdzie swoimi wskazówkami dzielili się dowiadczeni HR-owcy. Można było 
przejść symulację rozmowy kwalifikacyjnej, wysłuchać wskazówek dotyczących 
tworzeni profili zawodowych w socal mediach, wykonać test znajomości języka 
obcego lub zdobyć profesjonalne zdjęcie do CV. W Strefie Rozwoju i Poradnic-
twa Zawodowego czekały także inne atrakcje – stoisko Power2Work oraz boksy 
poświęcone Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu i Centrum Rozwoju Ta-
lentów. Pierwszy z nich dedykowany był osobom młodym, które nie ukończyły 
jeszcze 30. roku życia. Na charakterystycznym, pomarańczowym stoisku udzie-
lane były informacje o możliwościach jakie dają fundusze europejskie, dzięki 
którym możliwe jest skorzystanie ze staży, szkoleń czy dotacji na założenie firmy. 
O szansie na zdobycie nowych kompetencji informowano również na stanowi-
sku Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który wszystkim pracującym miesz-
kańcom metropolii daje okazje do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach 
zawodowych. Z kolei pracownicy Centrum Rozwoju Talentów zaprezentowali 
różnorodną ofertę w zakresie diagnostyki mocnych stron, a także profesjonal-
nego wzmocnienia posiadanych kompetencji. Za pomocą interaktywnego In-
formatora Zawodowego można było się dowiedzieć, jakie kierunki kształcenia 
cieszą się największą popularnością i w jakich branżach najłatwiej o atrakcyjną 
pracę.

taRgi otWaRte na obCoKRaJoWCóW

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także druga z targowych nowości – Strefa 
Cudzoziemców. Można się było tu dowiedzieć wszystkiego o legalnym zatrud-
nianiu obywateli innych państw. Przedstawiciele straży granicznej odpowiadali 
na pytania dotyczące legalizacji zatrudnienia, z kolei specjaliści z Referatu ds. 
Zatrudnienia Cudzoziemców Gdańskiego Urzędu Pracy wyjaśniali, jak powinno 
wyglądać prawidłowo złożone oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziem-
cowi oraz na co szczególnie zwrócić uwagę podczas jego wypełniania. Ponadto 
doradzali obcokrajowcom, jak napisać cv po polsku i jak przygotować się do 
rozmowy kwalifikacyjnej. Obecna była też Państwowa Inspekcja Pracy, która 
przedstawiła obowiązki pracodawców względem obcokrajowców i prawa cudzo-
ziemców zatrudnionych w Polskich firmach. W strefie nie zabrakło ekspertów 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy wyjaśniali skomplikowane zagad-
nienia dotyczące składek i obowiązujących podatków.
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bizneS JeSt dLa Ludzi, CzYLi JaK założYć fiRMę

Czwarta ze stref - Przedsiębiorczości dedykowana była osobom planującym za-
łożenie własnego biznesu. Ci, którzy marzą o byciu własnym szefem mogli się 
tu dowiedzieć skąd wziąć środki na rozpoczęcie działalności, jak rozwinąć swój 
pomysł w dobrze prosperujący biznes, a także zasięgnąć opinii doświadczonych 
przedsiębiorców nt. skutecznego zarządzania swoim produktem lub usługą.

taRgi WiedzY?

Sporo działo się także na II piętrze AmberExpo, gdzie przez sześć godzin od-
bywały się liczne warsztaty i spotkania eksperckie. Na zajęciach można się było 
dowiedzieć wszystkiego o pozyskiwaniu unijnych pieniędzy na założenie firmy, 
sprawdzić swoje talenty czy poznać metody zarabiania na trendach social me-
dia. Sporym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z Profesorem Snapem, czyli 
Przemysławem Staroniem, który postanowił przekonać współczesną młodzież, 
że nowe technologie, Internet i media społecznościowe mogą być świetnym so-
jusznikiem ucznia oraz nauczyciela w świecie edukacji i szkoleń. Nie zabrakło 
także zajęć przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poszukiwania 
zatrudnienia przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

oStatni PRzYStaneK, dobRa zabaWa

Po pełnym emocji dniu można było się zrelaksować w Strefie Gamifikacji. Pod 
okiem ekspertów z firmy Trefl, Centrum Nauki Experyment czy Doji Academy, 
uczestnicy targów grali w najlepsze planszówki, podglądali z bliska świat nauko-
wych eksperymentów, a także sprawdzali swoje siły jako przyszli przedsiębiorcy 
w specjalnej grze fabularnej, gdzie mogli odkryć tajniki marketingu, negocjacji 
i zarządzania.

WYSłuCHaJ eKSPeRtóW

Obok zajęć warsztatowych odbywały się panele ekspercie. Swoimi spostrzeże-
niami w trakcie konferencji Metropolitan Career dzielili się cenieni specjaliści, 
w tym Natalia Hatalska. Zaprezentowała ona wyniki raportu, w którym znalazło 
się pięć scenariuszy dotyczących tego, jak może wyglądać praca w przyszłości. 
Zwróciła uwagę na ciągły rozwój automatyzacji i sztucznej inteligencji oraz za-
stanawiała się nad tym czy i na ile maszyny zastąpią w przyszłości pracę człowie-
ka, jakie zawody wyeliminują i jakie nowe miejsca pracy stworzą. Sekrety pracy 
w klubie sportowym zdradzał natomiast Tomasz Koprowski, Marketing Mana-
ger w Lechii Gdańsk. Po południu część dyskusji przeniosła się do telewizyjnego 
studia portalu gdansk.pl. Wówczas rozmowę zdominował temat wykorzystania 
talentów oraz szybki wzrost liczby cudzoziemców na lokalnym rynku pracy. 
Swoimi spostrzeżeniami na ten temat dzielił się dyrektor Gdańskiego Urzędu 
Pracy, Roland Budnik oraz Anna Hildebrandt-Mrozek z Instytutu Talentów 
Flash Point. Z kolei o specyfice regionalnego rynku pracy oraz współczesnym 
doradztwie zawodowym opowiadali specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
- Katarzyna Żmudzińska, Izabela Jezierska i Iwona Piotrowska.
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W GDAńSKU ODBył Się Ty-
DZiEń SZKOLNiCTWA ZAWO-
DOWEGO. W JEGO RAMACH 
ODByłA Się GALA TEGOROCZ-
NEJ EDyCJi KONKURSU PRACO-
DAWCA PRZyJAZNy GDAńSKiEJ 
SZKOLE ZAWODOWEJ. 

TEKST: Anna Kłos
ZDjĘcIE: Anna Kłos

PRACODAWCy 
WSPółPRACUJą 
ze SzKołaMi 
zaWodoWYMi

Zostało nominowanych do wyróżnie-
nia trzydzieści dziewięć firm. Spośród 
nich kapituła konkursowa wybrała 14, 
które otrzymały statuetki laureatów 
oraz jedną firmę, które została wyróż-
niona za wspieranie kształcenia osób 
niepełnosprawnych. Wręczenie statu-
etek i dyplomów odbyło się w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego nr 2 na Oruni. Skorzystano z go-
ścinności dyrektor Barbary Mizerskiej. 
W uroczystości uczestniczył prezes 
organizacji PRACODAWCY POMO-
RZA – Jerzy Jerkiewicz. Wielu spośród 
laureatów to firmy należące do tej orga-
nizacji, która od lat intensywnie współ-
pracuje ze szkolnictwem zawodowym. 
  - Dziękuję pracodawcom, którzy 
współpracują na co dzień z gdański-
mi szkołami zawodowymi. Musimy 
zawiązać sojusz. Te państwa i miasta, 
w których różne sektory działają ze-

społowo odnoszą sukces. To dzięki wam 
- nauczycielom, i dzięki pracodawcom, 
szkoły mogą przygotowywać uczniów 
tak, by ich absolwenci byli doskonale 
przygotowani na potrzeby rynku pracy.  
Niezwykle ważne jest, aby uczeń i uczen-
nica mogli zetknąć się podczas nauki ze 
środowiskiem pracy, z kulturą i zasada-
mi, które panują w firmach  – mówił pre-
zydent Paweł Adamowicz. 
Nowością jest, że laureatów podzielono 
na grupy według specyfiki zawodów i że 
w każdej równe szanse na nagrodę miały 
zarówno firmy mikro jak duże.  
Wśród firm z zakresu administracyjno-
usługowego laureatem została w katego-
rii średnie przedsiębiorstwo ESOTIQ  & 
Henderson S.A, natomiast laureatem 
w kategorii duże przedsiębiorstwo zosta-
ły Zakłady Odzieżowe Wybrzeże S.I.
W kategorii firm budowlanych laureata-
mi zostały firmy: UNITHERM SP.J   - 
małe przedsiębiorstwo oraz STEICO 
CEE Sp. Z o.o.- duże przedsiębiorstwo.
W kategorii elektryczno-elektronicznej 
laureatami zostały firmy: Abell Iwona 
Kwidzińska – małe przedsiębiorstwo 
oraz SATEL Sp. z o.o. – duże przedsię-
biorstwo. Wśród nominowanych znaleź-
li się też: Lotos Serwis sp. z o.o., Energa 
Operator s.a., EDF Polska s.a., Oddział 
Wybrzeże w Gdańsku.
W kategorii mechanicznej i górniczo-
hutniczej nagrodzono firmy: „Nowo-
czesny Warsztat”- Goldman s.c – małe 
przedsiębiorstwo,  Żegluga Gdańska  Sp. 

z o.o.  – średnie przedsiębiorstwo oraz 
Grupa Stoczni Gdańsk -  duże przedsię-
biorstwo. Nominację otrzymała też To-
yota Motor Poland Ltd sp. z o.o.
W kategorii rolniczo-leśnej z ochroną 
środowiska laureatami zostały firmy: 
„Pracownia Sztuki Ogrodowej”- mikro-
przedsiębiorstwo, Pomorskie Hurtowe 
Centrum Rolno-Spożywcze S.A. – małe 
przedsiębiorstwo. Wśród nominowa-
nych był tez Urząd Morski.
W kategorii turystyczno-gastronomicz-
nej laureatami zostały: Ristorante La 
Cucina – małe przedsiębiorstwo, Hotel 
Gdańsk Browarnia Sp. zo.o – średnie 
przedsiębiorstwo, Zakłady Tłuszczowe 
"Kruszwica" S.A. – duże przedsiębior-
stwo. Podwójną nominację otrzymała 
Grupa Hotelowa Orbis s.a., - dla Hotelu 
Mercure Gdańsk Stare Miasto i Hotel 
Mercure Posejdon w Jelitkowie. Jest to 
jednocześnie wyraz uznania dla dyrek-
tor Sylwii Gadomskiej – dyr Grupy Or-
bis,   przewodniczącej sekcji turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii PRACODAW-
CÓW POMORZA.
Laureatem w kategorii firmy wspierającej 
kształcenie osób niepełnosprawnych zo-
stała Villa „EVA”. 
Wśród wyróżnionych znalazł się Ma-
rian Świeczkowski – kierownik Obwodu 
Ochrony Wybrzeża Gdańsk – Sobiesze-
wo w Urzędzie Morskim. 
Konkurs ten ma promować pracodaw-
ców zaangażowanych w proces kształce-
nia zawodowego gdańszczan.
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KiM Są NAJLEPSi SPOśRóD NAJLEPSZyCH, KTóRyCH CO ROKU NAGRADZAMy PODCZAS GALi 
EvENiNG? TO NiERZADKO PRZEDSięBiORCy, KTóRZy WyPłyNęLi ZE SWOiMi fiRMAMi NA 
SZEROKiE WODy i ZDOByLi SiLNą POZyCJę NA MięDZyNARODOWyCH RyNKACH. 

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIA: Agencja Fotograficzna Kosycarz Photo Press 

Gala 
EvEning 2017
PracodawcÓw 
Pomorza
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To także menedżerowie, którzy mogą po-
chwalić się godnymi pozazdroszczenia 
wynikami gospodarczymi – osoby uczci-
we, słowne, zawsze chętne do współpracy. 
I wreszcie – to ludzie troszczący się o pra-
cowników, dla których społeczna odpo-
wiedzialność biznesu jest naturalnym spo-
sobem prowadzenia firmy.  
24 lutego 2017 roku w gdańskim AmberE-
xpo odbyła się Gala Evening Pracodawców 
Pomorza, podczas której wyłoniliśmy zwy-
cięzców konkursu „Pomorski Pracodawca 
Roku”. Pojawiło się ponad 700 znamieni-
tych gości, wśród których nie zabrakło 
ważnych postaci ze środowiska bizneso-
wego, świata polityki, reprezentantów sa-
morządu, kultury i mediów. Wyjątkowy 
charakter uroczystości podkreśliła obec-
ność gościa specjalnego – Janusza Gajosa. 
Ten wybitny aktor, który stroni na ogół od 
wielkich wydarzeń publicznych i błysku 
fleszy, przyjechał na Galę Evening 2017 
aby opowiedzieć o swoim życiu, pracy 
i pasjach.
W rozmowie z Prezydentem „Pracodaw-
ców Pomorza” Zbigniewem Canowieckim, 
Janusz Gajos odniósł się do specyficznej 
cechy charakteru aktorów, którą jest dy-
stans i wyciszenie:
– Symbolem ludzi związanych z teatrem 
jest maska. Aktorzy nie pokazują na scenie 
siebie, lecz określony problem, stan uczu-

ciowy – tłumaczył Janusz Gajos, dodając 
również: – Po blisko pięćdziesięciu latach 
w zawodzie jestem w dalszym ciągu zafa-
scynowany tym, co robię.
Aktorstwo to nie jedyna pasją Janusza Ga-
josa. Poza działalnością sceniczną realizuje 
się także, od wielu lat, jako fotograf. Jego 
zdjęcia z licznych podróży, portrety i dys-
kretne kadry uchwycone w przestrzeni 
teatralnej znalazły się w wielu polskich ga-
leriach. Dzień po Gali Evening, 25 lutego, 
Janusz Gajos wystąpił w Gdańskim Teatrze 
Szekspirowskim w monodramie „Msza za 
miasto Arras” – spektaklu Teatru Narodo-
wego w Warszawie. 
Przed rozpoczęciem części oficjalnej Gali 
Evening 2017, na scenie pojawił się wybit-
ny polski baryton Leszek Skrla, wykonu-
jąc klasyczną kompozycję pt. „My Way”. 
Leszek Skrla wystąpił wraz z Big Bandem 
Jana Konopa. To trójmiejska orkiestra 
muzyków realizujących się w przestrzeni 
jazzu.
Po zakończeniu części oficjalnej Gali mia-
ła miejsce uroczysta kolacja. Wkrótce po 
niej galowy parkiet zapełnił się chętnymi 
do zabawy przy akompaniamencie grupy 
Jan Konop Big Band. Na scenie pojawili 
się m.in. Leszek Skrla i solista Paweł Rusz-
kowski. Prowadzącym tę taneczno-karna-
wałową część naszego wydarzenia był zna-
ny konferansjer Tomasz Podsiadły.

ZBIGNIEW 
CANOWIECKI,
PREZyDENT

PRACODAWCóW 
POMORZA



MiCHał HeRniK,1.  Prezes firmy Szkuner Sp. z o.o. 
zdziSłaW SoCHaCKi,2.  założyciel firmy TERMIKA Sp. 
z o.o.
KaziMieRz WieRzbiCKi, 3. Założyciel/Członek Rady Nad-
zorczej Trefl S.A. 
Odznaczenie Medalami Za Zasługi dla „Pracodawców 4. 
Pomorza”. Od prawej: Prezydent Miasta Wejherowa 
KRzYSztof HiLdebRandt, Prezydent Miasta Gdań-
ska PaWeł adaMoWiCz i Sekretarz stanu w Minister-
stwie Budownictwa i Infrastruktury KaziMieRz SMo-
LińSKi – w towarzystwie Prezydenta „PP” zbignieWa 
CanoWieCKiego. 
KRzYSztof JuRCzYK,5.  Dyrektor Operacyjny Intel 
Technology Poland Sp. z o.o. w Gdańsku 
Prof. dr hab. inż. 6. JanuSz RaCHoń 
JanuSz gaJoS7.  – gość specjalny Gali Evening 2017 
MaRiuSz gRzęda, 8. właściciel Biura Usługowego Mario 
w Gdańsku
KRzYSztof KuLCzYCKi9.  (z lewej) oraz iReneuSz 
ćWiRKo – założyciele Stoczni CRIST S.A. 

1

4 5

7

PoMoRSCY PRaCodaWCY RoKu
KategoRia Małe PRzedSiębioRStWo
(do 50 PRaCoWniKóW) 
NAGRODA GłÓWNA 

Biuro Usługowe Mario w Gdańsku•	
LAUREACI W TEJ KATEGORII

ASTE Sp. z o.o. w Gdańsku•	
MGB Pompy Instalacje Sp. z o.o. w Gdańsku•	
OLICON Sp. z o.o. w Gdańsku•	

KategoRia ŚRednie PRzedSiębioRStWo
(od 51 do 250 PRaCoWniKóW) 
NAGRODA GłÓWNA 

Szkuner Sp. z o.o. we Władysławowie•	
LAUREACI W TEJ KATEGORII

Gardner Aerospace Tczew Sp. z o.o. w Tczewie•	
GOyELLO Sp. z o.o. w Gdańsku•	
Solwit SA w Gdańsku•	

KategoRia duże PRzedSiębioRStWo
(PoWYżeJ 250 PRaCoWniKóW) 
NAGRODA GłÓWNA 

Intel Technology Poland Sp. z o.o. w Gdańsku•	
LAUREACI W TEJ KATEGORII

Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub w Chwaszczynie•	
NFM Production Sp. z o.o. w Lęborku•	
Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. w łubianie•	

nagRoda goSPodaRCza
„złotY oXeR”

Ireneusz ćwirko, Krzysztof Kulczycki   •	
– Założyciele Stoczni CRIST S.A. w Gdyni 
Zdzisław Sochacki     •	
– Założyciel firmy TERMIKA Sp. z o.o. w Gdańsku 

nagRoda SPeCJaLna 
„PRiMuM CooPeRatio”

Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)•	

WYRóżnienie:
dr hab. inż. Bożenna Teresa Kawalec-Pietrenko, Prof. UG,  •	
Prezes Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku 
dr hab. Bogdan Banecki, Prof. UG•	

złotY MedaL za zaSługi 
dLa PRaCodaWCóW PoMoRza

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska•	
Krzysztof Hildebrandt – Prezydent Miasta Wejherowa•	
Kazimierz Smoliński – Sekretarz stanu w Ministerstwie •	
Budownictwa i Infrastruktury

PRaCodaWCa RoKu obSzaRu MetRoPoLitaLnego
gdańSK-gdYnia-SoPot

Kazimierz Wierzbicki – Założyciel/Członek Rady  •	
Nadzorczej TREFL S.A.
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OPEC to firma ze 100%. kapita-
łem polskim, której właściciela-

mi są: Komunalny Związek Gmin 
"Dolina Redy i Chylonki" 66,37%, 

Gmina Miasta Gdyni 29,56%, Gmi-
na Miasta Wejherowa 3,68% i Gmi-

na Miasta Rumi 0,39%. Przedmiotem 
działalności jest produkcja, dystrybucja 

i dostawa energii cieplnej do mieszkań-
ców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do 

części gminy Kosakowo, a także produkcja 
energii elektrycznej w kogeneracji. 

Firma zapewnia ponad poł tysiąca miejsc 
pracy, a wyróżnienie w konkursie jest niewąt-
pliwie potwierdzeniem konsekwentnie realizo-
wanej przez OPEC strategii zrównoważonego 
rozwoju, z pożytkiem dla regionu, mieszkań-
ców którym zapewnia ciepło i pracowników, 
którym daje możliwość stałego zatrudnienia 
z zadawalającym wynagrodzeniem, pełnym 
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, stałą 
opieką lekarską i podnoszeniem kwalifikacji 
zawodowych. Pakiet socjalny w OPEC obej-
muje następujące obszary: zdrowie (pakiety 
opieki medycznej, indywidulane konsultacje 
z dietetykiem i fizjoterapeutą, posiłki regenera-
cyjne wg zaleceń dietetyka, warsztaty dotyczące 
zdrowia, nawyków żywieniowych, co tydzień 
pracownicy otrzymują jabłka),  rekreacja (spa-
cery i wycieczki rowerowe, festyny, wyjazdy 
integracyjne), sport (dofinansowanie do kart 
multisport, stroje sportowe, opłacone starty 
w zawodach, treningi z fizjoterapeutą i trene-
rem personalnym).
Poza szeroką paletą świadczeń socjalnych 
OPEC wspiera także rozwój osobisty swoich 
pracowników. Współfinansuje studia, kursy 
i szkolenia specjalistyczne odpowiednie do zaj-
mowanego stanowiska pracy, podnoszące kwa-
lifikacje zawodowe. Proces szkolenia zawodo-
wego w OPEC  jest systematyczny, planowany 
i ma charakter globalny, zatem dotyczy wszyst-
kich pracowników spółki.

GDyńSKI oPeC 
WYRóżnionY!
OKRęGOWE PRZEDSięBiORSTWO ENERGETyKi CiEPLNEJ 
SP. Z O.O.  W KONKURSiE „POMORSKi PRACODAWCA 
ROKU 2016” WySTARTOWAłO PO RAZ PiERWSZy 
i OTRZyMAłO PRESTiżOWE WyRóżNiENiE.

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIE: Agencja Fotograficzna Kosycarz Photo Press 

JanuSz RóżaLSKi, 
PREZES OPEC:

Osobiste zaangażowanie pracowników przenosi się 
na codzienne procesy produkcyjne. Przejawia się to 
w podejściu do wszelkich zaistniałych problemów 
pracowniczych, które rozwiązywane są zawsze na 
drodze poszanowania i dialogu.
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pracowniczym 
NA PRZyKłADZIE 

eRgo HeStii

TEKST: Beata Olszewska, koordynator Hestyjnego Centrum Wolontariatu | ZDjĘcIA: materiały prasowe

o wolontariacie

WOLONTARiAT PRACOWNiCZy W fiRMACH ZySKUJE CORAZ WięKSZą POPULARNOść. Być MOżE 
JEST TO ZWiASTUN PRZEJśCiA Z KULTURy POSiADANiA DO KULTURy ByCiA. JEDNAK WCiąż, WBREW 
POZOROM, NiE JEST łATWO ZACZąć DZiAłAć. KLUCZEM DO ZACHęCENiA, ABy PRACOWNiCy 
ZAiNTERESOWALi Się WOLONTARiATEM, Są WyTRWAłOść i OTWARTOść. RESZTA JEST PROSTA. 
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Siłą wolontariatu pracowniczego Grupy ERGO Hestia jest 
różnorodność wolontariackiej oferty. W ubiegłym roku 
przeprowadziliśmy aż 45 rozmaitych akcji. Były wśród nich 
akcje charytatywne, występy wolontariackiego chóru Grupa 
Dobrego Brzmienia, warsztaty twórcze, akcje krwiodawcze 
oraz inicjatywy prośrodowiskowe,  rekreacyjne, czy arty-
styczne. Jesteśmy otwarci na różne propozycje, nie skupia-
my się na jednym rodzaju beneficjentów. W wolontariacie 
pracownicy mają swobodę decyzji i sami nadają mu kształt.  
Tak rozumiemy wolontariat pracowniczy – jako oddolne 
działanie, które samo w sobie sprawia satysfakcję  i nie jest 
kolejnym zadaniem przydzielonym przez przełożonych!  
Przyjęliśmy, że każdy nasz pracownik, jeśli tylko będzie 
miał chęci i zacięcie społecznikowskie, będzie mógł je reali-
zować wraz z kolegami i koleżankami z pracy w Hestyjnym 
Centrum Wolontariatu. ERGO Hestia stwarza ku temu 
doskonałe warunki, udostępniając swoje zasoby i oferując 
przyjazny wolontariuszom klimat.. W tym miejscu warto 
wrócić do genezy Hestyjnego Centrum Wolontariatu. któ-
re powstało jako całkowicie oddolny ruch pracowników 
i działa w odpowiedzi na zgłaszane przez nich problemy, 
potrzeby i pomysły. Jednym z ostatnich przykładów może 
być Świąteczna Paczka Hestian – akcja, w ramach której 
pomoc kierujemy do ubogich rodzin. Beneficjentów wska-
zali sami pracownicy i również oni dalej skoordynowali tę 
akcję. Chcemy, żeby wiedzieli, że dla firmy ich wybory, za-
angażowanie i wrażliwość  są ważne.

Nasi pracownicy od kilku lat z coraz większym zapałem 
włączają się w wolontariat. 
Jednym z powodów jest poczucie, że to nie przymus, ale 
szansa by w wartościowy sposób spożytkować czas. To 
właśnie czas, ale również kreatywność, różnorodne umie-
jętności, dobre nastawienie i uśmiech są tym, co wolon-
tariusze dają innym. Co zyskują? Satysfakcję i poczucie 
dumy ze zrobienia czegoś pożytecznego dla drugiego czło-
wieka. Rola wolontariusza pomaga wielu osobom dostrzec 
własny potencjał, przećwiczyć trudne sytuacje życiowe 
i nauczyć się, jak sobie z nimi radzić. Relacje pomiędzy 
pracownikami stają się lepsze i pojawiają się nowe moż-
liwości w związku z poznaniem nowych ludzi. Wolonta-
riusze zdobywają nowe umiejętności i rozwijają swoje 
predyspozycje, co przekłada się na środowisko, w którym 
żyją i pracują.
Jak widać, ten bilans jest nierówny i zdecydowanie prze-
ważają w nim korzyści płynące z bycia wolontariuszem. 
A pracodawca? Zyskuje odpowiedzialnych, zaangażowa-
nych pracowników, dumnych z miejsca pracy, rozwijają-
cych umiejętności pracy zespołowej i komunikowania się, 
lepiej się znających i ufających sobie. W ten naturalny spo-
sób tworzy się przyjazne i bezpieczne środowisko pracy. 
Wolontariat to także nasze małe laboratorium, gdzie w at-
mosferze dobrowolności, samostanowienia, braku presji 
oceny można się samemu sprawdzić, nauczyć, rozwinąć, 
by potem te zdobycze przełożyć na grunt zawodowy.



SKOłUJ 
POMOC
DLA KOLEGI

ZABIEGAJ 
O POMOC

WSPARCIE 
TURNUSU 
REHABILITACyJNEGO 
STOWARZySZENIA 
CIECIORKA
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uCzCiWoŚć 
i RzeteLnoŚć
Z MARiUSZEM GRZęDą, WłAśCiCiELEM fiRMy USłUGOWEJ MARiO Z GDAńSKA, KTóRA ZDOByłA 
NAGRODę GłóWNą i TyTUł „POMORSKi PRACODAWCA ROKU 2016” W KATEGORii „MAłE 
PRZEDSięBiORSTWO”, ROZMAWiA RAfAł KORBUT.

Najważniejsza jest

ZDjĘcIA: Agencja Fotograficzna Kosycarz Photo Press 
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W tym roku mija 10 lat od momentu, 
gdy pańska firma rozpoczęła działal-
ność na rynku. Jakiego rodzaju usługi 
świadczy przedsiębiorstwo Mario?

- Oferujemy szeroki zakres usług, 
począwszy od czyszczenia i zabez-
pieczeń antykorozyjnych zbiorni-
ków po odbiór i utylizację odpa-
dów ropopochodnych. Oferujemy 
kompleksowe wykonanie prac 
na lądzie, statkach i platformach 
wiertniczych. Ponadto specjalizu-
jemy się w wynajmie i dzierżawie 
sprzętu budowlanego jak również 
wykonujemy wszelkiego typu prace 
rozbiórkowe. 

dlaczego zdecydował się pan działać 
akurat w tej branży?

- Ponieważ było zapotrzebowanie 
na takie usługi, założyłem firmę, 
żeby wypełnić lukę, która była na 
rynku. 

Czy początki działalności były łatwe?
- Początki zawsze są trudne. Zaraz 
po założeniu firmy prawie nie wy-
chodziłem z niej, pracowałem 7 dni 
w tygodniu. Uważam się za osobę 
ambitną, chciałem więc być najlep-
szy w branży. 

Patrząc na kondycję pańskiej firmy 
widać, że udało się odnieść sukces. 

- Tak, jako jedyny posiadam zin-
tegrowany certyfikat zarządzania 
ISO 9001 (a także ISO 14001 i ISO 
18001). Początkowo zatrudnionych 
było 5 osób, większość prac wyko-
nywałem osobiście, własnymi ręka-
mi. Dziś załoga liczy około 30 osób. 
Mamy też bardzo dobre wyniki 
finansowe. 

tytuł Pracodawcy Roku to spore wy-
różnienie, świadczące nie tylko o do-
brej kondycji firmy, ale też o dobrym 

zarządzaniu. Jaką zatem ma pan re-
ceptę na sukces?

- W kilku słowach to: ciężka praca, 
zaangażowanie, terminowość, rze-
telność wobec kontrahentów i do-
stawców oraz ludzie. 

no właśnie: ludzie. Czy odpowiednio 
dobrana kadra i wykwalifikowani pra-
cownicy to ważny aspekt w prowadze-
niu firmy?

- Oczywiście, to jedna z najważniej-
szych kwestii. Bo to przecież oni wy-
konują pracę, która przynosi zysk fir-
mie i pozwala na zatrudnienie. Mam 
stałych pracowników - nazwijmy to 
trzon firmy – oraz zatrudniam pra-
cowników sezonowych, w zależno-
ści od zapotrzebowania. Trzeba ich 
oczywiście stale szkolić, umożliwić 
im podnoszenie kompetencji. Zmie-
nia się przecież sprzęt i technologia, 
co powoduje z kolei, że pracownicy 
muszą się nauczyć obsługiwać te 
urządzenia oraz nauczyć się wyko-
nywania prawidłowych procedur. 

firma Mario to nie tylko czysty biznes. 
Prowadzi pan także działalność chary-
tatywną, wspierając finansowo kluby 
sportowe. 

- Faktycznie, wspieram przede 
wszystkim drużyny dziecięce i mło-
dzieżowe. Dlaczego? Z dwóch po-
wodów: po pierwsze uważam, że 
niezmiernie ważne jest zaszczepie-
nie u młodych ludzi zamiłowania 
do sportu; po drugie z własnych 
doświadczeń wiem, że w takich dru-
żynach pieniądze są zwykle lepiej 
wykorzystywane, niż w klubach, 
gdzie grają dorośli. W przypadku 
dzieci to wsparcie trafia bezpośred-
nio do nich, w formie np. sprzętu 
czy strojów do uprawiania sportu. 
Dzieci to przyszłość, trzeba w nie 
inwestować.

Początkowo 
zatrudnionych było 
5 osób, większość 
prac wykonywałem 
osobiście, własnymi 
rękami. Dziś załoga 
liczy około 30 osób. 
Mamy też bardzo 
dobre wyniki 
finansowe. 
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PRUSZCZAńSCy 
PRaCodaWCY W LPP
ANDRZEJ PASTUSZKA – WiCEPREZES PRACODAWCóW POMORZA, 
PRZEWODNiCZąCy ODDZiAłU PRUSZCZ GDAńSKi, ZORGANiZO-
WAł W LUTyM 2017, CiESZąCE Się DUżą fREKWENCJą SPOTKA-
NiE TAMTEJSZEGO BiZNESU i SAMORZąDOWCóW. JUż PO RAZ 
DRUGi SKORZySTANO Z GOśCiNNOśCi fiRMy LPP. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: Urząd Miasta w Pruszczu Gdańskim

Przedstawiciel gospodarzy pochwalił się, że ten 
popularny w świecie koncern odzieżowy wciąż 
idzie od sukcesu do sukcesu. I ma zamiar pochód 
ten kontynuować. W 2017 roku marka LPP zade-
biutuje w czterech krajach: w Wielkiej Brytanii, 
gdzie we wrześniu otwarty zostanie flagowy salon 
Reserved na londyńskiej Oxford Street oraz sklep 
on-line, a także w Serbii, na Białorusi i w Kazach-
stanie. Firma przyspiesza też rozwój w Rosji i na 
Ukrainie, gdzie planuje otworzyć nowe salony 
i uruchomić sprzedaż internetową wszystkich 
swoich marek. Całkowite nakłady inwestycyj-
ne firmy w 2017 roku wyniosą ok. 440 mln zł. 
Obecnie LPP zatrudnia ponad 3 tys. pra-
cowników na Pomorzu. Ponad 1,2 tys. z nich 
w centrali spółki w Gdańsku oraz w Centrum 
Logistycznym LPP w Pruszczu Gdańskim. 
W związku z trendami wzrostowymi w sprzedaży 
internetowej, spółka planuje powiększenie maga-
zynów w Pruszczu Gdańskim, jeszcze w tym roku 
ruszy też budowa biurowca LPP w Gdańsku. Po-
wstanie nowy budynek o powierzchni 7,5 tys. m 
kw. Będzie to pierwszy z czterech, które powsta-
ną w tej okolicy. Łączna powierzchnia użytkowa 
całego kompleksu biurowego, wraz z istniejącym 
budynkiem centrali, znajdującym się w zrewitali-
zowanej dawnej fabryce tytoniu, będzie wynosiła 
około 40 tys. m kw.
Wiceprezes PP Andrzej Pastuszka zaprezentował 
ostrożny optymizm. Przyznał, że rok 2016 był dla 
przedsiębiorców trudnym – bo niespokojnym - 
w związku z zapowiedziami rożnego typu zmian 
podatkowych, niemniej dla miejscowego bizne-

su okazał się nie najgorszy. Nastąpił wzrost o 8% 
ściągalności podatków. Powiat gdański stał się 
liderem w woj. pomorskim, jeśli chodzi o udział 
w przyroście PKB. Produkcja eksportowa wynio-
sła 300 mld euro a bezrobocie jest najmniejsze 
w województwie. . Jego radą – jako praktykują-
cego przedsiębiorcy jest, aby jednak inwestować 
w trudnych sytuacjach, jeśli chce się osiągnąć suk-
ces w przyszłości. 
Jak co roku, o pozytywach mówili też samorzą-
dowcy. Burmistrz Pruszcza Janusz Wróbel poin-
formował, że w 2016 roku miastu przybyło 361 
mieszkańców i zapowiada się, że w roku 2017 
ich liczba przekroczy 29 tysięcy. Powstało sporo 
nowych przedsiębiorstw. Dzięki podatkom pła-
conym przez ich założycieli oraz mieszkańców, 
miasta stać na wydanie w 2017 roku 26 mln na 
inwestycje. Suma ta uwzględnia również wkład 
własny do licznych programów unijnych.
 Starosta Stefan Skonieczny, wśród pomyślnych 
dla powiatu informacji, wymienił ukończenie bu-
dynku dla służby zdrowia. 
W imieniu finansistów głos zabrała Elżbieta 
Kuźmicz – prezes zarządu Banku Spółdzielczego 
w Pruszczu, który co dopiero obchodził 70-lecie 
swego powstania. Poinformowała, że w Polsce 
jest 559 banków spółdzielczych, z tego w tej samej 
grupie – 197, i w tym towarzystwie bank prusz-
czański znajduje się w pierwszej dziesiątce. Bank 
obsługuje większość miejscowych przedsiębior-
ców i współpracuje z Pomorskim Funduszem Po-
ręczeń Kredytowych.

JANUSZ WRóBEL, 
BURMISTRZ PRUSZCZA 

GDAńSKIEGO

ANDRZEJ PASTUSZKA, 
PRZEWODNICZąCy ODDZIAłU 

PRACODAWCóW POMORZA 
W PRUSZCZU GDAńSKIM

ELŻBIETA KUźMICZ, 
PREZES ZARZąDU 

BANKU SPółDZIELCZEGO 
W PRUSZCZU GDAńSKIM
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zbliża się okres wakacji, biura podróży zachęcają nas do 
kupna wycieczek kolorowymi folderami, w których przed-
stawiają pięciogwiazdkowe hotele, atrakcyjne warunki. 
Jednak zdarza się tak, że po przyjeździe na miejsce za-
stajemy zupełnie inne standardy, niż te które nam gwa-
rantowano. Czy niezadowolony turysta może coś w takiej 
sytuacji zrobić?

- Rzeczywiście, niejednokrotnie zdarzają się sytuację, 
w których pomimo zawarcia umowy z organizatorem 
imprezy turystycznej, wypoczynek przebiega inaczej 
niż zagwarantowano nam w umowie. Nie jest to sytu-
acja „bez wyjścia”, wycieczka jaką wykupujemy w biu-
rze podróży jest tak naprawdę usługą, na którą składają 
się różne świadczenia - transport, nocleg, wyżywienie 
czy ubezpieczenie. Na tej podstawie na biurze podróży 
jako organizatorze ciąży odpowiedzialność za należyte 
i terminowe jej wykonanie. W myśl art. 361§2 k.c. oraz 
art.471 k.c odpowiedzialność tour operatora dotyczy 
wyrządzenia drugiej stronie umowy szkody majątkowej, 
a więc uszczerbku w majątku poszkodowanego. Oprócz 
tej oczywistej, zdawałoby się podstawy zwrócić należy 
uwagę na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu tzw. 
krzywdy 

Szkody niemajątkowej? Rozumiem, że sam fakt niezado-
wolenia z urlopu może być podstawą do żądania odszko-
dowania od biura podróży?

- Upraszczając odpowiedź – tak. W tym przypadku 
szkoda to nic innego jak ujemne przeżycia psychicz-
ne poszkodowanego, jakie wywołał u niego nieudany 
urlop. Organizator odpowiada niezależnie od tego czy 
szkoda powstała na skutek deliktu czy też wadliwego 
świadczenia. Umowa o imprezę turystyczną, jest tego 
rodzaju umową, że trudno jest jednoznacznie wskazać 
kiedy wystąpiła szkoda i jaka jest jej wysokość, dlatego 
szkoda powinna być konkretyzowana poprzez uznanie, 
iż jest nią nieotrzymanie zagwarantowanych w umowie 
świadczeń albo otrzymanie, ale o niższej jakości, stan-
dardzie. Problematyka ta została poruszona w prawie 
europejskim w Dyrektywie Nr 90/314/EWG w sprawie 
zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Dyrek-
tywa ta ustanowiła wymogi informacyjne, uregulowała 
odpowiedzialność przedsiębiorców za realizację imprezy 
turystycznej oraz zasady ochrony konsumentów w przy-
padku niewypłacalności organizatora wycieczki. W Pol-
sce implementacja Dyrektywy nr 90/314/EWG nastąpiła 
poprzez dodanie do ustawy o usługach turystycznych 
art. 11a wskazującego, że organizator turystyki ponosi 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wy-
konanie umowy o świadczenie usług, chyba, że jest to 
efekt działania lub zaniechania klienta bądź osób trzecich 
nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych 
w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można 

było przewidzieć ani uniknąć. Organizator nie będzie też 
odpowiadał, gdy niewykonanie lub nienależyte wykona-
nie umowy nastąpiło w skutek siły wyższej. 

od czego niezadowolony turysta powinien zacząć docho-
dząc swoich praw?

- Przede wszystkim od zgłoszenia reklamacji, na którą 
organizator imprezy turystycznej ma obowiązek odpo-
wiedzieć w ciągu 30 dni, dopiero odmowa jej uwzględ-
nienia lub brak odpowiedzi są podstawą do dalszych 
roszczeń. Sąd Najwyższy w 2010 roku odpowiadając na 
pytanie prawne dotyczące odpowiedzialności biura po-
dróży za szkodę niemajątkową, za zmarnowany urlop, 
w swoich rozważaniach przyjął, że art.11a ustawy o usłu-
gach turystycznych może stanowić podstawę odpowie-
dzialności organizatora imprezy turystycznej za szkodę 
niemajątkową w postaci zmarnowanego urlopu. Należy 
też dodać, że dopuszczenie przez sądy możliwości do-
chodzenia zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową za 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zakła-
da możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na podsta-
wie odpowiedzialności kontraktowej, a nie deliktowej, 
z którą zwykle jest kojarzona. 

Podobno rząd przygotowuje nową ustawę regulującą 
usługi turystyczne, czy zwiększy ona odpowiedzialność 
biur podróży?

- Owszem w ostatnich latach, rynek usług turystycznych 
wyraźnie się zmienił, doniosłą rolę zaczął odgrywać In-
ternet, za pośrednictwem którego można nie tylko wy-
kupić wycieczkę, ale i dostosować ją do indywidualnych 
potrzeb, obecne przepisy nie do końca są do tego dosto-
sowane. Rozwój nowych kanałów dystrybucji tych usług 
spowodował, że wiele z nich znalazło się w szarej strefie 
prawnej. W polskim Sejmie trwają prace nad projektem 
nowej ustawy o usługach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych, która ma być niejako odpo-
wiedzią na piętrzące się problemy. Ustawa ta miałaby 
wcielić do polskiego porządku prawnego Dyrektywę  nr 
2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiąza-
nych usług, uchylając wcześniejszą Dyrektywę 90/314/
EWG. Dyrektywa PE zwiększa zakres ochrony konsu-
mentów oraz wprowadza jednolite prawa i obowiązki dla 
stron umowy o imprezę turystyczną. Postuluje ona stwo-
rzenie w ramach obszaru Unii Europejskiej wewnętrzne-
go rynku usług turystycznych opartego na równowadze 
pomiędzy wysokim poziomem ochrony konsumenckiej 
a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Kolejne zmiany 
nastąpią w zakresie odpowiedzialności organizatorów 
imprezy turystycznej, zakładają one wprowadzenie 
przez państwa członkowskie do ich porządków praw-
nych przepisów gwarantujących podróżnym obniżenie 
ceny za każdy okres niezgodności imprezy turystycznej
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Dyrektywa zobowiązuje 
operatorów do posiadania 
zabezpieczenia na wypadek 
niewypłacalności, zwrot 
wpłat podróżnym ma 
następować stosownie 
do zakresu w jakim dana 
usługa nie została wykonana 
z powodu niewypłacalności 
zobowiązanego podmiotu. 

z umową. Organizator mógłby uwolnić się od odpowie-
dzialności udowadniając, że wina leży po stronie kon-
sumenta. Ustawodawca zakłada także odpowiedzialność 
organizatora za błędy w rezerwacji. Dyrektywa zobo-
wiązuje operatorów do posiadania zabezpieczenia na 
wypadek niewypłacalności, zwrot wpłat podróżnym ma 
następować stosownie do zakresu w jakim dana usługa 
nie została wykonana z powodu niewypłacalności zobo-
wiązanego podmiotu. Nowa ustawa turystyczna miałaby 
objąć swoją regulacją podmioty, które nie są w świetle 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przed-
siębiorcami, ale zajmują się organizowaniem imprez 
turystycznych w sposób ciągły, nieokazjonalny. Spod 
regulacji ustawy wyłączono imprezy turystyczne i usłu-
gi turystyczne trwające krócej niż 24 godziny, pod wa-
runkiem, że nie przewidują one noclegu. Ustawodawca 
wprowadza przepisy dotyczące odpowiedzialności tour 
operatora, a także dostosowania systemu zabezpieczeń 

finansowych na wypadek jego niewypłacalności. Wdro-
żone zostaną nowe procedury administracyjne, narzę-
dzia monitorowania, a także sankcje administracyjne 
i karne dla podmiotów oferujących imprezy turystyczne 
oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług tury-
stycznych (tzw. PUT). Zmianom ulegnie również forma 
prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Tu-
rystyki i Pośredników Turystycznych. Ewidencja będzie 
prowadzona w oparciu o dane przekazywane w formie 
elektronicznej przez marszałków województw, z pomi-
nięciem uprzedniej akceptacji Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Państwa członkowskie mają czas do 1 stycznia 
2018 roku na dostosowanie i publikację przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyjnych, niezbęd-
nych do wykonania Dyrektywy PE. Przepisy krajowe 
wdrażające dyrektywę będą w Polsce i innych państwach 
członkowskich stosowane od 1 lipca 2018 roku.
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Pomorski Klub Biznesu tworzy 
Izbę Inteligentnych Specjalizacji 
zrzeszającą mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa z województwa 
pomorskiego. Celem powołania Izby jest umocnie-
nie pozycji firm z sektora MŚP dzięki współpracy 
i tworzeniu powiązań kooperacyjnych na Pomorzu. 
W szczególności istotne jest współdziałanie w za-
kresie tworzenia i wykorzystywania innowacyjnych 
rozwiązań społeczno-gospodarczych dla przemysłu, 
branży energetycznej oraz gospodarki morskiej.

Działania w ramach Izby mają służyć zbudowaniu 
atrakcyjnej oferty, a dzięki temu odpowiedniej pozy-
cji przedsiębiorstw zarówno na rynku krajowym jak 
i zagranicznym. Program wdrożenia będzie opierał się 
na przede wszystkim na współpracy z organizacjami 
zrzeszającymi przedsiębiorców, zarówno na rynku 

krajowym jak i zagranicznym, a także 
z Samorządem Województwa Pomor-
skiego, który stworzył spójny program 
wspierania lokalnych przedsiębiorstw. 

W ramach uczestnictwa w Izbie Inteligentnych Spe-
cjalizacji Pomorskiego Klubu Biznesu będzie można 
skorzystać z różnych programów promocji swoich 
rozwiązań tj. uczestnictwo w targach, spotkania z po-
tencjalnymi klientami, doradztwo w poszukiwaniu 
nowych rynków zbytu, rozwój sieci kontaktów, a także 
adaptacji posiadanej oferty do wymagań rynku, dzięki 
umocnieniu kompetencji i potencjału. 
„Pomorskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP współ-
pracując mogą uzyskać bardzo silną pozycję w ra-
mach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji i dzięki 
temu również dodatkowo umocnić znaczenie naszego 
regionu.” -  mówi Artur Kowalczyk, Prezes Zarządu 
Pomorskiego Klubu Biznesu.

izba inteLigentnYCH 
SPeCJaLizaCJi 
INICJATyWA POMORSKIEGO KLUBU BIZNESU

Wszystkie firmy zainteresowane inicjatywą prosimy 
o kontakt na biuRo@PoMoRSKibizneS.oRg
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Nagrody Perły Kaszub już na dobre wpisały się w tra-
dycję samorządową i życie społeczne Powiatu Kar-
tuskiego, gala od kilku lat odbywa się w sali widowi-
skowej Kartuskiego Centrum Kultury. Kapituła Perły 
Kaszub docenia i nagradza ludzi wielkiego serca, 
sportowców, animatorów kultury, społeczników.
Starosta kartuski na wniosek Kapituły Nagród, w któ-
rej skład weszli Janusz Bystron członek Zarządu Po-
wiatu Kartuskiego, Piotr Chistowski, członek Busi-
ness Centre Club Loża Gdańska, Gabriela Gołata, dy-
rektor PCPR w Kartuzach, Barbara Kapica dyrektor 
PUP w Kartuzach, Eleonora Kułak, animatorka życia 
kulturalnego, Dariusz Tryzna Wojewódzkie Zrzesze-
nie Handlu i Usług oraz przewodniczący Wojciech 
Okroj dyrektor Wydziału Kultury i Promocji, przy-

znała 7 wyróżnień, 10 Pereł oraz 3 Superperły i jedną 
nagrodę specjalną. Do kapituły wpłynęło niemal 100 
propozycji do uhonorowania nagrodami.
Po wręczeniu nagród goście z partnerskiego powiatu 
Świdnickiego na czele ze starostą Piotrem Fedorowi-
czem uhonorowali Janinę Kwiecień swoją nagrodą 
„Orłem Powiatu”.
W trakcie uroczystości zgromadzenie goście obejrzeli 
po raz pierwszy filmy promocyjne o powiecie kartu-
skim (zrealizowane przez Arkadiusza i Rafała Bycz-
kowski przy współpracy Wydziału Kultury i Promocji 
na zlecenie Zarządu Powiatu Kartuskiego).
Na zakończenie uroczystości na scenie wystąpili zna-
komici krakowscy artyści  Andrzej Sikorowski i Maja 
Sikorowska.

Perły 
Kaszub
DLA LUDZI 
O WIELKICH 
SERCACH

JUż PO RAZ SZESNASTy STAROSTA KARTUSKi 
JANiNA KWiECiEń WRęCZyłA DyPLOMy i STATUETKi 
MiESZKAńCOM, KTóRyCH AKTyWNOść, TALENT, 
TROSKA O BLiźNiEGO i ROZWóJ NASZEGO REGiONU 
ZASłUGUJą NA PODZiW i SZACUNEK.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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LiSta nagRodzonYCH 
i WYRóżnionYCH:

nagroda Specjalna 
Starosty Kartuskiego i Przewodniczą-•	
cego Rady Powiatu Kartuskiego:
Hanna i Kazimierz Miąskowscy - za •	
wrażliwość społeczną i umiejętność 
dzielenia się sukcesem biznesowym 
z osobami niepełnosprawnymi

Superperła  Kaszub
Rockfin Sp. Z o.o. z siedzibą w Mał-•	
kowie - za nowoczesny wizerunek 
przedsiębiorstwa, profesjonalny ma-
nagement,  dbałość o wysoką jakość 
marki a także wspieranie wielu inicja-
tyw społecznych
Interplastic Roger Żółtowski z siedzibą •	
w Tuchomiu - za dynamiczny rozwój 
firmy, wysoką jakość oferowanych 
produktów oraz aktywne działania na 
rzecz lokalnej społeczności
Patrizia Aryton z siedzibą w Chmiel-•	
nie - za systematyczny rozwój firmy 
i utrzymanie wysokiej marki pro-
duktów, rozpoznawalnej w kraju i za 
granicą

Perła Kaszub
Dr Katarzyna Buława - za wyjątkową •	
wrażliwość w niesienie pomocy lu-
dziom chorym i osobisty wkład w roz-
wój hospicjum przy kartuskim centrum 
Caritas
Irena Kulwikowska, dyrektor Gminne-•	
go Ośrodka Kultury w Sierakowicach 
- za wieloletnią działalność propagu-
jącą kulturę i folklor kaszubski oraz 
profesjonalną organizację wielu przed-
sięwzięć artystycznych
Jan Konop - za wieloletnie propago-•	
wanie kultury oraz realizację szeregu 
interesujących i wartościowych przed-
sięwzięć muzycznych
Leszek Zakrzewski, właściciel Dworu •	
Rodziny Wybickich w Sikorzynie - za 
połączenie pasji i pracy zawodowej 
oraz stworzenie niezwykle atrakcyjnej 
oferty turystycznej w malowniczym 
zakątku Szwajcarii Kaszubskiej
Ks. Kanonik Eugeniusz Grzędzicki, pro-•	
boszcz parafii Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Sianowie - za ogromne 
zaangażowanie i szeroką współpracę 
z lokalnym środowiskiem
na rzecz rozwoju sanktuarium maryj-•	
nego w sianowie
Warsztat Rowerów Nietypowych Trop •	
w Sianowie Głusinie, właściciel Kazi-
mierz Leśniewski - za  ogromną pasję 
i przedsiębiorczość oraz stworzenie 
zindywidualizowanej oferty biznesowej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Han-•	
dlowo Usługowe Sten-Bud w Przod-
kowie - za przedsiębiorczość i rozwój 
rodzinnej firmy współpracującej 
z lokalnym środowiskiem
Park Edukacyjny ZOO – Egzotyczne •	
Kaszuby w Tuchlinie, właściciel Jacek 
Plaga - za stworzenie ciekawego pro-
duktu turystycznego poszerzającego 
bogatą ofertę  Szwajcarii Kaszubskiej 
dla jej mieszkańców i turystów
Andrzej Ustowski - za  odwagę i goto-•	
wość niesienia pomocy potrzebującym
Edmund Lewańczyk, animator kultury •	
kaszubskiej z Żukowa - za wieloletni, 
bogaty dorobek artystyczny oraz 
propagowanie kaszubskich wartości 
w kraju i za granicą

Wyróżnienia
Firma Handlowo-Usługowa Marek •	
Szczęsny z Borkowa - za systema-
tyczny rozwój firmy i wysoką jakość 
oferowanych usług
Piotr Chistowski, animator akcji cha-•	
rytatywnej Szlachetna Paczka - za 
ogromne zaangażowanie i osobisty 
wkład w pomoc rodzinom potrze-
bującym w ramach akcji „szlachetna 
paczka”
Kazimierz Walkusz, prezes Zrzeszenia •	
Kaszubsko - Pomorskiego o/ Stężyca - 
za ogromne zaangażowanie w lokalne 
inicjatywy, propagowanie wartości 
kaszubskich oraz wieloletni aktywny 
udział w organizacji majówek z gen. 
Józefem Wybickim
Fundacja „Aby chciało się chcieć” •	
w Sulęczynie, prezes Piotr Zatoń - za 
pasję i ogromne zaangażowanie w pro-
pagowanie kultury kaszubskiej
Fundacja Pomorskie Centrum Pomocy •	
Alkoholikom i Ich Rodzinom z siedzibą 
w Kartuzach, prezes Karol Słabek 
- za podejmowanie wielu inicjatyw 
i działań społecznych na rzecz ludzi 
potrzebujących
Roman Pytka – za ogromne zaanga-•	
żowanie na rzecz upowszechniania 
kulturalnej fizycznej wśród młodzieży 
z terenu powiatu kartuskiego
Karol Nowakowski, założyciel  Akade-•	
mii Biegowej przy Klubie Sportowym 
Amator Kiełpino - za podejmowanie 
wielu ciekawych inicjatyw wspierają-
cych rozwój kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży powiatu kartuskiego
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Integracja? 
TyLKO W KReatYWnYM 
WyDANIU
POMySłOWy, KREATyWNy, ANGAżUJąCy i KONKRETNy. WłAśNiE TAKi POWiNiEN Być 
SCENARiUSZ iDEALNEJ iMPREZy iNTEGRACyJNEJ DLA PRACOWNiKóW.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDjĘcIA: eventowablogerka.pl
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prezes zarządu stowarzyszenia branży 
eventowej/ prezes mea Group 

- Moim zdaniem klienci – firmy zamawiające imprezy integra-
cyjne - coraz bardziej stawiają na kreatywność. Nieszablonowe 
myślenie jest w cenie także jeśli chodzi o sposoby dotarcia do 
pracowników, budowania zgranych zespołów podczas unikal-
nych wydarzeń. Nie ma kilku scenariuszy, które są traktowane 
jako ‘uniwersalne’. Obecnie mamy czas tworzonych dokładnie 
na miarę eventów, gdzie muszą być efektywnie przekazane 
wszystkie kluczowe dla firmy wartości, informacje, spełnione 
szczegółowe cele komunikacyjne. Rynek wydarzeń jest bardzo 
konkurencyjny, ale nadal jest na nim miejsce dla agencji, które 
potrafią zaskakiwać formą, miejscem, scenariuszem wydarzenia.

właścicielKa vip event

- Wyobrażenie ludzi na temat imprez integracyjnych to naj-
częściej obraz Sodomy i Gomory, jak to zostało przedstawione 
w  filmie „Wyjazd Integracyjny” w reżyserii Przemysława 
Angermana, z Fryczem, Karolakiem, Kotem i Figurą w rolach 
głównych. 
Jednak jest to mocno przerysowany obraz, wręcz karykatu-
ralny. Firmy są coraz bardziej świadome tego, czego oczekują 
od takiego eventu i Agencji. Pamiętajmy, że każda impreza to 
koszt, zatem ma też nieść za sobą pewną wartość i być swe-
go rodzaju inwestycją. Eventy to przede wszystkim emocje, 
a pozytywne emocje to nie tylko szklanka whisky. Umiejętnie 
zorganizowana integracja będzie łączyła w sobie zarówno ele-
menty team-buildingu, jak i rywalizacji, ale przede wszystkim 
ma być dobrą zabawą.

MARTA DUNIN-MICHAłOWSKA

FATIMA ZBLEWSKA

Eventy szyte na miarę

Eventy to emocje

Jak zintegrować pracowników w sposób atrakcyjny, 
pomysłowy i widowiskowy? Wiele firm eventowych 
czerpie inspirację podczas...oglądania telewizji i pro-
ponuje swoim klientów zabawę nawiązującą do po-
pularnych telewizyjnych programów i konkursów. 
Stąd właśnie eventowe i integracyjne odpowiedniki 
takich programów jak „Milionerzy”, „Taniec z Gwiaz-
dami”czy też. „Jeden z dziesięciu”.W przypadku trój-
miejskiej firmy Vip Event dużą popularnością cieszy 
się scenariusz imprezy integracyjnej nawiązującej do 
programu "Master Chef ". 
-W ramach tej zabawy uczestnicy są podzieleni na 
grupy. Zadaniem każdej grupy jest przygotowanie 

poszczególnych dań, które potem oce-
ni Jury - animatorzy, wystylizowani na 
Magdę Gessler i Macieja Nowaka. Zanim 
uczestnicy przystąpią do gotowania, mu-
szą pobrać produkty ze spiżarni. Oczywi-
ście jest na to określony czas, a jeśli ktoś 
czegoś nie weźmie, może to „wykupić” 
wykonując zadanie wyznaczone przez 
Jury. Całość okraszona ogromną dawką 
humoru, co sprawia, że event na długo 
pozostanie w pamięci uczestników – opi-
suje Fatima Zblewska, właścicielka firmy 
Vip Event.

zintegRoWać łaMigłóWKaMi

Mniej widowiskowe ale równie popular-
ne i skuteczne będą imprezy związane po-
łączone z intensywnym główkowaniem, 
albo wspólnym budowaniem skompliko-
wanych konstrukcji i urządzeń. W takim 
przypadku impreza integracyjna może 
stać się pewnego rodzaju poligonem 
doświadczalnym, gdzie zleceniodaw-
ca może sprawdzić umiejętności pracy 
w grupie i spróbować znaleźć idealnego 
lidera wśród nowych pracowników. 
-Aktualnie trendem, który jest wprowa-
dzany podczas wyjazdów korporacyj-
nych jest tworzenie gier strategicznych, 
dodawanie elementów łączących otocze-
nie imprezy z charakterem firmy. Puzzle, 
strategiczne łamigłówki, rozwiązywanie 
szarad czy wspólne działania w „terenie” 



 42    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

proreKtor ds. studencKicH i współpracy 
międzynarodowej szKoły Główna turystyKi 
i reKreacji / właściciel celucH consultinG

- Według raportu przygotowywanego co roku przez Poland Co-
nvention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej wkład tego 
sektora w sprzedaż noclegów hotelowych w Polsce wyniósł 
ponad 3,1 mld zł. Do tego dochodzi sprzedaż usług gastrono-
micznych wyceniana na ponad 1 mld zł oraz usług kulturalno-
rekreacyjnych oszacowanych na 1,2 mld zł. Dane te dotycząca 
zaledwie kilkunastu procent przeanalizowanych spotkań za rok 
2015. Pomimo skrótowych danych wartości ukazują dużo rolę 
przemysłu spotkań w Polsce. 
Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na Polską gospodarkę 
i wyniki pierwszego tego typu projektu projektu zostaną opubli-
kowane podczas Meetings Week Poland 2017 20 marca br. 
Mówiąc jednak w skrócie: rynek spotkań ma w Polsce ogromny 
potencjał, kryzysy dotykają jednak głównie sektora wydarzeń 
korporacyjnych, a nie spotkań stowarzyszeniowych. Polska ma 
potencjał i zaczynamy go właśnie wykorzystywać przyciągając 
zagranicznych zleceniodawców. 

DR KRZYSZTOF CELUCH 

Rynek spotkań 
ma ogromny potencjał

oparte jednak o cały zespół to kluczowe wartości. Zlecenio-
dawca zwraca uwagę na poszczególnych pracowników, ob-
serwuje ich zachowanie oraz reakcje. Następnie dokonuje 
ewaluacji i ukazuje dobre i złe strony - bazując na modelach 
psychologicznych - tłumaczy dr Krzysztof Celuch, prorek-
tor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szko-
le Głównej Turystyki i Rekreacji 
W rozmowie z Expressem Biznesu Krzysztof Celuch pod-
kreślił także, że kluczowym trendem jest 
angażowanie.
-W branży spotkań odgrywa on znaczącą rolę i na bazie 
wszelkich form aktywności fizycznej i umysłowej firmy sta-
rają się sprostać pomysłom korporacji, tudzież same sugeru-
ją nowe, ciekawe rozwiązania – podkreśla nasz rozmówca.

SoCiaL Media zMienia bRanżę

W ocenie event managerów dużą zmianę w tworze-
niu udanych wydarzeń wprowadziła ogromna popular-
ność portali społecznościowych. Dobra impreza musi 
więc świetnie wyglądać na Facebooku, zbierać udostęp-
nienia i lajki. Uczestnicy oczekują także inspiracji i na-
gród, do których przyzwyczaiły ich serwisy internetowe. 
Prawdopodobnie właśnie dlatego dużą popularnością na 
eventach cieszą się elementy rywalizacji, czyli działania 
nawiązujące do gier komputerowych podczas, których 
aktywność gracza nagradzana jest dodatkowymi punk-
tami, nagrodami i w efekcie wzrostem doświadczenia. 
- Grywalizacja to świetny sposób, żeby pobudzić działanie 
gości i zachęcić ich do aktywnego udziału w wydarzeniu 
– podkreśla Agnieszka Ciesielska, która posiada 12-letnie 
doświadczenie na ryku eventowym i prowadzi bloga "Even-
towa Blogerka".- My zastosowaliśmy jej elementy podczas 
eventu biznesowego. Uczestników konferencji zachęcali-
śmy do zwiedzania całego terenu wydarzenia i skanowania 
ukrytych kodów QR. Zbieranie nagradzaliśmy punktami 
i nagrodami. Pomysł był strzałem w dziesiątkę, ludzie wkrę-
cili się w tę zabawę, a potem na serwisach społecznościo-
wych chwalili się zebranymi punktami.
O tym, że nowoczesne technologie, a zwłaszcza media spo-
łecznościowe, są bardzo pomocne w budowaniu zaintere-
sowania wydarzeniem mówi także Marta Dunin-Micha-
łowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej 
i Prezes Mea Group.
- Tworzone są specjalne aplikacje, które pomagają jeszcze 
przed samym wydarzeniem angażować uczestników, potem 
na bieżąco ich informować o tym co się dzieje, a następnie 
można też np. zebrać ich opinie, uwagi. Warto pamiętać, że 
każdy zaangażowany, zadowolony pracownik to potencjal-
ny ambasador firmy. Każde działanie eventowe powinno 
mieć w centrum uwagi właśnie osobę, jej emocje, bo w tym 
wszystkim najważniejszy jest człowiek – zaznacza Marta 
Dunin-Michałowska.
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RazeM z działaniaMi CSR

Pewnego rodzaju trendem w realizacji im-
prez integracyjnych może być połączenie 
takich działań z typowymi realizacjami 
z zakresu CSR, czyli odpowiedzialnością 
społeczną przedsiębiorstw. W takim ujęciu 
impreza może więc polegać na rozrywce, 
zabawie wspierającej integrację uczestni-
ków i typowo charytatywnym działaniu np. 
zbieraniu zabawek dla wybranego Domu 
Dziecka. Teoretycznie to rozwiązanie ide-
alne, a zleceniodawca m.in. duża korpora-
cja może upiec dwie pieczenie na jednym 
ogniu.
Praktyka wygląda jednak inaczej.
- Zaobserwowaliśmy, że ten pomysł moż-
na zaproponować firmom działającym już 
w ramach CSR i tego typu aktywność jest 
ważnym elementem ich strategii. W takim 
przypadku eventy z elementami CSR do-
brze się sprawdzają - tłumaczy prowadząca 
bloga eventowablogerka.pl. - Gdy firma nie 
ma doświadczenia w tym zakresie oczekuje 
od nas bardziej typowych działań, czasem 
brakuje jej też rozrywkowych elementów.

naSYConY RYneK? 

Wielu naszych rozmówców podkreśla, że rynek imprez integracyj-
nych stał się „dojrzały” a klienci mają coraz większą świadomość, 
czego mogą i czego powinni oczekiwać. Stąd właśnie nacisk na two-
rzenie kreatywnych, unikalnych i odpowiadających w sposób bezpo-
średni na oczekiwania klientów imprez.
- Cała branża dwoi się i troi jak jeszcze zaskoczyć uczestnika. Dyna-
miczny rozwój technologiczny sprawia, że jesteśmy coraz bardziej 
„nabodźcowani”, przez co coraz trudniej nas zadowolić. Wzrosła 
rola pojedynczego uczestnika na evencie. Teraz każdy element ma 
być dla niego doświadczeniem i przeżyciem a pojedynczy uczestnik 
chce się czuć maksymalnie „zaopiekowany”. To nie lada wyzwanie 
dla planistów – mówi Fatima Zblewska. 
W ocenie Agnieszki Ciesielskiej tworzenie udanych eventów rzeczy-
wiście staje jest trudniejsze. 
- Branża eventowa już dojrzała. Na rynku działa coraz więcej konku-
rujących ze sobą firm, a świadomość klientów rośnie z dnia na dzień. 
Jeszcze kilkanaście lat temu klienci brali każdy dostępny scenariusz 
imprezy. Teraz oczekują kreatywnych i nietuzinkowych wydarzeń, 
które spełnią ich założenia. Dla naszej branży oznacza to koniecz-
ność ciągłego tworzenia nowych scenariuszy i wybitnego skupienia 
na spełnianiu oczekiwań. Według moich obserwacji takie podejście 
do klienta jest jedyną skuteczną formą pozwalającą na utrzymanie 
się w branży. Inna droga raczej nie istnieje. Nie ma sensu obrażać się 
na klientów za to, że nie chcą korzystać ze sztampowych i wielokrot-
nie realizowanych scenariuszy – podkreśla Agnieszka Ciesielska.
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I CORAZ SzeRSza ofeRta
10 lat

Z ADAMEM KOZiOłEM, MANAGEREM DS. ZARZąDZANiA NiERUCHOMOśCiAMi i MARKETiNGU 
W PORCiE RUMiA CENTRUM HANDLOWyM AUCHAN, ROZMAWiA RAfAł KORBUT.

ZDjĘcIA: mat. prasowe

Port Rumia Centrum Handlowe au-
chan rozpoczęło działalność niemal 10 
lat temu. Czy przez ten czas Centrum 
zdobyło sobie zaufanie klientów? Czy 
zainteresowanie sklepami oraz punk-
tami usługowymi rosło?

W trakcie dziesięcioletniej działal-
ności Port Rumia zmieniał się, a ko-
lejne marki otwierały u nas swoje 
salony. Klienci, którzy odwiedzają 
nas regularnie, wiedzą, że podczas 
jednej wizyty zrobią zakupy dla 
całej rodziny – od ubrań, obuwia, 
dodatków, upominków, przez pro-
dukty spożywcze aż po artykuły wy-
posażenia wnętrz i sprzęt sportowy. Nasi goście również 
chętnie korzystają z oferty punktów usługowych, a także 
odpoczywają w kawiarniach i restauracjach. Wzmożony 
ruch w naszej galerii handlowej obserwuję w weekendy 
– w trakcie wizyty nasi klienci mogą brać udział w ani-
macjach dla całych rodzin, a także spektaklach teatral-
nych dla najmłodszych oraz warsztatach kreatywnych. 
Niektórzy przyznają, że odwiedzają nas w dniach, kie-
dy organizujemy ciekawe wydarzenia. Cieszą nas takie 
opinie. 

Czy Port Rumia stał się obiektem handlowo-usługowym, któ-
ry odwiedzają tylko okoliczni mieszkańcy z Rumi czy z Redy, 
czy raczej swoją szeroką ofertą udało wam się przyciągnąć 
klientów z dalszych obszarów?

Odwiedzają nas zarówno osoby, za-
mieszkujące Rumię i okoliczne miej-
scowości, ale również mieszkańcy 
Trójmiasta i gmin powiatów wejhe-
rowskiego i puckiego. W miesiącach 
wiosennych i letnich zauważalną grupę 
naszych klientów stanowią turyści od-
wiedzający Półwysep Helski. Ta gru-
pa szczególnie chętnie odwiedza Port 
Rumia Centrum Handlowe Auchan 
z dziećmi w dniach, gdy odbywają się 
tu zajęcia dla dzieci czy teatrzyki. To dla 
najmłodszych dodatkowa atrakcja pod-
czas wyjazdu na wakacje.  

obecnie na terenie Portu Rumia Cen-
trum Handlowego auchan znajdują się: hipermarket au-
chan, decathlon i Leroy Merlin. Czy oferta handlowa będzie 
powiększana?

Staramy się, żeby oferta Portu Rumia była coraz ciekawsza. 
Już w czerwcu w naszej galerii handlowej powstanie nie 
lada atrakcja dla najmłodszych – park trampolin JUMP-
CITY. Planujemy również powiększenie naszej strefy re-
stauracyjnej. Z kolei jesienią na terenie naszego parku 
handlowego otworzy się salon Agata Meble. Prowadzimy 
intensywne rozmowy z potencjalnymi najemcami i mam 
nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli pochwalić się ko-
lejnymi otwarciami.   
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o PoRCie RuMia CH auCHan

Port Rumia Centrum Handlowe Auchan mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej 108 w Rumi. Przez 
7 dni w tygodniu klienci galerii mają do dyspozycji  blisko 80 sklepów znanych i wiodących 

na rynku marek, które kompleksowo spełniają potrzeby całej rodziny. W ofercie galerii znaj-
dują się butiki odzieżowe, obuwnicze, z wyposażeniem i aranżacją wnętrz. Całości oferty 
dopełniają punkty usługowe oraz restauracje i kawiarnie, a także plac zabaw dla dzieci.  Na 
terenie parku handlowego Port Rumia mieszczą się: galeria handlowa z hipermarketem 
Auchan, Leroy Merlin, Decathlon oraz stacja benzynowa. Galeria jest czynna od poniedział-

ku do soboty w godzinach 9:00 - 21:00, natomiast w niedzielę od 9:30 do 20.00. Centrum 
Handlowe posiada blisko 2100 miejsc parkingowych, w tym 30 dla niepełnosprawnych. Zosta-

ło otwarte w 2007 roku. Więcej informacji na stronie  internetowej www.portrumia.pl.

Port Rumia to nie tylko handel i usługi, ale też rozmaite wydarzenia, z których 
mogą korzystać całe rodziny. Jakie najważniejsze wydarzenia odbyły się przez 
dekadę działalności obiektu?

Kalendarz wydarzeń odbywających się w Porcie Rumia Centrum Handlowym 
Auchan jest bardzo bogaty w animacje, promocje i inne wydarzenia. Bardzo 
dużą popularnością cieszą się spektakle teatralne dla dzieci, które odbywają się 
przez cały rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca oraz rodzinne warsztaty kre-
atywne. Od kilku lat gościmy również ogólnopolską wystawę makiet kolejo-
wych, a na początku roku nasi goście mogli po raz drugi wziąć udział w dużym 
evencie, podczas którego podziwiali budowle z klocków LEGO i wygrać bilet 
wstępu do LEGOLANDU®. W nadchodzących miesiącach również przygoto-
waliśmy wiele ciekawych wydarzeń. Zachęcam do odwiedzania naszego profi-
lu na Facebooku i strony internetowej, gdzie znajdują się aktualne informacje 
o tym, co się u nas dzieje. 

Port Rumia to miejsce, gdzie można zrobić zakupy, skorzystać z rozmaitych 
usług, zaopatrzyć się w materiały do remontu i wyposażenia wnętrz. Można też 
zatankować auto, bo na terenie znajduje się stacja paliw auchan. Rozważacie 
też wprowadzenie oferty dla właścicieli samochodów z napędem elektrycznym 
– stacji ładowania?

Samochody elektryczne stają się coraz bardziej popularne, dlatego również 
i my rozważamy możliwość uruchomienia w przyszłości stacji ładowania tych 
pojazdów. Już teraz dla właścicieli samochodów elektrycznych mam dobrą 
wiadomość - takie bezpłatne ładowarki znajdują się w Centrum Handlowym 
Auchan Gdańsk przy ul. Szczęśliwej 3 w Gdańsku. 

Port Rumia będzie obchodzić urodziny w listopadzie. Czy możemy już zdradzić, 
co czeka na klientów w tym czasie?

Na pewno nie zabraknie atrakcji, niespodzianek i dobrej zabawy dla naszych 
klientów, ponieważ będziemy świętować okrągłe 10. urodziny. Ustalamy jesz-
cze szczegóły wydarzeń i animacji, ale mogę zapewnić, że będzie się u nas dużo 
działo. O szczegółach naszych urodzin będziemy informowali wkrótce.
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Podczas spotkania, które odbyło się 9 marca 2017 r., 
wiceminister Kazimierz Smoliński poinformował, 
że polski rząd przyjął we wrześniu 2016 r. Narodo-
wy Program Mieszkaniowy, którego celem jest m.in. 
zwiększenie liczby mieszkań przypadających na 1 
tys. mieszkańców i poprawa warunków mieszka-
niowych, stanu technicznego zasobów mieszkanio-
wych oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Najważniejsze działania przewidziane w programie 
składają się na pakiet Mieszkanie Plus, obejmujący 
m.in. realizację dostępnego budownictwa na wyna-
jem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa. 
Aktualnie pilotaż programu realizuje spółka BGK 
Nieruchomości S.A. (BGKN). W ramach pilotażu, 

BGKN organizuje proces budowy i finansowania 
inwestycji mieszkaniowych, w wyniku których po-
wstaną mieszkania na wynajem, w tym z możliwo-
ścią docelowego nabycia na własność. Mieszkania 
takie będą miały czynsz niższy od rynkowego, ale 
jednocześnie będzie on pokrywał koszty budowy 
i jej finansowania.
Strona irlandzka jest zainteresowana programem, 
ponieważ również realizuje działania, których ce-
lem jest zwiększenie dostępności mieszkań, zwłasz-
cza dla osób, którym trudno zaspokoić potrzeby 
mieszkaniowe na rynku komercyjnym. Obie strony 
zadeklarowały dalszą wymianę doświadczeń w tym 
zakresie.

ROZMOWY 
o goSPodaRCe 
MIESZKANIOWEJ

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

POLiTyKA MiESZKANiOWA i iNNOWACJE 
W GOSPODARCE MiESZKANiOWEJ – 
TO GłóWNE TEMATy ROZMOWy WiCEMiNiSTRA 
iNfRASTRUKTURy i BUDOWNiCTWA KAZiMiERZA 
SMOLińSKiEGO Z WiCEMiNiSTREM DAMiENEM 
ENGLiSHEM Z iRLANDZKiEGO MiNiSTERSTWA
GOSPODARKi MiESZKANiOWEJ i ODNOWy MiAST.



Pomorskie firmy z branży 
spożywczej mogą zaprezento-
wać swój potencjał na targach 
SIAL China, które odbędą się 
w dniach 17-19 maja 2017 r. 
Udział przedsiębiorców z na-
szego regionu w tak prestiżowym 
światowym wydarzeniu będzie możliwy 
dzięki wsparciu w ramach projektu  „Po-
morski Broker Eksportowy” realizowa-
nego  w konsorcjum, którego liderem jest 
Agencja Rozwoju Pomorza. 
Targi SIAL China 2017 to m.in. 3.200 
wystawców z 67 krajów, którzy zapre-

zentują się swoją ofertę na ok. 
150 tys. m2 powierzchni wysta-
wienniczej. To także największe 
azjatyckie targi spożywcze, na 
których wystawcy prezentują 
najnowsze produkty żywno-

ściowe i bieżące trendy w tym 
przemyśle. 
Celem wyjazdu do Chin w ramach Po-
morskiego Brokera Eksportowego jest 
promocja gospodarcza naszego regionu 
oraz pokazanie potencjału przedsię-
biorstw z branży spożywczej. W ramach 
wyjazdu i prezentacji na wspólnym sto-

isku naszego województwa firmy mogą 
skorzystać z oferty dofinansowania takich 
kosztów jak m.in. wstęp na targi, przelot, 
zakwaterowanie, koszty wyrobienia wizy 
i ubezpieczenia osobowego. Koszt udzia-
łu w targach dla jednego przedsiębiorcy 
wynosi 20 tys. pln, ale dzięki dofinanso-
waniu w ramach projektu realizowanego 
przez Agencję Rozwoju Pomorza, firma 
poniesie tylko niewielki wkład własny. 
Do udziału w targach aplikować mogą 
mikro, mali lub średni przedsiębiorcy 
posiadający siedzibę i prowadzący dzia-
łalność na terenie  województwa. 
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Symbolicznym rozpoczę-
ciem  I etapu inwestycji 
na północnym cyplu Wy-
spy Spichrzów było uro-
czyste wmurowanie aktu 
erekcyjnego, które nastą-
piło 9 marca 2017 roku. 
Podpisali go: prezydent 
Gdańska Paweł Adamo-
wicz oraz przedstawiciele 
inwestorów – partnerów 
Miasta. Konsorcjum Immobel & Multibud reprezentowali 
Bartłomiej Hofman i Wojciech Ciurzyński, natomiast spółkę 
powołaną z tych dwóch podmiotów do zabudowy północ-
nego cypla Wyspy Spichrzów – czyli Granaria Development 
Gdańsk – Jan Kurbiel i Marcin Malka. Partnerem inwestycyj-
nym Granarii jest Konsorcjum UBM Hotel Granary – w jej 
imieniu podpis pod aktem erekcyjnym złożyli Peter Obern-
huber i Sebastian Vetter. Poświęcenia placu budowy dokonał 
Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
- Jest to dzień historyczny – cieszył się prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz. – Wspólnie z partnerami z Belgii i Polski, 
czyli Immobel & Multibud, zbudowaliśmy partnerstwo pu-
bliczno-prywatne i właśnie przechodzimy do tworzenia ko-

lejnego etapu. Wyspa będzie znów 
miejscem wyjątkowym.
Oprócz hotelu i budynków miesz-
kalnych, inwestorzy wybudują 
m.in. kładkę z Długiego Pobrzeża 
na Wyspę Spichrzów, nową ma-
rinę, przebudują fragmenty ul. 
Chmielnej, Pożarniczej, Motław-
skiej oraz Most Stągiewny przero-
bią na zwodzony.
Zabudowa rozpocznie się na sa-

mym cyplu od czterogwiazdkowego hotelu zaprojektowane-
go przez pracownię projektową RKW z Dusseldorfu, którą 
kieruje architekt Wojciech Grabianowski (zaprojektował też 
gdański stadion na EURO 2012), oraz budynku mieszkalno-
usługowego zaprojektowanego przez Studio Architektonicz-
ne Kwadrat. Inwestycja została podzielona na 4 etapy. Ostat-
ni ma się zakończyć w 2023 roku.
W tej części Wyspy Spichrzów powstaje też inwestycja Deo 
Plaza. Inwestorem zespołu budynków jest spółka Zbigniewa 
Nowaka, prezesa Grupy Nowak i spółki celowej Deo Plaza. 
Prace trwają, a oddanie inwestycji planowane jest w drugiej 
połowie 2018 roku.
Anna Kłos

RUSZA ZABUDOWA 
CYPLA WYSPY SPICHRZÓW

POMORSKIE FIRMY 
NA CHIńSKICH TARGACH
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Twórcą i głównym organizatorem Fo-
rum pozostaje od początku Jacek Ja-
niszewski – obecnie przewodniczący 
Rady Programowej Stowarzyszenia 
Integracja i Współpraca. Już zaprosił 
wszystkich obecnych na jubileuszowe 
– XXV Forum, które ma się odbyć 12 
– 13 marca 2018. 
Od początku to jedno z najważniej-

WELCONOMy FORUM TORUń
W MIEŚCIE KOPERNIKA 
O NOWOCZESNEJ GOSPODARCE
fORUM GOSPODARCZE W TORUNiU WyROSłO NA TRZECi CO DO WAżNOśCi KONGRES GO-
SPODARCZy W POLSCE (PO KRyNiCy i KATOWiCACH) – PODKREśLił PODCZAS iNAUGURACJi  
XXiv EDyCJi WELCONOMy fORUM JAROSłAW GOWiN – WiCEPREZES RADy MiNiSTRóW, Mi-
NiSTER NAUKi i SZKOLNiCTWA WyżSZEGO.

OBLEGANy PRZEZ DZIENNIKARZy 
WICEPREMIER JAROSłAW GOWIN

szych wydarzeń gospodarczo-ekono-
micznych w kraju stara się być ponad 
politycznymi podziałami, ponieważ 
wymaga tego prawidłowy rozwój 
gospodarki. Tak było i tym razem. 
W trakcie pierwszego dnia toruńskie-
go forum wystąpili m.in. Jerzy Buzek 
- Przewodniczący Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii Parlamen-
tu Europejskiego (prowadzący I panel) 
oraz Wicepremier Jarosław Gowin, 
a gośćmi panelu byli: Krzysztof Jurgiel 
– Minister Rolnictwa i Rozwoju,Wsi 
oraz Jerzy Kwieciński – Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Rozwoju. W de-
bacie pod tytułem „Światowa gospo-
darka w obliczu zmian w Unii Euro-
pejskiej” otwierającej obrady wziął też 
udział Wiceprezes  Związku Banków 
Polskich – Mieczysław Groszek.

Najpierw uhonorowano ludzi, którzy 
w ostatnich latach najbardziej przy-
służyli się głównym ideom Forum. 
Nagrodę honorową „Ambasador In-
tegracji i Współpracy” otrzymali m. 
inn.: Stanisław Rakowicz – konsul 
honorowy Peru w Toruniu, Wojciech 
Maksymowicz – kierownik Katedry 
Neurologii i Neurochirurgii Uni-
wersytetu Warmińsko-mazurskiego 
w Olsztynie, słynny na całą Polskę,  
ponieważ w Uniwersyteckim Szpitalu 
Klinicznym, związanym z tą uczelnią, 
we współpracy z Fundacją „Akogo” 
Ewy Błaszczyk, przeprowadza się wy-
budzanie pacjentów z długotrwałej 
śpiączki, oraz prof. Jacek Kubica – pro-
rektor UMK, kardiolog ze Szpitala im. 
Jurasza w Bydgoszczy. 

OD LEWEJ: ORGANIZATOR FORUM JACEK JANISZEWSKI, PROF. WOJCIECH MAKSyMOWICZ, WICE-
PREMIER JAROSłAW GOWIN, KONSUL HONOROWy PERU W TORUNIU STANISłAW RAKOWICZ

UCZESTNICy FORUM

TEKST: Anna Kłos| ZDjĘcIA: Wiesław Malicki
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JEDNą Z NAJLEPSZyCH 
FIRM POMORZA

SZKUnER

GOSPODARKA MORSKA / www.expressbiznesu.pl

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe

PODCZAS „GALi EvENiNG PRACODAWCóW POMORZA” PREZES MiCHAł HERNiK ODEBRAł NA-
GRODę W KONKURSiE „POMORSKi PRACODAWCA ROKU”. SZKUNER ZWyCiężył W KATEGORii 
śREDNiCH PRZEDSięBiORSTW.

Jak mówił podczas gali prezes Michał Hernik – jest przy-
jemnie zaskoczony, że osiągnięcia peryferyjnie położonej 
firmy z Władysławowa zostały zauważone w Gdańsku przez 
komisję konkursową składającą się z fachowców w branży 
biznesu. Dla niego i jego współpracowników to naprawdę 
duża satysfakcja, bo wielu prorokowało, że Szkuner już to-
nie, a jest przeciwnie – firma wyłania się z trudnej fali. Do-
bre wyniki przedsiębiorstwa to także efekt działań  nowych 
władz Powiatu Puckiego, który jest właścicielem spółki oraz 
przeprowadzonego procesu naprawczego.

o oSiągnięCiaCH SzKuneRa 
PodCzaS nieCo PonaddWu-
LetnieJ PRezeSuRY MiCHała 
HeRniKa MóWi z uznanieM 
StaRoSta PuCKi JaRoSłaW 
białK:
Port rybacki we Władysławowie 
jest jedynym w Polsce portem, 
który jest własnością samorządu 
powiatowego a SZKUNER to ser-
ce portu. Kiedy tuż przed Bożym 

Narodzeniem 2014 roku, niczym prezent pod choinkę dla 
załogi, prezesem został Michał Hernik, sytuacja naprawdę 
była trudna. Wynik finansowy firmy to strata na poziomie 
3,6 mln złotych, do zagospodarowania było kilkanaście mln 
dotacji unijnych – z terminem wykorzystania do końca 
czerwca 2015, którego niedotrzymanie groziło odebraniem 
tych pieniędzy a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji już wszczęło procedury zmierzające do odebra-
nia SZKUNEROWI koncesji na remonty jednostek woj-
skowych – a zlecenia te były znaczącą pozycją przychodów 

części stoczniowo-remontowej 
przedsiębiorstwa. Wieloletnie 
zaniedbania w dziale infrastruk-
tury stoczniowej, zły stan tech-
niczny kutrów, fatalne warunki 
socjalne  - to już tylko szczegóły.

i udało Się!
Nowy prezes zaczął od rzeczy 
najpilniejszych i najważniej-
szych. Wszczęto procedury za-
mówień publicznych, aby unijne 

Nowy prezes zaczął od 
rzeczy najpilniejszych 
i najważniejszych. Wszczęto 
procedury zamówień 
publicznych, aby unijne 
pieniądze wydać w sposób 
sensowny i terminowy – 
z zachowaniem ostrych, 
czasochłonnych procedur 
administracyjnych
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SzKuneR istnieje od 1955 roku. Jego siedziba mieści 
się w porcie we Władysławowie. Jest to największy port 
rybacki w Polsce. Główną działalnością firmy są połowy 
na wodach Bałtyku oraz przetwórstwo ryb. „Szkuner” 
jest właścicielem 5 kutrów rybackich, poza tym posiada 
przestronne hale produkcyjne, nowoczesne maszyny 
i urządzenia do przetwórstwa ryb, chłodnie składowe na 
1200 ton oraz 800 ton, komory zerowe o zdolności prze-
chowywania 200 ton, a także szafy i tunel zamrażalniczy 
o zdolności zamrażania 80 ton/dobę. Jest producentem 
przetworów rybnych, świeżych, mrożonych. Produk-
cja odbywa się zgodnie z wymogami HAACP i  ISO 
22000:2005. Główne produkty „Szkunera” to filety świe-
że i mrożone z dorsza i śledzia, tusze śledziowe świeże 
i mrożone, szproty świeże i mrożone. Świadczy również 
usługi w zakresie przetwórstwa rybnego   z  powierzone-
go surowca. Ponadto istotny element przedsiębiorstwa 
stanowi stocznia remontowa, która przeprowadza re-
monty roczne i kapitalne zarówno jednostek własnych 
jak i obcych armatorów. „Szkuner” zarządza również 
portem we Władysławowie i świadczy usługi portowe, m. 
in. usługi przeładunkowe. Obecnie Spółka zatrudnia ok. 
225 stałych pracowników oraz ok. 60 wykonawców prac 
zleconych – głównie sezonowych.

pieniądze wydać w sposób sensowny 
i terminowy – z zachowaniem ostrych, 
czasochłonnych procedur admini-
stracyjnych. Już w lutym 2015 udało 
się wstrzymać działania MSWiA i za-
chować licencję na remonty jednostek 
służb mundurowych. Sukcesywnie za-
częły się pojawiać w firmie nowe urzą-
dzenia i linie produkcyjne,  co z jednej 
strony uczyniło pracę ludzi łatwiejszą, 
z drugiej sprawiło, że przybyło klien-
tów zamawiających wstępne usługi 
przetwórcze. 
W efekcie rok 2016 był kolejnym ro-
kiem obniżania przez Spółkę straty 
finansowej do około 1,2mln złotych. 
Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie 
konieczność nadrabiania wieloletnich 
zaniedbań w dziedzinie utrzymania 
infrastruktury – mówi prezes Michał 
Hernik. W 2016 roku w inwestycje in-
frastrukturalne zainwestowaliśmy ten 
1 mln złotych, ale było to konieczne. 
Najważniejsze, że Spółka zachowuje 
płynność finansową na bieżąco regu-
luje swoje zobowiązania oraz zapewnia 
stabilne zatrudnienie.

dużo zadań JeSzCze PRzed naMi 
– PRzYznaJą WSPóLnie PRezeS 
i StaRoSta

Planowana jest dalsza, stopniowa mo-
dernizacja infrastruktury portowej. 
Władze przedsiębiorstwa mają na-

dzieję pozyskać na to pie-
niądze z nowego unijnego 
programu rybackiego. Na 
inwestycje w porcie we-
wnętrznym (niezależnie 
od zewnętrznego, który 
jest w gestii Urzędu Mor-
skiego), potrzeba ok. 100 
mln złotych. Dofinanso-
wanie na jeden projekt 
może wynieść maks. 20 
mln złotych. Już zaczęły się 
nabory wniosków. Władze 
SZKUNERA  intensywnie 
pracują nad dwoma z nich, 
dotyczącymi miejsc bę-
dących w najgorszym sta-
nie technicznym – jest to 
nabrzeże zachodnie i na-
brzeża wraz ze slipem do 
remontu kutrów w stoczni.
W pionie działalności rybacko-prze-
twórczej koniecznością jest moderni-
zacja fabryki lodu która zaopatruje jed-
nostki rybackie stacjonujące w porcie. 
Wciąż myśli się o dalszej modernizacji 
zaplecza socjalnego i poprawie warun-
ków pracy na kutrach i w przetwórni.

oboK PRzetWóRStWa na
PRoStą WYCHodzi też dział
ReMontoWo-StoCznioWY
Coraz częściej pojawiają się nowi kon-
trahenci, niezależnie od lokalnych ar-
matorów tradycyjnie przeprowadzają-

cych tu remonty jednostek.  Kończony 
jest remont statku dla połowów krewe-
tek kolejnej jednostki remontowanej 
dla armatora holenderskiego w planach 
następne zlecenie. W połowie marca br. 
zapowiedziano wpłynięcie dwu jedno-
stek armatora duńskiego. Rozwija się 
współpraca z firmami stoczniowymi 
z rejonu Trójmiasta. Obecnie realizo-
wany jest kontrakt na zabezpieczenie 
antykorozyjne elementów stalowych. 
W roku 2017 planowany jest wzrost 
udziału w przetargach organizowanych 
przez Marynarkę Wojenną na remonty 
jednostek pomocniczych.
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To efekt podpisanej w Puławach umowy 
między Grupą  Azoty Kopalnie i Zakła-
dy Chemiczne Siarki „SIARKOPOL” 
Grzybów S.A. a Bałtycką Bazą Maso-
wą Sp. z o.o., której przedmiotem jest 
świadczenie usług przeładunkowo-skła-
dowych siarki granulowanej oraz siarki 
pastylkowanej luzem. W ciągu roku ma 
zostać przeładowane około 300 tys. ton 
tego surowca. Rozpoczęcie przeładun-
ku siarki nastąpi z początkiem 2018 
roku i potrwa co najmniej do końca 
2023 roku. Do składowania siarki zo-
staną zaadaptowane magazyny Bałtyc-
kiej Bazy Masowej w taki sposób, aby 
zostały spełnione wszystkie elementy 
związane z bezpieczeństwem i ochroną 
środowiska.
Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. są to 
specjalistyczne terminale do przeładun-
ku i składowania płynnych oraz syp-
kich nawozów sztucznych usytuowane 
w Porcie Gdynia. We wrześniu 1996 

roku została podjęta 
decyzja o jej utwo-
rzeniu przez Morski 
Port Handlowy Gdy-
nia (obecnie Zarząd 
Morskiego Portu 
Gdynia S.A) oraz Zakłady Azotowe 
„PUŁAWY” S.A. – obecnie Grupa Azo-
ty Zakłady Azotowe "PUŁAWY” S.A. 
Wspólnicy objęli po 50% udziałów.
Dzięki budowie Bałtyckiej Bazy Masowej 
Sp. z o.o., GA ZAP S.A. miały możliwość 
eksportowania nawozów przez własną 
bazę morską. Port Gdynia planował do-
stosowanie technologii przeładunków 
do wymogów UE, w tym budowy spe-
cjalistycznych baz przeładunkowo-skła-
dowych, uniezależnienia przeładunku 
od warunków pogodowych, zwiększenie 
wydajności przeładunku oraz skrócenia 
czasu załadunku statków oraz zwięk-
szenie przeładunków w Porcie Gdynia 
poprzez pozyskanie gestorów ładunków. 

Istotną poprawę ochrony środowiska 
uzyskano dzięki zastąpieniu emisji nie-
zorganizowanych pyłów do powietrza - 
z realizowanych usług przeładunkowo-
składowych nawozów sypkich luzem 
– na emisję zorganizowaną.
Bałtycka Baza Masowa jest najnowo-
cześniejszym terminalem morskim do 
obsługi nawozów płynnych i sypkich 
w Polsce oraz należy do najnowocze-
śniejszych terminali w obszarze Morza 
Bałtyckiego. Roczne zdolności przeła-
dunkowe wynoszą ponad 1 mln ton.
Terminale Bałtyckiej Bazy Masowej Sp. 
z o.o. usytuowane są w Porcie Gdynia 
przy Nabrzeżu inż. Wendy i Nabrzeżu 
Szwedzkim gdzie obsługiwane są statki 
o nośności do 40 tys. DWT.

bałtYCKa baza 
MASOWA ROZWIJA 
DZIAłALNOŚć

Aż 300 TyS. TON SiARKi ZOSTANiE PRZE-
łADOWANE W TERMiNALACH BAłTyCKiEJ 
BAZiE MASOWEJ, KTóRE ZLOKALiZOWANE 
Są NA TERENiE GDyńSKiEGO PORTU.
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TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: Zarząd Morskiego Portu Gdynia
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ZMPG SA spodziewa się, że w 2017 
roku do portu zawinie 67 statków pa-
sażerskich, czyli ponad dwukrotnie 
więcej niż przed rokiem. Dzięki temu 
liczba turystów morskich sięgnąć 
może ponad 30 tysięcy osób. Równie 
rekordowa będzie wielkość jednostek 
pasażerskich. Ich średnia pojemność 
brutto przekroczy 24 800 GT, nato-
miast średnia długość wyniesie aż 
170 metrów. Poprzedni rekord padł 
w roku 2009. Wówczas do Portu 
Gdańsk zawinęło 40 statków wy-
cieczkowych, które przywiozły na po-
kładzie blisko 17 tysięcy pasażerów.
Większość zapowiedzianych wy-
cieczkowców już wcześniej odwie-
dzało gdański port. Po raz pierwszy 
natomiast w Gdańsku będą gościć 
AidaCara, która zawinie do Gdańska 
dwukrotnie (16 i 30 czerwca), jed-
nostka Thompson Celebration, spo-
dziewana 19 lipca przy Nabrzeżu We-
sterplatte, oraz National Geographic 
Orion, zapowiedziany na 21 kwietnia 
i 13 maja.
Szczególnie wyczekiwane są statki ar-
matora Viking Cruises, które w tym 
roku odwiedzą Port Gdańsk aż 22 
razy. Nowoczesne siostrzane wy-
cieczkowce - Viking Star, Viking Sky 
i Viking Sea - będą największymi jed-
nostkami, jakie w tym roku zawiną do 

nabrzeży Portu Gdańsk. Każda z nich 
liczy przeszło 227 metrów długości 
i może przewieźć 930 pasażerów.
Zwykle statkami pasażerskimi za-
wijającymi do Gdańska były jed-
nostki pływające po Morzu Bałtyc-
kim, ewentualnie przy północnych 
wybrzeżach Europy. Teraz armator 
Viking Cruises, podjął decyzję o włą-
czeniu Gdańska m.in. do swojego naj-
dłuższego, bo aż 50-dniowego rejsu, 
który wieźć będzie, przez takie kraje 
jak Grecja, Czarnogóra, Chorwacja, 
Słowenia, Włochy, Monako, Hisz-
pania, Portugalia, Francja, Wielka 
Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, 
Polska, Estonia, Rosja, Finlandia oraz 
Szwecja. Pierwsze zawinięcie stat-
ków Viking Cruises spodziewane jest 
w Gdańsku już 7 maja na Nabrzeżu 
Westerplatte. Wszelkie sprawy agen-
cyjne statków armatora realizować 
będzie firma Sartori&Berger.
Sezon wycieczkowy 2017 w Porcie 
Gdańsk rozpocznie się zawinięciem 
statku National Geographic już nie-
bawem, bo 21 kwietnia. Zakończy 
się natomiast wyjątkowo późno - 29 
grudnia, kiedy to w Gdańsku spo-
dziewana jest wizyta wycieczkow-
ca MS Saga Sapphire, który spędzi 
w porcie aż dwa dni.

PORT GDAńSK:
WYJątKoWY Sezon 

WYCieCzKoWY

NADCHODZąCy SEZON WyCiECZKOWy W PORCiE GDAńSK 
ZAPOWiADA Się WyJąTKOWO. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Z WOJCiECHEM iWASZKiEWiCZEM, BURMiSTRZEM GiżyCKA 
ROZMAWiA GRZEGORZ DZięGELEWSKi

ZDjĘcIA: materiały prasowe

E-USłUGI
Stawiamy na
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Już w kwietniu w bliskim sąsiedztwie miasta będzie stacjo-
nował batalion nato. Czy takie nietypowe sąsiedztwo dla 
giżycka stanowić będzie wyzwanie lub problem? a może to 
szansa na promocję miejscowości wśród obcokrajowców? 
Jak przygotowujecie się do takiego sąsiedztwa?

- Podjęliśmy zespołowy wysiłek w celu zapewnienia kom-
pleksowej obsługi żołnierzy NATO. Przygotowywana jest 
anglojęzyczna informacja o wszystkich miejscach, usłu-
gach, bazie noclegowej dostępna zarówno w wersji web, 
jak i jako aplikacja na wszystkie systemy operacyjne do 
urządzeń mobilnych. Poza tym 
w jednostkach usługowych przygo-
towana jest oferta w języku angiel-
skim, na ten język przetłumaczono 
kalendarz giżyckich imprez, a firmy 
transportowe omawiają stworzenie 
specjalnej linii komunikacyjnej.

atutami miasta giżycka są atrakcyjne 
położenie i bogate walory krajoznaw-
cze i turystyczne. Czy w najbliższym 
czasie będą realizowane inwestycje 
(miejskie lub prywatne), które uatrak-
cyjnią ofertę turystyczną miejscowo-
ści? na czym będą one polegały?

- Tak. Rozpoczął się już projekt 
„zmiany oblicza” terenu plaży miej-
skiej w Giżycku. W tym roku po-
jawi się wreszcie plaża piaszczysta, 
następnie nowe ścieżki spacerowe 
i nowe inwestycje gastronomiczne 
– wszystko według koncepcji zago-
spodarowania plaży.
Kontynuowane są prace remonto-
we w Twierdzy Boyen – odbudowa 
warsztatu zbrojmistrza, remont am-
fiteatru, prawdopodobnie również 
kolejnego fragmentu muru Carno-
ta. Inwestycje prywatne to głównie 
inwestycje na Pasażu Portowym 
– tam spodziewamy się nowych 
przedsięwzięć związanych z ga-
stronomią, pokojami do wynajęcia 
i być może nowych punktów han-
dlowych. Planujemy także ogólno-
miejską wypożyczalnię rowerów.

Ważną inwestycją realizowaną w regionie jest remont kana-
łu niegocińskiego. Według doniesień prasowych inwestycja 
może sparaliżować i mocno utrudnić ruch w miejscowości 
podczas tegorocznego sezonu turystycznego. W jaki sposób 
próbujecie się Państwo przygotować do takich utrudnień?

- Przede wszystkim zostanie zoptymalizowany ruch w ka-
nale Giżyckim. Uzgodniliśmy również z wojskiem, policją 

i wójtem gminy Giżycko awaryjny przejazd przez tereny 
wojskowe do Pierkunowa.

a co z biznesem? W jaki sposób próbujecie przyciągnąć do 
miasta inwestorów? Czy w najbliższym czasie w miejsco-
wości i okolicach powstaną nowe zakłady fabryczne lub 
usługowe?

- Przygotowujemy wiele Miejscowych Planów Zagospo-
darowania Przestrzennego, aby przyspieszyć możliwość 
inwestowania w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach, 

ponieważ przez 10 lat nabrzeże Nie-
gocina nie doczekało się planu. Po-
dobnie teren całej „Wyspy Giżyckiej”. 
Ten obszar był mocno zaniedbany. 
Obserwujemy duże zainteresowanie 
branży hotelarskiej, ale bez MPZP 
nie ruszymy z miejsca. Podobnie ze 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Aby 
w ogóle o niej myśleć, zmieniamy za-
pisy Studium. Dotychczasowe w zasa-
dzie uniemożliwiały utworzenie SSE. 
W najbliższym czasie jeden z miej-
scowych dużych przedsiębiorców za-
mierza rozbudować swoją produkcję. 
Będzie to jeden z największych zakła-
dów produkcyjnych w okolicy. W tej 
chwili trwają procedury uzyskiwania 
pozwoleń.
Wiele mazurskich miejscowości an-
gażuje się programy i inicjatywy po-
magające w zakładaniu startupów. 
Czy giżycko również prowadzi takie 
działania albo planujecie się w nie 
zaangażować?
- My stawiamy na e-usługi nie tylko 
w administracji i dlatego wspólnie 
z innymi samorządami regionu we-
szliśmy w projekt Cyfrowe Mazury. 
W ramach projektu planujemy zyskać 
nowe usługi w zakresie transmisji 
danych dużej przepływności, co po-
zwoli na łatwe rozwijanie e-sklepów 
i e-biznesu.
Dodatkowo w zasobach miasta poja-
wi się wyniesiona platforma, na któ-
rej po pewnym czasie także biznes 

będzie mógł posadowić wirtualne ser-
wery i usługi. To wszystko pozwoli młodym i wykształ-
conym mieszkańcom Giżycka na rozwijanie biznesów na 
takich samych warunkach, jak to ma miejsce w dużych 
aglomeracjach miejskich. Nasz pomysł na startup to start 
w e-biznes, bo dziś świat to przecież globalna wioska, a e-
biznes to interes najbardziej dochodowy przy minimal-
nych środkach na starcie.
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chcesz 
zmienić 
miasto? 

WySTARTOWAłA TRZECiA EDyCJA WEJHEROWSKiEGO BUDżETU OByWATELSKiEGO 2017. 
W TyM ROKU NA JEGO REALiZACJę PRZEZNACZONO 1 MLN ZłOTyCH (950 TyS. Zł NA PROJEKTy 
iNWESTyCyJNE i 50 TyS. Zł NA NiEiNWESTyCyJNE).
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TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: wejherowo.pl 

NAPISZ 
PROJEKT!
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W tym roku Wejherowo włą-
czyło się do metropolitalnego 
budżetu obywatelskiego, któ-
ry w tym samym czasie będzie 
realizowany m.in. w Gdań-
sku, Sopocie, Gdyni oraz in-
nych miejscowościach z okolic 
Trójmiasta.
Do 30 kwietnia jest czas na 
zgłoszenie propozycji projek-
tów. Maksymalna wartość zgło-
szonego projektu inwestycyjnego nie może prze-
kroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyj-
nego – 10 tys. zł. Wniosek musi mieć poparcie co 
najmniej 50 mieszkańców Wejherowa. Głosowanie 
odbywać się będzie wspólnie z innymi samorząda-
mi - od 18 września do 2 października, a w połowie 
października ogłoszone zostaną wyniki.
- Realizacja dwóch poprzednich edycji Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego, pokazała ogrom-
ną aktywność i kreatywność wejherowian – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - 
Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy 
mogą uczestniczyć w zarządzaniu miejscem, w któ-
rym żyją, mogą proponować konkretne i ciekawe 

rozwiązania, a tym samym 
kreować jego przyszłość. Za-
chęcam zatem do aktywnego 
uczestnictwa w życiu Wejhe-
rowa i życzę, podczas przygo-
towywania projektów, wielu 
wspaniałych pomysłów.
- Sama procedura składania 
projektów i głosowania po-
zostaje bez zmian – doda-
je Arkadiusz Kraszkiewicz, 

skarbnik miasta. - Autorzy projektów muszą pa-
miętać, że propozycje działań muszą należeć do za-
dań własnych miasta, a także uwzględniać zasady 
legalności, gospodarności i celowości. Wzorem lat 
ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszka-
niec Wejherowa, który ukończył 16 lat.
Aby pomóc mieszkańcom w złożeniu prawidłowo 
napisanych wniosków miejscy urzędnicy organizu-
ją konsultacje, podczas których udzielają szczegó-
łowych porad. Pierwsze takie spotkanie już się od-
było, kolejne zaplanowane jest na wtorek 21 marca, 
a rozpocznie się w Filharmonii Kaszubskiej, ul. 
Sobieskiego 255, o godz. 18.00.

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄDY

Realizacja dwóch 
poprzednich edycji 
Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego, 
pokazała ogromną 
aktywność i kreatywność 
wejherowian – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. 
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JEDNyM Z KLUCZOWyCH WARUNKóW DOSTOSOWANiA KSZTAłCENiA ZAWODOWEGO DO POTRZEB PRA-
CODAWCóW JEST STAły ROZWóJ iNfRASTRUKTURy DyDAKTyCZNEJ W PLACóWKACH OśWiATOWyCH. 

WYżSza JaKoŚć 
kształcenia 

zawodowego

TEKST: Ewa Wajs | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Pamiętając o tym powiat wejherowski 
systematycznie unowocześnia bazę 
szkoleniową. Dzięki temu uczniowie 
mają do dyspozycji nowoczesne pra-
cownie zawodowe, laboratoria oraz 
specjalistyczne warsztaty praktycznej 
nauki zawodu.
Od kilku lat powiat wejherowski sys-
tematycznie modernizuje bazę dy-
daktyczną w powiatowych szkołach 
ponadgimnazjalnych. Jednym z ostat-
nich tego typu działań jest otwar-
cie w lutym br. w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 im. Hipolita 
Roszczynialskiego w Rumi, zmoder-
nizowanej pracowni zawodowej wy-
posażonej w najwyższej klasy sprzęt 
i urządzenia gastronomiczne. Dzięki 
tym zmianom powstała nowoczesna, 
dobrze wyposażona pracownia po-
zwalająca na pełną realizację prak-
tycznej nauki zawodu na kierunku 
kucharz.
- Staramy się regularnie podnosić po-
ziom kształcenia zawodowego w na-
szych szkołach poprzez inwestowa-
nie w nowoczesną bazę dydaktyczną 
– podkreśla Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. - W ten sposób stwa-

rzamy naszym uczniom  możliwość 
inwestowania w siebie i zdobywa-
nia wiedzy oraz umożliwiamy lepsze 
przygotowanie uczniów do egzami-
nów zawodowych.
Koszt inwestycji, która objęła remont 
i wyposażenie pracowni zawodowej 
w rumskim "Hipolicie", wyniósł 130 
tysięcy i został w całości sfinansowany 
ze środków Powiatu Wejherowskiego.
Warto przypomnieć, że początki pra-
cowni gastronomicznej w ZSP nr 2 
w Rumi sięgają 2000 r. Choć w na-
stępnych latach pracownia była po-
większana i doposażona, to dopiero 
aktualna modernizacja pozwoliła na 
spełnienie standardów HACCP, GHP, 
GMP wymaganych podczas przepro-
wadzanych egzaminów zawodowych.
- Ta szkoła jest najlepszym dowodem 
na dynamizm rozwoju szkolnictwa 
zawodowego w naszym powiecie. Od 
wielu lat realizujemy spójną politykę 
rozwoju szkolnictwa zawodowego, 
dzięki czemu pracownie kształcenia 
zawodowego w obecnym kształcie 
spełniają standardy wyposażenia dy-
daktycznego - zaznacza Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski.

Przypomnijmy, że w najbliższych czasie, dzię-
ki pozyskanym środkom unijnym na rozwój 
i podniesienie jakości kształcenia zawodowego 
w powiecie wejherowskim, powstaną dwadzie-
ścia trzy nowe pracownie zawodowe, a trzyna-
ście zostanie doposażonych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi 
od lat cieszy się zainteresowaniem młodzie-
ży. By ten stan rzeczy utrzymać oraz zachęcić 
uczniów do podejmowania nauki w rumskiej 
placówce, podjęto decyzję o zorganizowa-
niu 3 marca br. I Wojewódzkiego Konkursu 
Fryzjerskiego. 
- Chcieliśmy pokazać szerszemu gronu, jaką 
mamy ofertę kształcenia – mówi starosta.  - 
Zależy nam, żeby jak najwięcej młodych ludzi 
zachęcić do nauki w tej szkole, nie tylko z tere-
nu powiatu wejherowskiego, ale również z są-
siednich powiatów.
Warto szczegółowo zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną rumskiej placówki, która dzięki stale 
unowocześnianej bazie dydaktycznej staje się 
dobrym miejscem do podjęcia nauki na kie-
runkach zawodowych.
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Miasto Rumia dołączyło do inicjatywy 
Invest in Pomerania pomagającej w re-
alizacji inwestycji na Pomorzu podmio-
tom zagranicznym.
Jest to regionalna inicjatywa koordyno-
wana przez Agencję Rozwoju Pomorza. 
Oferuje ona potencjalnym inwestorom 
wsparcie w postaci m.in. przygotowanie 
pełnego raportu dotyczącego sytuacji 
gospodarczej regionu, przygotowanie 
raportu dot. zagadnień prawnych zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w Polsce, pomoc w kon-
takcie z lokalnymi władzami czy part-
nerami biznesowymi. Inwestor może 
liczyć także na pomoc w znalezieniu 
odpowiedniej powierzchni biurowej 
czy zorganizowaniu wizyty w interesu-
jącym go regionie.
– Jest to kolejne działanie, które w przy-
szłości może pozwolić na pozyskanie 
nowych inwestorów, także w Rumi. 
Cały czas szukamy atrakcyjnych part-
nerów chcących wykorzystać nasze 

miasto jako bazę dla swojej działalno-
ści. Obecność w Invest in Pomerania 
może przynieść nam w tym zakresie 
sukces – mówi Marcin Kurkowski, Za-
stępca Burmistrza.

inveSt 
in PoMeRania

130 hektarów – aż 
taki obszar, który 

w założeniu ma stać się terenami przeznaczonymi pod inwestycje, 
znajduje się w pólnocno-wschodniej części Rumi. Rumski samo-
rząd rozpoczął działania, mające na celu ich zagospodarowanie 
i ściągnięcie do miasta inwestorów. 
Dlatego niedawno powołano spółkę Rumia Invest Park - to jed-
nostka, której celem będzie kompleksowa opieka nad terenami in-
westycyjnym, położonymi na granicy miasta z Kazimierzem.   
– Chcemy, aby Rumia była miastem przyjaznym rozwojowi przed-
siębiorczości – tłumaczy Michał Pasieczny, burmistrz miasta. – 
Obecnie funkcjonuje tutaj wiele podmiotów gospodarczych, a ich 
liczba z każdym rokiem rośnie. Powołanie spółki Rumia Invest 
Park jest szansą na aktywizację lokalnych terenów inwestycyjnych, 
które obecnie nie przynoszą nam żadnych korzyści. 
Tymczasem wykorzystanie terenów i ściągnięcie inwestorów do 
Rumi spowoduje powstanie nowych, lepiej płatnych miejsc pracy 
dla mieszkańców oraz wygeneruje wpływy do budżetu z tytułu 
podatku od nieruchomości bez podnoszenia stawek (tym samym 

miasto będzie dysponować większymi środkami na inwestycje 
i działania społeczne w niedalekiej przyszłości).
– Obecnie najważniejszym zadaniem spółki będzie zdobywanie 
środków na uzbrojenie działek, odwodnienie terenu czy budowę 
dróg – mówi Agnieszka Rodak, naczelnik Wydziału Rozwoju Mia-
sta. – Takie działania znacznie podniosą atrakcyjność lokalnych te-
renów inwestycyjnych. Warto pamiętać, że Rumia jest w tej chwili 
jedną z niewielu optymalnych lokalizacji w pobliżu gdyńskiego 
portu, więc szanse na skuteczne pozyskiwanie partnerów są duże. 
Oprócz powołania spółki podjęto szereg działań zmierzających 
do uzbrojenia terenów. Zawarto porozumienia z PEWIK Gdy-
nia oraz Polską Spółką Gazowniczą, na mocy których powstaną 
nowe sieci: wodno-kanalizacyjne oraz gazowa w obrębie stref 
przemysłowych.
Tereny objęte opieką spółki znajdują się w okolicach ulic I Dywizji 
Wojska Polskiego, Kazimierskiej i Długiej. W planach jest stworze-
nie parku przemysłowego o powierzchni 20 hektarów. Potencjalni 
inwestorzy będą mogli w tym miejscu m.in. prowadzić działalność 
magazynową, produkcyjną, a także tworzyć centra logistyczne. 

Informacje na temat działalności
Invest in Pomerania odnaleźć 
można na stronie: 
WWW.inveStinPoMeRania.PL

TRWAJą PRACE 
nad PaRKieM
inWeStYCYJnYM

Osobą do kontaktu w sprawie terenów 
inwestycyjnych jest JaRoSłaW PodSiadło,
numer kontaktowy: 519-390-542.
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Sopot jest miastem, w którym mieszka się najlepiej w Pol-
sce – wynika z rankingu portalu RynekPierwotny.pl.

Portal przebadał ponad dwieście miast, w których miesz-
ka powyżej 20 tys. mieszkańców. Do stworzenia rankingu 
posłużyły dane Głównego Urzędu Statystycznego z grudnia 
2015 roku.
Dla wszystkich 219 analizowanych miast obliczono licz-
bę mieszkań (tzn. lokali i domów) na 1000 osób oraz po-
wierzchnię użytkową mieszkania w przeliczeniu na jedną 
osobę. Następnie za pomocą specjalnego algorytmu zostały 
przyznane poszczególne miejsca w rankingu. Według tych 
obliczeń Sopot uplasował się na pierwszym miejscu, wska-
zując na wysoką liczbę mieszkań, przypadających na tysiąc 

mieszkańców oraz metrażu domów i lokali.
Warto zaznaczyć, że Sopot konsekwentnie realizuje polity-
kę budowy nowych mieszkań komunalnych. W ostatnich 
latach oddano blisko 170 mieszkań. Obecnie trwają prace 
budowlane, w wyniku których 76 młodych rodzin z dzieć-
mi otrzyma mieszkania komunalne.

W SoPoCie 
MIESZKA SIę 
naJLePieJ

Angelika Cichocka i Paweł Tarnowski zostali najlep-
szymi sportowcami Sopotu 2016 roku. Lekkoatletka 
i deskarz uhonorowani zostali w trakcie Sopockiej 
Gali Sportu.

Paweł Tarnowski w ubiegłym roku wywalczył brązo-
wy medal na mistrzostwach Europy w windsurfingu 
w klasie RS:X. Cichocka odniosła natomiast życiowy 
sukces, zdobywając mistrzostwo Europy w biegu na 
1500 metrów. W kategoriach sportowców młodzieżo-
wych triumfowali Sebastian Walda, koszykarz UKS 7 
Trefl Sopot (kategoria U-16) i Magdalena Damaske, 

kapitan Atomu Trefla Sopot.
Za najlepszych trenerów uznano: Karola Czyż, szkole-
niowca rugbistów Ogniwa i Tomasza Chwiałkowskie-
go, trenującego koszykarzy UKS 7 w rocznikach: 2000, 
2002 i 2004. W klasyfikacji drużyn najlepszymi ogło-
szono rugbistów Ogniwa. 
Nie zapomniano też o tych, którzy łożą pieniądze na 
sport oraz organizują imprezy. Tytuł Mecenasa Spor-
tu otrzymały firmy: Trefl oraz Totalizator Sportowy. 
Sportową imprezą roku ogłoszono Sopot Beach Rugby. 
Rekreacyjna impreza roku to Sopot Street Challenge 
2016.

NAJLEPSI SPoRtoWCY 
uHonoRoWani
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Najważniejsze polskie nagrody po-
dróżnicze - Kolosy - wręczono w Gdyni 
w trakcie gali zamykającej 19. Ogólno-
polskie Spotkania Podróżników, Że-
glarzy i Alpinistów. 

W tym roku Super Kolosem uhonoro-
wano parę żeglarzy - Janusza i Joelle Kur-
biel „za całokształt dokonań żeglarskich, 
w szczególności za wiele znaczących rej-
sów na wody dalekiej północy połączo-
nych z badaniami naukowymi”. Kolos 
w kategorii „Podróże” trafił do Małgo-
rzaty Jarmułowicz i Zygmunta Leśniaka za indonezyjską podróż. Para od lat odkrywa trudno dostępne miejsca w Azji. 
Kategorię „Eksploracja jaskiń” wygrał Krzysztof Starnawski za konsekwencję w badaniu największej podwodnej jaski-
ni świata. W kategorii „Alpinizm” wygrał Andrzej Bargiel za rekordowo szybkie zdobycie siedmiu siedmiotysięczni-
ków i zdobycie na nartach Śnieżnej Pantery. Kategorię „Żeglarstwo” wygrał Szymon Kuczyński za 15-miesięczny rejs 
dookoła świata na łódce długości sześciu metrów. Wyczyn Roku to z kolei dokonanie Małgorzaty Wojtaczki, która jako 
pierwsza Polka samotnie dotarła na Biegun Południowy bez asysty i wsparcia.

KoLoSY za 2016 
ROK PRZyZNANE

Redakcja magazynu fDi przyznała 
Gdyni tytuł „Polskiego Miasta Przy-
szłości 2017/18”. Nagrodę w Cannes 
odebrał prezydent miasta Wojciech 
Szczurek. 
 
- Przyznany Gdyni po raz drugi z rzędu 
tytuł „Miasta przyszłości” daje powody 
do ogromnej satysfakcji, bo wskazuje, 
że osiągamy zamierzone efekty. To tak-
że docenienie wysiłku całej wspólnoty 
samorządowej, wkładanego w nowo-
czesny rozwój Gdyni – komentował na 
gorąco tuż po odebraniu nagrody prezy-
dent Wojciech Szczurek. 
Na potrzeby zestawienia analizie pod-
dano 50 polskich miast, które mogą po-
chwalić się największą liczbą tzw. bezpo-
średnich inwestycji zagranicznych. Na-
stępnie oceniono je w pięciu głównych 

kategoriach, tj. potencjału ekonomicz-
nego, udogodnień dla biznesu, kapitału 
ludzkiego i stylu życia, opłacalności oraz 
infrastruktury i łączności. W każdej 
z nich wyłoniono liderów dla miast du-
żych, średnich i małych.
Opracowano też ranking ogólny – bez 
podziału na wielkość miasta. Gdynia za-
jęła w nim 10. lokatę. W pierwszej trójce 
uplasowały się kolejno: Warszawa, Kra-
ków i Wrocław.
To nie koniec świetnych wyników Gdy-
ni, która zwyciężyła też w ogólnym ran-
kingu dla miast o średniej wielkości oraz 
została liderem kategorii „potencjał eko-
nomiczny” i „udogodnienia dla biznesu” 
wśród średnich miast. Pod względem 
„kapitału ludzkiego i stylu życia” oraz 
„infrastruktury i łączności” uplasowała 
się na czwartym miejscu.

gdYnia MIASTEM 
PRZySZłOŚCI
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Rozpoczyna się długo wyczekiwany remont za-
bytkowej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.  Będą 
to pierwsze tak duże prace od czasów powojennej 
odbudowy kościoła. 

W pierwszej kolejności konserwacja i renowacja 
obejmie dachy, elewację i okna świątyni. Przewidu-
je się wzmocnienie konstrukcji dachowej oraz cał-
kowitą wymianę jej poszycia. Odnowione zostaną 
zwieńczenia ścian szczytowych, kamienne portale, 
okna witrażowe oraz kościelne wieżyczki. Prace 
budowlane prowadzone będą przez firmy z Łodzi 
i Malborka. Podpisane z nimi umowy przewidu-
ją realizację tego etapu prac w ciągu osiemnastu 
miesięcy.
Na tym nie kończą się plany parafii. W  kolejnych 
latach ma się rozpocząć m.in. renowacja pomiesz-
czeń dawnej kotłowni i jej adaptacja na salę multi-
medialną. Powstanie w ten sposób nowoczesne cen-
trum edukacyjno-wystawiennicze. Ponadto projekt 
zakłada wyposażenie świątyni w systemy bezpie-
czeństwa, oznakowanie poszczególnych kaplic oraz 
konserwację słynnego zegara astronomicznego.
Remont wsparty jest pieniędzmi z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu 
to prawie 20 mln zł, z czego aż 12 mln przewiduje 
dofinansowanie unijne.

RUSZA WieLKi 
ReMont

Mikołaj Trzaska, Paweł Machcewicz 
i Andrzej Nowakowski zostali laure-
atami nagród „Splendor Gedanensis” 
za 2016 rok. Tytuł Mecenasa Gdańskiej 
Kultury przypadł firmie Ziaja.

Paweł Machcewicz został uhonorowa-
ny za stworzenie unikatowej wystawy 
stałej Muzeum II Wojny Światowej 
w Gdańsku. Za koncepcję merytoryczną 
i edytorską monumentalnej monografii 
„Sąd. Sąd Ostateczny Hansa Memlinga/
Judgment. The Last Judgment by Hans 
Memling” nagrodę otrzymał Andrzej 
Nowakowski. Mikołaj Trzaska odzna-
czony został za muzykę do filmu „Wo-
łyń”. Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała 
firma Ziaja Ltd. Zakład Produkcji Leków 
sp. z o.o. za wsparcie sponsorskie projek-
tów kulturalnych realizowanych przez 
Teatr Wybrzeże. 
Zaznaczamy, że do tegorocznej edycji 
gdańskich Splendorów zgłoszono ponad 
trzydziestu kandydatów i cztery firmy 
pretendujące do tytułu Mecenasa Kul-
tury. Spośród nich wytypowano dzie-
sięciu nominowanych do nagrody głów-
nej i cztery firmy wspierające działania 
kulturalne.

GDAńSKIE 
SPLendoRY 
WRęCZONE



PRENUMERATA:
biuro@expressy.pl

MagazYn 
Ludzi SuKCeSu

Nieważne, co Ty czytasz
ważne kto czyta o Tobie!
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Trwają prace nad organizacją 
jubileuszowego X Żuławskie-
go Rajdu Rowerowego, który 
tym razem przypadnie na 29 
lipca 2017 r. Żuławski Rajd 
Rowerowy jest stałym elemen-
tem wakacyjnego programu 
Gminnej Instytucji Kultury - 
Żuławskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Cedrach Wielkich 
i od 10 lat obejmuje swoim za-
sięgiem obszar niejednokrot-
nie wykraczający poza teren 
województwa. Celem rajdu jest 
promowanie turystyki rowero-
wej oraz poznawanie zabytków 
i ciekawych, mało znanych 
miejsc na Żuławach, obszarze 
Powiatu Gdańskiego i Trój-
miasta. W rajdzie co roku bie-

rze udział około kilkaset osób 
dorosłych, dzieci i młodzieży, 
ceniących turystykę rowerową 
i propagujących zdrowy styl 
życia. W tym roku, z uwagi na 
jubileuszowy charakter wyda-
rzenia, organizatorzy: Gmi-
na Cedry Wielkie i Żuławski 
Ośrodek Kultury w Cedrach 
Wielkich przygotowują szereg 
atrakcji w ramach przejazdu 
dlatego też do współtworzenia 
zaprosili wiele podmiotów, 
które coraz chętniej przystę-
pują do inicjatywy. Pierwszym 
z nich jest firma METRO-
STAV, z którą w dniu 8 marca 
2017 r. została podpisana umo-
wa dot. wsparcia finansowego 
wydarzenia.

MetRoStav oSzCzędnieJ i

 baRdzieJ eKoLogiCznie

Trwa remont domu podcieniowego w Miłocinie (gmina 
Cedry Wielkie). Wykonawcą robót jest Spółka EKOIN-
BUD RENOWACJE z Gdańska. W trakcie pierwszego 
miesiąca udało się wykonać następujący zakres robót: 

zbito tynki wewnętrzne; wykonano wewnętrzną instalację 
oświetleniową w sieni oraz oświetlenie ciągów komunika-
cyjnych (nowa instalacja jest energooszczędna, po zakoń-

czeniu prac rachunki za oświetlenie tych miejsc będzie 
ponosiła Gmina Cedry Wielkie), wymieniono instalację 

elektryczną wewnętrzną w mieszkaniach i dokonano 
odkrywki stropu na strychu. Prace przebiegają zgodnie 

z harmonogramem i powinny zostać zakończone zgodnie 
z podpisaną umową do 30 września br. Remont domu 

podcieniowego jest wykonywany ze środków UE”.

remont mocno 
zaawansowany

partnerem 
X żuławsKieGo 
RaJdu 
RoWeRoWego
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Trzy niezależne linie technologicznie do wytwa-
rzania produktów do kąpieli i do ciała oraz za-
pachowych świec powstaną w zakładzie produk-
cyjnym spółki Get Fresh Cosmetics w podstrefie 
Bartoszyce Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej 

Inwestycja realizowana przez firmę w Podstrefie 
Bartoszyce będzie polegała na zwiększeniu zdol-
ności produkcyjnych. W ramach projektu zakład 
wyposażony zostanie w nowoczesne linie techno-
logiczne oraz maszyny i urządzenia do produkcji 
kosmetyków i świec. Poniesione zostaną nakłady 
w wysokości co najmniej 500 000 zł oraz utworzo-
nych zostanie minimum 49 nowych miejsc pracy.
- W wyniku inwestycji powstaną trzy niezależne 
linie technologicznie do wytwarzania produktów 
do kąpieli i do ciała oraz zapachowych świec. Wy-
posażenie stanowisk pracy w specjalistyczne linie 
technologiczne, maszyny i urządzenia oraz wpro-
wadzenie istotnych zmian w organizacji produkcji 
pozwoli na znaczne rozszerzenie oferty zakładu 
oraz zwiększenie kręgu odbiorców i pozyskanie 
nowych klientów – tłumaczy inwestor.
Get Fresh Cosmetics sp. z o.o. produkuje kosme-
tyki do ciała na bazie naturalnych surowców oraz 

zapachowe świece. Spółka jest powiązana kapitało-
wo z Get Fresh Cosmetics Ltd. Kosmetyki sprzeda-
wane są pod marką Bomb Cosmetics w czterdzie-
stu pięciu państwach świata. Dzięki inwestycji Get 
Fresh Cosmetics sp. z o.o. stanie się zakładem pro-
dukcyjnym wyposażonym w najnowocześniejszy 
sprzęt do tworzenia kosmetyków, w którym praco-
wać będzie wyselekcjonowana kadra specjalistów.

producent KosmetyKów 
inWeStuJe W StRefie

50 tys. zł - tyle miasto przeznaczy na promocję poza granicami 
kraju. 
- W tym roku udało się zwiększyć fundusze przeznaczone na 
promocję poza granicami kraju - mówiKrzysztof Otoliński-
,dyrektor Biura Promocji. - W 2016 r. dysponowaliśmy kwo-
tą 40 tys. zł.  Pieniądze będą przeznaczone na działania mające 
na celu zwiększenie wiedzy na temat stolicy Warmii, budowa-
nia marki i pozyskiwania nowych ambasadorów miasta. Prio-
rytetem będzie promocja Olsztyna w miastach partnerskich. 
Miasto poszukuje chętnych do realizacji działań promocyjnych. 
W tym celu ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację za-
dań publicznych w zakresie promocji Olsztyna poza granicami 
Polski. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych. 
Oferty można składać do 30 marca.

zaGraniczna 
PRoMoCJa 
oLSztYna
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„Rowerem i kajakiem przez Olsztyn”, „Mi-
kołaj Kopernik w Olsztynie”, „Olsztyński 
ślad Ericha Mendelsohna” – to przykładowe 
tytuły ulotek turystycznych, które wydało 
Miasto Olsztyn. Wydawnictwa miały pre-
mierę  na Międzynarodowych Targach Tu-
rystycznych we Wrocławiu.
Seria wydawnicza ma charakter tematyczny 
i zawiera 10 tytułów: „Rowerem i kajakiem 
przez Olsztyn”, „Mikołaj Kopernik w Olszty-
nie”, „Pięć wieków unikatu! 500-lecie powsta-
nia tablicy astronomicznej Mikołaja Koper-
nika”, „Olsztyński ślad Ericha Mendelsohna. 
Bet Tahara – dom oczyszczeń gminy żydow-
skiej”, „Olsztyn dla seniora!”, „Od gotyku do 
neogotyku. Architektura sakralna Olsztyna”, 
„Odkryj stolicę Warmii i Mazur z aplikacją 
AudioTrip!”, „Zwiedzaj Olsztyn za darmo!”, 
„Parkowanie w centrum” oraz „Visit Olsztyn. 
Nocujesz, zyskujesz”.
-Ulotki powstawały przy współpracy z lokal-
nymi środowiskami, które na co dzień zajmu-
ją się tematyką, którą w nich poruszaliśmy – 
podkreśla szef ratuszowej promocji Krzysztof 
Otoliński. - Seria zadebiutowała pod koniec 
lutego na targach turystycznych we Wrocła-
wiu. Największym zainteresowaniem wśród 
osób zwiedzających nasze stoisko cieszył 
się informator „Rowerem i kajakiem przez 
Olsztyn”.

informatory 
o atRaKCJaCH 

tuRYStYCznYCH 
reGionu

Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski odwiedził 
targi Meble Polska 2017 w Poznaniu i wziął udział w uroczy-
stym wręczeniu nagrody jubileuszowej firmie Szynaka-Me-
ble. W tym roku przedsiębiorstwo świętuje 60-lecie istnienia.

O tym jak strategiczną branżą jest przemysł meblarski mówiła 
podczas ceremonii podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Jadwiga Emilewicz, która pogratulowała firmie z Warmii i Mazur 
dotychczasowych sukcesów i życzyła dalszego rozwoju. 
- Jesteśmy trzecim eksporterem w Europie, czwartym na świecie. 
Żadna inne branża nie urosła w takim tempie w ciągu całej trans-
formacji ustrojowej. Dlatego branża meblowa stała się jednym 
z projektów strategicznych – poinformowała wiceminister. O tym 
jak ważną branżą dla województwa warmińsko-mazurskiego jest 
przemysł drzewno-meblarski mówił natomiast wojewoda Artur 
Chojecki.
- Wiele firm sektora meblarskiego z naszego regionu ma już 
ugruntowaną pozycję na rynku. Jedną z nich jest właśnie Szyna-
ka Meble, która w ciągu tych kilkudziesięciu lat z małego zakładu 
stolarskiego zmieniła się w duże przedsiębiorstwo zatrudniające 
około 3,5 tysiąca osób i eksportujące do ponad 50 krajów z całego 
świata. Ich obecność na Targach z pewnością będzie dobrym ele-
mentem promocji regionalnego sektora meblarskiego, który jest 
jednocześnie jedną z inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur. 
I to właśnie inteligentne specjalizacje województw są obszarami, 
które mają największy potencjał rozwojowy do konkurowania 
nie tylko na arenie krajowej, ale i międzynarodowej, a więc także 
największe szanse, aby sięgać po środki finansowe przewidziane 
w nowej perspektywie unijnej – tłumaczył wojewoda.
Międzynarodowe Targi Poznańskie to okazja dla firm z Polski do 
pokazania całemu światu nowych rozwiązań w obszarze projek-
tów, funkcjonalności czy wzornictwa. Te największe kontraktacje 
meblowe w Europie Środkowo-Wschodniej przyciągają co roku 
tłumy handlowców z całego świata zainteresowanych zakupem 
mebli z Polski i stanowią obecnie jedno z najskuteczniejszych na-
rzędzi promocji eksportu.

WIZyTA 
na taRgaCH
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W dwudniowej konferencji Smart City 
Forum poruszającej tematykę usług 
poprawiających m.in. jakość życia 
mieszkańców miast poprzez wprowa-
dzenie inteligentnych rozwiązań wzię-
li udział przedstawiciele samorządów 
i firm z całej Polski.
Miasto Olsztyn było gospodarzem blo-
ku tematycznego "inteligentna infra-
struktura oświetleniowa a mobilność 
miejska", w ramach którego wicepre-
zydent Halina Zaborowska-Boruch 
prezentowała inteligentne rozwiązania 
zastosowane w Olsztynie.
- W Olsztynie konsekwentnie od kilku 
lat prowadzone są inwestycje związane 
z modernizacją oświetlenia ulicznego 
z zastosowaniem najnowocześniej-
szych rozwiązań - mówi wiceprezydent 
Halina Zaborowska-Boruch. - Wyko-
rzystaliśmy lampy LED, z urządzenia-
mi do sterowania i zdalnego nadzoru 
przy użyciu czujników ruchu. Badania 
potwierdziły, że wykorzystanie syste-
mu skutkuje oszczędnościamiw zu-
życiu energii na poziomie ponad 70 
proc. dla terenów rekreacyjnych i po-
nad 50 proc. dla ulic. Obecnie w syste-
mie funkcjonuje ponad 3,5 tys. latarń: 
ponad 900 oświetla tereny rekreacyjne 
(ścieżki piesze i pieszo- rowerowe) 
ok. 2000 latarń oświetla ulice i ponad 
600 ciągi rowerowe w sąsiedztwie ulic. 

Samorządowcy z Olsztyna podkre-
ślają, że system zarządzania oświetle-
niem miejskim jest stale rozwijany. 
Wykorzystuje infrastrukturę wybu-
dowana w ramach realizacji projek-
tu ITS takich jak stacje pogodowe, 
elementy ustalające strumienie ruch 
pojazdów, a docelowo zostanie zinte-
growany jako jedna z aplikacji ITS co 
daje możliwość sterowania nim w sy-
tuacjach zdarzeń drogowych z Miej-
skiego Centrum Sterowania Ruchem. 
W trakcie konferencji podczas panelu 
dyskusyjnego m.in. o usługach związa-
nych z elektronicznymi płatnościami 
opowiadał dyrektor Wydziału Infor-
matyki olsztyńskiego Urzędu Miasta 
Rafał Ruchlewicz.
-Olsztyn jako pierwsze miasto w Pol-
sce udostępniło mieszkańcom szereg 
usług elektronicznych związanych 
z płatnościami - opowiada dyrektor 
Wydziału Informatyki Rafał Ruchle-
wicz. - Wśród nich m.in. możliwość 
złożenia deklaracji podatkowej na 

olsztyn 
na Konferencji 
SMaRt CitY foRuM

Prezentacja inteligentnych rozwią-
zań dotyczących inteligentnej infra-
struktury oświetleniowej w Olszty-
nie była jednym z elementów konfe-
rencji Smart City Forum.

platformie edeklaracje.olsztyn.eu, 
czy opłacenia poprzez portal epo.
olsztyn.eu naliczonego podatku. 
W 2016 roku Olsztyn otrzymał głów-
ną nagrodę za najlepiej oświetlona 
gminę i miasto oraz nagrodę Skrzydła 
IT w kategorii e-usługi dla obywatela.
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Z Gdańska jest tu raptem niecałe 200 kilometrów. Dostrze-
gają to polscy przedsiębiorcy, którzy poszukują kontaktów 
i sfer współpracy. 
Region ten do roku 1945 stanowił część niemieckich Prus 
Wschodnich. Stolica niemieckiej prowincji Prusy Wschod-
nie (Królewiec) zdobyta została po długim oblężeniu 9 
kwietnia 1945 r. Po wojnie, na mocy traktatu poczdamskie-
go prowincja została zlikwidowana, a jej część północna 
odeszła do ZSRR. Związek Radziecki otrzymał ok. 1/3 ziem 
byłych Prus Wschodnich; tereny te stanowią obecnie ob-

szar obwodu. Obwód Kaliningradzki zajmuje powierzchnię 
około 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. Największy-
mi miastami są: Kaliningrad – 460 tys. mieszkańców, So-
wieck – 41 tys., Czerniachowsk - 37 tys., Bałtijsk -  35 tys. 
i Gusiew – 28 tys. Ludność obwodu liczy ok. 975 tys. osób. 
Gęstość zaludnienia wynosi 63,7 osoby na km2. Na tere-
nie obwodu zamieszkują następujące narodowości: Rosja-
nie 86,4%, Ukraińcy 3,7%,  Białorusini 3,6%, Litwini 1,1%, 
Ormianie 1,0%, Niemcy 0,8%, Tatarzy 0,5%. Na pozostałe 
2,8% składają się przedstawiciele 97 narodowości. Językiem 

OBWóD KALiNiNGRADZKi JEST REGiONEM fEDERACJi ROSyJSKiEJ, GDZiE POLSKi BiZNES JEST OBECNy. 
TO JEDNOCZEśNiE JEDyNy fRAGMENT ROSJi GRANiCZąCy Z POLSKą.

Kaliningrad 
czyli bliska… 
rosja

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe



W zaKReSie eKSPoRtu: 
usługi i materiały budowlane (dotyczy •	
to m.in. chemii budowlanej, materiałów 
wykończeniowych, pokryć dachowych, 
komponentów dla bloków okiennych, 
drzwi, materiałów z tworzyw sztucznych, 
kompozytowych i metali oraz wyrobów 
z drewna, m.in. płyt), 
maszyny rolnicze i urządzenia dla prze-•	
twórstwa rolno– spożywczego (analiza 
poziomu ofert powinna uwzględniać opła-
tę utylizacyjną obowiązującą w Rosji), 
urządzenia i rozwiązania środowiskowe, •	
w tym związane z gospodarką odpadami, 
opakowania (m.in. dla sektora •	
spożywczego), 
niektóre artykuły rolno – spożywcze (m.in. •	
wyroby piekarnicze i czekoladowe, przy-
prawy, dodatki spożywcze, wybrane prze-
twory owocowo – warzywne, snacki), 
niektóre komponenty i części motoryza-•	
cyjne (w powiązaniu z realizacją planów 
montażowo – produkcyjnych koncernów 
samochodowych), 
meble, głównie drewniane, •	
inne towary: dla domu (chemia gospo-•	
darcza, AGD, artykuły sanitarne), a także 
wyroby z papieru i tektury oraz wybrane 
artykuły przemysłu lekkiego (odzież 
z dzianiny, bielizna, stroje kąpielowe, 
obuwie), 
usługi turystyczne (w tym turystyka •	
medyczna). 

 W zaKReSie inWeStYCJi: 
przetwórstwo rolno – spożywcze i rolnic-•	
two (m.in. uprawy zbóż, plantacje owoców 
i warzyw, w tym projekty szklarniowe, 
hodowla mleczna i mięsna, hodowla pie-
czarek, hodowla ryb, przetwórstwo mięsa, 
owoców i warzyw, zwłaszcza ziemniaków), 
budownictwo i produkcja materiałów •	
budowlanych, 
projektowanie obiektów przemysłowych, •	
komunalnych i turystycznych, 
renowacja zabytków, •	
projekty środowiskowe. •	

W zaKReSie PRzeKazYWania 
PoLSKiCH doŚWiadCzeń/
WSPółPRaCa SzKoLenioWa: 

rolnictwo i sektor spożywczy, w tym rynki •	
hurtowe artykułów rolno – spożywczych, 
gospodarka komunalno – mieszkaniowa •	
i ochrona środowiska, 
mechanizmy funkcjonowania SSE •	
i klastrów, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, •	
polityka transportowa, rozwój infrastruk-•	
tury sportowej, 
organizacja dużych przedsięwzięć •	
sportowych, 
programy i metody szkolenia kadr, w tym •	
pod kątem planów rozwojowych OK (m.in. 
motoryzacja, branża rolno – spożywcza, 
budownictwo).

urzędowym jest rosyjski. We-
dług danych Państwowej Służ-
by Statystyki FR, w Obwodzie 
Kaliningradzkim 65% stano-
wią prawosławni, 5% katolicy, 
a pozostali to ateiści, agnosty-
cy i inni. Jednostką monetarną 
jest 1 rubel rosyjski (RUR) = 
100 kopiejek. Waluta rosyj-
ska jest wymieniana w krajach 
WNP oraz kantorach wielu in-
nych państw.
Obwód Kaliningradzki leży na 
południowym wybrzeżu Morza 
Bałtyckiego i jest najdalej wy-
suniętym na zachód regionem 
Rosji, położonym nad Bałty-
kiem. Terytorium obwodu od-
dzielone jest od reszty kraju 
obszarami innych państw, co 
stanowi o eksklawowym poło-
żeniu regionu.
Kaliningrad - to administra-
cyjne, przemysłowe, handlowe, 
naukowe i kulturalne centrum 
Obwodu Kaliningradzkiego. 
Odległość do Moskwy wyno-
si  stąd 1289 km, do Sankt Pe-
tersburga – 940 km, do Wilna 
(Litwa) - 350 km, do Rygi (Ło-
twa) - 390 km, do Warszawy 
(Polska) - 400 km, do Berlina 
(Niemcy) – 600 km, do Mińska 
(Białoruś) 510 km, do Kopen-
hagi (Dania) - 680 km, do Oslo 
(Norwegia) - 850 km.  Kali-
ningrad jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym w regionie. 
Kompleks transportowy obej-
muje transport kolejowy, lot-
niczy, wodny i samochodowy. 
Powierzchnia miasta wynosi 
22.303 ha, w tym: lasy - 1435 
ha, grunty rolne - 4448 ha, te-
reny pod wodą i bagna - 3631 
ha.

Wśród perspektywicznych sektorów 
współpracy (bazujących na opiniach pol-
skich przedsiębiorców oraz planach roz-
wojowych OK) można wymienić m.in.:
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Osiedle „Złota Reneta” to kompleks bu-
dynków pięciokondygnacyjnych zlokali-
zowanych w pięknym otoczeniu zieleni, 
terenów rekreacyjnych oraz zbiorków 
wodnych, gdzie możemy zaczerpnąć 
świeżego powietrza.  Deweloper Maku-
rat Invest ma do zaoferowania mieszka-
nia od 38 do 99 m2, są to zarówno kawa-
lerki, jak i mieszkania 2, 3 bądź też  5 po-

kojowe z antresolą.  Mieszkania są wy-
kończone z najwyższą precyzją. W każ-
dym z nich są antywłamaniowe drzwi 
wejściowe, videodomofon, czy wysokiej 
klasy grzejniki. Klatki schodowe są od-
dzielone od korytarzy, które prowadzą 
do poszczególnych mieszkań. Wszystkie 
lokale oraz kondygnacje są w pełni do-
stosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Zamieszkaj 
WYgodnie 
i noWoCzeŚnie

WyGODNiE, W WySOKiM STANDARDZiE, W PięKNyM 
OTOCZENiU i JEDNOCZEśNiE W POBLiżU CENTRUM MiASTA 
– W żUKOWiE POWSTAJE NOWE OSiEDLE MiESZKANiOWE. 

Cichobieżne windy od hali garażowej aż 
do najwyższego piętra są dużym udo-
godnieniem dla mieszkańców.  Na bar-
dzo wczesnym etapie budowy istanieje 
możliwość połączenia mieszkań. Lokale 
na parterze sa wyposażone w przydo-
mowy ogródek, na piętrach są balkony. 
Z kolei na najwyższym, 4 piętrze są prze-
piękne duże tarasy, z których możemy 
podziwiać piękno natury.
Samo mieszkanie to jednak nie wszyst-
ko, istotna jest również infrastruktura 
oraz otoczenie. Na osiedlu trwa budowa 
nowoczesnego, przystosowanego dla 
najmłodszych placu zabaw. W 7 budyn-
ku na parterze Deweloper przewidział 
usługi, czyli sklep spożywczy, aptekę czy 
też piekarnię. Dla osób lubiących aktyw-
ny tryb życia, będzie możliwość prze-
chowania rowerów w specjalnych po-
mieszczeniach do tego przeznaczonych, 
które również będą postawione w tym 
roku. Bardziej zmotoryzowani mogą za-
parkować swój samochód na miejscach 
naziemnych przy danym bloku bądź też 
wykupić prawo do wyłącznego korzysta-
nia z miejsca postojowego w hali gara-
żowej, która jest w każdym z budynków. 
Dzięki ścieżkom rowerowym miesz-
kańcy mogą dostać się w zaledwie parę 
minut do centrum Żukowa. Połączenie 
z Gdańskiem zajmuje około 15 minut 
jazdy samochodem. Mieszkańcy mogą 
również skorzystać z Kolei Metropolital-
nej, której stacja znajduje się zaledwie 10 
minut pieszo od osiedla. Na przestrzeni 
3 lat rozpocznie się budowy obwodnicy 
metropolitalnej, która w lepszy sposób 
skomunikuje Żukowo z Trójmiastem. 
Terminy realizacji: budynki A, B, C, i D 
są już gotowe, budynek E to I kwartał 
2018 roku z kolei budynki F i G to IV 
kwartał 2018 roku. 

MaKuRat inveSt SP. z o.o.
uL. gdańSKa 62, PęPoWo

tel. 607 030 845
tel. 695 991 400

sprzedaz@makuratinvest.pl

biuro sprzedaży mieszKań:
Osiedle Złota Reneta

ul. Jabłoniowa, Żukowo

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Wraz z Anną Poprawską, redaktor 
wydania albumu Homebook Design 
2016 sprawdzamy, jakie trendy kró-
lowały w naszych wnętrzach w ubie-
głym roku. 
Album Homebook Design, w którym 
zostały zaprezentowane efekty pracy 
najlepszych projektantów i biur ar-
chitektonicznych w kraju, ukazał się 
na rynku już po raz trzeci. Zdjęcia 
kilkudziesięciu różnorodnych aran-
żacji stanowią inspirację dla osób, 
poszukujących wskazówek podczas 
projektowania swojego wymarzone-
go wnętrza. 

inSPiRaCJe z daLeKieJ 
PółnoCY

Jednym z trendów, które podbiły na-
sze wnętrza w minionym roku był styl 
skandynawski. To przede wszystkim 
minimalistyczne, proste rozwiąza-
nia – także, jeśli chodzi o kolorysty-
kę. Pamiętajmy, że wąska gama barw 
nie musi być monotonna. Pomimo 
chłodnej kolorystyki, wnętrza w sty-
lu skandynawskim wydają się ciepłe 
i przytulne, a to dzięki wykorzystaniu 
dużej ilości drewna i naturalnych ma-
teriałów. Ciekawe dodatki w postaci 
stolików nocnych z surowych bali 
lub blatu z wypłowiałych - niczym za 
sprawą wody morskiej - desek to ory-

ginalne rozwiązania charakterystycz-
ne dla tego stylu. Możemy zestawić 
je z nowoczesnymi dodatkami. Połą-
czenie prostego, ciosanego stołu z no-
woczesnymi plastikowymi krzesłami 
stworzy nieoczywistą kompozycję 
korespondującą z minimalistycznymi 
meblami w reszcie pomieszczenia. 
- Styl skandynawski już od kilku se-
zonów nie traci na popularności – 
opowiada architekt wnętrz z portalu 
Homebook.pl, Anna Poprawska. - Jest 
prosty, uniwersalny, a co najważniej-
sze, sprawdza się nawet w niewielkich 
mieszkaniach. Pamiętajmy jednak, że 
nie musimy się go restrykcyjnie trzy-
mać. Może stać się punktem wyjścia, 
bazą dla naszego projektu. 

JAK URZąDZIć 
mieszkanie idealne
PO KUPNiE MiESZKANiA STAJEMy PRZED DyLEMATEM: JAK JE URZąDZić? W SZUKANiU 
iNSPiRACJi MOGą POMóC NiE TyLKO PROJEKTANCi WNęTRZ, ALE TEż RóżNEGO RODZAJU 
PUBLiKACJE: CZASOPiSMA, KATALOGi, ALBUMy i WiELE iNNyCH. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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noWe - StaRe WnętRze

Popularność eklektyzmu w wystroju wnętrz spowodo-
wana jest dużą dowolnością, jaką nam on daje. Łączenie 
różnych stylów i epok pozwala na pełną swobodę w pro-
jektowaniu, dzięki czemu możemy stworzyć niebanal-
ne i jedyne w swoim rodzaju aranżacje. Nowoczesność 
z klasyką, stare z nowym, minimalizm z prowansalskim 
detalem - każdy chwyt jest dozwolony, a my możemy po-
puścić wodze fantazji i eksperymentować z najróżniejszy-
mi zestawieniami. Pozornie niepasujące do siebie meble 
i dodatki mogą stworzyć idealnie współgrającą całość. 
W albumie Homebook Design 2016 znajdują się przykła-
dy zestawienia nowoczesnych mebli z kolekcją obrazów 
w bogato zdobionych ramach oraz odważne, nieoczywiste 
aranżacje łączące elementy klasyczne, vintage oraz indu-
strialne. W takim przypadku warto postawić na jednorod-
ną, spokojną kolorystykę, którą ożywimy pojedynczymi 
intensywnymi akcentami. Dzięki temu unikniemy chaosu, 
a przestrzeń będzie spójna i harmonijna.
 
futuRYStYCznY aSCetYzM

Minimalistyczne, proste formy i przestronne wnętrza były 
zdecydowanym faworytem jeśli chodzi o aranżację. Styl 
nowoczesny skradł serca miłośników designu i zawładnął 
tegoroczną edycją albumu Homebook Design. W projek-
tach przeważały odcienie szarości, brązu i beżu, a także 
delikatne pastele. Ascetyczne formy i zachowawcze kolo-

ry dają nam możliwość zabawy kontrastującymi wzorami 
i fakturami, bez ryzyka uzyskania chaotycznego efektu. 
Minimalistyczne wnętrze zostało ożywione poprzez ze-
stawienie ze sobą płytek o różnych wykończeniach i de-
seniach. Pomimo tego, że całość utrzymana jest w odcie-
niach czarni i szarości, dzięki temu zabiegowi wnętrze 
zyskało własny, niepowtarzalny charakter. Jednak praw-
dziwym hitem minionego roku są trójwymiarowe płytki 
i panele ścienne. Mogą być zastosowane na całej ścianie 
lub jej fragmencie. W połączeniu z delikatnym oświetle-
niem tworzą delikatny światłocień, który wprowadzi we 
wnętrzu przytulny klimat. Dodatkowo wykorzystanie ta-
kich paneli w kilku pomieszczeniach pomoże spoić całą 
koncepcję.
Miniony rok był – jak widać - różnorodny pod względem 
trendów w aranżacji wnętrz i ciężko wyłonić jeden domi-
nujący styl. 
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Zakończyła się budowa Trójmiejskiej 
Galerii Wnętrz City Meble. Obiekt 
właśnie otwiera się dla klientów. 

Galeria Wnętrz City Meble powstała 
w Gdańsku w miejscu dawnego TOP 
Shopping. W nowym centrum meblar-
sko-wnętrzarskim swoje przedstawiciel-
stwa otworzyły 64 firmy, które na łącznej 
powierzchni ponad 14 tys. mkw. oferują 
meble, sprzęt agd, dywany oraz wiele in-
nych artykułów dekoracyjnych i elemen-
tów wyposażenia wnętrz. Są to zarówno 
producenci krajowi jak i zagraniczni. 
Projekt budynku opracowany został 

przez trójmiejskie firmy architektoniczne 
Pol-Swed Projekt i M5A Architekci. Za-
mysłem autorów – jak sami podkreślają 
- było stworzenie obiektu dynamicznego 
w stylistyce i otwartego na miasto. Dzię-
ki dużej, przeszklonej witrynie, główne 
wejście odsłoni nowe, przestronne wnę-
trze budynku. Natomiast z chodnika 
głównej ulicy, Alei Grunwaldzkiej, pro-
wadzić będzie bezpośrednie i wygodne 
przejście do pasażu Galerii oraz restau-
racji, przed którą zaplanowano rozległy 
taras.
Inwestorem obiektu jest spółka City 
Pro. Otwarcie Galerii Wnętrz City Me-

ble w Gdańsku nastąpi już 25 marca. 
W dniach od 25 do 31 marca trwać 
będzie festiwal designu Yellow Week, 
podczas którego odbędzie się seria wy-
darzeń m.in. bezpłatne porady architek-
tów, warsztaty kreatywne, Targi Designu 
Bakalie i inne.

Design 
W GALERII

14,2 mld złotych – tak astro-
nomiczną kwotę wydali Pola-
cy na zakup nowych mieszkań 
w zaledwie 7 miastach – wyni-
ka z najnowszych szacunków 
NBP podsumowujących 2016 
rok. Jest to najwyższy wynik 
w historii.
Rok 2016 był dla deweloperów 
rekordowy pod wieloma wzglę-
dami. Nigdy wcześniej nie sprze-
dali oni tak wielu mieszkań i nie 
prowadzili tak wielu inwestycji. 
Do kolekcji rekordów trzeba też 
dodać kwotę jaką ze „skarpet” 
wyciągnęli Polacy, żeby kupić 
nowe mieszkania. W ostatnim 
kwartale 2016 roku było to po-

nad 3,6 mld złotych, czyli naj-
więcej w historii – wynika za 
wstępnych szacunków NBP.
Warto zauważyć, że statystyki 
opracowane są tylko na pod-
stawie danych z biur sprzedaży 
deweloperów i tylko na terenie 
7 miast (Warszawa, Wrocław, 
Kraków, Poznań, Gdańsk, Gdy-
nia i Łódź). 
Okazuje się ponadto, że gros 
zakupów nowych mieszkań re-
alizowana jest li tylko za gotów-
kę. Stricte gotówkowe zakupy 
stanowiły w 2016 roku 64 proc. 
wszystkich transakcji. Za pozo-
stałe 36 proc. przychodów de-
weloperów odpowiadały trans-

REKORDOWE WYDATKI 
NA MIESZKANIA

akcje z przynajmniej niewielkim 
udziałem kredytów. Można więc 
zaryzykować stwierdzenie, że 
w przypadku transakcji na rynku 
pierwotnym statystycznie mniej 
niż jedna trzecia ceny płacona jest 
kredytem. Reszta to gotówka.
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PoPuLaRna 

Poza doMeM
Wielkanoc 

RELAKSUJąCy ZABiEG ZAMiAST TRADyCyJNEGO śMiGUSA-DyNGUSA? DLACZEGO NiE. 
Z ROKU NA ROK CORAZ WięCEJ POLAKóW SPęDZA WiELKANOC POZA DOMEM. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Zdecydowanie częściej rezygnujemy z godzin spę-
dzonych w kolejkach oraz kuchni na rzecz czasu 
z rodziną i zasłużonego odpoczynku. Stawiamy 
na aktywność i maksymalne wykorzystanie czasu 
wolnego. Krótki spacer po obfitym śniadaniu wiel-
kanocnym nie jest szczytem naszych marzeń. Sa-
tysfakcjonuje nas dopiero kilkudniowa ucieczka od 
monotonni dnia codziennego.  

odPoWiednie MieJSCe

- O ile Boże Narodzenie kojarzy mi się wyłącznie 
z ciepłem domowego ogniska, o tyle Wielkanoc 
z chęcią spędzam poza domem – zapewnia Joanna 
Mielewczyk z okolic Gdańska. - W tym przypadku 
podstawę stanowi odpowiednie miejsce. Musi po-
siadać odpowiedni standard i przyciągać klimatem. 
Bez odpowiedniej atmosfery nie ma przecież świąt.
Wielkanoc poza domem wcale nie musi oznaczać 
zerwania z dotychczasową tradycją. Jednocześnie  
nie trzeba się obawiać, że święta spędzone w ten 
sposób nie będą się niczym różniły od zwykłego 
urlopu. Oferta popularnych hoteli tworzona jest 
bowiem w taki sposób, aby zapewnić gościom po-
czucie wyjątkowości danej chwili, a jednocześnie 
zdjąć z ich barków wiele obciążających obowiązków. 
Przeważnie nie brakuje w niej atrakcji, które pobu-
dzają aktywność i sprawiają, że święta nie kojarzą się 
wyłącznie z suto zastawionym stołem.

dyr. dyreKtor Hotelu sadova 

Spędzanie Świąt Wielkanocnych poza domem cieszy się coraz 
większym powodzeniem, gdyż pozwala na uniknięcie czaso-
chłonnych przygotowań, świątecznych porządków oraz zaku-
pów. Goście Hotelu Sadova w Wielkanoc zostaną podjęci spe-
cjalnie przygotowanym świątecznym śniadaniem, w którym nie 
zabraknie tradycyjnych potraw jajecznych czy białego barszczu. 
Ważnym atutem świątecznego wyjazdu jest też relaks z rodziną, 
czyli czas, który można spędzić na wycieczkach po mieście, 
zwiedzaniu okolicznych atrakcji czy odpoczynku w hotelu. Nasz 
hotel położony jest 5 minut spacerem od gdańskiej Starówki, 
jest zatem doskonałym miejscem dla gości chcących korzystać 
ze zwiedzania. Ponadto w hotelu znajduje się strefa wellness 
z basenem, sauną infrared, salą fitness oraz gabinetem zabie-
gów spa. Zatem nawet jeśli pogoda nie dopisze – można wraz 
z rodziną zrelaksować się na miejscu.

MAłGORZATA KOłNIERZAK

sales & marKetinG manaGer 
Quadrille conference & spa

Wielkanoc to dla Pałacu Quadrille intensywny okres. Odwie-
dzają nas przede wszystkim osoby szukające wypoczynku 
i ucieczki od świątecznych przygotowań, pragnące przeżyć ten 
czasu w wyjątkowym miejscu, które zadba o ich wygodę. Luk-
susowe Spa ze strefą wodną z 60 m2 basenem, saunami i ja-
cuzzi oraz 2 ha park idealny do gry w boule gwarantują relaks. 
Dodatkowo stała oferta hotelu zakłada takie aktywności jak 
masaż dźwiękiem, shiatsu czy jogę. Na życzenie organizujemy  
także zwiedzanie Trójmiasta z przewodnikiem, wycieczki rowe-
rowe, a nawet rejsy jachtem. 
Tematyka tych świąt idealnie wpisuje się w motyw przewodni 
naszej restauracji „biały królik”. W menu nie zabraknie tradycyj-
nych potraw wielkanocnych takich jak biała kiełbasa, barszcz 
biały (ale na gęsinie według autorskiego przepisu Szefa 
Kuchni).

MARTA DWORAK



 82    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

udanY WYPoCzYneK

- Nasza Strefa Aqua jest dostępna dla 
Gości od godz. 9 do 23, tak więc każ-
dy ma szansę na skorzystanie z wszyst-
kich atrakcji przygotowanych na ten 
świąteczny czas - przekonuje Dorota 
Karnikowska z Hotelu Wieniawa SPA 
&WELLNESS. - Chodzi między inny-
mi o basen z ławą z hydromasażem, 
saunę suchą i łaźnię parową z aromate-
rapią, rytuały saunowe, zabiegi na ciało 
oraz masaże. Do dyspozycji gości są też 
squash oraz korty tenisowe. 
Święta poza domem już dawno przesta-
ły być domeną podążających z duchem 
czasu singli. Obecnie to sposób na na-
ładowanie akumulatorów i udany wy-
poczynek wśród najbliższych. 

odRobina LuKSuSu

- Przy sprzyjającej pogodzie zaprosi-
my naszych gości do odpoczynku na 
świeżym powietrzu – zapewnia Marta 
Jabłońska, specjalista ds. marketingu 
Hotelu Almond Business & SPA. - Za-
oferujemy im spacer z kijkami - nordic 
walking, wycieczki rowerowe, a także 
możliwość wypożyczenia mini jachtu 
na indywidualną przeprawę Motławą. 
Nasz hotel nie zapomniał też o naj-
młodszych, którzy pewnością docenią 
zabawy z animatorami. Przygotowa-
liśmy dla nich malowanie pisanek 
i możliwość przyszykowania tradycyj-
nego koszyczka, poszukiwanie zajączka 
Wielkanocnego i śmigus – dygus na 
basenie w Lany Poniedziałek. 
Świąteczny weekend to też doskonały 
pretekst, aby podarować sobie odrobinę 
luksusu. Wiele hoteli w regionie oferuje 
wypoczynek połączony z odnową bio-
logiczną. W ramach takich pakietów 
można korzystać z licznych propozycji, 
tj. masaże, zabiegi pielęgnacyjne, czy 
konsultacje z dietetykiem.
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KierowniK sprzedaży i marKetinGu
Golden tulip GdańsK residence 

Nasz obiekt nastawiony jest na rodziny z dziećmi, którym oferu-
jemy mnóstwo udogodnień i atrakcji. To właśnie rodziny z dzieć-
mi najczęściej korzystają z naszej oferty, także tej świątecznej. 
Szczególnym zainteresowaniem wśród naszych gości cieszy 
się Wielkanoc, w trakcie której oferujemy specjalny program 
z animacjami dla dzieci i uroczystym śniadaniem wielkanocnym. 
Wskaźniki obłożenia naszego obiektu pozwalają przypuszczać, 
że tegoroczne Święta Wielkanocne będą rekordowe. Spowo-
dowane jest to zapewne ich bardziej wiosennym terminem. 
W ubiegłym roku Wielkanoc obchodziliśmy w marcu, a w tym 
roku przypada w połowie kwietnia. To sprawia, że ludzie chętniej 
przyjeżdżają nad morze. U nas mogą nie tylko oddychać powie-
trzem przepełnionym leczniczym jodem, ale i odpocząć od co-
dziennych obowiązków i spędzić czas z rodziną w wyjątkowym 
miejscu. 

ANDRZEJ POGORZAłA

specjalista ds. marKetinGu 
Hotelu almond business & spa

Obserwując rynek,zauważamy wzrost w krótkich podróżach 
Polaków. Coraz popularniejsze stają się wypady weekendowe, 
tzw. city break.  Widoczna jest również tendencja do spędzania 
rodzinnych świąt poza domem. W zeszłym roku zainteresowanie 
spędzeniem Świąt Bożego Narodzenia przeszło nasze oczekiwa-
nia. Podobnie zapowiada się tegoroczna Wielkanoc. Rezerwacje 
spływają codziennie, ale kumulacji zapytań spodziewamy się 
z początkiem kwietnia. Hotel Almond Business & SPA, który 
położony jest w sąsiedztwie Głównego Miasta Gdańsk, oferuje 
gościom wyjątkowy pakiet Wielkanocny. Podczas trzech dni 
wypełnionych po brzegi atrakcjami można skorzystać m.in. 
z wyśmienitych obiadokolacji przygotowanych przez cenionego 
szefa kuchni. Entuzjaści zdrowego trybu życia i filozofii SPA 
będą mogli skorzystać z nieograniczonego dostępu do jedynego 
w regionie bezchlorowego basenu.

MARTA JABłOńSKA

współwłaścicielKa Hotelu 
wieniawa spa&wellness 

Już od kilka lat widać wyraźną tendencję spędzania Świąt Wiel-
kanocnych poza domem. Miejsca w Hotelu****SPA Wieniawa 
rezerwowane są na długo przed świętami i hotel szybko wypełnia 
się gośćmi, którym oferujemy domową kameralną atmosferę. 
Dbamy o tradycyjny przebieg świąt. I tak np. w Wielką Sobotę 
przygotowane są koszyczki z tradycyjną święconką. Jak to jest 
w polskiej tradycji - stół wielkanocny jest suto zastawiony. Nie 
może zabraknąć żadnych smakołyków i łakoci. W Wielką Niedzie-
lę gościmy Kapelę Kaszubską. W ten sposób chcemy zapozna-
wać gości z naszą kulturą kaszubską i regionalnymi tradycjami. 
Jest jeszcze jeden niezwykle istotny powód, dla którego tak 
chętnie korzystają z oferty Wielkanocnej: goście chętnie wyko-
rzystują tych kilka wolnych dni na relaks, zabiegi SPA i pierwsze 
wiosenne spacery. Nasza okolica jest bardzo atrakcyjna pod tym 
względem. Samo położenie Pałacu Wieniawa na terenie ponad 3 
hektarowego zabytkowego parku bardzo cieszy gości. Do tego 
bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Darżlubskiej zachęca do 
joggingu, wycieczek rowerowych i pieszych. Na naszych gości 
czekają rowery i kije do uprawiania nordic walkingu. 

DOROTA KARNIKOWSKA
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WItOLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Zdrowy styl życia stał się bardzo mod-
ny i nie tylko modny, a wręcz pożąda-
ny. Uprawiając sport, jedząc bezglute-
nowo, nie paląc papierosów stajemy 
się członkami nieformalnych grup, 
z którymi się utożsamiamy. Gra w gol-
fa w Portugalii, loty paralotnią nad 
egejskim wybrzeżem Turcji, fotogra-
fowanie w Maroku, sztuka kulinarna 
we Włoszech, kitesurfing na Rodos, 
Fuerteventurze, Wyspach Zielonego 
Przylądka lub nad morzem Czerwo-
nym w Egipcie. 
Kitesurfing to sport wodny, odmiana 
surfingu, tyle, że elementem napędo-
wym nie jest żagiel tylko czasza spa-
dochronu. Idealnym miejscem do uprawiania tej dyscypliny 
jest jedna z wysp kanaryjskich Fuerteventura co w wolnym 
tłumaczeniu oznacza   „silny wiatr”. Rzeczywiście wyspa jest 
wyjątkowo wietrzna z czego cieszą się miłośnicy podnieb-
nych ewolucji. Można tu pływać przez cały rok a najlepszymi 
plażami są tu szerokie i białe Corralejo na północy i   Costa 
Calma oraz  Morro Jable na południu. Gdy amatorzy spor-
tów szaleją w wodzie , jest czas dla tych którzy oprócz słod-
kiego „nicnierobienia” na plaży czuja potrzebę odkrywania. 
Warto odwiedzić Bantecurię choćby po to by skosztować se-
rów, z których słynie wyspa oraz lokalnego rumu z miodu 
palmowego. 
Kilka godzin lotu dzieli Fuerteventurę od Wysp Zielonego 
Przylądka, egzotycznego archipelagu, gdzie piękną, słonecz-
ną pogodą możemy cieszyć się cały rok. Wyspa Sal to mek-
ka kitesurfingu, można tu bez problemy wynająć potrzebny 
sprzęt, wykupić lekcje z instruktorem i w pięknych okoliczno-
ściach przyrody nabyć nowych umiejętności. Wyspy to także 
nie lada gratka dla miłośników wędkarstwa i to takiego przez 
duże „ W” bo można tu załapać naprawdę taaaaką rybę!
W uroczej miejscowości Santa Maria znajduje się przytulny 
kościółek, gdzie można posłuchać tradcyjnych, energetycz-
nych gospelowych pieśni. Stare Miasto Ribeira Grande de 
Santiago jest najstarszą europejską miejscowością subtropi-
kalną która  została wpisana na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO[15] oraz zaliczona do siedmiu cudów byłych kolo-
nii portugalskich

Dla tych, którzy po krótkim locie chcie-
liby od razu wskoczyć do wody i złapać 
za sznurki ogromnego latawca świetną 
destynacją będzie najcieplejsza z wysp 
greckich, Rodos. Na wyspie jest jed-
no szczególne miejsce, gdzie nie tylko 
pływanie ale i rozmawianie o pływaniu 
stanowi element kultu kitesurfingu, jest 
to Prasonisi. Miejsce gdzie  wody dwóch 
mórz, Egejskiego i Śródziemnego styka-
ją się, tworząc przepiękny i niecodzien-
ny krajobraz. Wody obu akwenów róż-
nią się kolorem i strukturą co powoduje 
niezwykłe zjawisko. Warto przekonać się 
o tym osobiście. Na Rodos pływamy od 
maja do października. W wolnych chwi-

lach nie można sobie odmówić wycieczki do lindos, miastecz-
ka z plątaniną białych uliczek, nad którym góruje antyczny 
Akropol. Stolica wyspy, miasto Rodos to przede wszystkim 
starówka i port morski z którego można przeprawić się do 
pobliskiej Turcji oraz na zabudowaną w wenecjańskim stylu 
grecką Symi, słynącą z połowu naturalnych gąbek. 
Ostatnim już miejscem, o którym nie mogę nie wspo-
mnieć w kontekście sportów wodnych jest Egipt. Kierunek, 
który znów wraca do łask naszych klientów. Idealne wa-
runki do „ ostrzenia deski” panują tu w Dahabie na pół-
wyspie Synaj oraz w środkowej części kraju w  El Gounie  
 
Ze względu na doskonałe warunki wiatrowe El Gou-
na jest już bardzo dobrze znana na świecie jako spot ki-
tesurfingowy. Płytka woda i równy wiatr wzdłuż brze-
gu sprawiają, że wielu turystów przylatuje tu właśnie po 
to by spróbować tego sportu lub w pełni aktywnie wyko-
rzystać urlop w jednym z najlepszych spotów na świecie.  
W samej El Gounie istnieje już pięć baz kitesurfingowych 
w tym jedna IKO - baza RedSeaZone.polska.
W chwilach wolnych od porywów wiatrów warto jest spró-
bować  nurkowania, nawet gdy dysponujemy podstawowym 
sprzętem czyli maska, rurka, płetwy. Bogactwo podwodnego 
świata nie ma sobie równych w tej części globu. 
Nieograniczone możliwości podróżowania, stawiania sobie 
nowych wyzwań, realizowania pasji to nasz cel i zarazem naj-
większa przyjemność, którą możemy dzielić się z Państwem.

pociągnijmy 
za sznurki!



 86    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

SPRAWDZiLiśMy OfERTę NOWyCH LOKALi 
GASTRONOMiCZNyCH GDAńSKA i SOPOTU.

noWe LoKaLe 
w Trójmieście

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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KuCHnia neaPoLitańSKa W SoPoCie

Napoli Mia to włoska restauracja/pizzeria, która od nie-
dawna działa przy ulicy Podjazd 2 w Sopocie. Specjalność 
lokalu to kuchnia neapolitańska. Goście, którzy przyzwy-
czajeni są do polskiego wydania włoskiej pizzy mogą być 
więc zaskoczeni pizzą serwowaną w sopockim lokalu. Piz-
za neapolitańska cechuje się bowiem wilgotnym ciastem 
w środku, nie kroi się więc jej w trójkąty tylko samemu kroi 
w kawałki i składa jak kanapkę. Nic też dziwnego, że taką 
pizzę jada się rękami. 
Oprócz pizzy (ceny rozpoczynają się od 18 złotych) w so-
pockim lokalu można zjeść także makarony, owoce morza 
i dania mięsne.

dziCzYzna 
We WRzeSzCzu

Lokal znajduje się na terenie Gdań-
skiego Centrum Strzeleckiego przy 
ulicy Jaśkowa Dolina 114 i powstał na 
miejscu Gościńca Myśliwskiego.
Specjalnością restauracji jest dziczy-
zna, lokal serwuje dania polskiej kuch-
ni. W menu można znaleźć takie danie 
jak np. zupa myśliwska, schab z dzika 
i pierogi dzikie.
- Nasza restauracja otoczona terenem 
zielonym, jest doskonałym miejscem 
na rodzinny obiad, kolację, randkę czy urodziny w gronie 
przyjaciół – podkreślają właściciele lokalu.
Według zapowiedzi właścicieli lokalu Dziki Gon wyróżnia 
się doskonałą kuchnią, opartą na lokalnych produktach 
i profesjonalną, miłą obsługą. 
Lokal obsługuje również imprezy okolicznościowe.

fRanCuSKa KuCHnia 
W CentRuM gdańSKa 

Corrèze to pierwsza restauracja, 
która powstała na osiedlu Bra-
bank, przy ulicy Stara Stocznia 
i w pobliżu Muzeum II Wojny 
Światowej. 
- W Correze każdego dnia roz-
pieszczamy naszych gości pysz-
ną kuchnią śródziemnomorską 
z francuskim twistem. Serwuje-
my owoce morza, ryby i woło-
winę od sprawdzonych francu-
skich dostawców. Codziennie 
rano wypiekamy świeże chleby, 
bagietki i pyszne torty bezowe – 
podkreślają właściciele lokalu.
W karcie lokalu można znaleźć 
takie dania jak: zupa cebulowa (14 zł), bulion z ryb (19 zł), kaczka 
marynowana w malinie ( 38 zł), chrupiące małże( 38 zł) i chrupią-
ce małże (38 zł).
W ofercie lokalu, który działa także jako koktajl-bar można zna-
leźć także autorskie drinki i koktajle. 

WłoSKie Menu 
Pod noWYM adReSeM

Allora to włoska pizzeria, która od 
niedawna działa pod nowym, gdań-
skim adresem (ul. Grobla III 1/6 D, na 
rogu ulicy Świętojańskiej). Lokal jest 
prawdziwie włoski, bez kompromisów 
– serwuje dania przygotowane ze 
składników z tego kraju, Szef Kuchni 
i obsługa również jest z Włoch. 
Specjalnością gdańskiego lokalu jest 
pizza na cienkim cieście, w ofercie 
można znaleźć także szeroki wybór 
win. Ceny zaczynają się od 15 zł, naj-
droższa potrwa kosztuje poniżej 50 
złotych.
Wygląd lokalu jest kameralny i dosyć 
minimalistyczny, pizzeria jest prze-
stronna i jasna. 
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Święta poza domem to sposób, aby znaleźć czas tylko dla swoich 
bliskich i cieszyć się obecnością rodziny, a z drugiej strony cele-
brować Wielkanoc z daleka od zabieganej codzienności. Miej-
scem idealnym na taki pobyt jest położony tuż u brzegu Bałtyku 
sopocki Hotel Sheraton, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.
Wielkanoc, gdy nie musisz martwić się o jej organizację, jest 
wyjątkowym okresem. Wszystko zaplanowane, przygotowane, 
czeka na Wasz przyjazd. A hotel Sheraton, to gwarancja naj-
wyższej jakości. Na gości czekają tu świąteczne śniadania pełne 
wybornych i tradycyjnych smakołyków. Szef kuchni, 
Krystian Szidel i szef cukierni, Andrzej Frelak, już od 
dawna planowali menu, które będzie kwintesencją 
wielkanocnych smaków i aromatów. W zależności 
od czasu pobytu na gości czekają rozmaite bufety, 
jak na przykład Bufet Rybny w Wielką Sobotę. Śledź, 
pstrąg, dorsz, flądra, bałtycki łosoś, tuńczyk, makrela 
czy karmazyn są tu głównymi bohaterami wybornych dań, jak 
cytrynowa zupa rybna, francuskie ciasteczka z musem z pstrąga, 
pieczony filet z dorsza czy tatar z łososia. Wielkanocne bufety, 
niedzielny i poniedziałkowy, zachwycą bogactwem tradycyj-
nych potraw. 
„Chcemy, by nasi goście cieszyli się polską tradycją świętowania 
Wielkanocy, a ważnym jej elementem są tradycyjne dania. Wiel-
kanocne jaja z rozmaitymi farszami, pasztet z zająca, domowe 
wędzone mięsa i wędliny z chrzanem, pascha czy mazurki to 
obowiązkowy repertuar świątecznego stołu” – mówi Krystian 
Szidel. 

Nie zabraknie też i innych atrakcji. Pakiet Wielkanocny oferuje 
wstęp do strefy Spa Experience, która w sopockim hotelu She-
raton jest bardzo bogata i obejmuje basen, aromatyczną łaźnię 
parową Hammam, saunę Infrared, łaźnię solankową, saunę 
fińską, misę lodową, grotę deszczową, basen do hydroterapii, 
tepidarium oraz Sheraton Fitness. Można tu się wspaniale zre-
laksować i doskonale zregenerować, ale też aktywnie spędzić 
czas w nowoczesnej siłowni. Mnóstwo atrakcji czeka też na 
najmłodszych. Gry i zabawy z animatorkami, dekorowanie 

pisanek, malowanie mazurków, prace plastyczne, 
gry video i filmy animowane, a także wielkanocne 
polowanie na pisanki ukryte w hotelu dostarczą 
dzieciom bogactwa wrażeń i zapewnią wspaniałą 
zabawę.
Pobyt nad morzem to marzenie wielu rodzin. Poza 

ofertą hotelową mogą również spędzić aktywny 
czas na plaży, która pierwszymi wiosennymi dniami zachęca 
do długich spacerów. Nie mniej atrakcyjna jest lokalna oferta 
Sopotu, najpopularniejszego w Polsce kurortu, który oferuje 
gościom różnorodne opcje spędzania czasu. 
Warto podjąć decyzję już dziś i w ten wyjątkowy czas spotkać 
się nad morzem, w tak fascynującym miejscu, jakim jest so-
pocki Hotel Sheraton, popularny także wśród mieszkańców 
Trójmiasta, którzy rokrocznie spotykają się w nim z rodzinami 
podczas świątecznych bufetów, by wspólnie z bliskimi celebro-
wać Wielkanoc.

Wielkanoc
KiEDy ZBLiżA Się WiOSNA, POJAWiA Się ODWiECZNE PyTANiE: A JAK W TyM ROKU SPęDZiMy WiELKA-
NOC? TRADyCyJNE DOMOWE śWięTOWANiE JEST OBECNiE RóWNiE POPULARNE JAK RODZiNNE Wy-
JAZDy POłąCZONE Z WiOSENNyM WyPOCZyNKiEM. 

TEKST: materiały prasowe | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

Analiza sylwetki to drugi, równie ważny jak 
analiza kolorystyczna, element dobrej styliza-
cji, zwłaszcza u mężczyzn.  W sylwetce, jaka-
kolwiek by ona nie była, najbardziej liczą się 
proporcje poszczególnych części ciała, a nie 
tylko wymiary i kształty.  Stylowy mężczyzna 
to nie dandys, który staje się ofiarą mody. .Sty-
lowy i prawdziwie elegancki mężczyzna to taki, 
który umie wybrać to, co dla niego najlepsze. 
W jego szafie powinny znajdować się rzeczy 
pasujące do jego osobowości i stylu życia.
Mamy co najmniej kilka sposobów określe-
nia figury. Oprócz „literkowego”, który stano-
wi podstawę, odwołam się do dwóch innych, 
równie popularnych. Pierwszy to figury geo-
metryczne – dla Panów myślących matema-
tycznie. Drugi adresowany jest do wyobraźni 
mężczyzn, którzy lubią jeść. Do nich bardziej 
przemówią „smaczne i przyjazne” odpowiedni-
ki owoców i warzyw. I tak, w naszej klasyfikacji 
będziemy mówić o literkach i ich obrazkowych 
formach, żebyś czuł się pewnie i komfortowo: 

Y – odwrócony trójkąt (lub pietruszka)
A - trójkąt (lub gruszka)
O - koło (lub jabłko) 
H - prostokąt (lub papryka)
I - linia (lub ogórek) 

Mówiąc o typach sylwetek trudno nie zauwa-
żyć, że moda i tu odcisnęła wyraźne piętno 
czasu.  Jak wiadomo zmieniały się one na 
przestrzeni wieków: od rubensowskich peł-
nych kształtów, aż po niemal anorektyczną 
sylwetkę Carla Lagerfelda,  który wypromował 
modę na dostojną, dystyngowaną chudość.
Obecnie, już od kilkudziesięciu lat, za synonim 
męskości uważana jest sylwetka y, przypomi-
nająca odwrócony trójkąt na finezyjnej stopce.  
Ponieważ ta właśnie sylwetka okrzyknięta zo-
stała kwintesencją męskości, panowie chętnie 
do niej dążą. Próbując zbliżyć się do ideału, 
nie traćmy z pola widzenia ani nie rezygnujmy 

z innych wspaniałych walorów własnej syl-
wetki. Nie jest przecież nigdzie powiedziane, 
że jedynie słuszna męska sylwetka to właśnie 
odwrócony trójkąt. Jakkolwiek jest ona speł-
nieniem marzeń krawców (ale tylko w swojej 
niezbyt „napakowanej” formie), bo najłatwiej 
i najładniej można  wyeksponować jej walory, 
to indywidualne upodobania są przecież różne. 
Niezależnie jednak od tego, co się nam podoba 
a co nie, niezależnie też od nazewnictwa i sym-
boli warto znać sprawdzone sposoby dobrej 
stylizacji, dopasowanej do Twoich potrzeb. 
Dzięki zastosowaniu takiej wiedzy będziesz 
umiał - z jednej strony doskonale wyekspono-
wać wszystkie swoje męskie atuty - z drugiej  
okryć mgiełką tajemnicy to, z czego nie jesteś 
szczególnie dumny. Będziesz też wiedział, jak 
za pomocą dobrze dobranych ubrań, uzyskać 
doskonałe proporcje - klucz nienagannego 
wyglądu.  
Szczegółowe opisy wszystkich sylwetek i  
wskazówki na temat doboru ubrań znajdziesz 
w książce mojego autorstwa: „Ubierz (J)Ego”. 
A póki co przedstawiam Ci poniżej w pigułce 
generalne zasady dotyczące właściwego do-
boru ubrań.
Najważniejszą rzeczą jest noszenie ubrań we 
właściwym rozmiarze: ani za obszernych, ani 
za ciasnych. Pierwsze wyglądać będę worko-
wato, bezkształtnie. A drugie sprawiać będą 
wrażenie, jakbyś gwałtownie przytył i nie zdą-
żył zmienić garderoby. 
Poczucie komfortu i wspaniały wygląd zapew-
niają tylko właściwe i aktualne rozmiary no-
szonych ubrań.  Pamiętać jednak należy rów-
nież o tendencjach, np. spodnie odpowiedniej 
szerokości i długości. Przy właściwym doborze 
ubrań generalna zasada jest taka, żeby najbar-
dziej wydatne części ciała zmniejszyć optycz-
nie, a tam, gdzie nam „czegoś” brakuje dodać 
optycznie. Raz jeszcze powtórzę: proporcje, to 
klucz do sukcesu.

Jaką jesteś 
sylwetką?

MIęDZy RUBENSEM 
A LAGERFELDEM, 

cz
yl

i…
gRażYna PatuRaLSKa

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)Ego”
www.stylwwielkimmiescie.pl
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artysta to ten, który tworzy 
dzieła w oparciu o własną 
koncepcję, nadając im niepo-
wtarzalny charakter. to twój 
zawód? 

Rzeczywiście, twórczość otrzymuje niepowtarzalną pie-
czątkę twórcy. Tak jest również z moją pracą. W obu swo-
ich fachach, zarówno reżyserskim, jak i konferansjerkim, 
przepuszczam efekt końcowy przez siebie. Nawet chyba 
się specjalnie nad tym nie zastanawiam. Idę za głosem 
serca. Za tym, jak w danej chwili tworzenia czuje. Wiem, 
że publiczność zaczyna „słuchać” wtedy, kiedy mówimy 
do niej po prostu prawdziwe. A prawdę można osiągnąć 
wtedy, gdy wkładamy w wypowiedź naszą duszę. 
Jeśli zaś chodzi o bycie artystą, cóż, ale artystą się nie jest, 
artystą się bywa.

aktor, reżyser, konferansjer. Która z tych ról jest dla Ciebie 
najważniejsza?

Każda z nich ma swoje miejsce i znaczenie. Aktorem 
jestem z wykształcenia. Spędziłem wiele lat na deskach 
gdyńskich teatrów. To mój warsztat, moje doświadczenie. 
Jednak w pewnym momencie odkryłem, że absolutnie 
magiczne jest stanie po drugiej stronie rampy scenicznej. 
Kreowanie świata, możliwość nieograniczonej wypowie-
dzi - to mnie zafascynowało w reżyserii.
Owszem, czasem chciałbym wrócić na scenę, nie wyklu-
czam tego. Dzisiaj jednak realizuję się jako reżyser. Przy 

okazji, co bardzo ważne dla 
mnie, udało mi się w tym roku 
zrealizować jedno z większych 
marzeń artystycznych, a mia-
nowicie reżyserię na deskach 

Opery Bałtyckiej w Gdańsku - miejsca, gdzie przez 30 lat 
czołowymi solistami byli moi dziadkowie, Leokadia Bo-
rowska Podsiadły i Jerzy Podsiadły. To wielka satysfakcja 
oraz ogromna radość.
Jednocześnie wyspecjalizowałem się w pracy konfe-
ransjera. W pracy, którą także bardzo lubię. Daje ona 
mi wiele satysfakcji. Dzięki niej mam ciągły kontakt ze 
sceną i estradą. Dlatego te dwie działalności prowadzę 
równolegle.

najważniejsze dotychczasowe realizacje i największe ar-
tystyczne marzenia?

Hmm.. to zawsze trudne pytanie. Myślę, że konferansjer-
sko to wydarzenia ważne i znaczące, takie jak chociażby 
inauguracja Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, czy uro-
czystości z okazji 90-lecia miasta Gdyni. Jeżeli chodzi 
o marzenia, to zapewne związane są z telewizją.
A reżysersko, tak jak mówiłem wcześniej, współpraca 
z Operą Bałtycką, ale także ważne spektakle zrealizowa-
ne na scenie Centrum Kultury w Gdyni, takie jak „Balla-
dyna”, „W małym dworku”, czy realizowana obecnie „So-
nata Belzebuba”, której premierę zaplanowano na maj.
Mam wiele marzeń, sporo planów i wielki apetyt na 
przyszłość.

Z TOMASZEM PODSiADły, 
AKTOREM, REżySEREM 
i KONfERANSJEREM 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA 
MOCHNACZ.

idę za głoSeM serca
PO DRUGIEJ STRONIE RAMPy 

JEST MAGICZNIE

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Hanna Bakuła – malarka i pisarka, autorka 
kilkunastu książek m.in " Pierwszy krąg", "Sa-
miec alfa czyli jak wytrzymać z facetem”. Stała, 
wieloletnia felietonistka „Playboya” i „Urody”. 
Jest absolwentką wydziału malarstwa warszaw-
skiej ASP. Portretowała m.in.:Liv Ullmann, 
Daniela Olbrychskiego, Agnieszkę Osiecką. 
Całe lata 80. XX w. spędziła na Manhattanie. 
Projektowała tam m.in. kostiumy i scenografię 
do spektakli na Broadwayu, za które wyróżnił 
ją „New York Times”. Osoba kontrowersyjna, 
znana z ciętej i celnej riposty. Mówi o sobie, że 

jest soft-feministką.Prowadzi fundację propa-
gującą kulturę polską za granicą, wspiera dwa 
domy dziecka, organizuje festiwale muzyki 
Franciszka Schuberta.
Spotkanie z nietuzinkową artystką poprowadzi-
ła dziennikarka Radia Gdańsk, Beatę Szewczyk. 
Jakub Kornacki, aktor Teatru Miejskiego w Gdy-
ni czytał fragmenty książki Pani Hanny Baku-
ły „Wnuczkożonka, czyli jak utrzymać laskę”. 
W czasie spotkania można było nabyć książ-
ki oraz zaprojektowane przez artystkę szale 
i chusty.

nietuzinKoWe 
spotkanie 

W HaffneRze
W SOPOCKiM HOTELU HAffNER ODByłO Się SPOTKANiE 
PRZEPEłNiONE PASJAMi NiEZWyKłEJ KOBiETy – HANNy BAKUły. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Zlokalizowana jest na najniższym 
poziomie budynku, 14 metrów pod 
ziemią. To opowieść o tragicznym 
doświadczeniu II wojny światowej, 
o jej genezie i skutkach, o ofiarach 
i sprawcach, o bohaterach i zwykłych 
ludziach. 
- Liczymy na to, że wystawa, którą 
udostępniamy zwiedzającym, stanie się 
przedmiotem ogólnonarodowej deba-
ty, a dla cudzoziemców wielką lekcją 
polskiej historii. Muzeum II Wojny 
Światowej wpisuje nasze doświadcze-
nie w kontekst europejski i światowy, 
dzięki temu lepiej można zrozumieć 
jego cechy szczególne, ale także wspól-
ne z innymi narodami. – wyjaśnia 
Prof. Paweł Machcewicz, Dyrektor 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdań-
sku - Muzeum i wystawa są dziełem 
nie tylko historyków, scenografów, 

architektów, ale także tysięcy ludzi, 
którzy przekazali nam swoje rodzinne 
pamiątki. Współtworzą one naszą opo-
wieść, nadają jej autentyzm, sprawiają, 
że przeszłość staje się czymś bardzo 
żywym, pełnym emocji.
Powstaniu Muzeum II Wojny Świa-
towej towarzyszyła idea utworzenia 
instytucji, która ukazywałaby drugą 
wojnę światową, łącząc perspektywę 
polską z doświadczeniami innych 
narodów europejskich. Siedziba, za-
projektowana przez gdyńskie Studio 
Architektoniczne „Kwadrat”, znajduje 
się przy placu Władysława Bartoszew-
skiego, nad Motławą, blisko historycz-
nego centrum miasta.
Wystawę główną tworzą trzy bloki 
narracyjne: „Droga do wojny”, „Groza 
wojny” oraz „Długi cień wojny”.

Otwarcie 
Muzeum 

i i  WoJnY 
ŚWiatoWeJ 
W gdańSKu

ZDjĘcIA: materiały prasowe

W gdańskim Wrzeszczu (przy ulicy Partyzantów 6) po-
jawi się  AïOLI inspired by Gdańsk, czyli inspirowana 
Gdańskiem miejska kantyna.
Według zapowiedzi AïOLI inspired by Gdańsk zaoferuje 
nie tylko przygodę ze śródziemnomorskim smakiem 
w wersji fast food gourmet, ale też środowisko artystycz-
ne zabierając gości w rejs po wodach sztuki - zarówno 
tej przez duże S, jak i wywodzącej się z ulicy. W lokalu 
pojawić się mają aktywności sportowe i inicjatywy spo-
łeczne -  począwszy od dziecięcej edukacji po aktywizację 
miejscowych seniorów. Twórcami projektu są współau-

torzy konceptów 
gastronomicznych 
takich jak AïOLI 
Cantine Bar Café 
Deli Plac Konstytucji 
5 i ul. Świętokrzyska 
18, MOMU oraz 
Banjaluka w stolicy. 
Liczba gości odwiedzających te miejsca sięga nawet 1500 
osób dzienne i wciąż rośnie. Za projekt lokalu odpowiada 
architekt Marta Lew.

miejsKa Kantyna

fot. Paweł Kwiatkowski

PLACóWKA JEST NAJWięKSZyM 
HiSTORyCZNyM MUZEUM W POLSCE, 
JEGO WySTAWA GłóWNA, ZAJMUJE 
POWiERZCHNię NiEMAL 5 TyS. M2.
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SPotKanie 
kobiecej 

iniCJat YWY

W sopockim  hotelu Haffner w Sopocie odbyło się 68 Ogól-
nopolskie Spotkanie Biznesowe Przedsiębiorców z cyklu 
Konferencji Biznesowych Make Your Business Better.

Spotkanie zostało zaplanowane tak, aby podpowiedzieć 
współczesnym właścicielom małych i średnich firm jak roz-
wijać swoje biznesy wykorzystując do tego najnowsze trendy, 
narzędzia i skuteczne techniki. Wieczór zgromadził przedsta-
wicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski 
- m.in. z Pomorza, Wielkopolski i Małopolski. Wśród nich 
były  członkinie Lady Business Club, adeptki i uczestniczki 
Akademii Marki z Klasą Tematem spotkania był  „Klient na 

całe życie, czyli koniec ciśnienia w sprzedaży”
 Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania na temat eduko-
wania swoich klientów jako alternatywy do przeszkadzania 
w osobistym procesie zakupowym. Dowiedzieli się także, ze   
sprzedaż polega teraz na dostarczeniu właściwej treści dokład-
nie w momencie, w którym kupujący tego potrzebuje.
Prelengentami spotkania byli: Radosław Protaziuk (prowadzi 
szkolenia w obszarze rozwoju i zarządzania zespołem sprzeda-
żowym, zarządzania przez cele, negocjacji, rozwoju biznesu), 
Kamila Wrocińska (konsultant biznesowy, rekruter i trener 
sprzedaż) i Emilia Bartosiewicz (ekspert budowania osobistej 
marki w sieci, twórczyni i prezes Lady Business Club).

o KlientacH i  sprzedaży 
na sopocKim spotKaniu

Zapraszamy!

W sobotę 1 
kwietnia odbę-
dzie się uroczyste, 
inauguracyjne 
spotkanie nowej 
kobiecej inicjaty-
wy w Trójmieście 
- Ladies in Red. 

Spotkanie odbędzie się w so-
pockim hotelu Haffner. Tytuł 
inauguracyjnego spotkania to 
"Spełniona czyli jaka?".
- Tworzymy nowe miejsce, nową 
jakość dla kobiet aktywnych, 
młodych duchem, przedsiębior-
czych i kreatywnych chcących 
rozwijać siebie, swoje pasje 
i umiejętności, których wspólną 
cechą jest chęć rozwoju osobi-
stego, zmiany własnego życia na 
lepsze oraz dążenia do pełnego 
spełnienia – podkreślają organi-
zatorki spotkań "Ladies in Red".
Uczestniczki inauguracyjnego 
spotkania maja otrzymać dawkę 
rozwojowej wiedzy popartej 

doświadczeniami i po-
znają inspirujące ko-
biety, które realizują się 
w tym co robią, które 
są praktykami biznesu. 
Podczas premierowego 
spotkania Maria Got-

kiewcz (kreatorka Ladies in Red, 
trener ds psychologii pozytywnej 
oraz kreatorka wizerunku) opo-
wie w obrazowy sposób, tym co 
nas hamuje przed spełnieniem 
i szczęściem oraz jaki jest główny 
klucz do tego aby je osiągnąć. 
Amelia Szaposznikow (kreatorka 
Ladies in Red, przedsiębiorca, 
mentorka biznesu) wprowadzi 
uczestników w świat przedsię-
bioroczości i rozwoju biznesu. 
Zapowiedziano także wystąpienie 
Soni Kuraś ( psycholog i psycho-
terapeutka Dance Movement 
Therapy), która zainspiruje do 
odkrywania kobiecej energii 
i potencjału po przez taniec i pra-
cę z ciałem.
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Uczestniczki Klubu Marka jest 
Kobietą spotkały się w Hotelu 
Nadmorskim. Zorganizowano 
tam spotkanie "Najpiękniesjze 
emocje z Klubem Marka jest 
Kobietą".
Podczas wiosennego spotkania 
mowiono m.in o budowaniu mar-
ki własnej, poruszano także tematy 
rozwoju osobistego.

Ogólnopolskie spotkania z cyklu 
"Marka jest kobietą" dedykowane 
są przedsiębiorczym kobietom 
szukającym realizacji w życiu za-
wodowym i osobistym, motywacji 
do działania i inspiracji. W ramach 
projektu mogą dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem oraz czerpać 
pozytywną energię ze wspólnego 
działania. 

fot. Piotr Wieliczko

EMOCJE 
NA WIOSENNYM 
SPOTKANIU

O eventach 
i  Karierze

W gdańskim hotelu  Focus Premium odbyła się  trzecia trój-
miejska edycja Biznes kocha Kobiety. Marka ta wspiera kobiety 
w karierze na etacie, a także rozwijaniu własnych biznesów.

Podczas spotkania, uczestniczki dowiedziały się jak skutecznie 
rozwijać karierę pracując na etacie oraz  jak z sukcesem, rozwi-
jać swoją firmę.  Wojciech Plona, doradca z zakresu budowania 
i wdrażania strategii biznesowych, właściciel marki Plona Con-
sulting, pokazał autorskie narzędzia, które wspierają każdy biznes: 
wypróbowany klucz wspierający podejmowanie właściwych, 
biznesowych decyzji oraz sposób na skuteczne zarządzanie pro-
jektami.Ewa Żołądek z firmy Intel, zarządzająca zespołem wspo-
magającym zatrudnianie w regionie EMEA, podpowiadała uczest-
niczkom, w jaki sposób przygotować się do awansu w firmie, jak 
budować profesjonalnie swoją markę zawodową. 
Podczas kolejnej prelekcji, Aleksandra Szczęsna, Dyrektor jednego 
z oddziałów PKO BP, przedstawiła ciekawy produkt - IKZE, czyli 
formę oszczędzania dająca najwyższe korzyści podatkowe. 
Na zakończenie spotkania wystąpiła Fatima Zblewska, właścicielka 
agencji eventowej VIP EVENT, która podzieliła się swoją wiedzą 
na temat trendów w tej branży na 2017 rok.
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Mecz Atomu Trefla Sopot z Polskim Cukrem Muszynian-
ką oglądała najliczniejsza publiczność w historii żeńskich 
klubowych rozgrywek siatkarskich w Polsce. W ERGO 
ARENIE zgromadziło się aż 9 137 kibiców! Sopocki klub 
tym samym poprawił własny rekord 8 558 widzów, usta-
nowiony  podczas ubiegłorocznego finału. 
O tym, że podczas meczu Atomu Trefla z Polskim Cu-
krem Muszynianką będą bite rekordy frekwencji, wia-
domo było już od dłuższego czasu. Dzięki współpracy 
Stowarzyszenia Trefl Pomorze ze Zrzeszeniem Kaszub-
sko-Pomorskim na to spotkanie dotrzeć miały tysiące 
uczniów pomorskich szkół, którzy uczą się na co dzień 
języka kaszubskiego. Ich udział w spotkaniu ekip z Sopo-
tu i Muszyny był zwieńczeniem konkursu plastycznego 
„Aktywne Kaszuby”, którego laureaci nagradzani byli 
w przerwach siatkarskiego starcia.
Z dnia na dzień liczba grup chętnych na udział w tym wi-
dowisku rosła i ostatecznie zamiast spodziewanych 4 000 
dzieci, do ERGO ARENY zawitało aż 6 088 uczniów ze 
137 kaszubskich szkół! Ich grono uzupełnili oczywiście 
fani, którzy od lat wspierają sopocki zespół. Wspólnie 
stworzyli oni na trybunach znakomitą atmosferę i usta-

nowili nieosiągalny dla innych wynik – 9 137 widzów na 
meczu siatkówki żeńskiej w Polsce.
- Jesteśmy wdzięczni każdemu kibicowi, który w ponie-
działek pojawił się na trybunach. Na szczególne podzię-
kowania zasługują oczywiście organizacje odpowiedzial-
ne za to, że na mecz mogło dotrzeć aż tak wielu młodych 
Kaszubów – Stowarzyszenie Trefl Pomorze i Zrzeszenie 
Kaszubsko-Pomorskie. Dziękujemy także dyrektorom 
i nauczycielom każdej ze 137 szkół, których uczniowie 
dziś zagościli na trybunach. Wielu z nich w poniedział-
kowe popołudnie po raz pierwszy pojawiło się na me-
czu siatkówki. Jesteśmy przekonani, że wyniosą z ERGO 
ARENY znakomite wspomnienia i jeszcze nie raz zagosz-
czą na naszym spotkaniu. 
Po drugim secie poniedziałkowego starcia ustanowiono 
jeszcze jeden rekord. W długiej przerwie spotkania w hali 
na granicy Sopotu i Gdańska fani zrobili niesamowity ha-
łas, sprawiając, że ERGO ARENA stała się najgłośniejszą 
siatkarską halą w Polsce! Przy współpracy z trójmiejskim 
studiem gier RabbitGames sopocki klub zmierzył, iż po-
ziom natężenia dźwięku osiągnął 115 dB, co jest porówny-
walne z hałasem emitowanym przez silnik samolotowy!

9  1 37  oS ób 
na  t RYbu naCH!
MECZ ATOMU TREfLA SOPOT Z POLSKiM CUKREM MUSZyNiANKą OGLąDAłA NAJLiCZNiEJSZA 
PUBLiCZNOść W HiSTORii żEńSKiCH KLUBOWyCH ROZGRyWEK SiATKARSKiCH W POLSCE. 

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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SaMoCHód 
W działaLnoŚCi 
goSPodaRCzeJ 
– EWIDENCJA 
PRZEBIEGU POJAZDU

Dla przedsiębiorców wykorzy-
stujących samochód w swojej 
firmie sporadycznie korzyst-
nym rozwiązaniem jest pro-
wadzenie ewidencji przebiegu 
pojazdu, tzw. kilometrówki.

ZDjĘcIA: pixabay.com



LIFESTYLE / www.expressbiznesu.plBIZNES / www.expressbiznesu.plMOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

jAK PROWADZIć 
KILOMEtRÓWKĘ?

Musimy odnieść się do art. 23 
ust. 5 u.p.d.o.f.:
Przebieg pojazdu powinien być, 
z wyłączeniem ryczałtu pieniężne-
go, udokumentowany w ewidencji 
przebiegu pojazdu potwierdzonej 
przez podatnika na koniec każdego 
miesiąca. Do prowadzenia ewiden-
cji przebiegu pojazdu obowiązana 
jest osoba używająca tego pojazdu. 
W razie braku tej ewidencji wydatki 
ponoszone przez podatnika z tytułu 
używania samochodów na potrzeby 
podatnika nie stanowią kosztu uzy-
skania przychodów.

Ponadto art. 23 ust. 7 u.p.d.o.f. 
określa, jakie dane powinny się zna-
leźć w prowadzonej ewidencji:
Ewidencja przebiegu pojazdu, o któ-
rej mowa w ust. 5, powinna zawierać 
co najmniej następujące dane:

nazwisko, imię i adres za-• 
mieszkania osoby używającej 
pojazdu,
numer rejestracyjny pojazdu • 
i pojemność silnika,
kolejny numer wpisu,• 
datę i cel wyjazdu, opis trasy • 
(skąd – dokąd),
liczbę faktycznie przejechanych • 
kilometrów,
stawkę za 1 km przebiegu,• 
kwotę wynikającą z przemnoże-• 
nia liczby faktycznie przejecha-
nych kilometrów i stawki za 1 
km przebiegu,
podpis podatnika (pracodawcy) • 
i jego dane.

Stawkę za kilometr dla obliczenia 
kwoty wynikającej z faktycznie 
przejechanych kilometrów znajdzie-
my w rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 25 marca 2002 r. 
(Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zm.; roz-
porządzenie Ministra transportu 
nr 201, poz. 1462 z dnia 23 paździer-
nika 2007 r.) i wynosi ona:

1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 
900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika 
powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,1382 zł.

cZy MOżNA Ująć fAKtURĘ/
RAchUNEK ZA UżytKOWANIE 
SAMOchODU W INNyM MIE-
SIącU NIż DAtA WyStAWIE-
NIA DOKUMENtU?

Niestety nie. Za dzień poniesienia 
kosztu uzyskania przychodów uwa-
ża się dzień wystawienia faktury (ra-
chunku) lub innego dowodu stano-
wiącego podstawę do zaksięgowania 
(ujęcia) kosztu, co jest wprost napisa-
ne w u.p.d.o.f. (art. 22 ust. 6b).
Dlaczego? Ponieważ poniesiony koszt 
powinien być przypisany do konkret-
nej podróży, na co organy podatkowe 
w ostatnim czasie zwracają szczegól-
ną uwagę.

Jako ciekawostkę mogę dodać, że 
w swojej praktyce miałam sytuację, 
gdy w czasie kontroli niektóre kosz-
ty zostały uznane za koszty niesta-
nowiące przychodu, ponieważ nie 
pokrywały się z czasem odbycia wy-
jazdu służbowego (dotyczyło to kosz-
tów za paliwo).

cZy KOSZt DOjAZDU DO 
fIRMy I Z fIRMy DO DOMU 
StANOWI KOSZt UZySKANIA 
PRZychODU?

Organy podatkowe uważają, że zarów-
no koszt dojazdu z domu do firmy, jak 
i powrót są niezbędne do prowadze-
nia działalności. W związku z tym speł-
niają definicję art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., 
że koszty te są ponoszone w celu 
osiągnięcia przychodów lub zachowa-
nia albo zabezpieczenia źródła przy-
chodów, co potwierdza interpretacja 
indywidualna Dyrektora izby Skarbo-
wej w Bydgoszczy z dnia 12 czerw-
ca 2008 r. (iTPB1/415-221/08/DP).
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Za koszty w ramach ewidencji przebiegu po-
jazdu można również uznać:

koszty najmu (dzierżawy) pojazdu,• 
zakup paliwa (benzyny, gazu, oleju • 
napędowego),
wymianę płynów (oleju, płynu hamul-• 
cowego, do szyb) i zakup smarów,
badania diagnostyczne i przeglądy • 
okresowe,
naprawy bieżące i wymianę zużywają-• 
cych się części,
usługi myjni i konserwacji, • 
opłaty za przejazd autostradą,• 
opłaty parkingowe,• 
koszty ubezpieczenia.• 

Koszt ubezpieczenia AC może być ujęty 
jedynie w wysokości przekraczającej ich 
część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej 
pozostaje równowartość 20 000 euro, prze-
liczona na złote według kursu sprzedaży 
walut obcych ogłaszanego przez Narodowy 
Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubez-
pieczenia w wartości samochodu przyję-
tej dla celów ubezpieczenia (art. 23 ust. 1 
pkt 47 u.p.d.o.f.).
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l Idealne 
rozwiązanie
dla tych,
którzy chcą
być widoczni
wśród
przedsiębiorców.
biuro@expressy.pl
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WZÓR EWIDENcjI PRZEBIEGU 
POjAZDU Z PRZyKŁADEM

Poniżej podaję przykładowe wyjazdy 
służbowe z podaniem kilometrów 
oraz poniesionych kosztów.

5 listopada X r. – wyjazd z cen-• 
trum Warszawy, do klienta, 
Warszawa, ul. Komedy, w celu 
omówienia warunków umowy 
– liczba kilometrów 4,9 w jedną 
stronę
(w sumie 9,8 km);• 
14 listopada X r. – wyjazd z cen-• 
trum Warszawy, do klienta, 
Wrocław, w celu przedstawienia 
projektu – liczba kilometrów 
347 km (w sumie 694 km);
15 listopada X r. – wyjazd z cen-• 

trum Warszawy, do klienta, 
Warszawa, ul. Leszczynowa, 
w celu wykonania usługi – liczba 
przejechanych kilometrów 10,1 
(w sumie 20,2 km);
30 listopada X r. – wyjazd • 
z centrum Warszawy, do Stacji 
Kontroli Pojazdów, w celu wy-
konania okresowego badania 
technicznego – liczba kilome-
trów 4,5 (w sumie 9 km).

Dlaczego w zestawieniu wydat-
ków mam przeniesione koszty 
z października? 
Dlatego, że ewidencję przebiegu roz-
liczamy w cyklu rocznym i ta część 
kosztów, która nie została uwzględ-
niona w poprzednim miesiącu, prze-
chodzi na następny. Dopiero grudzień 

jest miesiącem zamknięcia i w stycz-
niu kolejnego roku rozliczamy kilo-
metrówkę od początku.

Wróćmy do naszych zestawień ewi-
dencji przebiegu i kosztów. Z kilo-
metrówki mamy kwotę 322,61 zł, 
a z ewidencji kosztów 224,90 zł. Mu-
simy wziąć pod uwagę art. 23 ust. 1 
pkt 46 u.p.d.o.f., który mówi, że 
możemy uwzględnić koszty tylko do 
wysokości limitu wynikającego z ewi-
dencji przebiegu pojazdu.

Z uwagi na powyższą podstawę 
prawną za grudzień możemy zaksię-
gować kwotę 224,90 zł, a nadwyżka 
limitu w kwocie 97,71 zł (322,61 zł – 
224,90 zł) zostanie przeniesiona i do-
dana do limitu w grudniu.

Lp. Data wyjazdu Opis trasy Cel wyjazdu Liczba faktycznie 
przejechanych 
kilometrów

Stawka za 1 km 
przebiegu (zł)

Wartość (5) × 
(6) (zł)

Podpis 
podatnika

Uwagi

1. 5/11/X r. centrum Warsza-
wy – Warszawa, 
ul. Komedy

omówienie 
warunków 
umowy

9,8 0,8358 8,19

2. 14/11/X r. centrum Warszawy 
– Wrocław

przedstawie-
nie projektu

347 0,8358 290,02

3. 15/11/X r. centrum Warsza-
wy – Warszawa 
ul. Leszczynowa

wykonanie 
usługi

20,2 0,8358 16,88

4. 30/11/X r. centrum Warszawy 
– Stacja Kontroli 
Pojazdów

okresowe 
badanie 
techniczne

9 0,8358 7,52

ABc 
NAZWA fIRMy

Jan Kowalski
ul. Miła, Warszawa

DANE OSOBy UżyWAjącEj POjAZDU
(NAZWISKO, IMIĘ, ADRES ZAMIESZKANIA)

WD 1235
NR REjEStRAcyjNy 

POjAZDU

1500
POjEMNOść 

SILNIKA W cM3

Podsumowanie strony 386 km 322,61 zł

Razem 386 km 322,61 zł

EWiDENCJA PRZEBiEGU POJAZDU ZA LiSTOPAD X R.

Lp. Data Rodzaj i nr dokumentu Rodzaj wydatku Kwota

1. 4/11/X r. FA nr 12546 zakup paliwa 20,00 zł netto + 50% nieodliczonego VAT

2. 13/11/X r. FA nr 58 zakup paliwa 100,00 zł netto + 50% nieodliczonego VAT

3. 30/11/X r. FA 12/WD/16 badanie techniczne 40,00 zł netto + 50% nieodliczonego VAT

ZESTAWiENiE WyDATKóW ZWiąZANyCH Z UżyTKOWANiEM SAMOCHODU ZA LiSTOPAD X R.

Podsumowanie strony 178,40 zł

Przeniesienie z października 46,50 zł

Razem 224,90 zł

Materiał został pierwotnie opublikowany w magazynie Menadżer Floty: Forum Biznesowe –1/2017. 



g a d ż e t o m a n i a

Francuski producent 
urządzeń mobilnych 

Archos wprowadzi na 
rynek najnowszy pancerny 

tablet 101 Saphir. Urządzenie 
stworzono z myślą osób używają-

cych urządzenia do pracy w trudnych 
warunkach  albo dla najmłodszych.  
Nowy model został zaprojektowany 

zgodnie ze standardem IP54, gwarantu-
jąc odporność na wodę, pył oraz upusz-

czenie do wysokości jednego metra.

Samsung wprowadził na rynek dwa nowe tablety kla-
sy premium: Samsung Galaxy Tab S3 oraz Samsung 
Galaxy Book. Producent podkreśla, że Galaxy Tab S3 
zapewnia użytkownikom niezrównane doświadczenia 
w trakcie konsumpcji treści cyfrowych – gier czy wi-
deo, podczas gdy Galaxy Book daje profesjonalistom 
najlepsze możliwości pracy i rozrywki.  
Galaxy Tab S3 został wyposażony w wyświetlacz Su-
per AMOLED o przekątnej 9,7”, a Galaxy Book jest do-
stępny w dwóch wersjach: z wyświetlaczem TFT LCD 
o przekątnej 10,6” lub Super AMOLED o przekątnej 12”. 
Urządzenia wspierają obrazy wideo HDR (kolorowe, 
10 bitów), co pozwala na wyświetlanie treści cyfro-
wych w żywych i naturalnych barwach i wyposażono 
je w funkcję  Samsung Flow, która pozwala na bezpro-
blemową pracę poza biurem.

Nowoczesne 
tablety

Samsung ogłosił wprowadzenie na rynek 
całkiem nowego Gear VR z kontrolerem, 
bazującego na rozwiązaniu firmy Oculus. 
To pierwsze urządzenie VR firmy Sam-
sung wyposażone w kontroler. Uzupełnia 
ono rodzinę urządzeń Samsung VR i za-
pewnia użytkownikom jeszcze większą 
przyjemność korzystania z Gear VR.             

Sony wprowadza odtwarzacze 
Walkman® z nowej serii NW-
A35, łączącej muzykę i styl. Pro-
ducent kieruje swoje urządzenia dla 
osób, które cenią modny wygląd oraz 
wygodę. Oczywisty atut serii A35 stano-
wi także nieskazitelna klarowność dźwięku 
o wysokiejrozdzielczości uzupełniona intu-
icyjnym systemem obsługi i wysoką jakością 
brzmienia przesyłanego bezprzewodowo — 
słowem wszystko, czego potrzeba do pełnej 
bliskości z ulubionymi utworami.

ZenFone 3 Max ZC553KL  to 
najnowszy smatfon Asusa, 

który trafił na polski rynek. 
Telefon używa procesora  Qu-

alcomm® Snapdragon™ 430, 
posiada szerokokątny ekran Full 

HD, aparat z laserowym autofo-
cusem, czytnik linii papilarnych 

i zapewniającą długi czas pracy 
baterię o pojemności 4100mAh. 

Wyróżnia się eleganckim wzornic-
twem, a dobrze wyprofilowana, metalowa 
obudowa idealnie leży w dłoni. To idealny 
kompan do pracy i rozrywki przez cały dzień.

Gear VR z kontrolerem

Nowa seria 
Walkmanów

Smartfon 
od Asusa

Pancerny 
tablet






