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Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny 
numer Expressu Biznesu, w którym wiele miejsca poświęca-
my tematyce nieruchomości. 
W specjalnym dodatku do naszego magazynu znalazły się 
wywiady ze specjalistami tej branży, materiały o zarządzaniu 
nieruchomościami komercyjnymi, zamieściliśmy także arty-
kuły na temat aktualnej kondycji rynku pierwotnego, popular-
ności rynku biurowców w Trójmieście i apartamentowcach.
Ważne tematy majowego numeru to także rozmowa ze Zbi-
gniewem Andrzejewskim, prezesem zarządu Zakładów Por-
celany Stołowej Lubiana S.A, który podkreśla, że wyroby 
porcelanowe to małe dzieła sztuki oraz wywiad z Pawłem 
Skoworotko, członkiem zarządu Poczty Polskiej, gdzie roz-
mawiamy o współpracy z rynkiem e-commerce.
Ambicją „Expressu Biznesu” jest informowanie o aktualnych 
i ważnych zmianach w pomorskim biznesie, stąd właśnie 
materiał, w którym piszemy o zmianach personalnych w naj-
ważniejszych firmach i instytucjach, zapowiadamy także naj-
bardziej znaczące spotkania biznesowe, które będą miały 
miejsce na Pomorzu.
Wiele miejsce poświęciliśmy także tematom samorządo-
wym. W tej rubryce odnotowaliśmy najważniejsze inwesty-
cje i działania w pomorskich gminach, udało nam się także 
porozmawiać z Mieczysławem Strukiem, marszałkiem woje-
wództwa i zapytać m.in o pomysły na rozwój transportu i kul-
tury w regionie.
Tradycyjnie już – magazyn zamykają lekkie, okołobiznesowe 
tematy. Na ostatnich stronach wspominamy więc o modzie, 
motoryzacji, opublikowaliśmy również artykuł o nowościach 
elektronicznych.
             Zapraszamy do lektury!
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Złoty medal Mistrza Polski zawisł na jego szyi już osiem razy. W tym sezonie 
wraz z drużyną walczy o kolejne mistrzostwo. Dwukrotnie zdobył Superpu-
char Polski, a trzykrotnie Puchar Polski, reprezentował też Polskę na Mistrzo-
stwach Europy. 

Przemysław Zamojski – bo o nim mowa – został Ambasadorem programu Energa 
Basket Cup. Chce wspierać młodych sportowców, motywować ich do ciężkiej 
pracy i uczciwej walki na boisku.
Energa Basket Cup to największy w Polsce program rozwoju koszykówki, skiero-
wany do uczniów szkół podstawowych. Koszykarze w wieku 11-13 lat uczestniczą 
w wieloetapowych rozgrywkach, toczących się w ciągu całego roku szkolnego. 
W bieżącej edycji programu bierze udział ok. 78 tys. dziewczynek i chłopców 
z ok. 6,5 tys. szkół z całej Polski – zarówno z wielkich miast, jak i małych, gmin-
nych ośrodków.
Przemysław Zamojski zaznacza, że dla niego gra w koszykówkę to coś więcej, niż 
pasja. 
- Po kilku latach koszykówka stała się sposobem na życie, zawieraniem nowych 
znajomości, a nawet pracą, do której codziennie uczęszczam z uśmiechem. Dzię-
ki niej poznałem moja żonę i założyłem rodzinę – podkreśla nowy Ambasador 
Energa Basket Cupu. - Praca z dziećmi w wieku szkolnym to świetny moment, by 
wyrobić dobre nawyki na całe życie. Jako Ambasador czekam z niecierpliwością 
na spotkania z młodymi sportowcami na kolejnych turniejach.
Wielki Finał Energa Basket Cup odbędzie się 4 czerwca w Gdyni.

Przemek zamojski 
ambasadorem energa basket Cup

Lech Baranowski, prezes firmy Balex Metal, został uhono-
rowany Medalem Prezydenta Wejherowa z okazji 25-lecia 
działalności. 

Jubileusz ćwierćwiecza działalności firmy był doskonałą 
okazją do wspomnień. 
- Zaczynałem praktycznie od zera – wspomina Lech Ba-
ranowski, prezes firmy Balex Metal. - Były tylko chęci 
i determinacja, by coś stworzyć i osiągnąć. Przez te 25 lat 
zmieniała się nie tylko moja firma, ale zmieniała się Polska. 
Na początku nie pomyślałbym, że przez taki czas można tak 
rozwinąć firmę. Wszystko działo się tak dynamicznie, że nie 
wiadomo było, czego można spodziewać się następnego 
dnia. Stopniowo było coraz łatwiej i coraz bardziej przewidy-
walnie, można było zacząć planować. Ale najważniejsze każ-
dego dnia było to, aby iść do przodu, aby zdobywać rynek, 
kolejnych klientów i rozwijać ten biznes. 
I właśnie tej determinacji i konsekwencji gratulował preze-
sowi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, wręcza-
jąc medal. 
- Wejherowo funkcjonuje dzięki przedsiębiorcom, cieszymy 
się więc, gdy odnoszą oni sukcesy – podkreślił Krzysztof 
Hildebrandt. - Rzemiosło, handel i przedsiębiorczość od 
zawsze było podstawą rozwoju naszego miasta. Jeśli więc 

dzisiaj możemy pogratulować tym, którzy przez ostatnie 25 
lat osiągali sukces (co nie tylko na polskim rynku, ale też 
i na zagranicznych nie było i nie jest łatwe) to warto ich wy-
różnić i im za to podziękować. 
Firma Balex Metal zatrudnia obecnie ponad 700 osób w od-
działach nie tylko w Polsce, ale w sześciu krajach Europy. 
Posiada kilka zakładów produkcyjnych i kilkadziesiąt punk-
tów sprzedaży.

medal na 25-lecie
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Wybór 
mieszkania 

musi być 
w 100 proc. 

trafiony
Na pytania o obecną sytuację na rynku mieszkaniowym, 

koszty kredytów hipotecznych i korzyści płynące z udziału 
w targach mieszkaniowych odpowiada Katarzyna 

Cyprynowska, prezes zarządu firmy Nowy Adres S.A. 

Obecnie na rynku nieruchomości utrzymuje się świetna ko-
niunktura. Bardzo dużo inwestycji oddawanych jest do użyt-
ku – czy widać to także wśród kupujących?

Oczywiście. Według firmy badawczej REAS w pierwszym 
kwartale 2017 roku deweloperzy sprzedali około 18,6 tys. 
mieszkań, co jest rekordowym wynikiem w historii naszego 
rynku. Warto dodać, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy sprze-
danych zostało prawie 66,2 tys. lokali, czyli o 21 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie przed rokiem. Można więc bez 
żadnej przesady stwierdzić, że mieszkania „idą jak świeże bu-
łeczki”. Nabywcy korzystają z bardzo dużej oferty rynkowej, 
utrzymujących się niskich kosztów kredytu hipotecznego 
i ogólnej stabilności naszej gospodarki. Nie było jeszcze w hi-
storii naszego rynku tak dobrej koniunktury. 

Jak wygląda dzisiejszy rynek nieruchomości, jakich mieszkań 
jest najwięcej i jakie są najchętniej poszukiwane?

Niezmiennie najbardziej poszukiwanym produktem są miesz-
kania z segmentu popularnego, czyli małe, najczęściej dwupo-

kojowe lokale o powierzchni 40-55 metrów kwadratowych, 
zlokalizowane raczej w dzielnicach peryferyjnych, przez co 
są tańsze. W ciągu ostatniego roku wzrósł jednak popyt na 
mieszkania większe i bardziej luksusowe - było to efektem 
m.in. wycofywania kapitału z banków ze względu na niskie 
stopy procentowe i lokowania go w nieruchomości miesz-
kaniowe, postrzegane jako bezpieczna i bardziej dochodowa 
inwestycja. 

Czy kupujący, zawierając transakcje, płacą za mieszkania go-
tówką, czy raczej biorą kredyt hipoteczny?

Według badań „Polski Rynek Mieszkaniowy – popyt i pre-
ferencje nabywców” przeprowadzanych w ostatnich latach 
przez naszą firmę, za pomocą kredytów hipotecznych finali-
zowana jest ponad połowa wszystkich transakcji. W niektó-
rych miastach odsetek ten przekracza nawet 70 proc.  Jak już 
wspomniałam, przyczyną takiego stanu rzeczy są utrzymujące 
się niskie stopy procentowe, co ma przełożenie na tani koszt 
kredytów. 

ZDjĘcIA: Nowy Adres S.A.

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU
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Według badań „Polski 
Rynek Mieszkaniowy 
– popyt i preferencje 
nabywców” 
przeprowadzanych 
w ostatnich latach 
przez naszą firmę, 
za pomocą kredytów 
hipotecznych 
finalizowana jest 
ponad połowa 
wszystkich transakcji. 
W niektórych miastach 
odsetek ten przekracza 
nawet 70 proc. Czy rządowy program dopłat ma duży wpływ na ilość zawie-

ranych transakcji?
Zdecydowanie tak. Co prawda popularność programu 
„Mieszkanie dla Młodych” w danym mieście zależy głów-
nie od dostępności nieruchomości, których ceny kwali-
fikują je do udziału w programie, ale nawet w Warszawie, 
gdzie ceny mieszkań są najwyższe, w ostatnim okresie aż 
20 proc. wszystkich wniosków kredytowych składano w ra-
mach „Mdm”. W Poznaniu i Gdańsku było to nawet ponad 
30 proc.  

Firma Nowy Adres jest organizatorem targów mieszkanio-
wych. Czy takie targi są dobrym miejscem dla deweloperów 
na zaprezentowanie swojej oferty?

Targi mieszkaniowe pozostają jednym z najlepszych i naj-
bardziej efektywnych narzędzi sprzedażowych na rynku nie-
ruchomości. Wystawiający się podczas takich imprez dewe-
loperzy zyskują dostęp do tysięcy potencjalnych nabywców, 
zainteresowanych ich produktami. Nie są to – jak w przy-
padku wielu innych imprez targowych – tylko „zbieracze 
folderów”; w przytłaczającej większości to osoby aktywnie 
poszukujące mieszkania na zakup w celu własnym lub inwe-
stycyjnym, dobrze wyedukowani i znający specyfikę funk-
cjonowania tego rynku. Na targach organizowanych przez 
Nowy Adres podpisywanie na stoisku dewelopera umów re-
zerwacyjnych na mieszkania przez zdecydowanych nabyw-
ców nie należy do rzadkości. 

Targi to także miejsce, gdzie inwestorzy mogą znaleźć po-
tencjalnych klientów. Co kupujący mogą zyskać podczas ta-
kiego wydarzenia?

Udział w targach jest dla odwiedzających przede wszystkim 
wielką oszczędnością czasu - w jednym miejscu uzysku-
ją dostęp do niemal całej oferty lokalnego rynku, więc nie 
muszą całymi dniami odwiedzać biur sprzedaży każdego 
z deweloperów z osobna. Kontakt bezpośredni z przedstawi-
cielem firmy budującej interesującą nas inwestycję pozwala 

błyskawicznie uzyskać wszelkie informacje, których znale-
zienie w Internecie mogłoby być niekiedy trudne lub czaso-
chłonne. Udział w naszych targach może przynieść również 
bardzo wymierne korzyści - wiele firm przygotowuje na nie 
specjalne promocje, obowiązujące tylko podczas obu dni 
imprezy. Ponadto zawsze można wziąć udział w darmowych 
prelekcjach i seminariach, podczas których najlepsi rynkowi 
eksperci pomagają przebrnąć słuchaczom przez meandry 
procedur prawno-kredytowych, przez które muszą prze-
brnąć wszyscy kupujący nieruchomości mieszkaniową. Jeśli 
ktoś nie ma w rodzinie prawnika lub doradcy kredytowego, 
taka wiedza może okazać się dla niego bezcenna (śmiech). 

Warto też wspomnieć o firmach mających nieco inny profil 
działalności, ale ściśle związany z rynkiem nieruchomości. 
Mam tu na myśli instytucje finansowe, producentów mate-
riałów budowlanych, przedsiębiorstwa zajmujące się wypo-
sażeniem wnętrz, itp...

Na naszych targach wystawiają się nie tylko deweloperzy, ale 
również banki oferujące kredyty hipoteczne na preferencyj-
nych warunkach i firmy doradztwa kredytowego, które bez-
płatnie pomogą ustalić nam naszą zdolność kredytową. Jeśli 
ktoś znalazł już mieszkanie swoich marzeń, może skorzystać 
z porad architektów wnętrz i zapoznać się z ofertą firm oferu-
jących artykuły wykorzystywane przy wykańczaniu wnętrz, 
a także meble i AGD. Jesteśmy świadomi, że od odebrania 
mieszkania do zamieszkania w nim jest bardzo długa droga 
- dokładamy wszelkich starań, aby dla uczestników naszych 
targów była ona jak najkrótsza. 

Czym ludzie kierują się, szukając wymarzonego mieszka-
nia? Co przede wszystkim biorą pod uwagę?

Utarł się pogląd, że decydującymi kryteriami przy poszuki-
waniu mieszkania są w pierwszej kolejności cena, a później 
lokalizacja. Oczywiście czynniki te są bardzo ważne, ale ja 
dodałabym tu jeszcze jeden – powinniśmy mieszkać w miej-
scu, w którym instynktownie dobrze się czujemy, w którym 
jesteśmy w stanie zakochać się od pierwszego wejrzenia. 
Czasem warto więc sięgnąć nieco głębiej do kieszeni lub 
zweryfikować swoje poglądy co do wymarzonej lokalizacji – 
skutki naszej decyzji co do zakupu mieszkania będziemy na 
ogół odczuwać przez długie lata. Ten wybór musi być w 100 
proc. trafiony. 
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Według badań „Polski 
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taka wiedza może okazać się dla niego bezcenna (śmiech). 

Warto też wspomnieć o firmach mających nieco inny profil 
działalności, ale ściśle związany z rynkiem nieruchomości. 
Mam tu na myśli instytucje finansowe, producentów mate-
riałów budowlanych, przedsiębiorstwa zajmujące się wypo-
sażeniem wnętrz, itp...

Na naszych targach wystawiają się nie tylko deweloperzy, ale 
również banki oferujące kredyty hipoteczne na preferencyj-
nych warunkach i firmy doradztwa kredytowego, które bez-
płatnie pomogą ustalić nam naszą zdolność kredytową. Jeśli 
ktoś znalazł już mieszkanie swoich marzeń, może skorzystać 
z porad architektów wnętrz i zapoznać się z ofertą firm oferu-
jących artykuły wykorzystywane przy wykańczaniu wnętrz, 
a także meble i AGD. Jesteśmy świadomi, że od odebrania 
mieszkania do zamieszkania w nim jest bardzo długa droga 
- dokładamy wszelkich starań, aby dla uczestników naszych 
targów była ona jak najkrótsza. 

Czym ludzie kierują się, szukając wymarzonego mieszka-
nia? Co przede wszystkim biorą pod uwagę?

Utarł się pogląd, że decydującymi kryteriami przy poszuki-
waniu mieszkania są w pierwszej kolejności cena, a później 
lokalizacja. Oczywiście czynniki te są bardzo ważne, ale ja 
dodałabym tu jeszcze jeden – powinniśmy mieszkać w miej-
scu, w którym instynktownie dobrze się czujemy, w którym 
jesteśmy w stanie zakochać się od pierwszego wejrzenia. 
Czasem warto więc sięgnąć nieco głębiej do kieszeni lub 
zweryfikować swoje poglądy co do wymarzonej lokalizacji – 
skutki naszej decyzji co do zakupu mieszkania będziemy na 
ogół odczuwać przez długie lata. Ten wybór musi być w 100 
proc. trafiony. 

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU
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Z Agnieszką Kamińską, prezesem zarządu 
spółki Agis Management Group, 

rozmawia Rafał Korbut.

Nieruchomości
moja pasja

Jak były początki spółki AGIS?
- Firma Agis Nieruchomości powstała 
w 2005 roku. Podczas studiów podję-
łam decyzję ,aby dodatkowo uzyskać 
państwową licencję zarządcy nierucho-
mości, a następnie pośrednika w obro-
cie nieruchomościami. Miałam pomysł 
na stworzenie firmy z mocnymi polski-
mi fundamentami ,lecz prowadzoną 
w stylu zachodnich korporacji, zapew-
niając podobną jakość.  Wkrótce nastą-
piła realizacja i założenie własnej firmy, 
która dziś jest  znaczącym „graczem” 
na rynku i wciąż się rozwija. 

Jak teraz, po 12 latach działalności, opi-
sałaby pani firmę Agis?

- Obecnie Agis Management Group 
dysponuje profesjonalnym, wszech-
stronnym i jednym z najbardziej do-
świadczonych w Polsce zespołów w za-
kresie zarządzania nieruchomościami. 
Zespół AGIS pracuje w zgodzie z fi-
lozofią biznesu, gdzie dobrze opraco-
wana strategia i odpowiednio dobrani 
i zmotywowani pracownicy gwarantu-
ją rozwój. AGIS zarządza z sukcesem 
portfelem nieruchomości komercyj-
nych m.in. Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku, oddziałami 
Banku Gospodarstwa Krajowego, Fun-
duszem Mieszkań Na Wynajem spółką 
BGK Nieruchomości, PKO Bankowy 
Leasing, RUCH S.A. na terenie całego 
kraju, Pomorską Specjalną Strefą Eko-
nomiczną, w tym obiektem Gdańskie-
go Parku Naukowo Technologicznego, 
Bałtyckim Portem Nowych Technologii 
w Gdyni. Obsługujemy  również zaso-
by nieruchomości Miast i Gmin, a tak-
że projekty deweloperskie i Wspólnoty 
Mieszkaniowe.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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- Agis Nieruchomości administruje budyn-
kiem Europejskiego Centrum solidarności, 
który jest obiektem trudnym i skomplikowa-
nym. Muszę przyznać, że przejmując nadzór 
i eksploatację firma Agis Nieruchomości zro-
biła to sprawnie i profesjonalnie. A nie było 
to łatwe ze względu na zastosowane w obiek-
cie rozwiązania techniczne i technologiczne. 
Świadczy to tym, że firma ma kompetentnych  
specjalistów – dowodem na to jest także fakt, 
że Agis Nieruchomości administruje wieloma 
budynkami i ma bardzo dobrą opinię wśród 
klientów. 

RYSZARD TRYKOSKO, 
doradca zarządu NDi s.A. sopot i były 

prezes spółki gdańskie inwestycje Komunalne:

- Współpraca z firmą Agis Nieruchomości 
układa się znakomicie. Warto podkreślić 
świetne kompetencje pracowników tej firmy, 
profesjonalne podejście do wszelkich kwestii 
związanych z zarządzaniem nieruchomościa-
mi i szybkie rozwiązywanie ewentualnych 
problemów. Z pewnością pracownicy Agis 
Nieruchomości mają wieloletnie doświad-
czenie – widać to po ich znajomości branży 
i bezproblemowym dostosowywaniu się do 
wymagań klienta. Na pewno jest to firma, 
którą można polecić. 

BASIL KERSKI, 
dyrektor Europejskiego Centrum solidarności:

- Firma Agis Nieruchomości jest członkiem 
związku „Pracodawcy Pomorza”. Dała się 
poznać jako solidny i dyspozycyjny partner. 
Z informacji, które trafiają do nas wynika, że 
Agis Nieruchomości działa szybko i profe-
sjonalnie, spełniając wymagania klientów. Na 
pewno warto podkreślić ich wieloletnie do-
świadczenie uzyskane podczas świadczenia 
usług zarówno dla niewielkich firm, jak i dla 
dużych podmiotów gospodarczych. W związ-
ku z tym nasz związek promuje ją jako firmę 
rzetelną i wiarygodną. 

ZBIGNIEW CANOWIECKI, 
prezydent związku „Pracodawcy Pomorza:

- Firma Agis Nieruchomości z siedzibą 
w Rumi – świadczy dla BgK usługi z zakresu 
administrowania i obsługi technicznej nieru-
chomości.  Powyższe dotyczyło nieruchomo-
ści własnych Banku. Zakres powierzonych 
prac był realizowany bez uwag ze strony Ban-
ku, w sposób sprawny i rzetelny - świadczący 
o profesjonalnym przygotowaniu, zarówno 
szeregowych pracowników jak i kadry nadzo-
rującej. Od 2015 roku również w pełnym za-
kresie powierzyliśmy firmie Agis prowadze-
nie projektu Fundusz Mieszkań Na Wynajem 
jako spółka BgK Nieruchomości.
Prezes Firmy Pani Agnieszka Kamińska jest 
przykładem nowoczesnej businesswoman, zawsze merytorycznie przygotowa-
nej do negocjacji, profesjonalnym podejściem do każdego kolejnego zadania, 
a także potrafiącej zarządzać przedsiębiorstwem realizującym usługi wymaga-
jące sprawności w koordynowaniu działań własnych i firm współpracujących.

ANDRZEj DRATWICKI, 
dyrektor Departamentu Logistyki i Administracji 

w Banku gospodarstwa Krajowego:

Zarządzanie nieruchomościami to główna część 
działalności firmy?

- Działalność rozpoczęłam od typowego pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarzą-
dzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Na-
stępnie prowadziłam duże portfele nieruchomości 
komercyjnych na terenie całej Polski ,świadcząc 
usługę zarządzania oraz serwisu technicznego 
czyli Property & Facility Management zapew-
niając serwis mobilny oraz zdalny help desk 24h. 
W 2015 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
naszych klientów  oraz chcąc zapewnić usługę 
w pełnym zakresie podjęłam decyzję o poszerze-
niu działalności o ochronę osób i mienia, wybudo-
waniu stacji monitoringowej, zapewnieniu patroli 
interwencyjnych. 

Czym zatem w praktyce firma Agis wyróżnia się na 
tle konkurencji?

- Jakością i kompleksowością świadczonych usług. 
Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych po-
trzeb naszego klienta. Dzięki zachowaniu decyzyj-
ności w jednych rękach wyprzedzamy konkuren-
cję, w tym międzynarodowe korporacje w szybko-
ści podejmowania decyzji oraz wycenie projektów. 
Zagraniczna jakość- polska cena, błyskawiczny 
czas reakcji, duża elastyczność w zakresie świad-
czonych usług. Postawiliśmy na Managerów z do-
świadczeniem międzynarodowym obecnie z dumą 
reprezentujących firmę  w 100% polską.
Ponadto Agis rozwiązuje problemy utrzymania 
nieruchomości we właściwym stanie technicznym 
przy minimalizacji kosztów. Świadczy usługę obej-
mującą wiele dyscyplin dla zapewnienia funkcjo-
nalności środowiska zbudowanego poprzez inte-
grację ludzi, miejsca, procesów i technologii.

Dziś firma prosperuje doskonale, przez lata zdo-
była zaufanie klientów, przynosi dochody. Ale na 
pewno na tym nie koniec – planuje pani dalszy 
rozwój?

- Oczywiście! Naszym celem jest rozwijanie usług 
na terenie całej Polski. I konsekwentnie to realizu-
jemy - obecnie posiadamy już 8 oddziałów. Poza 
tym (jak już wcześniej wspomniałam) poszerzy-
liśmy zakres naszych usług i nie ograniczamy się 
jedynie do zarządzania nieruchomościami, obsługi 
technicznej, zapewnieniu bezpieczeństwa ale rów-
nież rozpoczęliśmy proces budowy działu komer-
cjalizacji dla obiektów handlowych. Podsumowu-
jąc: naszym celem jest  poznanie oczekiwań klienta 
i dbałość o ich zrealizowanie. Na koniec również 
dodam, że marzenia się spełniają, trzeba tylko 

trochę intensywniej 
popracować nad ich 
realizacją. 
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W obecnych czasach przed zarządcami 
nieruchomości stoją spore wyzwania. Jed-
nym z najważniejszych jest stworzenie 
inteligentnego i nowoczesnego budynku – 
takiego, którym będzie można zarządzać 
bezpiecznie, aktywnie i z jednego „centrum 
dowodzenia”. 
Aby to osiągnąć, konieczne jest wdrożenie 
odpowiedniego systemu i zastosowanie 
rozwiązań informatycznych. 
Użycie wielu skomplikowanych instalacji 
może jednak okazać się bardzo kosztowne. 
Zamiast tego można wdrożyć niezawodny 
oraz niezwykle wydajny system zarządzania 
budynkiem BMS (Building Management 
System) służący do konsolidacji, sterowania 
i nadzoru wszystkich aplikacji wspomagają-
cych pracę użytkowników, a także wszelkich 
procesów zachodzących w organizacji.
Dzięki zastosowaniu systemu BMS moż-
liwe jest efektywne sterowanie wszelkimi 
instalacjami obecnymi na obiekcie, do któ-
rych zalicza się między innymi instalacja 
elektryczna, wentylacyjna, klimatyzacyjna, 
grzewcza, chłodnicza, oświetleniowa oraz 
monitorowania zużycia mediów. Nad-
rzędnym celem systemu jest optymalizacja 
kosztów eksploatacji budynku przy jedno-
czesnym zwiększeniu jego funkcjonalności 
i zapewnieniu komfortu użytkownikom. 
System BMS jest „mózgiem” wszystkich 
działających w obiekcie systemów, umożli-
wiającym monitorowanie ich działania, wy-
krywanie i usuwanie ewentualnych awarii 
oraz nadzór i modyfikacje instalacji.

Systemy 
zarządzania 
budynkiem

GdYNIA, PARK KONSTRuKTORóW

Gdański park naukowo-technoloGiczny

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU
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- Zalet zastosowania BMs 
jest bardzo dużo. Klient osią-
ga spójną i jednolitą pracę 
wszystkich systemów wdro-
żonych w przedsiębiorstwie, 
łatwy i komfortowy sposób 
komunikacji operatora z ob-
sługiwanym procesem, bez-
pieczny i sprawny przepływ 
danych pomiędzy oddziała-
mi oraz bezpieczny dostęp 
do danej instalacji poprzez 
system haseł i zabezpieczeń 
systemowych. system za-
pewnia całodobowy monitoring całego budynku oraz kontrolę 
pracy wszystkich podsystemów, wczesne wykrywanie niepra-
widłowości w infrastrukturze iT, rejestrowanie oraz raportowa-
nie na bieżąco wszystkich zaistniałych zdarzeń oraz automa-
tyczną naprawę powstałych usterek. Ponadto klient nie musi 
się martwić o aktualizację aplikacji oraz oprogramowania – 
wdrażając system Agis Nieruchomości zapewnia te usługi. i to, 
o czym trzeba wspomnieć, to minimalizacja kosztów zarówno 
instalacji, jak i eksploatacji systemu. 

ZDZISłAW RYBAK, 
project manager: 

- inteligentny budynek to 
zintegrowany system wy-
miany danych oraz sterowa-
nia wszystkimi znajdującymi 
się w nim urządzeń, podno-
szący standard bezpieczeń-
stwa obiektu, przy jedno-
czesnym obniżeniu kosztów 
jego eksploatacji. Obiekt 
wyposażony w centralny 
system zarządzania BMs 
pozwala na skumulowanie 
w jednym miejscu informa-
cji z różnych systemów oraz 
natychmiastowe reagowanie na zmiany środowiska zewnętrz-
nego i wewnętrznego. spółka Agis Nieruchomości przez kilka-
naście lat działalności na rynku zgromadziła wszechstronne 
doświadczenie we wszystkich sektorach gospodarczych oraz 
administracji publicznej, które wykorzystuje świadcząc wyso-
kiej jakości usługi zaspokajające nawet najbardziej wymaga-
jące oczekiwania. Oferujemy naszym klientom innowacyjne 
rozwiązania oraz profesjonalne doradztwo. 

TADEuSZ LESZCZYńSKI, 
dyrektor facility management: 



 20    

Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia 
to jedna z najważniejszych spraw dla każdego 
przedsiębiorcy. Szeroki zakres usług w tym zakre-
sie świadczy Agis Security. 
Ochrona osób to cały szereg działań, mających na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia 
i nietykalności osobistej. To nie tylko ochrona 
bezpośrednia (którą zapewniają ochroniarze), ale 
też różnego rodzaju zabezpieczenie techniczne, 
takie jak: elektroniczne urządzenia i systemy sy-
gnalizujące  zagrożenia  chronionych  osób, sys-
temy  monitorujące  te  zagrożenia czy systemy  
ograniczające i opóźniające dostęp lub wtargnię-
cie na jakiś chroniony obszar.
Agencja Ochrony Agis Security świadczy usłu-
gi na terenie całego kraju, a w szczególności 
obejmuje swoją działalnością rejon Trójmiasta 
i okolic. W ofercie znajdują się takie usługi, jak: 
ochrona fizyczna obiektów, monitoring, konwo-
je, ochrona imprez masowych, ochrona osobista/
VIP, ochrona spotkań biznesowych, techniczna 
ochrona mienia, usługi specjalistyczne oraz ob-
sługa recepcji.
- Jesteśmy firmą, której kadra przez wiele lat zdo-
bywała doświadczenie w najbardziej liczących się 
firmach branży ochroniarskiej, na największych 
imprezach sportowych, imprezach kulturalno 
– rozrywkowych, festiwalach muzycznych oraz 
filmowych, koncertach gwiazd polskiego i świa-
towego formatu – mówi Agnieszka Kamińska, 
prezes zarządu spółki Agis Management Group. 
- Najważniejsze dla nas jest zadowolenie naszych 
klientów oraz zbudowanie długotrwałych relacji. 
Stale podnosimy kwalifikacje naszych pracow-
ników poprzez system szkoleń, monitorujemy 
realizacje usług, systematycznie komunikujemy 
się z naszymi klientami, by mieć pewność, że 
wartość, którą do-
starczamy w pełni 
odpowiada na ich 
potrzeby.

- Do systemów zabezpieczania 
technicznego zaliczamy m.in.: 
systemy sygnalizacji włamania 
i napadu (ssWiN), systemy sy-
gnalizacji (alarmowania) pożaro-
wej (ssP/sAP), systemy lokaliza-
cji pojazdów oraz osób, systemy  
telewizji  przemysłowej zwane też 
monitoringiem wizyjnym (CCTV, 
TVD,  TVO), stacje monitorowania 
obiektów (sMO), systemy kontroli 

dostępu (KD, ACC) ale także wszelkiego rodzaju płoty, zapory, 
blokady, ogrodzenia, drzwi, okna, szyby, rolety, kraty, systemy za-
dymiające, ogłuszające, odstraszające, obezwładniające, itd. 

ROMAN SZKLAREK,
security Manager

W trosce 
o bezpieczeństwo

Jako Agencja Ochrony Agis se-
curity wykorzystujemy wszyst-
kie te systemy (w zależności od 
potrzeb i preferencji klienta), do 
tego mamy znakomicie wykwali-
fikowanych pracowników i wielo-
letnie doświadczenie. Dzięki temu 
zapewniamy profesjonalną i nieza-
wodną ochronę, która gwarantuje 
bezpieczeństwo na najwyższym 
poziomie.

TOMASZ MIOTK, 
security Manager
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Czym jest czyn nieuczciwej konkurencji i jak rozpoznać 
kiedy ma miejsce?

- Czyn nieuczciwej konkurencji jest pojęciem niezwykle sze-
rokim, którego regulacji należy poszukiwać w ustawie z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Akt ten ma wpływać na zachowanie na rynku zasad prawidło-
wego konkurowania i zapobiec działaniom przedsiębiorców, 
zakłócających uczciwe stosunki rynkowe. Czyn nieuczciwej 
konkurencji to działanie, które jest sprzeczne z prawem lub 

dobrymi obyczajami, jeśli zagraża lub narusza interesy innego 
przedsiębiorcy lub klienta. Rozpoznanie takiego czynu z re-
guły nie jest proste, oczywiście w ustawie wskazano katalog 
otwarty zachowań poczytywanych jako nieuczciwe, co po-
winno ułatwić nie tylko przedsiębiorcom, ale i konsumentom, 
identyfikację zachowań sprzecznych z prawem. Rzecz jasna 
jest to tylko przykładowa lista, bo wraz z rozwojem rynków 
kształtują się nowe praktyki i działania przedsiębiorców, które 
mogą wykraczać poza zasady prawidłowego konkurowania. 

O czynach nieuczciwej 
konkurencji, dostępie do 
rynku i tzw. półkowym 

z mecenasem Ryszardem 
Stopa właścicielem 

sieci Kancelarii Radcy 
Prawnego Ryszard Stopa 
rozmawia Anna Walk.

Bezprawne 
praktyki 
rynkowe

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Przykładowymi czynami nieuczciwej konkurencji są wpro-
wadzanie w błąd co do oznaczenia przedsiębiorstwa, jego 
położenia geograficznego, towarów albo usług, naśladownic-
two produktów, nieuczciwa lub zakazana reklama czy naru-
szenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Nieuczciwą praktyką jest 
także nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, 
pomawianie czy utrudnianie dostępu do rynku. W polskim 
porządku prawny zakazane jest stosowanie sprzedaży lawino-
wej i prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie 
konsorcyjnym.

Podobno zdarza się tak, że duże sieci handlowe pobierają 
od przedsiębiorców dostarczających im towary obok marży, 
dodatkowe opłaty za umieszczenie ich produktów w skle-
pach, czy takie działania są zgodne z prawem?

- Tak są to nierzadkie sytuacje. Chodzi o tak zwane opłaty pół-
kowe, które niejednokrotnie stanowią czyn nieuczciwej kon-
kurencji. Nie można jednak stwierdzić, tak od razu czy dana 
opłata jest bezprawna i narusza słuszny interes przedsiębiorcy. 
Półkowe to nic innego jak czyn nieuczciwej konkurencji obja-
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wiający się w blokowaniu przedsiębiorcom dostępu 
do rynku, poprzez wyznaczanie opłat za przyjęcie 
towaru do sprzedaży. Często takie opłaty określone 
zostają w umowie jako bonusy, koszty aktualizacyjne 
czy też opłaty za badania rynku. Ciężar dowodowy, 
czyli udowodnienie, że działanie sieci jest nieuczciwe 
i prowadzi do utrudniania dostępu do rynku, leży po 
stronie dostawcy towarów. Przedsiębiorca, które-
go interes został naruszony, może żądać wydania 
uzyskanych bezpodstawnie korzyści. Ograniczanie 
rynku jest coraz częstszym zjawiskiem, możemy się 
z nim spotkać nie tylko w przypadku dużych sieci 
handlowych, ale także na rynku rolnym, w szczegól-
ności zbóż, cukru, mleka czy mięsa. Zresztą nakła-
danie opłat innych niż marża jest tylko jedną z wielu 
praktyk stosowanych przez przedsiębiorców w celu 
zablokowania dostępu do rynku.

Jakie, inne działania podejmują przedsiębiorcy by 
ograniczyć konkurencji dostęp do rynku i czy ma 
to bezpośredni wpływ na nas, konsumentów?

- Praktyk utrudniających dostęp do rynku jest na-
prawdę wiele, a wszystko determinowane jest walką 
o klienta, która niekiedy przybiera bardzo agresywną 
postać. Dość popularnym zjawiskiem jest tak zwany 
bojkot konkurencji, nie chodzi oczywiście o literalne 
znaczenie tego słowa, a o działania przedsiębiorcy, 
polegające na nakłanianiu osób trzecich do odmowy 
sprzedaży innym przedsiębiorcom lub niedokony-
wania zakupu innych towarów lub usług u innych 
przedsiębiorców. Praktyka ta ma na celu uniemoż-
liwienie konkurentom swobodnego funkcjonowa-
nia na danym rynku. Tworzy się relacja trójstronna, 
w bojkocie biorą udział przedsiębiorca bojkotujący, 
bojkotowany oraz podmiot nakłaniany, którym 
może być nie tylko inny przedsiębiorca, ale i kon-
sument. Kolejnymi przykładami  działań mogących 
utrudnić dostęp do rynku są sprzedaż towarów lub 
usług poniżej kosztów wytworzenia, rzeczowo nie-
uzasadnione, zróżnicowane traktowanie niektórych 
klientów czy wymuszanie na klientach wyboru jako 
kontrahenta określonego przedsiębiorcy. Jeśli chodzi 
o wpływ takich praktyk na konsumentów, to oczy-
wiście głównym i bezpośrednim skutkiem mogą być 
wahania cen. W przypadku nakładania opłat innych 
niż marża na przedsiębiorców, ceny mogą wzro-
snąć, jako efekt przerzucania zwiększonych kosztów 
przedsiębiorcy na konsumentów, natomiast w po-
zostałych przypadkach skutkiem „walki” pomiędzy 
przedsiębiorcami mogą być spadki cen produktów 
lub usług.
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Z Kazimierzem Smolińskim, Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa, 
oraz Posełem na Sejm RP rozmawia Anna Walk.

ZDjĘcIA: materiały prasowe

Tworzenie 
mieszkań jest 
priorytetem
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W jaki sposób ludzie będą mogli uzyskać 
mieszkanie programie „Mieszkanie+”?

- Priorytetem rządu jest tworzenie miesz-
kań na wynajem. Uruchomiliśmy pilotaż 
prowadzony przez spółkę BGK Nierucho-
mości S.A. (BGKN), w ramach którego bu-
dowane są mieszkania na wynajem z opcją 
docelowej własności. Dodatkowo, w II 
filarze „Mieszkania+” wspieramy budow-
nictwo komunalne i społeczne. Program 
zakłada także wsparcie budownictwa wła-
snościowego w ramach systemu oszczędza-
nia na cele mieszkaniowe (III filar pakietu 
„Mieszkanie+”). Będzie można gromadzić 
środki na indywidualnych kontach miesz-
kaniowych z przeznaczeniem np. na zakup 
mieszkania, budowę domu, wpłatę wkładu 
mieszkaniowego do spółdzielni czy wpłatę 
partycypacji do tbs-u.

Czy gminy chętnie przekazują grunty na 
budowę mieszkań?

- Gminy chętnie przystępują do programu 
w ramach filaru rynkowego (budowa miesz-
kań na wynajem z możliwością nabycia 
własności), szczególnie te, które posiadają 
niezabudowane działki i pomysł na rozwój 
lokalnego rynku mieszkaniowego. Dotych-
czas BGKN podpisał listy intencyjne z 70 
gminami, które zadeklarowały przekazanie 
gruntów o powierzchni ok. 220 ha. Na tym 
terenie może powstać ok. 18 tys. mieszkań.
Aktywny udział samorządów terytorial-
nych widoczny jest także w instrumentach 
skierowanych na budowę mieszkań ko-
munalnych i społecznych, czyli w II filarze 
„Mieszkanie+”.

Czy mieszkania w ramach programu będą 
powstawały tylko w dużych miastach?

- Nie. Budynki mieszkalne w ramach pro-
gramu będą powstawały na terenie wszyst-
kich gmin, gdzie istnieje zapotrzebowanie 
na budownictwo wielorodzinne. Zakłada-
my, że duże miasta będą zainteresowane 
głownie filarem rynkowym, zaś mniejsze 
miasta filarem społecznym przeznaczonym 
dla osób o niższych dochodach. 

Kto będzie mógł ubiegać się o najem miesz-
kania w ramach programu?

- Generalnie każdy będzie mógł ubiegać się 
o najem mieszkania w ramach I filaru pro-
gramu. W sytuacji nadwyżki chętnych nad 
liczbą mieszkań będą wprowadzone kryte-
ria pierwszeństwa, ustalane indywidualnie 
dla poszczególnych lokalizacji. Preferencje 
będą mogły być przyznane np. osobom wy-
chowujących dzieci. W ramach filaru spo-
łecznego kryteria dostępu są ustalane przez 
gminy. Najczęściej są to kryteria dochodo-
we czy szczególnie ciężka sytuacja osobista. 

Kiedy będzie można składać wniosek o na-
jem mieszkania?

- Nabór na mieszkania w ramach I filaru 
„Mieszanie+” będą prowadziły gminy lub 
podmioty (tbs-y, spółki celowe) realizujące 
inwestycję na podstawie umowy z BGKN. 
Gdy do współpracy z BGKN przystąpi sa-
morząd, który przekaże pod budownictwo 
mieszkaniowego grunt, będzie on miał de-
cydujący wpływ na rekrutację najemców. 
Ogłoszenie pierwszych zasad naboru moż-
liwe będzie jeszcze w tym roku. Terminy 
składania wniosków o najem oraz oddania 
budynków do użytkowania będą ogłaszane 
przez właściwe samorządy.

Czy program skieruje również swoją ofertę 
do osób gorzej sytuowanych?

- Oczywiście. II filar programu „Miesz-
kanie+” skierowany do osób, które nie są 
w stanie zaspokoić swoich potrzeb miesz-
kaniowych na zasadach rynkowych. Rząd 
finansuje program wsparcia budownictwa 
komunalnego i realizowany przez BGK pro-
gram wsparcia budownictwa czynszowego 
realizowanego przez tbs-y i spółdzielnie 
mieszkaniowe. Planuje się ponadto wpro-
wadzenie nowego instrumentu grantowe-
go dla gmin na udział w budownictwie na 
wynajem dla osób o niższych dochodach, 
realizowanym przez innych inwestorów. 
W ramach tego filaru planuje się w najbliż-
szych latach udostępnienie podmiotom re-
alizujących lokalną politykę mieszkaniową 
nawet 6 mld zł.



17 maja Dom Development zawarł przedwstępną umo-
wę sprzedaży z Forum IV funduszem inwestycyjnym 
zamkniętym. Na mocy tej umowy Forum zobowiązało 
się do sprzedaży 100 proc. akcji w Euro Styl S.A. Oraz 
100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Euro Styl 
Development sp. z o.o. W wyniku tej transakcji Dom 
Development S.A. uzyska pełną kontrolę nad Grupą 
Kapitałową Euro Styl S.A. 
- Poprzez zakup Euro Styl S.A. wejdziemy na nowy dla 
nas i jeden z największych rynków sprzedaży mieszkań 
w Polsce, tym samym istotnie zwiększając skalę działal-
ności - mówi Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom 
Development S.A. - Euro Styl to podmiot o ugrunto-
wanej pozycji, posiadający 10-letnie doświadczenie 
i doskonałą znajomość jednego z kluczowych rynków 
mieszkaniowych w Polsce, jakim jest Trójmiasto. Po-
dobna do Dom Development filozofia działania oraz 
kultura organizacyjna Euro Styl były także ważnymi 
czynnikami mającymi wpływ na decyzję o akwizycji. 

Bardzo nas cieszy również, że kadra Dom Develop-
ment zostanie wzmocniona o dwóch bardzo doświad-
czonych menedżerów: Mikołaja Konopkę oraz Daniela 
Bojanowskiego, którzy brali udział w tworzeniu i roz-
wijaniu Grupy Kapitałowej Euro Styl i nadal będą od-
powiedzialni za ten obszar działania. 
- Cieszy nas fakt wejścia w skład Grupy Kapitałowej 
Dom Development, która jest czołowym deweloperem 
w Polsce – dodaje Mikołaj Konopka, Wiceprezes Za-
rządu Euro Styl. - Decyzja o sprzedaży Euro Stylu była 
podyktowana potrzebą zachowania wysokiej dynamiki 
rozwoju naszej firmy. Jako jeden z liderów rynku tró-
miejskiego chcemy utrzymać swoją wysoką pozycję, 
a w przyszłości planujemy ją wzmocnić. Łącząc siły 
z Dom Development zwiększamy swoje możliwości za-
kupowe, a tym samym potencjał podażowy.
Zarząd spółki Dom Development przewiduje, że trans-
akcja zostanie sfinalizowana najpóźniej do 14 czerwca 
2017 r.

Dom 
Development 
przejmuje 
Euro Styl

260 mln złotych – taka jest 
ustalona cena przejęcia 
spółki Euro Styl przez 

Dom Development S.A. 
(to największy deweloper 
w Warszawie i wiodący 

deweloper na polskim rynku). 

ZDjĘcIE: materiały prasowe

PREZES jARoSŁAW SZANAjcA (dom development s.a.) 
oraz wiceprezes MIKoŁAj KoNoPKo (euro styl s.a.).
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W ostatnich latach w Polsce trwa 
hossa na rynku nieruchomości. 

Niezmiennie wiele mieszkań i domów 
kupowanych jest na kredyt – banki 

wymagają wtedy obowiązkowo 
ubezpieczenia nieruchomości.

 
Jakie ubezpieczenie wybrać, 

na co zwrócić uwagę i dlaczego 
dobre ubezpieczenie nie będzie 

najtańsze – to dylematy nie tylko 
kredytobiorców, ale również osób, dla 
których posiadana nieruchomość, to 

najczęściej dorobek całego życia.
 

Rozmawiamy na ten temat 
z Kamilą Lewnau, z-cą dyrektora 

Biura Ubezpieczeń Indywidualnych 
ERGO Hestii.

Co daje nam 
ubezpieczenie 
nieruchomości?

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia mieszka-
nia, czy domu?

- Poszukiwanie dobrego ubezpieczenia, czyli najlepiej dopa-
sowanego do naszych potrzeb, należy rozpocząć od ustalenia, 
jakie posiadamy mienie, o jakiej wartości i jakie szkody mogą 
ewentualnie nam się przydarzyć. Odpowiedzi na te pytania są 
dobrą podstawą do rozpoczęcia rozmowy z doradcą ubezpie-
czeniowym, a w konsekwencji do zawarcia umowy ubezpie-
czenia w satysfakcjonującym nas zakresie.

Jakie znaczenie ma cena ubezpieczenia? Czy zawsze im 
droższe, tym lepsze?

- Przy wyborze ubezpieczenia nie powinniśmy zwracać uwagi 
wyłącznie na jego cenę. To zawsze ważny aspekt i powinien 
on iść w parze z jakością. Zwykle bywa tak, że za niską cenę 
otrzymujemy niezbyt atrakcyjną ochronę ubezpieczeniową. 
Kierując się wyłącznie ceną polisy, przy najbliższej szkodzie 
może się okazać, że kupiliśmy ubezpieczenie nie obejmujące 
ochroną danego zdarzenia. Dlatego tak istotne jest, aby przed 
zawarciem umowy skonsultować się z doradcą, który dobrze 
zna ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) różnych towa-
rzystw i pomoże nam wybrać ubezpieczenie najlepiej dopaso-
wane do naszych potrzeb.

Wspominała Pani wcześniej o zakresie ubezpieczenia. Jeśli 
więc nie kierować się ceną, to na co zwrócić uwagę analizu-
jąc zakres?

O zakresie polisy towarzystwa ubezpieczeń informują szcze-
gółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Znajdziemy 
tam szereg zdarzeń, od których możemy się ubezpieczyć. Jed-
nym z najczęściej wybieranych ryzyk w ramach ubezpieczenia 
nieruchomości jest ryzyko ognia i innych zdarzeń losowych, 
które może stanowić zabezpieczenie dla banku, jeżeli przy za-
kupie nieruchomości posiłkujemy się kredytem hipotecznym. 
Standardem jest ubezpieczenie od  takich zdarzeń losowych 
jak: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, zala-
nie, powódź. W ramach dopasowywania ubezpieczenia moż-
na zrezygnować z niektórych z tych ryzyk, bądź dokupić je 
jako dodatkowe. Oczywiście, ma to bezpośrednie odzwiercie-
dlenie w wysokości późniejszej składki, jaką będziemy musieli 
za ubezpieczenie zapłacić. Rozważając, co jest nam potrzebne, 
co nie warto odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań. Na 
przykład mieszkając w miejscowości położonej w niewielkiej 
odległości od cieków wodnych, powinniśmy zastanowić się, 
czy zakres naszego ubezpieczenia nie powinien obejmować 
ryzyka powodzi. Jeśli mieszkanie położone jest w starej ka-
mienicy, w której mamy na przykład różne typy ogrzewania 
z gazowym włącznie powinniśmy pamiętać o ryzyku wybu-
chu, czy pożaru. 

Mówimy o ubezpieczeniu mieszkania oraz domu jako nie-
ruchomości – przede wszystkim murów, czy poszycia da-
chowego. A co z naszym mieniem, które nierzadko prezen-
tuje znaczną wartość?

- Warto zastanowić się nad zabezpieczeniem takiego mienia 
przed kradzieżą. Aby dobrze dobrać ochronę w tym zakresie, 
konieczne jest oszacowanie wartości rzeczy, które mogą zo-
stać ukradzione. I taką kwotę powinna  odzwierciedlać suma 
ubezpieczenia. Pamiętajmy, że najbardziej poszukiwanym 
przez złodzieja łupem jest biżuteria, sprzęt elektroniczny, ale 
również – czego z pewnością mniej się spodziewamy – mar-
kowy alkohol, perfumy a nawet ubrania. Na podstawie na-
szych analiz, wśród najczęściej kradzionych rzeczy z domów 
i mieszkań w ostatnich latach znajdują się biżuteria, rowery, 
gotówka i sprzęt komputerowy.

Co jeszcze może zaoferować nam ubezpieczyciel, a o czym 
rzadko wiedzą klienci?

- Coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia All 
risk – czyli od wszystkich ryzyk. To świetna opcja szczególnie 
dla posiadaczy domów. Przy tego typu ubezpieczeniu war-
to dokładnie sprawdzić, jakie wyłączenia przewiduje firma 
ubezpieczeniowa – co jest zawarte w OWU. Oczywiście taka 
ochrona wiąże się z wyższą składką, jednak zgodnie z wcze-
śniejszą radą, wybór ubezpieczenia nie może opierać się wy-
łącznie na porównaniu ceny. Warto też pamiętać, że część firm 
daje nam możliwość rozszerzenia ochrony w trakcie trwania 
polisy, jeżeli więc ubezpieczyliśmy mieszkanie kupione w sta-
nie deweloperskim, a teraz je wykończyliśmy, to można zwró-
cić się do agenta o rozszerzenie posiadanej ochrony , aby mieć 
pewność, że w razie potrzeby otrzymamy  zwrot pełnej kwoty 
za poniesioną stratę. 

Czy do takich rozszerzeń zaliczamy również ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym? Czy po-
winniśmy myśleć o nim przy ubezpieczeniu mienia?

- Zdecydowanie tak! Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym 
jest równie istotnym ubezpieczeniem dla posiadacza nierucho-
mości. Dzięki niemu ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe 
z naszej winy, a wyrządzone osobom trzecim. Najczęściej są 
to zalania mieszkania sąsiadów na niższych piętrach. Koszt 
takiej ochrony jest niewielki, a w razie zdarzenia pozwoli nam 
uniknąć ponoszenia kosztów naprawy mienia sąsiadów. Ta-
kie ubezpieczenie zresztą chroni nas nie tylko przed skutkami 
szkód wyrządzonymi w związku z użytkowaniem mieszkania, 
ale także poza nim – np. gdy w czasie jazdy rowerem potrąci-
my pieszego lub gdy szkodę wyrządzi nasze dziecko.
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Nie spieszmy się przy wyborze polisy. •	
Zanim podejmiemy decyzję zorientujmy 
się, co oferują różne firmy ubezpiecze-
niowe i wybierzmy tę ofertę, która będzie 
spełniała nasze oczekiwania w najwięk-
szym stopniu. 

Jeśli już dokonamy wyboru – czytajmy •	
to, co zamierzamy podpisać.

W przypadku polisy ubezpieczeniowej •	
należy zwrócić baczną uwagę na Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia i dokładnie się 
z nimi zapoznać lub przynajmniej dopy-
tać o szczegóły doradcę. 

Wybierając polisę, należy uwzględnić •	
lokalizację mieszkania lub domu. Bądź-
my uważni – jeśli  mieszkamy na parte-
rze, powinniśmy pomyśleć szczególnie 
o ubezpieczeniu mieszkania od skutków 
powodzi, co na przykład będzie mniej 
uzasadnionym kosztem, jeśli mieszkamy 
na wyższym piętrze. 

Jeśli posiadamy dom jednorodzinny, •	
zastanówmy się czy nie powinniśmy 
ubezpieczyć go np. od upadku drze-
wa, jeśli postawiony jest na terenie 
zadrzewionym.

Sprawdźmy, jakie są limity odpowie-•	
dzialności oraz wyłączenia, w których 
znajdują się ograniczenia w wypłacie 
odszkodowania. Dotyczy to w głównej 
mierze szkód powstałych na skutek na-
szego zaniedbania lub niedopatrzenia, 
a także aktów terroru, czy wojny.

Po zawarciu umowy ubezpieczeniowej •	
jesteśmy zobowiązani do stosowania się 
do wymagań zawartych w ogólnych wa-
runkach ubezpieczenia. Przede wszyst-
kim należy w terminie opłacać składki. 
Niedotrzymanie terminu może spowo-
dować wygaśniecie umowy. Powinniśmy 
też sprawdzić warunki w zakresie kon-
serwacji i przeglądów instalacji – gazo-
wej, elektrycznej, czy kominowej. 

Dopytujmy o zniżki. Każde towarzystwo •	
ubezpieczeniowe ma różnego rodzaju 
zniżki, na które możemy liczyć. Niektóre 
firmy dadzą ją za mieszkanie na osiedlu 
z ochroną, wykupienie całego pakietu 
ubezpieczeniowego (często z NNW lub 
OC w życiu prywatnym), czy konty-
nuację umowy w ramach tego samego 
towarzystwa.

biżuteria – złote pierścionki,  1. 
łańcuszki, sygnety
rowery – szczególnie w piwnicach2. 

gotówka3. 
komputery4. 
telewizory5. 
alkohol – najczęściej whisky;  6. 
rzadko łupem złodziei   
stają się już otwarte trunki.
aparaty fotograficzne7. 
elektronarzędzia – wkrętarki,  8. 
wiertarki, pilarki
kosmetyki firmowe  9.  
– kremy znanych marek,   
kosmetyki do makijażu
perfumy 10. 
kamery11. 
numizmaty – najczęściej   12. 
kolekcje monet
odzież markowa – swetry,   13. 
płaszcze, sukienki, garnitury

Najczęściej 
kradzione 
cenne 
przedmioty 
z mieszkań 
i domów:

Najważniejsze aspekty, które zawsze 
powinniśmy wziąć pod uwagę 
przy zawarciu polisy ubezpieczeń 
wg ekspertów ERGO Hestii: 
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Najwyższa 
jakość 
dostosowana 
do potrzeb

Wyznacza nowe kierunki w branży, dostarcza 
najwyższej jakości produkty i korzysta z innowacyjnych 

rozwiązań. Firma Armet Bis na rynku meblarskim 
z sukcesem działa już od ponad dwudziestu lat. 

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Z powodzeniem wyposaża lokale gastronomiczne, 
biura, hotele, stacje benzynowe, kliniki oraz skle-
py. Działa tak, aby być niepowtarzalnym w tym, co 
robi. 
- Ważne jest inwestowanie naszych umiejętności 
oraz zasobów w rozwój relacji biznesowych – za-
pewnia Robert Pstrągowski, prezes Armet Bis. - 
Nasi Klienci mogą w pełni polegać na peł-
nym zaangażowaniu zespołu w realizację 
powierzanych nam projektów. Posiadamy 
specjalistyczny zakład produkcyjny, spe-
cjalizujący się w obróbce drewna. Nasze 
wyroby wykonujemy na bazie szerokiej 
gamy materiałów: płyty laminowanej, 
lakieru, okleiny naturalnej, mdf-u lakie-
rowanego, laminatu hpl, plexi, szkła akrylowego, 
elementów metalowych oraz stali nierdzewnej 
(polerowanej, szlifowanej) itd.
Firma zapewnia swoim klientom kompleksową 
obsługę w zakresie montaży. Dysponuje profe-
sjonalnymi ekipami montażowymi i niezbędnym 
transportem. Dzięki temu cały 
montaż przebiega sprawnie 
i szybko. 
- Współpracujemy z kontra-
hentami z całej Unii Europej-
skiej i wciąż rozszerzamy zakres 
naszej działalności – mówi Ro-
bert Pstrągowski. - Niezależnie 
od miejsca klienci zawsze mogą 
liczyć na nasz profesjonalizm 

i zaangażowanie. Nasz zespół jest zdeterminowany, 
by dbać o ciągły rozwój i nieustannie szukać twór-
czych rozwiązań.
Firma  Armet Bis swoją działalność rozpoczęła 
w czerwcu 1996 roku. Od początku zajmuje się 
produkcją mebli, wyznaczając nowe kierunki roz-
woju w branży meblarskiej. Dostarcza najwyższej 

jakości meble do przestrzeni biznesowych 
i komercyjnych. W procesie produkcji ko-
rzysta z nowoczesnych technologii i inno-
wacyjnych rozwiązań. W chwili obecnej 
większość projektów realizuje dla sektora 
B2B. 
- W trosce o satysfakcję klientów ze 
współpracy z naszą firmą monitorujemy 

wszystkie etapy realizacji projektu: począwszy od 
otrzymania zapytania, poprzez proces produkcyj-
ny, kontrolowanie wyrobów gotowych, pakowa-
nie, transport, montaż, aż po obsługę – zapewnia 
prezes Armet Bis. - Naszą uwagę koncentrujemy 
nie tylko na wykrywaniu, ale też na zapobieganiu 

problemom w czasie procesu 
produkcji. Możemy polegać na 
kompetencjach naszych kon-
trolerów, którzy sprawdzają, czy 
parametry dostarczanych mate-
riałów są zgodne z opisem pro-
ducenta. Dodatkowo, aby utrzy-
mać wysoką jakość stanowisk 
pracy rozpoczęliśmy wdrożenie 
systemu 5S.

RoBERt PStRągoWSKI
PREZES ARMET BIS.
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Rynek pierwotny 
wciąż ma się 
doskonale

Developerzy mają powody do zadowolenia, wyniki sprzedaży mieszkań na 
rynku pierwotnym po I kwartale 2017 roku wciąż potwierdzają ogromne 
zainteresowanie nabywców. Na sytuację wpływ mają na pewno dopłaty 

rządowe, dobra sytuacja gospodarcza i lekki wzrost urodzeń.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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MArCIN KrASOń 
analityk Home Broker

-W ostatnim roku działający na polskim 
rynku deweloperzy rozpoczęli budowę 

92 208 mieszkań. Biorąc pod uwagę 
12-miesięczne okresy (takie podejście 
pozwala zminimalizować wpływ sezo-
nowości na statystykę) jest to wartość 

najwyższa w historii, rekord sprzed mie-
siąca został wyśrubowany o kolejnych 

2166 mieszkań.Warto zauważyć, że wy-
nik ten idzie w parze z wysokimi liczba-
mi mieszkań oddanych do użytkowania 

oraz nowych pozwoleń na budowę.

Wartość 
najwyższa 
w historii

W raportach, analizach i komentarzach na temat krajowej sprzedaży miesz-
kań na rynku pierwotnym w I kwartale 2017 roku często powtarzają się za-
pewnienia, że kondycję rynku, można określić jako "doskonałą". Entuzjazmu 
analityków nie studzi nawet nieudana próba pobicia rekordowego wzrostu, 
który miał miejsce w poprzednim kwartale.
- Wyniki sprzedaży mieszkań po I kwartale 2017 roku potwierdziły, że pier-
wotny rynek mieszkaniowy w największych miastach w kraju ma się nadal 
doskonale. Choć wzrost w stosunku do poprzedniego kwartału nie był aż tak 
spektakularny jak na koniec 2016 roku, wystarczyło to by ustanowić kolejny 
rekord. W sześciu aglomeracjach o największej skali rynku (Warszawa, Kra-
ków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) sprzedanych zostało ponad 18, 6 
tysięcy mieszkań, zaś do sprzedaży wprowadzono w tym samym czasie bli-
sko 16 tysięcy lokali – podkreślają analitycy firmy doradczej Reas w raporcie 
"Rynek Mieszkaniowy w Polsce. I kwartał 2017".
Skąd jednak tak słabe rozpoczęcie roku? Według ekspertów to normalna 
sytuacja, według wieloletniej obserwacji rynku pierwotnego liczba nowych 
mieszkań wprowadzanych na rynek w pierwszym kwartale zawsze jest słaba, 
sytuacja poprawia się natomiast w w kolejnych miesiącach.
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NAJWyżSZA WArTOść W hISTOrII 

O rekordowej liczbie nowych mieszkań na rynku mówi nato-
miast analiza Home Brokera. Analitycy tej firmy podkreślają, 
że wiosna jest zawsze ożywieniem na rynku nieruchomości 
a w połączeniu z wysoką aktywnością deweloperów w po-
przednich kwartałach daje to nowy rekord liczby mieszkań, 
których budowę rozpoczęto w ciągu 12 miesięcy. Bardzo bli-
sko historycznych rekordów jest też liczba mieszkań oddanych 
oraz uzyskanych przez deweloperów pozwoleń.
- W ostatnim roku działający na polskim rynku deweloperzy 
rozpoczęli budowę 92 208 mieszkań. Biorąc pod uwagę 12-
miesięczne okresy (takie podejście pozwala zminimalizować 
wpływ sezonowości na statystykę) jest to wartość najwyższa 
w historii, rekord sprzed miesiąca został wyśrubowany o ko-
lejnych 2166 mieszkań.Warto zauważyć, że wynik ten idzie 
w parze z wysokimi liczbami mieszkań oddanych do użytko-
wania oraz nowych pozwoleń na budowę. W okresie kwiecień 
2016 – marzec 2017 deweloperzy oddali do użytkowania 80 
097 lokali (do rekordu ze stycznia zabrakło 110 mieszkań), 
w tym samym okresie uzyskali 118 484 pozwolenia na budowę 
kolejnych. To zaś jest wartość najwyższa od wiosny 2008 roku, 
kiedy to pozwoleń było 119,5 tys., czyli zaledwie o tysiąc sztuk 
więcej – zaznacza Marcin Krasoń z Home Brokera.

MIeSZKANIe JAKO INWeSTyCJA 

Coraz bardziej widocznym trendem na rynku jest kupno 
mieszkań za gotówkę i w celu wprowadzenia ich na rynek naj-
mu. Według obserwacji Home Brokera taka sytuacja szczegól-
nie widoczna jest w stolicy, gdzie w niektórych inwestycjach 
deweloperskich nawet trzy na cztery mieszkania sprzedawane 
są za gotówkę. Co ważne - duża część tych lokali nie jest naby-
wana nie celem zamieszkania, ale wprowadzenia ich na rynek 
najmu.
Powodem takiej sytuacji może być rekordowo niski poziom 
stóp procentowych, który sprawia, że wynajem mieszkania 
stanowi opłacalną i bezpieczną formą ulokowania kapitału. 
-Sprzyja to rozwojowi rynku pierwotnego szczególnie w du-
żych miastach, gdzie oczywiście rynek najmu cieszy się naj-
większą popularnością. Raporty firm analitycznych i dane 
zbierane z Giełdy Papierów Wartościowych wskazują jedno-
znacznie, że aktywność firm deweloperskich łączy się z wy-
sokim popytem na nowe mieszkania – podkreślają analitycy 
Home Brokera.

 

Liczba zmiana r/r

Oddane mieszkania 80 097 +17,2%

Rozpoczęte budowy 92 208 +6,5%

Wydane pozwolenia na budowę 118 484 +20,4%
Źródło: obliczenia Home Broker, na podst. danych GUS

AKTyWNOść DeWelOPeróW 
W OKreSIe luTy 2016 – STyCZeń 2017 r.



luKSuSOWe CZylI SIeDMIOCyFrOWe

Dobra sytuacja na rynku pierwotnym ma także wpływ na 
sprzedaż lokali luksusowych i premium.Właśnie taki segment 
rynku wyjątkowo dobrze się rozwija. 
Twórcy raportu „Luxury Realty Map” przygotowanego przez 
Poland Sotheby’s International Realty podkreślają, że rynek 
nieruchomości luksusowych i premium (wycena powyżej 1 
miliona złotych) jest jednym z najlepiej rozwijających się seg-
mentów. W 2016 r. jego wartość była o 40 proc. wyższa niż 
cztery lata wcześniej. Z opracowania wynika, że w ubiegłym 
roku sprzedano niemal 2 tys. nieruchomości wycenionych co 
najmniej siedmiocyfrowo, a łączna wartość transakcji to po-
nad 3,6 mld zł.
Nietrudno się domyślić, że większość tego rodzaju lokali 
sprzedawana jest w największych miastach, przy czym zdecy-
dowany prym wiedzie Warszawa. Według wspomnianego ra-
portu aż połowa transakcji miała miejsce w stolicy. W drugim 
rzędzie są Wrocław, Trójmiasto, Kraków i Poznań. Te sześć 
miast to około 75 proc. Rynku.

POZyTyWNy TreND MOże SIę uTrZyMAć

Kondycja rynku nieruchomości jest oczywiście zależna od 
stanu gospodarki, wpływ na nią mają także polityczne uwa-
runkowania. Analitycy firmy Reas jako czynniki wpływające 
pośrednio na wyniki rynku pierwotnego wskazują: urucho-
mienie procedury wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europej-
skiej i krajowe przyśpieszenie inflacji i lepsze ( w porównaniu 
do końcówki ubiegłego roku) wyniki gospodarcze. Odnoto-
wują także pozytywne sygnały dotyczące lekkiego wzrostu 
liczby urodzeń. 
Czynnikiem bezpośrednim stało się natomiast uruchomienie 
przyjmowania wniosków o dopłaty w ramach programu MdM 
na drugą pulę środków zarezerwowanych na 2017 rok – i ich 
wyczerpanie po 4 tygodniach. 
Według analityków firmy Reas, wszystko wskazuje na to, że 
dobra kondycja deweloperów utrzyma się w całym 2017 roku. 
Pozytywny wpływ na sprzedaż mieszkań może więc mieć pro-
gram "Rodzina 500+" i wzrost dochodów Polaków ( i jedno-
czesny spadek bezrobocia) oraz długie utrzymanie się niskich 
lub bliskich zera stóp procentowych, czyli taniego kredytu 
i nieopłacalnych depozytów bankowych. Analitycy zaznacza-
ją, że wspomniana sytuacja będzie sprzyjać zakupom gotów-
kowym i inwestycyjnym i zaciąganiu kredytów. 
- Deweloperski rynek mieszkaniowy w największych mia-
stach nie tylko wydaje się być w dobrej kondycji, ale też nic 
nie wskazuje na ryzyko wystąpienia w najbliższym czasie pro-
blemów poważniejszych, niż lekka zadyszka – podsumowują 
analitycy firmy Reas.

MIeSZKANIe SPrZeDANe
16,8 TyS. - I KWARTAŁ 2017
18,1 TyS. - IV KWARTAŁ 2017
Źródło: Reas



Śmiała wizja 
nowej Dzielnicy

Garnizon - to jedyne takie miejsce w Trójmieście, gdzie przeszłość 
łączy się z przyszłością, a śmiałe wizje współczesnych architektów 

korespondują z neorenesansowymi zabytkami z cegły. 

TEKST: rafał korbut | ZDjĘcIA: Hossa
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Garnizon to gdańska dzielnica, która została zapro-
jektowana przede wszystkim z myślą o potrzebach 
mieszkańców. 
Zaczęło się od idei, którą mieli twórcy Garnizonu. 
A nie mieli łatwego zadania... Musieli bowiem opra-
cować wizję nowoczesnej dzielnicy i wkomponować 
ją w istniejącą, zabytkową zabudowę. Później ta idea 
zaczęła być wprowadzana w życie. Dziś można po-
wiedzieć: udało się! Podczas budowy tej niezwykłej 
dzielnicy wcielono w czyn myśli i pomysły, jak lepiej 
i sprawniej organizować życie człowieka bez skrępo-
wania przestrzenią.
Dzielnica położona jest w kwartale ulic Szymanow-
skiego, Chrzanowskiego, Słowackiego i Al. Grun-
waldzkiej w Gdańsku Wrzeszczu, a więc w samym 
centrum gdańskiej metropolii. Przypomnijmy, że to 
teren, na którym zachowane i odrestaurowane obiek-
ty zabytkowe stanowią namacalne dowody stuletniej, 
tajemniczej historii terenu, na którym zlokalizowany 
jest Garnizon. Pod koniec XIX wieku rozpoczęto tu 
realizację  pierwszych zabudowań koszarowych dla 
formacji 1 i 2 Pułku Huzarów Straży Przybocznej Ce-
sarza Wilhelma II, zwanych też Czarnymi Huzarami. 
Kunszt dawnych architektów i budowniczych można 
podziwiać po dziś dzień w odrestaurowanych bu-
dynkach przy Alei Grunwaldzkiej i ul. Słowackiego. 
W 1925 roku miejsce barwnych huzarów w koszarach 
zajęły jednostki Schutzpolizei (Policji Ochrony) Wol-
nego Miasta Gdańska, która funkcjonowała tu do za-
kończenia II wojny światowej. Następnie teren został 
przejęty przez Ludowe Wojsko Polskie stacjonujące 
w różnych formacjach przez ponad 50 lat. Pod ko-
niec XX wieku podjęto decyzję o likwidacji jednostek 
wojskowych i garnizonu w Gdańsku Wrzeszczu oraz 
sprzedaży terenu. 
Nowym właścicielem terenu w 2005 r. została Gru-
pa Inwestycyjna Hossa SA, która uznając historyczne 
i tradycyjne znaczenie przejętego obszaru przygoto-
wała koncepcję zagospodarowania terenu dla nowej 
wielofunkcyjnej dzielnicy pod nazwą Garnizon. Zo-
stała ona zaplanowana od podstaw i przemyślana, 
dzięki czemu twórcom udało się uzyskać harmonijne 
połączenie funkcji mieszkalnej, usługowej, biurowej 

oraz rozrywkowo-kulturalnej. W otwartej i przyja-
znej człowiekowi przestrzeni, pomiędzy dziewiętna-
stowieczne zabytki Garnizonu Czarnych Huzarów 
doskonale udało się wkomponować nowoczesne ze-
społy apartamentowe i najwyższej klasy biurowce. To 
tu ogromne przeszklenia nowych loftów patrzą ponad 
dachy odrestaurowanych zabytków. Tutaj wygodne 
apartamenty korespondują z parkowo-willową zabu-
dową dzielnic Strzyża i Oliwa, a nowoczesne biurow-
ce rozświetlają przestrzeń słonecznymi elewacjami 
i konstrukcjami  bliższymi miastom przyszłości niż 
1000-letniemu grodowi. Całość uzupełnia niezwykle 
bogata oferta handlowo-usługowa, sportowo-rekre-
acyjna oraz kulturalno-rozrywkowa.
Garnizon to jeden z niewielu projektów w Trójmie-
ście, zrealizowanych na tak ogromną skalę – w prak-
tyce na nowo zdefiniował ideę miasta! Ten nieba-
nalny projekt architektoniczny został zrealizowany 
z dużym rozmachem. I nic dziwnego – konieczne 
było zagospodarowanie niemal 30-hektarowego te-
renu w ścisłym centrum miasta, dobrze skomuniko-
wanego, z pełną infrastrukturą handlową, usługową, 
oświatową i sportową w zasięgu ręki. Do tego terenu 
znajdującego się w niemal bezpośrednim sąsiedztwie 
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz z plażą 
Zatoki Gdańskiej i Starym Miastem dostępnymi zale-
dwie w kilkanaście minut drogi rowerem po wygod-
nych i bezpiecznych ścieżkach.
Warto też wspomnieć o Garnizonie Kultury, czyli 
przestrzeni inspirującej do działalności kulturalnej 
i rozrywkowej, sportowej, różnorodnych usług oraz 
nowoczesnych biur skupiających innowacyjne firmy 
i przemysł kreatywny. To miejsce niczym magnes 
przyciąga środowiska twórcze stanowiąc pole dla 
ich kreatywnej działalności. Jednym z najważniej-
szych obiektów jest dawna ujeżdżalnia koni, która po 
modernizacji i adaptacji do nowych funkcji zyskała 
nazwę „Stary Maneż” i stała się cenionym przez pu-
bliczność i artystów miejscem na trójmiejskiej mapie 
koncertowej. 
Obecnie Garnizon stał się ikoną Wrzeszcza – jego 
kulturalnym centrum, miejscem spotkań, integracji 
i różnorodnych aktywności mieszkańców dzielnicy.

Garnizon kultury
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GDynia 
rozwija się na zachód
Zachód to jeden z dwóch najważniejszych kierunków, w których rozwija 
się Gdynia. Dzielnica jest już nowoczesna, będzie tętnić życiem i spełniać 

wszystkie oczekiwania mieszkańców. Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.
jest jedynym znaczącym deweloperem realizującym

inwestycje w tej dzielnicy (Chwarzno-Wiczlino).

TEKST: rafał korbut | ZDjĘcIA: Hossa
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Jednym z największych dewe-
loperów, budujących tę dziel-
nicę, jest Hossa. W Gdyni Za-
chód powstały już i powstają 
kolejne osiedla, realizowane 
właśnie przez tego dewelopera. 
Po Sokółce (I, II i III) rośnie 
Sokółka Zielenisz, Fort Forest, 
Patio Róży i Wiczlino Ogród. 
Wszystkie te inwestycje zosta-
ły zaplanowane tak, jakby były 
„uszyte na miarę” młodego, 
rozwijającego się miasta. A za-
tem idealnie wpisują się w kli-
mat i ideologię rozwoju Gdyni. 
Sokółka Zielenisz to osiedle, 
które rozbudowuje się w sa-
mym centrum dzielnicy Gdyni 
Zachód, zajmując malowni-
czy teren nad zielonym jarem, 
połączony z Trójmiejskim 
Parkiem Krajobrazowym pie-
szymi ścieżkami. Jest to prze-
piękna miejska przestrzeń do 
zamieszkania, otoczona parko-
wą zielenią. Kameralna zabu-
dowa wyniesiona ponad teren 
osiedlowych uliczek, z zapla-
nowanymi przy wjeździe loka-
lami usługowo–handlowymi, 
prowadzi do centrum osiedla 
– malowniczego, zielonego jaru 
z zagospodarowaną ścieżką 
pieszo – rowerową do lasu oraz 
terenem rekreacyjnym i wypo-
czynkowym. Osiedle to także 
zielone dziedzińce z placami 
zabaw dla dzieci, starannie do-
pracowane detale, przyjazna 
architektura oraz naturalne 
i energooszczędne materiały 
wykończeniowe.
Fort Forest z kolei to kompleks 
apartamentowców dla tych, 
którzy szczególnie cenią sobie 
prywatność, bezpieczeństwo 
i spokój. Nie bez powodu za-
tem nazwa nawiązuje do umoc-
nionego fortu. Kompleks apar-
tamentowy położony jest na 
terenie willowej dzielnicy Gdy-
nia Chwarzno, zaś usytuowanie 
budynków zapewnia przestrzeń 

i rozległe widoki na las. Pod 
względem rozwiązań ochrony 
i bezpieczeństwa Fort Forest 
stanowi unikatową ofertę na 
trójmiejskim rynku nierucho-
mości, zastosowano tu najwyż-
sze standardy bezpieczeństwa. 
Trzecia z inwestycji realizowa-
na w Gdyni Zachód przez Gru-
pę Inwestycyjną Hossa S.A. to 
Patio Róży. Osiedle otoczone 
willową zabudową harmonij-
nie łączącą się z jarem Potoku 
Wiczlińskiego. Wpływa to na 
niepowtarzalny charakter wi-
dokowy mieszkań, a otoczenie 
przyrody Trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego stanowi ide-
alną bazę dla rodzinnej rekre-
acji i aktywnego wypoczynku. 
Kameralne budynki skupione 
wokół przestronnych, we-
wnętrznych dziedzińców oraz 
zamknięte dla ruchu kołowego, 
ogrodzone patia stanowią pry-
watne przestrzenie odpoczyn-
ku i bezpiecznej zabawy dla 
najmłodszych mieszkańców.
Wiczlino Ogród to najmłodsze 
osiedle w dynamicznie roz-
wijającej się dzielnicy Gdynia 
Zachód. Rozwija się zgodnie 
z urbanistyczną koncepcją mia-
sta–ogrodu. Połączenie miej-
skich udogodnień i bliskość 
przyrody zapewnia mieszkań-
com optymalne warunki życia 
w zdrowiu, spokoju i harmonii.
Główna ulica zakończona jest 
miejskim skwerem, wyłączo-
nym z ruchu samochodowe-
go. Sąsiaduje z nią ogrodzony, 
duży teren rekreacyjny z pla-
cem zabaw, tyrolką i boiskiem 
do streetballa.
Jeśli zatem szukasz mieszkania 
w nowoczesnej, szybko rozwija-
jącej się dzielnicy miasta, a jed-
nocześnie cenisz ciszę, spokój 
i rozległe tereny umożliwiające 
aktywne spędzanie wolnego 
czasu – dzielnica Gdynia Za-
chód jest idealnym wyborem.
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Sieć Bricoman otworzyła dziewiąty 
w Polsce, i jednocześnie pierwszy w wo-
jewództwie pomorskim, sklep-skład bu-
dowlano-remontowy. Jest on zlokalizowa-
ny w Kowalach koło Gdańska, przy ulicy 
Kominkowej 21 – przy trasie szybkiego ru-
chu. Mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu 
i okolicznych miejscowości będą mieli ła-
twy dostęp do szerokiego i nowoczesne-
go asortymentu produktów, niezbędnych 
do budowy, remontu oraz wykończenia 
domu i mieszkania. Artykuły przeznaczo-
ne są nie tylko dla fachowców, ale również 
klientów indywidualnych. Oferta została 
przygotowana z myślą o mieszkańcach 

Trójmiasta i powstała w rezultacie spo-
tkań i rozmów przedstawicieli Brico-
man z potencjalnymi klientami z tego 
regionu. 

W  sklepie-składzie w Kowalach za-
trudnionych jest ponad 70 osób. Wśród 
pracowników są osoby zarówno z do-
świadczeniem handlowym i technicznym, 
jak i takie, dla których Bricoman będzie 
pierwszym pracodawcą.

Nowy obiekt ma powierzchnię całkowitą 
9,5 tys. mkw., co czyni go największym 
sklepem-składem sieci Bricoman w Pol-

Bricoman w Kowalach to największy obiekt tej sieci 
w Polsce. To także pierwszy sklep-skład francuskiej 
marki w województwie pomorskim. Wyróżnia go 

asortyment, który wzbogacono o produkty i usługi do 
tej pory niedostępne w marketach budowlanych.

Największy 
Bricoman 
w Polsce

TEKST: Bricoman | ZDjĘcIA: Bricoman

sce. Do dyspozycji klientów jest ponad 
230 miejsc parkingowych, w tym także 
dla osób niepełnosprawnych. Bricoman 
w Kowalach został wyposażony w nowo-
czesne rozwiązania proekologiczne, m.in. 
w energooszczędne oświetlenie typu LED 
(również na parkingu i zewnętrznym pla-
cu materiałów budowlanych) czy systemy 
obniżające energochłonność budynku, 
w tym system odzysku energii cieplnej.

– sukcesywnie realizujemy naszą strate-
gię rozwoju, otwierając sklepy-składy pod 
szyldem Bricoman w największych mia-
stach w Polsce. Aglomeracja trójmiejska to 
duży i dynamicznie rozwijający się region. 
Nieprzypadkowo właśnie tutaj otwieramy 
nasz największy obiekt, gdyż jesteśmy 
przekonani o sukcesie tej lokalizacji. Dla 
mieszkańców Pomorza przygotowaliśmy 
wyjątkowo szeroką ofertę, obejmującą 
produkty niedostępne w marketach bu-
dowlanych, oraz liczne usługi dodatkowe, 
wspierające proces zakupowy – mówi Ar-
naud Boule, Dyrektor generalny Bricoman 
Polska. – To, co wyróżnia nas na lokalnym 
rynku, to również dostępność towarów 
„od ręki” w dużych ilościach, korzystne 
ceny czy możliwość dokonania samo-
dzielnych zakupów wielkogabarytowych. 
Sieć Bricoman prowadzi także sprzedaż 
internetową na szeroką skalę. Za pośred-
nictwem sklepu internetowego Bricoman.
pl dostępnych jest ponad 26 tys. pozycji 
asortymentowych wraz z informacją o ich 
dostępności w poszczególnych sklepach-
składach. Zamówienia można składać on-
line lub telefonicznie.





Ogromny 
popyt 
na biurowce

Wysoka jakość życia, dobra komunikacja 
i dostępność na miejscu wykształconych 

pracowników, którzy znają języki obce. To 
wszystko sprawia, że właśnie w Trójmieście 

powstaje coraz więcej nowoczesnych biurowców.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Według raportu firmy doradczej 
Colliers "Największe rynki biuro-
we w Polsce. Market insight. Wio-
sna 2017" podaż nowoczesnej po-
wierzchni biurowej w Trójmieście 
na koniec 2016 r. wynosiła 634 tys. 
m2. Właśnie tutaj zlokalizowano 
16% całkowitej nowoczesnej po-
wierzchni dostępnej na ośmiu głów-
nych rynkach regionalnych w Polsce. 
Jako cechę charakterystyczną lo-
kalnego rynku analitycy firmy 
Colliers wskazują fakt, że aż 50% 
istniejącej powierzchni biurowej 
ma poniżej 5 lat. Inna cecha cha-
rakterystyczna lokalnego rynku to 
wyjątkowe rozproszenie lokalizacji 
biznesowych ze względu na położe-
nie geograficzne. Projekty biurowe 
skoncentrowane są w Gdań-
sku –72% całkowitych zasobów, 
w Gdyni - 23% oraz w Sopocie (5%). 
Lokalnym ewenementem jest gdańska 
dzielnica Przymorze, gdzie tuż obok 
siebie ( i bliskim sąsiedztwie Uniwer-
sytetu Gdańskiego) powstały dwa 
duże centra biurowe – Alchemia i Oli-
via Businnes Centre. Co ważne, i Al-
chemia i OBC są w trakcie rozbudowy 
a nowe obiekty, które tam powstają, 
będą zachwycać najemców wyjątko-
wo nowoczesnymi rozwiązaniami. 

reKOrDOWA IlOść 
POWIerZChNI BIurOWeJ

 
Według raportu Colliersa obecnie 
w budowie znajduje się rekordowa ilość 
powierzchni biurowej -151 tys. m2, 
z czego około 2/3 planowane jest do od-
dania do użytku w 2017 r. Około 90% 
nowej podaży będzie zlokalizowana 
w Gdańsku, a pozostałe 10% w Gdyni. 
Nowe obiekty tworzyć będą zazwyczaj 
lokalni deweloperzy (to jest kolejna 
cecha trójmiejskiego rynku). Wśród 
nich warto wymienić kilka firm, które 
stworzyły największe centrabiurowe-
Olivia Business Centre (kompleks 
pięciu budynków), Torus (Arkońska 
Business Park, kompleks Alchemia), 
Allcon Investment (Allcon Park, Łu-
życka Office Park), Hossa (Garnizon.
biz, Garnizon Business Park) i Euro 
Styl (BPH OfficePark, Opera Office). 
Lokalni deweloperzy stawiają na 
duże kompleksy i parki biurowe – aż 
80% powierzchni biurowej będącej 
w budowie ma właśnie taki charakter. 
Warto zauważyć, że Trójmiasto ma 
najwyższy udział tego typu projektów 
wśród miast regionalnych – podkre-
ślają badacze firmy Colliers.
Przedstawiciele  firmy Colliers pro-
gnozują utrzymanie wspomnianych 
stawek czynszów.

- Trójmiasto to główny ośrodek 
biznesowy na północy kraju, 
który liczy ponad 750 tys. 
mieszkańców. 
- Wyraźne zalety metropolii 
to dobrze rozwiniętą i różno-
rodną infrastrukturą komuni-
kacyjną, bogata sieć połączeń 
lotniczych i promowych 
Trójmiasto cenione jest również 
przez inwestorów i pracowników 
jako miejsce o wyjątkowo wy-
sokiej jakości życia – o łatwym 
dostępie do lasów i morza, 
z czystym powietrzem i wodą 
Właśnie w Trójmieście powstała 
najstarsza i największa w kraju 
filologia Skandynawska na 
Uniwersytecie Gdańskim, co 
sprawia, że inwestorzy mają 
łatwy dostęp do wykształconych 
pracowników, którzy biegle po-
sługują się językami północy Eu-
ropy. Stąd właśnie ogromne 
zainteresowanie inwestowaniem 
w Gdańsku, Gdyni i Sopocie ze 
strony skandynawskich firm
-Główni i najwięksi najemcy 
powierzchni biurowej to fir-
my Arla Foods, Bayer, 
Geoban, Intel, Nordea Bank, SII, 
Thomson Reuters. 
- Lokalną specyfiką rynku biu-
rowego jest także obecność sekto-
ra Oil&Gas i biur projektowych 
dla przemysłu stoczniowego. 

Biurowa 
specyfika
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POPyT NA PODOBNyM POZIOMIe
 
Analitycy firmy Colliers podkreślają, że roczny po-
pyt brutto na powierzchnię biurową w Trójmieście 
utrzymał się na poziomie zbliżonym do rekordowego 
z 2015 r. Na koniec 2016 r. wolumen transakcji wy-
niósł 93 tys. m2 i był podobny do zeszłorocznego.
Największym zainteresowaniem cieszył się oczywi-
ście gdański rynek biurowy (ze względu na wielkość 
istniejących zasobów oraz dostępność wolnej po-
wierzchni w istniejących i planowanych budynkach) 
gdzie zarejestrowano tu 78% całkowitego popytu na 
rynku trójmiejskim z 2016 r. – 72 tys. m2. Pozostałe 
21 tys. m2 wynajęli najemcy w budynkach położo-
nych w Gdyni.
Na wynajem powierzchni biurowej decydowały 
się zazwyczaj nowe firmy – właśnie takie umowy 
stanowiły dominującą część całkowitej aktywno-
ści – 66%. Ekspansje dotychczasowych najemców 
wyniosły 14% a renegocjacje i przedłużenia 20%. 
Najemcy poszukujący biur wysokiej jakości skła-
niali się do wynajmu powierzchni w budynkach 
w budowie, kolejnych fazach kompleksów biu-
rowych – Alchemia III, Olivia Star, Tensor Z. 
W ubiegłym roku trójmiejski rynek był szczególnie 
atrakcyjny dla firm działających w sektorze BPO/
SSC, który zajmuje się realizacją procesów bizneso-
wych dla klientów korporacyjnych z całego świata.
- Szacujemy, że ponad połowa aktywności najemców 
z zeszłego roku generowana była przez firmy BPO/
SSC – podkreślają analitycy firmy Colliers.
W ubiegłym roku najemcy szukali zazwyczaj po-
wierzchni biurowej o średniej wielkości około 1000 
metrów kwadratowych.
Badacze odnotowali tylko dwie umowy powyżej5 
tys. m2 – nowa umowa Intel w Tryton Business House 
oraz Nordea w Tensorze Y i Z.

STABIlNe WAruNKI
 
Inwestorzy kompleksów biurowych często zachęcają 
najemców do podpisywania umów długotermino-
wych. Zachętą może być więc okres bezczynszowy 
(zwykle 1 miesiąc zwolnienia na każdy rok umowy 
najmu) albo budżet na aranżacje powierzchni.
- Trójmiejski rynek biurowy oferuje stabilne warun-
ki najmu, w ostatnich latach może być scharaktery-
zowany jako rynek najemcy – czytamy w raporcie 
firmy Colliers.
Tworzenie nowoczesnych i bogatych w oferty dodat-
kowe biurowce ma wpływ także na wysokość czyn-
szów, które kształtują się na nieco wyższym poziomie 
w porównaniu do pozostałych rynków regionalnych.
W 2015 roku stawki czynszu wynosiły 12,7-15 m2/
miesiąc, w roku bieżącym i w przypadku nowych 
projektów są one wyższe i wynoszą 13,5-16,5 EUR/
m2/ miesiąc. Na mniejsze stawki można natomiast li-
czyć najemcy, którzy zdecydują się na „starsze” centra 
biurowe. W takim przypadku stawka wynosi 10,5-13 
EUR/m2/miesiąc. 

czYnSz 
EUR/m2/miESiĄc
Katowice -12,5-14,5
Kraków - 13,2-15,5
Łódź - 12-13,5
Poznań - 12,5-15,5
Trójmiasto - 13-16,5
Wrocław – 12,5-16,5

POPYT – GŁÓWnE 
SEKTORY naJEmcÓW 
15 % - USŁUGI PROFESJONALNE 
35 % - IT & TELEKOMUNIKACJA
18% - FINANSE UBEZPIECZENIA
11% - PRODUKCJA



 
MArCIN GrZeGOry 

Zastępca dyrektora 
Invest in Pomerania

 
Trójmiasto jest jedyną dużą aglome-
racją Polski północnej, dzięki czemu 

jest również tradycyjnie najsilniejszym 
ośrodkiem biznesowym, akademickim 
i kulturalnym na tym obszarze. Dzięki 
temu tutejszy rynek pracy obejmuje 

nie tylko aglomerację trójmiejską i jej 
okolice, a nawet nie tylko Pomorze. 
Atrakcyjne oferty pracy od lat kuszą 

mieszkańców okolicznych woje-
wództw, a bezsprzecznie najwyższa 

pośród polskich dużych miast jakość 
życia jest magnesem przyciągającym 
doskonałe kadry z pozostałych regio-

nów kraju- zwłaszcza z południa. Kwe-
stie środowiska naturalnego, zdrowego 
trybu życia, czystości powietrza i wody 
stają się z roku na rok coraz popular-
niejsze i coraz mocniej ciążą na życio-
wych wyborach Polaków. Naturalnym 
beneficjentem tego trendu jest i będzie 

właśnie Trójmiasto.

NAJWIęKSZe PrOJeKTy W BuDOWIe

Do Trójmiasta 
przyciąga 
jakość życia

bUDYnEK DEWELOPER GLa (m2) miaSTO

Olivia Star Olivia Business
Centre

43 700 Gdańsk

Olivia Seven Olivia Business
Centre

36000 Gdańsk

Alchemia
III etap 
- Argon

Torus 36000 Gdańsk

Heweliusza 
18

Apollo Rida 10000 Gdańsk

Tensor Z Eurostyl 6000 Gdynia

Źródło: Największe rynki biurowe w Polsce. Market insight. Wiosna 2017
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Nieruchomości 
zyskowna 

inwestycja
Branża nieruchomości od kilku lat przeżywa rozkwit. 

Nic więc dziwnego, że interesują się nią także inwestorzy. 
Czy zatem kupno apartamentu lub mieszkania to dobry sposób na zarobek?

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Na polskim rynku nieruchomości zain-
teresowanie luksusowymi apartamenta-
mi zaczęło wzrastać kilka lat temu. Dla-
czego? Bo dało się na nich więcej i szyb-
ciej zarobić, niż odkładając pieniądze 
np. na lokatach czy oprocentowanych 
rachunkach oszczędnościowych. 
Kolejną zaletą inwestycji w apartamenty 
jest też niewielkie ryzyko, a co za tym 
idzie duża pewność pomnożenia włożo-
nego kapitału. Niewielkie wahania cen 
na rynku wpływają oczywiście na war-
tość mieszkania, ale ostatecznie bilans 
jest dodatni. W perspektywie długofa-
lowej ci, którzy kupili nieruchomość np. 
10 lat temu, sporo zyskali. 
Analizując ceny da się także zauważyć, 
że najwięcej można było zarobić inwe-

stując w luksusowe apartamenty w do-
brych lokalizacjach. 
A jak można zarobić na takim aparta-
mencie? Drogi są dwie – albo inwesto-
rzy sprzedają je po kilku latach ze spo-
rym zyskiem, albo pobierają opłaty za 
wynajem. 
Decydując się na zainwestowanie 
w apartamentowiec trzeba oczywiście 
wziąć pod uwagę kilka czynników. Naj-
ważniejsze z nich to oczywiście dobra lo-
kalizacja, otoczenie i jak najwyższy stan-
dard. Konieczne jest też zaplanowanie, 
na jaki okres planujemy inwestycję (po 
jakim czasie ma się zwrócić i jaki zakła-
damy zysk). Nie można zapomnieć też 
o dodatkowych kosztach – jak remonty, 
naprawy i inne koszty eksploatacji.

 
JulIA ŁASZKIeWICZ 
członek zarządu EKOLAN SA:  

 
- Inwestorzy to wciąż rosnąca grupa klientów. 
Kupując mieszkanie inwestycyjnie, urucha-

miają swoje lokaty bankowe lub wykorzystują 
oszczędności zgromadzone wcześniej dzięki 
inwestycjom w różnorodne instrumenty fi-
nansowe. Wybierają mieszkania, które łatwo 
będzie wynająć, a w dalszej perspektywie – 

sprzedać na rynku wtórnym. Oferta Ekolanu 
spełnia różnorodne kryteria, jakimi kierują 

się dziś inwestorzy. Wieloletnie doświadczenie 
EKOLANU i polecenia klientów przekładają 

się na wymierną wartość, istotną przy sprzeda-
ży mieszkania na rynku wtórnym.

 
ANNA WOJCIeChOWSKA 

dyrektor sprzedaży i marketingu firmy ROBYG:
 

- Obecnie obserwujemy duże zainteresowanie 
mieszkaniami zarówno ze strony osób, które szu-

kają lokum dla siebie, jak i tych które kupują w 
mieszkania pod wynajem. Trójmiejski rynek nie-
ruchomości jest postrzegany bardzo pozytywnie 
przez inwestorów. Dzięki nadmorskiej lokalizacji 
popularny jest tu najem krótkoterminowy, a jed-
nocześnie Gdańsk jest miastem, w którym duże 
firmy chętnie lokują swoje oddziały i centrale. 

Znaczącą grupę najemców stanowią też studenci, 
ponieważ Gdańsk jest dużym ośrodkiem akade-
mickim. Inwestycja w nieruchomości jest obec-
nie jedną z najbardziej opłacalnych. Daje nawet 

od 8 do 10 proc. zwrotu w skali roku. Dla porów-
nania zysk z lokat bankowych jest kilkukrotnie 
niższy. Dlatego osoby dysponujące większą go-

tówką kupują nawet po kilka mieszkań.



TczEW, Tczew obr 2
województwo: •	 pomorskie
powiat: •	 Tczew
miasto:•	  Tczew
obręb nr 2 działki: •	 17/14, 17/15, 17/16   
17/18, 17/19, 17/20
powierzchnia •	 18,0422 ha

Przeznaczenie podstawowe w obszarze jednostki obejmuje: •	
zakłady przemysłowe Pomorskiej Strefy Ekonomicznej, składy, 
bazy budowlane, bazy sprzętu technicznego, obiekty obsługi 
produkcji przemysłowej i obsługi pracowników, bazy trans-
portowe, większe stacje paliw, uciążliwe obiekty instytutów 
badawczych, uciążliwe obiekty infrastruktury technicznej, 
bazy logistyczne, zajezdnie. Przeznaczeniem uzupełniającym 
w jednostce są: budynki administracyjne, biurowe, komer-
cyjne, mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne 
i sportowe dla użytku pracowników oraz ogrody działkowe

Nieruchomość gruntowa położona w Tczewie przy ul. Malinowskiej o powierzchni ok.19 ha przeznaczona na cele sze-
roko rozumianej zabudowy przemysłowej, składowej, bazy transportowe i logistyczne z dopuszczeniem zabudowy ad-
ministracyjno-biurowej terenów rekreacyjnych i sportowych. Możliwość podłączenia do mediów: energii elektrycznej, 
wody, kanalizacji. W sąsiedztwie występuje zabudowania przemysłowo usługowe oraz obszar Pomorskiej strefy Ekono-
micznej. Planowany termin sprzedaży 2017 r.

PRUSzcz GDaŃSKi, Pruszcz Gdański obr 6
województwo: •	 pomorskie
powiat: •	 gdański
miasto: •	 Pruszcz Gdański
obręb•	  nr 6 działka:
powierzchnia •	 3.2690 ha

Przeznaczenie podstawowe: podstawowe przeznaczenie •	
terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Na terenie dopuszcza się usytuowanie budynków zamiesz-
kania zbiorowego za wyjątkiem do okresowego pobytu 
ludzi poza stałym miejscem zamieszkania Dopuszcza się 
następujące funkcje uzupełniające: biura, usługi admini-
stracyjne, usługi medyczne, usługi fryzjersko-kosmetyczne, 
naprawa sprzętu AGD,RTV, usługi szewskie, tapicerskie, 
gastronomiczne z wyłączeniem działalności rozrywko-
wej, handel do pow. 150 m.. Inne usługi uznaje się za 
wykluczone.

Nieruchomość gruntowa położona w Pruszczu Gdańskim przy ul. Raciborskiego o powierzchni 3.2690 ha przeznaczo-
na w planie zagospodarowania przestrzennego na: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 
funkcji uzupełniających biura, usługi administracyjne, usługi medyczne, usługi fryzjersko-kosmetyczne, naprawa sprzę-
tu AGD,RTV, usługi szewskie, tapicerskie, gastronomiczne z wyłączeniem działalności rozrywkowej, handel do pow. 150 
m.. Inne usługi uznaje się za wykluczone. Możliwość podłączenia do mediów: energii elektrycznej, wody, kanalizacji. 
W sąsiedztwie występuje zabudowania wielorodzinna i usługowa. Planowany termin sprzedaży 2017 r.



województwo:•	  pomorskie
powiat: •	 Słupsk
gmina: •	 Słupsk
obręb i nr działki: •	 Redzikowo, nr działki 3/257
powierzchnia •	 52,010ha

przeznaczenie: Dla działki obowiązuje miejscowy plan •	
zag. przestrzennego z przeznaczeniem działki na cele 
zabudowy obiektami handlowymi o pow. sprzedaży 
powyżej 2000m2 , obiekty przemysłowe, produkcyjne, 
magazyny, usługi.

województwo: •	 pomorskie
powiat: •	 Słupsk
gmina: •	 Słupsk
obręb: •	 15
pow. •	 38,4967

przeznaczenie: Dla działek obowiązuje miejscowy plan •	
zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem 
działek na cele zabudowy jednorodzinnej, wielorodzin-
nej, usług i usług oświaty.

powiat: •	 chojnice
gmina: •	 chojnice
obręb:•	  chojnice, dz.701/3
pow.•	  6,1443 ha

przeznaczenie : dla działki obowiązuje miejscowy plan •	
zagospodarowania przestrzennego przeznaczeniem 
działek na teren zabudowy produkcyjnej i usługowej 
oraz teren zieleni nieurządzonej wód.

DanE KOnTaKTOWE

ODDziaŁ TEREnOWY aGEncJi niERUcHOmOŚci ROLnYcH W GDaŃSKU 
Z SIEDZIBĄ W PRUSZCZU GDAŃSKIM, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI, UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 28,
TEL. 58/300-48-41, 302-38-17, 302-34-51, FAX 58/300-48-43,
E-MAIL: GDanSK@anR.GOV.PL, STRONA INTERNETOWA: WWW.anR.GOV.PL,

SEKcJE zamiEJScOWE GOSPODaROWania zaSObEm W:
bYTOWiE•	  - TEL. 59 822-20-68, 59 822-27-61;
maLbORKU•	  - TEL. 55 272-05-51 LUB 55 272-92-56, FAX. 55 272-23-82;
SKaRSzEWacH•	  - TEL. 58 588-07-15 LUB 58 588-24-29, FAX. 58 588-01-05;
SŁUPSKU •	 - TEL. 59 843-96-85, FAX. 59 844-78-47       
WSZYSTKICH NASZYCH INTERESANTÓW ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY ODDZIAŁU

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 745 - 1545

SŁUPSK Redzikowo

SŁUPSK, Słupsk

cHOJnicE, Chojnice



Osiedle „Złota Reneta” to kompleks budynków pięciokondygna-
cyjnych zlokalizowanych w pięknym otoczeniu zieleni, terenów 
rekreacyjnych oraz zbiorków wodnych, gdzie możemy zaczerp-
nąć świeżego powietrza.  Deweloper Makurat Invest ma do za-
oferowania mieszkania od 38 do 99 m2, są to zarówno kawalerki, 
jak i mieszkania 2, 3 bądź też  5 pokojowe z antresolą.  Mieszkania 
są wykończone z najwyższą precyzją. W każdym z nich są antyw-
łamaniowe drzwi wejściowe, videodomofon, czy wysokiej klasy 
grzejniki. Klatki schodowe są oddzielone od korytarzy, które pro-
wadzą do poszczególnych mieszkań. Wszystkie lokale oraz kon-
dygnacje są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Cichobieżne windy od hali garażowej aż do najwyższego piętra są 
dużym udogodnieniem dla mieszkańców.  Na bardzo wczesnym 
etapie budowy istanieje możliwość połączenia mieszkań. Lokale 
na parterze sa wyposażone w przydomowy ogródek, na piętrach 
są balkony. Z kolei na najwyższym, 4 piętrze są przepiękne duże 
tarasy, z których możemy podziwiać piękno natury.
Samo mieszkanie to jednak nie wszystko, istotna jest również 
infrastruktura oraz otoczenie. Na osiedlu trwa budowa nowo-

czesnego, przystosowanego dla najmłodszych placu zabaw. W 7 
budynku na parterze Deweloper przewidział usługi, czyli sklep 
spożywczy, aptekę czy też piekarnię. Dla osób lubiących aktywny 
tryb życia, będzie możliwość przechowania rowerów w specjal-
nych pomieszczeniach do tego przeznaczonych, które również 
będą postawione w tym roku. Bardziej zmotoryzowani mogą 
zaparkować swój samochód na miejscach naziemnych przy da-
nym bloku bądź też wykupić prawo do wyłącznego korzystania 
z miejsca postojowego w hali garażowej, która jest w każdym 
z budynków. Dzięki ścieżkom rowerowym mieszkańcy mogą 
dostać się w zaledwie parę minut do centrum Żukowa. Połącze-
nie z Gdańskiem zajmuje około 15 minut jazdy samochodem. 
Mieszkańcy mogą również skorzystać z Kolei Metropolitalnej, 
której stacja znajduje się zaledwie 10 minut pieszo od osiedla. Na 
przestrzeni 3 lat rozpocznie się budowy obwodnicy metropolital-
nej, 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. 

Najwyższy standard 
i piękna okolica

Chcesz cieszyć się wszystkimi dogodnościami, jakie daje 
mieszkanie w pobliżu centrum miasta, a jednocześnie mieć 

ciszę, spokój i kameralną atmosferę? Jeśli tak - zamieszkaj na 
osiedlu Złota Reneta!

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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Nieważne, co Ty czytasz
Ważne kto czyta o Tobie!

wSpÓŁprACA:
reklama@expressy.pl
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Zmiany, 

Zmiany...
zmiany, 

TRWA KARUZELA PERSONALNA W REGiONiE. W CiąGU 
OSTATNiCH KiLKU TyGODNi DOSZłO DO SPORyCH ZMiAN 
PERSONALNyCH. SPRAWDź, PRZED KiM STOJą NOWE 
WyZWANiA, A KTO NAJWAżNiEJSZE ZADANiA MA JUż ZA SOBą. 

Na prezesa Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego wybrany 
został głosami 56 dele-
gatów. Zastąpił Wiesława 
Kaczmarka, który na czele 
Związku stał przez ostat-
nie szesnaście lat. Tomasz 
Chamera jest też wiceprezy-
dentem Europejskiej Fede-
racji Żeglarskiej (EUROSAF). 
W Polskim Związku Żeglar-
skim łączył do tej pory funkcje dyrektora sportowego oraz wi-
ceprezesa ds. sportu. Ma 45 lat. Jest wykładowcą na Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

TOMASZ CHAMERA,
prezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Jest związany z Instytutem 
Historii Uniwersytetu Gdań-
skiego. To naczelnik Biura 
Edukacji Publicznej IPN. Do-
datkowo od początku stycznia 
do końca kwietnia tego roku 
pełnił obowiązki naczelnika 
oddziałowego Biura Badań Hi-
storycznych IPN w Gdańsku. 
Jest też przewodniczącym 
Rady Muzeum Stutthof oraz 
członkiem Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau, Rady Naukowej 
Żydowskiego Instytutu Historycznego i Kolegium Historyczno-
Programowego Europejskiego Centrum Solidarności. 

GRZEGORZ BERENDT,
wicedyrektor Muzeum ii Wojny Światowej 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Były prezydent Gdańska zo-
stał prezesem spółki, która 
zarządza gdańskim stadio-
nem. Na powyższym stanowi-
sku zastąpił Iwonę Żygowską. 
Andrzej Bojanowski funkcję 
zastępcy prezydenta Gdań-
ska ds. polityki gospodarczej 
piastował przez osiem lat. 
Jest absolwentem Wydzia-
łu Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego, a po studiach przez siedem lat pracował w banko-
wości. Był też wiceprezesem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, 
a w latach 2006 - 2008 skarbnikiem miasta Gdańska. 

ANDRZEj BOjANOWSKI,
prezes Areny gdańsk

To absolwent Politechniki 
Gdańskiej. W 1992 roku został 
przyjęty do Gdańskiej Stoczni 
Remontowej na stanowisko 
specjalisty budowniczego 
ds. przygotowania remontów 
statków. W 1993 roku został 
kierownikiem jednego z biur 
handlowych Stoczni. Przed 
powołaniem do zarządu był 
kierownikiem biura handlowego 
rynku zachodnioeuropejskiego. Na stanowisku prezesa Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” zastąpił Jarosława Flontę. 

ADAM RuSZKOWSKI,
prezes gdańskiej stoczni „Remontowa”. 

Dwukrotny medalista olimpij-
ski został wybrany na wice-
prezesa do spraw sportu Pol-
skiego Związku Żeglarskiego. 
Utytułowany sportowiec 
podczas sprawozdawczo-wy-
borczego sejmiku Polskiego 
Związku Żeglarskiego otrzy-
mał 72 głosy na 92 możliwe. 
W PZŻ zamierza stawiać na 
długoplanowe, strategiczne 
podejście i działanie nastawione na efektywność. 

MATEuSZ KuSZNIEREWICZ,
wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego

Nowy dyrektor Centrum 
Handlowego Riviera jest do-
świadczonym menadżerem 
centrów handlowych. W 2010 
roku jako zarządca Centrum 
Handlowego Piast w Szcze-
cinie miał duży wkład w prze-
budowę i proces rebrandingu 
obiektu. W 2012 roku został 
dyrektorem Złotych Tarasów 
w Warszawie. Kilka lat później 
za dokonania i zaangażowanie wyróżniono go tytułem Proper-
ty Managera Roku w konkursie AM&FM&PM Awards.

TOMASZ HOFMAN,
dyrektor Centrum Handlowego Riviera
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Idealne  rozwiązanie
dla tych, którzy chcą

być widoczni
wśród przedsiębiorców.

prENUMErAtA:
biuro@expressy.pl
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Główną ideą projektu, obok możliwości wymiany do-
świadczeń wśród przedstawicieli świata finansów, jest 
wyłonienie najlepszych finansistów w ramach  konkur-
su o tytuł Dyrektora Finansowego Roku. Finansiści, 
którym zależy by nagroda powędrowała na Pomorze 
po raz drugi w historii, proszeni są o zgłoszenie swo-
ich dokonań do 16 czerwca. Wcześniej i we wszystkich 
dotychczasowych edycjach plebiscytu  nagroda głów-
na powędrowała na Pomorze jeden jedyny raz, 2009.  
Tytuł Dyrektora Finansowego Roku zdobył wówczas 
Mariusz Machajewski z Grupy Lotos.
Gościem specjalnym kongresu był prof. dr hab. Wi-
told Modzelewski - Profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych, Szef 
podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podat-
kowego oraz Członek Narodowej Rady Rozwoju przy 
Prezydencie RP. Gość przedstawił prelekcję „Działal-
ność przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności 
za rozliczania podatkowe w aspekcie zmian kodeksu 
karnego”
Tegoroczny konkurs wyłoni laureatów XII. edycji 
projektu Dyrektor Finansowy Roku. Tradycyjnie jak 
dotychczas, nagrody zostaną przyznane w dwóch 
kategoriach:„Dyrektor Finansowy Małych i Średnich 
Firm”(kryterium: obrót firmy do 200 mln zł lub zatrud-
nienie do 250 osób) oraz„Dyrektor Finansowy Dużych 
Przedsiębiorstw”(kryterium: obrót powyżej 200 mln zł 
lub zatrudnienie powyżej 250 osób).

Kongres 
dyrektorów 
finansowych
POMORSCy DyREKTORZy fiNANSOWi SPOTKALi Się 
SOPOCiE NA PRESTiżOWyM SPOTKANiU CfO. KONGRES, 
KTóRy Był CZęśCią OGóLNOPOLSKiEGO CyKLU SPOTKAń  
DyREKTORóW fiNANSOWyCH. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Gdańsk 
już Gotowy 

SZKOLENiA, STAżE, DOfiNANSOWANiA DO UTWORZENiA NOWyCH MiEJSC PRACy, TO TyLKO 
NAJWAżNiEJSZE ELEMENTy WSPARCiA, NA JAKiE W NAJBLiżSZyCH LATACH BęDą MOGLi LiCZyć 
PRACODAWCy ORAZ OSOBy POSZUKUJąCE PRACy. WSZySTKO DZięKi WARTEMU NAWET 60 MLN Zł 
iNNOWACyJNEMU SySTEMOWi WSPARCiA ZATRUDNiENiA W GDAńSKiEJ METROPOLii. 

do nowych projeKtów 
aKtywizacyjnych

TEKST: GuP | ZDjĘcIA: Fotolia
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Nie da się ukryć, że w ostatnich kilkunastu 
miesiącach sytuacja na rynku pracy wy-
raźnie się zmieniła. Potwierdzają to dane 
statystyczne - malejąca stopa bezrobocia 
i jednocześnie rosnąca liczba zgłasza-
nych miejsc pracy. Praktyczne skutki tego 
procesu możemy dostrzec właściwie na 
każdym kroku, o czym przypominają nam 
sklepowe witryny pełne ogłoszeń i komu-
nikatów „tutaj praca szuka człowieka!”. 
Z niedoborem rąk do pracy część przed-
siębiorstw radzi sobie sięgając np. po ob-
cokrajowców. Jednak wciąż bardzo duży, 
niewykorzystany potencjał tkwi w grupie 
osób pozostających bez zatrudnienia. 
Znajdują się oni poza rynkiem pracy lub 
na jego obrzeżach z bardzo różnych przy-
czyn. Najczęściej są to niskie lub niedopa-
sowane do potrzeb kwalifikacje i umiejęt-
ności, czasem dłuższe przerwy w karierze 
zawodowej lub obawy samych pracodaw-
ców przed angażowaniem osób z niepeł-
nosprawnościami bądź osób starszych.
Obecna perspektywa finansowa funduszy 
europejskich stwarza jednak pracodaw-
com wyjątkowe możliwości w zakresie 
pozyskiwania nowych pracowników spo-
śród bezrobotnych. Doskonale widać to 
na przykładzie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go (RPO WP), w ramach którego wydzie-
lono specjalny mechanizm pozwalający 
na realizację przedsięwzięć odpowiada-
jących kompleksowo na potrzeby, a także 
problemy miast i obszarów z nimi powią-
zanych, są to tzw. Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne (ZIT).
W ZIT kluczową rolę pełnią samorządy, 
ściśle współpracujące ze sobą w ramach 

Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-
Gdynia-Sopot. Obok projektów o charak-
terze infrastrukturalnym przygotowano 
też przedsięwzięcia inwestujące w ka-
pitał ludzki, w tym „Innowacyjny system 
wsparcia zatrudnienia w OM G-G-S”. Jego 
celem jest skuteczna aktywizacja zawo-
dowa osób pozostających bez zatrudnie-
nia na terenie obszaru metropolitalnego, 
tak by doprowadzić do sytuacji, w której 
wymagające wsparcia osoby będą ak-
tywizowane w zgodzie z zapotrzebowa-
niem lokalnego rynku. Na realizację tego 
zadania w latach 2017-2022 przeznaczo-
nych zostanie ponad 60 mln zł. Środki te 
mają posłużyć aktywizacji około 3,2 tys. 
osób bezrobotnych lub biernych zawo-
dowo. Główny ciężar realizacji – blisko 
60 proc. zarówno w wymiarze finanso-
wym, jak i liczby uczestników – spoczy-
wa na Gdańsku. W stolicy województwa 
za realizację poszczególnych, wzajemnie 
się uzupełniających projektów odpowia-
dać będzie: Gdański Urząd Pracy, Miej-
ski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 1, Państwowe Szkoły Budownictwa 
oraz Zespół Szkół Architektury Krajobra-
zu i Handlowo-Usługowych.
Ze względu na swoje doświadczenie oraz 
największy potencjał w zakresie obsługi 
oraz wspierania osób poszukujących pra-
cy i pracodawców, realizatorem najwięk-
szego projektu i jednocześnie koordyna-
torem pozostałych będzie lokalny urząd 
pracy.
Trzeba też zauważyć udział samorządów 
gminnych (w gdańskich projektach – 
miasto i gmina wiejska Pruszcz Gdański, 
Kolbudy, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Suchy 
Dąb, Cedry Wielkie), w roli partnerów, ma-
jących zadbać m.in. o skuteczniejsze do-
tarcie do lokalnych przedsiębiorców.

Obok projektów 
o charakterze 
infrastrukturalnym 
przygotowano też 
przedsięwzięcia 
inwestujące 
w kapitał ludzki, 
w tym „Innowacyjny 
system wsparcia 
zatrudnienia 
w OM G-G-S”.
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Poza Gdańskiem, wyzwanie podjęły też 
Gdynia, a także włodarze powiatów gdań-
skiego, puckiego, kartuskiego i nowo-
dworskiego. Nie zamyka to jednak drogi 
do uczestnictwa, przynajmniej w części 
projektów, dla mieszkańców pozostałej 
części obszaru metropolitalnego: So-
potu oraz powiatów wejherowskiego 
i tczewskiego. 
Ze wsparcia w ramach projektów będą 
mogły skorzystać osoby powyżej 30. roku 
życia pozostające bez pracy (w tym za-
równo zarejestrowane jak i niezarejestro-
wane w urzędzie pracy jako bezrobotne 
lub bierne zawodowo). Rekrutacja w spo-
sób szczególny koncentrować się będzie 
na: kobietach, tzw. grupie wiekowej 50+, 
osobach pozostających bez pracy więcej 
niż rok, osobach z niepełnosprawnościa-
mi i kandydatach o poziomie wykształce-
nia nieprzekraczającym średniego.
Wszystkie projekty oparte będą o wy-

korzystanie kompleksowych usług i in-
strumentów aktywizacyjnych, zwiększa-
jących prawdopodobieństwo znalezienia 
pracy lub bezpośrednio prowadzące do 
zatrudnienia, w tym:

szkoleń zawodowych, wspierających •	
nabycie powszechnie uznawanych 
kwalifikacji, zgodnych z potrzebami 
lokalnego rynku pracy,
staży,•	
zatrudnienia w ramach dofinansowa-•	
nia pracodawcom tworzenia nowych 
miejsc pracy,
dotacji na rozpoczęcie działalności go-•	
spodarczej (tylko w projekcie GUP).

Skorzystanie z jednej z powyższych form 
wsparcia wynikać będzie m.in. z prze-
prowadzanej na początku udziału w pro-
jekcie indywidualnej diagnozy potrzeb 
i oczekiwań każdego z uczestników. 
W części przypadków dodatkowo prze-
widziane jest objęcie innymi działaniami, 

np. warsztatami wzmacniającymi najważ-
niejsze kompetencje, umiejętności mięk-
kie lub współpracą z psychologiem.
Część instytucji, w tym Gdański Urząd 
Pracy, już uruchomiło lub niebawem uru-
chomi rekrutację. Większość projektów 
powinna ruszyć do końca czerwca br. 
Całe przedsięwzięcie trwać będzie na-
tomiast aż do 2022 roku. Szczegółowe, 
praktyczne informacje będą publikowane 
na stronach internetowych poszczegól-
nych realizatorów.
– W projektach ZIT zadaniem wszystkich 
odpowiedzialnych za ich wdrożenie pod-
miotów jest przygotować ofertę łatwo 
dostępną, urozmaiconą, atrakcyjną i ela-
styczną – podsumowuje Roland Budnik, 
dyrektor GUP. Podstawą sukcesu będzie 
wielowymiarowa współpraca, wsłuchiwa-
nie się w bieżące potrzeby pracodawców, 
a także profesjonalizm usług prowadzą-
cych do zatrudnienia – dodaje.
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To już trzecia edycja turnie-
ju, który co roku odbywa się 
na terenie Golfowego Klubu 
Sportowego w Tokarach k/
Przodkowa. W pierwszej 
edycji 7 czerwca 2015 r. jeszcze na 9 dołkowym 
polu wzięło udział 55 golfistów. W 2016 roku 
już na 18 dołkowym polu  w wydarzeniu wzięło 
udział 76 golfistów. Dla gości turnieju została 
zorganizowana akademia golfa prowadzona 
przez trenera PGA Wacława Laszkiewicza.
-Atrakcyjne nagrody, wyśmienita pogoda, 
smaczny lunch, pamiątkowe zdjęcia i wspa-
niała zabawa, to bardzo krótkie podsumo-
wanie ubiegłorocznej imprezy – podkreślają 
organizatorzy.

Organizatorzy turnieju spo-
dziewają się, że tegoroczna 
frekwencja dopisze, wydarze-
nie zostało bowiem  zgłoszo-
nego do PZG jako turniej ran-

kingowy, co bardzo podnosi jego rangę. 
Uczestnicy będą rywalizować w kategoriach: 
Strokeplay Brutto, Stableford Netto, Najlepszy 
wśród Juniorów, Najlepsza wśród Pań, Longest 
Drive, oraz Nearest To The Pin. Dla zwycięzców 
t przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Dla gosci zaplanowana jest Akademia Golfa 
z PKB pod opieką trenera PGA. Przewidzia-
nych jest ok. 60 miejsc. Akademia jest okazją 
do nauki zasad i etyki gry oraz zapoznianiem 
się ze specyfiką tego szlachetnego sportu.

Biznesowe 
zmagania golfowe
PROPAGOWANiE GRy W GOLfA ORAZ AKTyWNEGO RODZiNNEGO SPęDZANiA WOLNEGO 
CZASU. TO GłóWNE CELE TURNiEJU iNTERvAPO GOLf CUP 2017, KTóRy W NiEDZiELę 11 
CZERWCA ZORGANiZUJE W TOKARy GOLf CLUB POMORSKi KLUB BiZNESU.

TEKST: GuP | ZDjĘcIA: Fotolia

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: PKB
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Jako trener specjalizuje się pan w tematyce zarządczej 
i sprzedażowej. od wielu lat związany jest pan również mar-
ketingiem. Co w dzisiejszych czasach jest trudniejsze: sprze-
daż czy marketing, a może zarządzanie?

Wszystkie te dziedziny można uznać za trudne. Marketing 
jest trudny z powodu konieczności brania pod uwagę nowych 
technologii komunikacyjnych. W szczególności chodzi o marke-
ting w Internecie i wykorzystanie mediów społecznościowych. 
W przypadku sprzedaży i zarządzania ludźmi najtrudniejszymi 
elementami są budowanie relacji i komunikowanie się. Trudni 
klienci lub trudni współpracownicy, to ludzie, którzy różnią się 
od nas temperamentem, stylem komunikacji czy doświadcze-
niem zawodowym, wykształceniem lub wiekiem. Handlowiec 
czy menedżer muszą brać pod uwagę ogromne bogactwo różnic 
charakterologicznych i komunikacyjnych, jakie można napotkać 
u ludzi, z którymi się stykają, a mimo tego muszą być skuteczni 
w swoich działaniach i umieć tych „innych ludzi” sobie zjednać.

Jest pan również twórcą i organizatorem Morfologii 
Sprzedaży. Skąd pomysł na konferencję dla menadżerów 
sprzedaży?  

Konferencja Morfologia Sprzedaży wynika z moich zaintereso-
wań zawodowych. Na co dzień doradzam i szkolę menedżerów 
różnych specjalności, ale najczęściej pracuje z menedżerami 
sprzedaży i handlowcami. W Trójmieście do niedawna brakowa-
ło tego typu konferencji, a chciałem zapoznawać menedżerów 
sprzedaży z najnowszymi trendami dotyczącymi zarządzania 
zespołami sprzedaży. W naszym regionie jest wiele mocnych 
produktowo firm, które nie wykorzystują w pełni swojego poten-
cjału, bo sprzedaż nie jest ich najsilniejszą stroną. Na naszą kon-
ferencję przyjeżdżają menedżerowie z całej Polski, ale najwięcej 
uczestników nadal jest z Pomorza.

Dzisiejszy uczestnik szkoleń, konferencji, prelekcji branżo-
wych to niełatwy klient, który wybiera bardzo świadomie 
i ma wysokie wymagania. to już siódma edycja, a frekwencja 
wciąż rośnie. Czym Morfologia Sprzedaży wyróżnia się na 
rynku?

Myślę, że naszym wyróżnikiem jest dobór tematów i prelegen-
tów. Staramy się wybierać zagadnienia, które często nie są po-
ruszane na innych tego typu konferencjach. To tematy trudne, 
a czasami nawet i kontrowersyjne. Nie powielamy zagadnień, 
które już wcześniej omawialiśmy Dzięki temu mamy grono sta-
łych uczestników. Niektórzy byli na wszystkich edycjach Mor-
fologii Sprzedaży. Najbliższa już siódma edycja będzie nawią-
zywała do kwestii „turkusowych organizacji”, czyli organizacji 
zarządzanych przez pracowników lub jeszcze inaczej mówiąc: 
organizacji bez struktury hierarchicznej. To nowy, ciekawy, ale 
bardzo kontrowersyjny temat. 
Jeśli chodzi o prelegentów, wybieramy takich, którzy mają wiel-
ką wiedzę merytoryczną, zwracając jednocześnie uwagę na ich 
zdolności prezentacyjne. Dzięki temu prelekcje u nas są nie tyl-
ko istotne pod względem zawartej w nich wiedzy, ale również 
ciekawie opowiedziane. Zainteresowanie konferencją z edycji na 
edycję jest faktycznie coraz większe.

Intensywna praca wymaga sporej dawki energii. Gdzie pan 
ładuje swoje akumulatory?

Akumulatory ładuję w terenie. Las, otwarta przestrzeń i ruch na 
świeżym powietrzu to jest to, co daje mi energię życiową. Wolny 
czas spędzam biegając i pływając na kajakach. Ostatnio wiele 
przyjemności dają mi marsze na orientację.

zainteresowanie 
konferencją 
jest coraz więKsze
Z JACKiEM CZARNOWSKiM TWóRCą i ORGANiZATOREM
MORfOLOGii SPRZEDAży ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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NOWOCZESNA 
gospodarka morska

w jakim
 kierunku?

BUDUJąC PRZESTRZEń DLA AKTyWNEGO DiALOGU NA TEMAT PALąCyCH POTRZEB BRANży MORSKiEJ, 
„PRACODAWCy POMORZA” WRAZ Z WyDZiAłEM OCEANOTECHNiKi i OKRęTOWNiCTWA POLiTECHNiKi 
GDAńSKiEJ ZREALiZOWALi 11 KWiETNiA, W MURACH GDAńSKiEJ UCZELNi, KONfERENCJę 
„KSZTAłCENiE KADR DLA NOWOCZESNEJ GOSPODARKi MORSKiEJ i żEGLUGi śRóDLąDOWEJ”.

TEKST: Maciej Michniewski | ZDjĘcIA: Maciej Michniewski
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 „Pracodawcy Pomorza” zmierzają do 
wypracowania systemowego modelu 
współpracy szkół z pracodawcami, 
czego jednym z efektów była właśnie 
omawiana konferencja. 
Na wydarzenie składały się dwie de-
baty, poświęcone kolejno gospodarce 
i edukacji. Jej uczestnicy, wśród któ-
rych nie zabrakło specjalistów z ad-
ministracji rządowej, reprezentantów 
samorządu, edukacji i doświadczo-
nych przedsiębiorców, przyczynili się 
do szerokiego nakreślenia zarysu pro-
blematyki związanej z oczekiwaniami, 
wyzwaniami i barierami w kształceniu 
nowoczesnej kadry dla gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej. Nie 
mniej czasu poświęcono na rozmowę 
o wyzwaniach stojących przed edu-
kacją, mając na uwadze rosnące za-
potrzebowanie na wyspecjalizowane 
kadry. 
Dyskusja rozpoczęta została przez 
dr Janusza Karpa, Dyrektora Depar-
tamentu Edukacji Morskiej w Mini-
sterstwie Gospodarki i Żeglugi Śród-
lądowej. Mówiąc o bieżących regula-
cjach, odniósł się do obowiązującej 
od 1 stycznia 2017 Ustawy o aktywacji 
przemysłu okrętowego i przemysłów 
komplementarnych. Aktualne plany 
inwestycji wspierających gospodarkę 
morską przedstawił z kolei dr Adam 
Mikołajczyk, Dyrektor Departamen-
tu Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Po-

morskiego, wskazując m.in. trzy gdań-
skie placówki spełniające warunki do 
ścisłej specjalizacji w kierunku bran-
ży morskiej: Zespół Szkół Morskich, 
Szkoły Okrętowe i Ogólnokształcące 
Conradinum oraz Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1.
– Mamy wielu inwestorów z Chin, Fili-
pin, Francji i Holandii. To oni narzuca-
ją postęp, powodują, że dynamicznie 
nadganiamy światową czołówkę. Aby 
funkcjonować w głównej stawce, mu-
simy słuchać inwestorów zagranicz-
nych - dzielił się z kolei spostrzeżenia-
mi Piotr Nowak, Wiceprezes Zarządu 
Morskiego Portu Gdynia S.A.
Nie mniej istotne wnioski płynęły 
z wypowiedzi Zdzisława Bahyrycza, 
Koordynatora ds. Organizacyjnych 
w Stoczni Crist S.A., dającej zatrudnie-
nie blisko 1600 osobom: – Żeby zaan-
gażować młodych ludzi i pokazać im 
perspektywy przemysłu okrętowego, 
prezentujemy im cały potencjał stocz-
ni. To lepszy sposób oddziaływania, 
niż jakikolwiek inny rodzaj prezenta-
cji - mówił reprezentant Stoczni Crist 
S.A.  
Druga debata nakierowana była na 
zagadnienie edukacji kadr. Joanna 
Witkowska, Dyrektor Wojewódzkiego 
Urząd Pracy w Gdańsku, rozpoczę-
ła dyskusję od istotnych liczb: – 50% 
wszystkich podmiotów gospodar-
czych polskiej branży morskiej mieści 
się w województwie pomorskim. W do-

bie niżu demograficznego, niezwykle 
istotne jest wykorzystanie narzędzi, 
które już posiadamy, czyli zdolności 
do kształcenia młodych zgodnie z ich 
naturalnymi predyspozycjami, przy 
wsparciu poradnictwa zawodowego. 
Koniecznością jest również włącze-
nie się do tego procesu pracodawców 
– tłumaczyła.
O zabiegach mających na celu likwi-
dację negatywnego wizerunku szkol-
nictwa zawodowego wypowiedział się 
natomiast Piotr Bartosiak, Zastępca 
Dyrektora Departamentu Edukacji Za-
wodowej i Ustawicznej w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, który także przy-
pomniał o reformie w postaci szkoły 
branżowej: – W skali całego kraju ob-
serwowaliśmy wzrost zainteresowania 
kształceniem na poziomie techników, 
lecz szkoły zasadnicze zawodowe 
notowały trend odwrotny. Z roku na 
rok spadało zainteresowanie tą pro-
pozycją edukacji. W latach 2015/2016 
tylko 16% absolwentów gimnazjów de-
cydowało się na podjęcie nauki w tej 
formule.
Jak wyjaśniała Aleksandra Dąbrowska, 
Kierownik Wydziału Egzaminów Za-
wodowych Okręgowej Komisji Egza-
minacyjnej w Gdańsku, walka toczy się 
głównie o zmianę w mentalności pra-
codawców, którzy powinni objąć rolę 
egzaminatorów i ośrodków egzamina-
cyjnych na ostatnim etapie potwier-
dzania kompetencji zawodowych.
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jakość na 
pierwsZym 
miejsCu

Z JOANNą RUPP PREZESEM ZARZąDU GERMANiCUS LANGUAGE BOX 
- SZKOły JęZyKOWEJ W GDyNi i RUMi  ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Dlaczego szkoła językowa? Zamiło-
wanie do języków obcych, pomysł 
na biznes edukacyjny?

- Motywacja do stworzenia szkoły 
Germanicus LanguageBox była inna. 
Pracowałam jako metodyczka i lek-
torka w dużej korporacji zajmującej 
się edukacją językową. Najpierw 
w Warszawie, później w Gdańsku. 
Praca w korporacji coraz bardziej 
uwierała i wspólnie z kolegą posta-
nowiliśmy zbudować własną firmę. 
Chcieliśmy stworzyć bardziej ka-
meralne warunki do nauki, posta-
wić klienta wraz z jego potrzebami 
w centrum, zindywidualizować pro-
gramy szkoleniowe.
To był rok 2000. Ostrzegano nas, że 
już nie ma w Trójmieście miejsca na 
następną szkołę językową. My uwa-
żaliśmy, że na usługi wysokiej jakości 
zawsze będzie zapotrzebowanie. Nigdy nie daliśmy się wciągnąć 
w wyścigi cenowe i w formułki typu „U nas siedem razy szybciej” 
albo „Najtańsze lekcje w Trójmieście”.
Mieliśmy ambicje stworzyć coś trwałego, chcieliśmy budować 
naszą szkołę jako markę, z którą klienci będą wiązać najlepsze 
doświadczenia.
I myślę, że ta koncepcja się sprawdziła. Jesteśmy na rynku od 
17 lat.

Na czym polega pani pomysł na wyróżnienie się?
- Mamy już wyrobioną markę na rynku edukacyjnym, ale nie 
osiadamy na laurach. Pracujemy nad nowymi programami, stale 
szkolimy nasz zespół. Jesteśmy zorientowani na klienta i jego 
potrzeby. Już o 7 rano, przed pracą można mieć u nas lekcje.
Obsługujemy wszystkie grupy wiekowe, z małymi dziećmi włącz-
nie i cieszymy się także renomą poważnego partnera w szkole-
niach firmowych, korporacyjnych. Uważnie obserwujemy rozwój 
rynku i przystosowujemy nasze metody pracy także do nowych 
technologii, które bardzo zmieniły podejście do nauki dzieci 
i młodzieży.
I nadal stawiamy jakość na pierwszym miejscu: jakość lekcji, 
jakość szkoleń i jakość obsługi klienta. To wszystko było i jest 
możliwe dzięki ambitnemu zespołowi, jaki udało się przez lata 
zbudować. Wielu lektorów pracuje w firmie już 8,10, 15, a nawet 17 
lat. To ludzie tworzą firmę.

Germanicus LanguageBox jest 
pierwszą na pomorzu szkołą ję-
zykową rekomendowaną przez 
polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Jakości w Nauczaniu Języków 
obcych pASE.
Centrum otrzymało również, 
jako pierwsza szkoła językowa 
na pomorzu, akredytację Ku-
ratorium oświaty. to przede 
wszystkim zasługa wysokich 
standardów nauczania. 
Co jeszcze przyczyniło się do 
tych nominacji?
- Mieliśmy za sobą lata zbierania 
doświadczeń, szkolenia zespołu, 
dopracowywania procedur i długie 
przygotowania, zanim zdecydo-
waliśmy się ubiegać o certyfikaty 
jakości. Ponieważ od samego po-
czątku na pierwszym miejscu stały 

w Germanicus LanguageBox jakość i efekty nauczania oraz ja-
kość obsługi klienta, chcieliśmy potwierdzenia naszych wyso-
kich standardów przez instytucje zewnętrzne. Zaczęliśmy od 
ISO, potem była akredytacja Kuratorium Oświaty i przed trzema 
laty rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości 
w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Jako jedna z niewielu szkół 
językowych w Polsce posiadaliśmy tym samym wszystkie trzy 
najważniejsze certyfikaty potwierdzające zarówno jakość zarzą-
dzania,  jak i jakość nauczania. 
Certyfikaty jakości to nie są nominacje. Są przyznawane po 
inspekcjach (nawet kilkudniowych) z wizytowaniem lekcji 
włącznie.
Dzięki tym certyfikatom nasz klient wie, że jest w szkole, której 
może ufać. Realizujemy w trakcie szkoleń to, co obiecywaliśmy 
w pierwszej rozmowie. Zawsze pytamy, czego i w jakim czasie 
klient oczekuje. Badamy modalność sensoryczną klienta, aby 
poznać jego preferowany styl uczenia się i dobieramy do tego 
zarówno lektora, jak i program oraz rodzaj ćwiczeń.

Centrum w Gdyni działa od ponad 15 lat. w ubiegłym roku 
otworzyła pani szkołę w rumi. proszę powiedzieć coś więcej 
o nowej placówce.

- Szkoła w Rumi istnieje dopiero od października 2016, czyli do-
piero pierwszy rok szkolny. Jesteśmy bardzo zadowoleni z lokali-
zacji w centrum usługowo-handlowym przy ul. Stoczniowców na 
osiedlu Janowo. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy kapitalny 
remont. Powstała piękna, kolorowa szkoła z przestronnymi sala-
mi, wygodną poczekalnią dla rodziców, sanitariatami przystoso-
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wanymi także dla całkiem małych klientów i obszerną kuchnią. 
Aktualnie przeprowadzana jest rewitalizacja całego centrum 
handlowo-usługowego, więc już od września będzie to bardzo 
piękne miejsce.
W Rumi oferowaliśmy w pierwszym roku tylko język angielski, 
w tym specjalną metodę nauczania całkiem małych dzieci z mi-
siem Teddy Eddie. To naprawdę szlagier wśród programów na-
uczania. Maluchy uczą się przez zabawę. Widzimy, jak chętnie do 
nas przychodzą. Oczywiście naszymi klientami w Rumi są także 
starsze dzieci, nastolatki i dorośli. Od nowego roku szkolnego 
wprowadzamy język niemiecki i mamy w planie rozszerzenie na-
szej oferty o kuźnię maturalną, czyli kursy przygotowujące do 
matury z takich przedmiotów jak matematyka, polski, biologia 
itd. 
Chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w życiu osiedla i dlatego 
będziemy tworzyć w naszej szkole centrum spotkań i rozwoju 
dla kobiet. Myślę, że będzie to ciekawa propozycja, ale więcej 
będę mogła opowiedzieć o tym w jesieni.

w wolnym czasie uczy się pani kolejnego języka obcego? Je-
śli tak, to jakiego obecnie?

- Tak, od kilku miesięcy uczę się języka włoskiego. Lubię jeździć 
do Włoch, interesuje mnie historia, stąd ten wybór. Poza tym lu-
bię się po prostu uczyć, naukę traktuję jako wielką przyjemność. 
Nie zawsze starcza czasu, żeby systematycznie „odrabiać lek-
cje”, a to, jak wiemy i stale powtarzamy naszym klientom, jest 
jednym z istotniejszych warunków osiągnięcia sukcesu. 
Po latach jestem znowu w roli ucznia, czuję się czasem pewnie 
tak, jak wielu moich klientów: nie od razu rozumiem, co nauczy-
ciel ma na myśli, głupio mi, kiedy nie potrafię odpowiedzieć na 
pytanie albo złożyć poprawnego zdania, kiedy wtrącam polskie 
słówko, choć moim klientom zawsze mówię, że tego robić nie na-
leży, że w klasie mówimy tylko i wyłącznie w języku nauczania. 
I tak wchodząc w rolę ucznia lepiej rozumiem moich klientów. 
Mogę im szczerzej doradzić, co robić z trudnymi partiami mate-
riału albo jak ja daję sobie radę ze słówkami. Wierzą mi, bo opo-
wiadam im moją historię.
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wyroBy 
porcelanowe 

to małe 
dzieła sztuki

- NAJWięKSZyM SUKCESEM JEST ZAPEWNiENiE CiąGłOśCi PRODUKCJi, WyKORZySTANiE PEłNyCH JEJ MOż-
LiWOśCi i OfEROWANiE PRODUKTU, KTóRy OPRóCZ TEGO, żE JEST W PEłNi POLSKi, SPEłNiA NAJBARDZiEJ 
RESTRyKCyJNE NORMy JAKOśCiOWE, A JEDNOCZEśNiE CiESZy Się UZNANiEM NASZyCH KLiENTóW - MóWi 
ZBiGNiEW ANDRZEJEWSKi, PREZES ZARZąDU ZAKłADóW PORCELANy STOłOWEJ LUBiANA S.A.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Ile osób obecnie znajduje zatrudnienie w ZpS Lubiana SA? ile 
ton porcelany miesięcznie produkuje i ile to gotowych wyro-
bów łącznie? 

- Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. to największy 
europejski producent porcelany stołowej. Fabryka zatrudnia na 
chwilę obecną blisko 1500 pracowników. Pomimo bardzo duże-
go zautomatyzowania procesu produkcji, to nasi pracownicy są 
podstawą i bazą do osiągania celów. ZPS Lubiana SA produkuje 
miesięcznie około 1250 ton porcelany, jest to produkcja ponad 3 
mln szt. wyrobów. W dużej części zautomatyzowana, ale nadal 
wymagająca bardzo dużego wkładu pracy ludzkiej.

Dokąd trafia porcelana?
Nasza porcelana trafia na stoły domów, hoteli i restauracji około 
40 krajów na całym świecie. Największym naszym odbiorcą jest 
rynek krajowy. Około 1/3 naszego wolumenu produkcyjnego tra-
fia do polskich klientów. Fabryka zaopatruje bardzo wielu kon-
trahentów z segmentu HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering/
Café). Poziom sprzedaży dla tego segmentu, to ok 60% naszej 
produkcji.  

Jakie nowe rynki są w planach?
- Co roku staramy się docierać do nowych klientów, czy to po-
przez imprezy targowe, takie jak np. Ambiente – Frankfurt nad 
Menem największe targi świata wyposażenia wnętrz i dekoracji, 
targi Eurogastro w Warszawie, wizytowanie klientów, czy akwi-

zycję produktową. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy np. zamó-
wienia do : Arabii Saudyjskiej, Kataru, Brazylii, Dominikany, czy 
Azerbejdżanu. Największym rynkiem dla Lubiany pozostają ryn-
ki europejskie, m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Belgia, Szwajcaria, 
Dania. jesteśmy również obecni na rynkach Ameryki Północnej 
i Kanady. Regularnie dostarczamy nasze produkty również do 
Rosji, czy na Ukrainę.

Jakie nowe fasony pojawią się w tym roku i co obecnie jest 
modne?

- Gusta klientów nieustannie zmieniają się i ewoluują, szczegól-
nie w zakresie kształtów, jak i asortymentów w grupach wyro-
bów. Lubiana skupia się na oferowaniu klientom kształtów no-
watorskich, nowoczesnych, bardzo często nieregularnych. Są to 
zwykle produkty trudne w produkcji, dające jednak niesamowitą 
satysfakcję po ich wdrożeniu, w szczególności jeżeli trafiając 
w oczekiwania klientów, generują kolejne zamówienia dla fabry-
ki. Od dłuższego czasu dużą popularnością cieszą się fasony 
Victoria, Celebration, Roma i Boss. Nowością 2017r będzie fason 
Sailing który był prezentowany na targach Ambiente. 

 Jak widzi pan przyszłość firmy?
- W celu zapewnienia stabilnej przyszłości spółki musimy przed 
wszystkim podążać za trendami rynkowymi i oczekiwaniami 
naszych klientów, często staramy się je nawet wyprzedzać. Re-
akcja na zmieniające się preferencje użytkownika powinna być 
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Największe wydarzenie tar-
gowe w Polsce poświęcone 
branży HoReCa.
Swoje propozycje przy-
gotowali nie tylko polscy 
Wystawcy, ale również fir-
my z Austrii, Belgii, Czech, 
Francji, Hiszpanii, Holan-
dii, Irlandii, Niemiec, Por-
tugalii, Sri Lanki, Szwecji, 
Ukrainy, Węgier i Włoch.
Oczywiście wśród wystaw-
ców nie mogło zabraknąć 
Lubiany SA, która prezen-
towała fasony: tradycyjne 
tj. Afrodyta, Kaszub – Hel 
czy Arcadia, nieregularne 
kształty: Victoria, Classic, 
Celebration, czy linie An-
kara i San Marino.

możliwie szybka. W Lubianie jest to możliwe 
również dzięki posiadaniu własnego działu 
wdrożeń i produkcji narzędzi do pras. Zmie-
niający się sposób życia, inny w części od 
tradycyjnego sposób podawania potraw 
wyznacza nam często kierunki rozwoju pro-
duktu. W tym zakresie spółka współpracuje 
z projektantami z Niemiec i Włoch. Uniwer-
salność produktowa, to tylko część oferty. 
Przyzwyczajenia części klientów są jednak 
nadal niezmienne, co również nas bardzo 
cieszy. Nie zawsze to nowości wyłącznie 
„napędzają” sprzedaż. Dla wielu z nas wyro-
by porcelanowe to małe dzieła sztuki. Mimo 
nowych maszyn, robotów, pieców i innych 
urządzeń, to często praca manualna dodaje 
naszym wyrobom ostatniego „szlifu”, które-
go efekt końcowy zachwyca odbiorcę. 

w czym - pana zdaniem - tkwi siła Lubiany?
- Siła Lubiany to, przede wszystkim, ludzie, 
którzy tworzą nasz zespół. To oni wspólnie 
kreują i wyznaczają tak procesy produkcji 
i sprzedaży, aby przy wsparciu najnowszej 
technologii i maszyn w pełni wykorzystać 
zdolności wytwórcze spółki. Tylko wów-
czas ten efekt synergii jest satysfakcjonu-
jący. Nowatorskie kształty, bardzo wysoka 
jakość, szeroka oferta i rozsądna polityka 
handlowa to baza, która pozwala nam na co 
dzień spełniać oczekiwania klientów i pozo-
stawać konkurencyjnym na rynku.

Jak długo jest pan prezesem? w jakiej kon-
dycji zastał pan firmę, jakie zmiany były 
dla  pana priorytetem?

- Jestem prezesem od ponad roku. Mam to 
szczęście, że Lubiana znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji, zarówno pod względem eko-
nomicznym, jak również technologicznym. 
Stan ten jest i był możliwy przede wszyst-
kim dlatego, iż w Lubianie na przestrzeni 
ostatnich lat następowały i nadal następują 
ciągłe procesy inwestycyjne. Orientacja na 
klienta, szeroka oferta asortymentowa, bar-
dzo rozległa baza klientów w Polsce i na ca-
łym świecie to aspekty, które pozwoliły fa-
bryce na stały rozwój i przetrwanie na rynku 
niemalże 50 lat. Zmieniające się otoczenie 
rynkowe wymaga, aby zmiany i dopasowa-
nie producenta do tych warunków nastę-
powało stale. Obecnie w fabryce wdrażany 

jest program zarządzania Lean Manufactu-
ring. To proces, który pozwala dostarczać 
produkty najwyższej jakości, w możliwie 
krótkim czasie, zachowując niskie koszty 
produkcji i wykorzystując relatywnie niską 
ilość surowców. Koncepcja ta u podstaw 
zakłada stały rozwój  pracowników i ciągłe 
doskonalenie procesów produkcyjnych. Fa-
bryka bardzo mocno inwestuje w szkolenia 
pracowników, dążąc do wzrostu wydajności, 
wykorzystania potencjału i redukując za-
pasy. Chcemy klientom dostarczać świet-
ny produkt w optymalnej cenie i  krótkim 
czasie. 

Co  uważa pan za swój największy sukces?
- Największym sukcesem jest zapewnienie 
ciągłości produkcji, wykorzystanie pełnych 
jej możliwości i oferowanie produktu, który 
oprócz tego, że jest w pełni Polski, spełnia 
najbardziej restrykcyjne normy jakościowe, 
a jednocześnie cieszy się uznaniem naszych 
klientów. Szczególną uwagę zwracam również 
na stały rozwój systemów zarządzania i anga-
żowania pracowników w ciągłe doskonalenie 
naszych procesów.

wielu firmom daje się we znaki np. konku-
rencja z Chin, wzrost kosztów związanych 
z zatrudnieniem pracowników itd. Jak Lu-
biana radzi sobie z tego typu problemami?

- Już kilka lat temu, Lubiana, jak i inne firmy 
z branży dostrzegły, ich podaż porcelany na 
rynkach jest na tyle duża i nie będzie ekono-
micznych możliwości, aby konkurować wy-
łącznie ceną. Poziom kosztów produkcji fabryk 
w różnych częściach świata, szczególnie na 
Dalekim Wschodzie jest na tyle niski, iż nie ma 
szans na skuteczne konkurowanie podobnym 
produktami. Dlatego też, jak wspominałem 
wcześniej produkty Lubiany muszą być szcze-
gólne, zarówno z zakresie kształtu, dekoracji, 
czy stopnia skompilowania produkcji. Znaleź-
liśmy dla nich swoje miejsce na wielu rynkach. 
Mamy klientów, w różnych krajach i miejscach, 
którzy są z nami od wielu lat. Dzięki nim i wza-
jemnym zaufaniu wspólnie budujemy naszą 
przyszłość. Zapewniamy, że dołożymy wszel-
kich starań, aby nasze produkty nadal wyzna-
czały trendy, sprawiały przyjemność użytko-
wania i cieszyły nabywców swoimi walorami.

targi 
eurogastro
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Z PAWłEM SKOWOROTKO, CZłONKiEM ZARZąDU POCZTy POLSKiEJ 
ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi.

ułatwimy 
komunikację 
Z aZjatyCkimi 
firmami 
e-commerce

ZDjĘcIA: Poczta Polska
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podpisanie porozumienia z China post można potraktować 
jako kolejny krok intensywnych rozmów w sprawie udziału 
poczty w budowaniu Jedwabnego Szlaku. Czy na tym etapie 
wiadomo już, jaką rolę poczta polska będzie pełniła w takiej 
inicjatywie? 

- Poczta chce przyjąć rolę wiodącego partnera Chin w Europie 
Środkowo-Wschodniej, a zarazem otworzyć drogę do szybszej 
i łatwiejszej wymiany towarów między Państwem Środka, a całą 
Unią Europejską. Porozumienie z China Post to jeden z wielu kro-
ków, które poczyniliśmy w celu zacieśnienia współpracy z China-
mi. Już w maju ubiegłego roku, z myślą o wzmocnieniu rozwoju 
handlu transgranicznego podpisaliśmy deklarację z Chongqing. 
Od tamtej pory pogłębiamy nasze relacje zchińskimi operatorami 
pocztowymi i gigantami e-commerce, takimi jak Alibaba. Dele-
gacja Poczty Polskiej przeprowadziła także szereg biznesowych 
rozmów spotykając się między innymi z regulatorem chińskie-
go rynku pocztowego oraz przedstawicielami chińskiej poczty. 
Dostrzegamy swój potencjał, wynikający z dogodnej lokalizacji 
i geopolitycznej sytuacji Polski. Razem z China Post utworzymy 
grupy robocze, których zadaniem będzie wprowadzanie strate-
gicznych celów Jedwabnego Szlaku w życie.. Dzięki rozwojowi 
infrastruktury ipolityki celnej nasi klienci będą mieli możliwość 
łatwiejszej komunikacji z azjatyckimi firmami e-commerce. Bę-
dziemy mogli zaoferować im nie tylko szybsze dostarczenie 
przesyłek, ale też udogodnienia proceduralne. Co ważne, eks-
pansja Poczty na rynki wschodnie poprawiłaby również bilans 
gospodarki wewnętrznej. Zagraniczny obrót pocztowo-logi-
styczny stworzy pozytywny klimat dla krajowego biznesu, co 
miałoby pozytywne skutki da wszystkich Polaków.

poczta polska mocno współpracuje z sektorem e-commerce. 
Czy można więc podejrzewać, że współpraca z China post 
będzie skutkowała stworzeniem specjalnych rozwiązań dla 
klientów z tego sektora? 

- Branża e-commerce jest przyszłością wszystkich operatorów 
logistycznych. Już w tej chwili mamy najszybsze połączenie ko-
lejowe Chiny – Europa, z Łodzi do Chengdu. Jako spółka pań-
stwowa jesteśmy naturalnym partnerem biznesowym portów 
morskich i lotniczych, czy kolei państwowych. Działając razem, 
możemy działać skutecznie i taniej niż firmy prywatne. Koope-
rujemy również z władzami, by wdrożyć specyficzne rozwiąza-
nia celne, które pozwolą zmniejszyć ilość procedur związanych 
z dokonywaniem zakupów od zagranicznych producentów. Pla-
nowana przez nas integracja usług dla e-commerce spowoduje 
zmniejszenie kosztów finansowych i czasowych, wynikających 
z konieczności korzystania z pośredników.

popularność chińskich serwisów typu Aliexpress sprawia, że 
do polski dociera ogromna liczb przesyłek z towarami z Chin. 
Czy planujecie państwo zająć się wejściem na taki rynek? 

- W Polsce istnieje duży rynek konsumentów zainteresowanych 
kupnem chińskich produktów. Do tej pory największą barierą 
dla polskiego i europejskiego klienta był długi czas oczekiwania 
na przesyłkę. Współpraca polsko – chińska w ramach Jedwab-
nego Szlaku to sposób na znaczne skrócenie tego czasu. Jak 
już wspomniałem, dzięki wdrożeniu proponowanych przez nas 
rozwiązań, proces nadawania i odbierania paczek i listów z Chin 
i do Chin ulegnie ogromnemu usprawnieniu. Choć dla klienta 
szybkość jest najistotniejszym wskaźnikiem jakości usługi, dla 
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nas liczy się również wynikające z naszych porozumień, zmniej-
szenie kosztów i wymogów formalnych. Przy odpowiednio po-
prowadzonej współpracy na szczeblu władzy, jesteśmy w stanie 
zniwelować bariery prawne, które są niedogodne dla klientów. 
Obserwujemy także rosnące zainteresowanie chińskich klientów 
zakupem polskich produktów. To rynek, który naszym zdaniem 
jest bardzo perspektywiczny i chcemy być na nim obecni jako 
operator logistyczny dla polskich producentów.

wiem, że poczta polska intensywnie rozwija rynek przesyłek 
kurierskich, z których korzysta głównie sektor e-commerce. 
Jak może pan ocenić udział poczty polskim na tym rynku? 
Jakie cele stawiacie sobie państwo w 2017 roku związane 
właśnie z rynkiem przesyłek kurierskich?

- Obsługa rynku logistycznego i e-commerce jest jedną z głów-
nych ścieżek rozwoju Poczty na najbliższe lata. Wg. szacunków 
wartość rynku handlu elektronicznego w Polsce w 2020 roku ma 
wynieść nawet 63mld zł. Dostrzegamy potencjał biznesowy, jaki 
płynie z tak dużego wzrostu tego obszaru gospodarki. Z myślą 
o klientach międzynarodowych, planujemy zbudować centralny 
magazyn polskiego e-commerce. Dzięki takim rozwiązaniom bę-
dziemy w stanie długofalowo współpracować z poszczególnymi 
firmami. Udostępnimy im możliwość składania u nas swoich to-

warów, dzięki czemu klient zamawiający od nich dany produkt 
nie będzie musiał czekać na jego transport z Azji, lecz z naszego 
magazynu. Priorytetowo traktujemy również unowocześnianie 
usług kurierskich. Dzięki przyszłym rozwiązaniom technologicz-
nym, klient będzie miał możliwość śledzenia drogi swojej prze-
syłki i zmiany miejsca jej dostarczenia łatwiej niż do tej pory.

Na jakim etapie jest proces wprowadzania wi-Fi do wszyst-
kich placówek?

- Wprowadziliśmy darmowe WI-FI już w blisko 1000 placówek. Do 
końca roku wszystkie nasze placówki chcemy wyposażyć w in-
frastrukturę umożliwiającą emisję bezpłatnego przesyłu danych.  
Bezprzewodowy bezpłatny dostęp do internetu, jest szczególnie 
ważny dla osób z małych miejscowości, w których większy od-
setek mieszkańców jest wykluczony cyfrowo niż w dużych mia-
stach. To z myślą o nich rozwijamy hot-spoty i wyposażamy na-
szych listonoszy w tablety z dostępem do internetu. Każdy krok 
poczyniony w celu zwiększenia dostępności internetu, prowadzi 
również do popularyzacji usług on-line. Jestem przekonany, że 
wraz z wzrostem poziomu cyfryzacji polskiego społeczeństwa, 
będzie rosło zainteresowanie zakupami przez internet dostar-
czanymi przez Pocztę Polską.

W Polsce istnieje duży rynek konsumentów zainteresowanych 
kupnem chińskich produktów. Do tej pory największą barierą dla 
polskiego i europejskiego klienta był długi czas oczekiwania na 
przesyłkę. Współpraca polsko – chińska w ramach Jedwabnego 
Szlaku to sposób na znaczne skrócenie tego czasu.
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Nowe przepisy umożliwiły wycinanie drzew i krzewów przez wła-
ścicieli działek prywatnych bez konieczności uzyskania przez nich 
na to zezwolenia, pod warunkiem, że nie ma to związku z działal-
nością gospodarczą. Kolejne zapisy tej ustawy wskazują jednak, 
że usuwanie drzew i krzewów na prywatnych posesjach może 
być utrudnione lub niemożliwe, np. gdy rośliny te są objęte do-
datkową ochroną, czyli znajdują się w zadrzewieniu przydrożnym, 

śródpolnym, nadwodnym na obszarach chronionych, są zabytkiem 
przyrody, lub występują na terenie objętym ochroną konserwatora 
zabytków. 
-Od połowy lutego do końca kwietnia otrzymaliśmy łącznie 29 
zgłoszeń o wycince na terenie województwa pomorskiego – stwier-
dza Danuta Makowska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Gdańsku.

wycinka 
drzew 
na pomorZu
NOWELiZACJA USTAWy O OCHRONiE PRZyRODy UJAWNiłA SłABE PRZyGOTOWANiE i BRAK 
WłAśCiWEGO NADZORU SAMORZąDU TERyTORiALNEGO NAD JEJ PRZESTRZEGANiEM. 

TEKST: rdoŚ | ZDjĘcIA: materiały prasowe



Większość zgłoszonych do RDOŚ wycinek (26) to wycinki 
nielegalne, które odbyły się z naruszeniem obecnie obowią-
zującej znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody. Najczę-
ściej było to złamanie zakazów określonych w stosunku do 
ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Część przeprowadzo-
nych wycinek była sprzeczna z zapisami miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Wiele drzew i krzewów 
wycięto na terenach objętych ochroną obszarową, np. w par-
ku krajobrazowym Dolina Słupi w gminie Borzytuchom czy na 
Polaszkowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu w Liniewie. 
Zgłaszano też wycinki na Gowidlińskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu w gminie Sulęczyno, na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Żuławy Gdańskie w gminie Suchy Dąb oraz w Ju-
racie w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Tylko 3 zgłoszone 
wycinki, których dokonano na działkach prywatnych, odbyły 
się zgodnie z ustawą – podkreśla dyrektor Danuta Makowska.
Największych zniszczeń dokonano na obszarze miasta Łeby, 
wycinając z naruszeniem prawa 4 ha boru bażynowego - około 
300 drzew w wieku 40-60 lat; nad jeziorem Liniewskim, w gmi-
nie Liniewo, gdzie nielegalnie usunięto ponad 200 drzew oraz 
w Juracie – gdzie bezprawnie wycięto kilkadziesiąt drzew na 
użytkach łąkowych i leśnych. 
Sprawy te zostały zgłoszone 
na policję i do prokuratury.
RDOŚ w Gdańsku w trosce 
o utrzymanie zadrzewień środ-
polnych na gruntach rolnych, 
na początku maja br. zawarł 
porozumienie o współpracy 
z Agencją Nieruchomości Rol-
nych OT w Gdańsku. W aktach 
notarialnych działek rolnych sprzedawanych przez Agencję 
znajdą się pełne informacje dotyczące ochrony przyrody na 
danym terenie. RDOŚ zobowiązał się do wymiany danych 
i konsultacji merytorycznych udzielanych pracownikom ANR 
w tej sprawie. Ograniczy to liczbę wycinek cennych zadrze-
wień śródpolnych dokonywanych przez właścicieli nowo na-
bytych gruntów rolnych.
- Konieczna jest powszechna edukacja, zwiększenie wiedzy 
i wrażliwości ekologicznej zarówno po stronie mieszkańców, 
jak i polityków i samorządowców – twierdzi dyrektor Makow-
ska.- Niezbędne jest uświadomienie znaczenia treści obowią-
zujących przepisów prawa oraz negatywny wpływ dokonywa-
nych wycinek drzew i krzewów na środowisko przyrodnicze 
i zdrowie człowieka. Warto wiedzieć, że drzewa nie tylko pro-
dukują tlen, ale również są doskonałym filtrem dla rakotwór-
czych substancji zawartych w tzw. pyle zawieszonym PM10, 
które przedostają się do naszych domów i organizmów. Na-
leży też mieć na uwadze, iż nieznajomość prawa nie zwalnia 
z odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie. Za zniszczenie 
przyrody mogą grozić różnego rodzaju sankcje karne, poczy-
nając od grzywny, a kończąc na karze pozbawienia wolności.
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Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpo-
częła w tym roku cykl szkoleń w wybranych po-
morskich gminach. Celem tej akcji edukacyjnej jest 
podniesienie świadomości ekologicznej społeczności 
lokalnej, a także nawiązanie partnerskiej współpra-
cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Gdańsku – jako wojewódzkiego organu ochrony 
przyrody z wójtami gmin oraz burmistrzami i prezy-
dentami miast czyli z lokalnymi organami ochrony 
przyrody. Pierwsze szkolenie odbyło się w Zblewie 
dnia 9.02.2017 r., kolejne odbędzie się 26 maja br. na 
Żuławach w Cedrach Wielkich. 

ruszyły 
szKolenia

- Dołożyłam wszelkich starań, 
aby zapobiec masowemu wy-
cinaniu drzew na Pomorzu. 
Dnia 7 lutego 2017 r. do 123 
gmin znajdujących się na ob-
szarze województwa pomor-
skiego przesłałam informację 
o zmianie przepisów ustawy 
o ochronie przyrody w zakre-
sie wycinki drzew i krzewów, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem ograniczeń o których 
powinni wiedzieć właściciele prywatnych posesji. Być może ta 
informacja przesłana do gmin spowodowała zmniejszenie skali 
łamania obowiązujących przepisów prawa na Pomorzu. Nie-
stety niektóre gminy zlekceważyły przekazane przez RDOŚ 
informacje. Właściciele działek mogli mylnie zinterpretować li-
beralizację ustawy, sądząc, że mają pełną swobodę w usuwaniu 
drzew i krzewów na swoim gruncie. Jednak częściowo – mo-
żemy się domyślać – właściciele gruntów chcieli wykorzystać 
zamieszanie wokół nowelizacji przepisów dotyczących wycinki 
drzew i z pełną świadomością dokonali zniszczeń wiedząc, że 
łamią zapisy tej ustawy.
istotną kwestią umożliwiającą zapobieganie jak i możliwie 
szybkie przeciwdziałanie takim zdarzeniom jest współpraca 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, RDOŚ i or-
ganami ścigania tj. policją. Tylko ścisłe współdziałanie ww. or-
ganów może zapobiec dalszym niepożądanym działaniom po-
wodującym niszczenie przyrody.

DANuTA MAKOWSKA, 
Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w gdańsku 

Informacje 
wysłano 

do 123 gmIn
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Celem rządowego programu elektromobilności jest stworzenie polskie-
go samochodu elektrycznego oraz elektrycznego autobusu.
Jako pierwszy wystąpił wiceminister Michał Kurtyka, który powiedział:
-Projekt elektromobilności stał się jednym ze sztandarowych progra-
mów gospodarczych dla Polski i jest jednym z kół zamachowych, któ-
ry chcielibyśmy uruchomić, aby polską gospodarkę wprowadzić w XXI 
wiek oraz na mapę globalnej innowacji. 
Wiceminister wskazał na korzyści, które dzięki temu Polska może osią-
gnąć. Pojazd elektryczny napędzać może rozwój miast przyszłości, 
zwiększa suwerenność energetyczną Polski, sprawi, że miasta będą 
bardziej ekologiczne – obecnie 60% zanieczyszczeń powietrza w War-
szawie pochodzi z transportu miejskiego. 

Zbudujmy 
polską dolinę 
elektromobilności!

Gościem konferencji INNoeCAr, która odbyła się w kwietniu w pomorskim parku 
Naukowo-technologicznym w Gdyni, był podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii 
oraz Szef Komitetu Sterującego programu Elektromobilności Michał Kurtyka. 

TEKST: anna kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe

Rejs jest przykładem dobrosąsiedzkiej współpracy. Jego organizato-
rami są dwa samorządy - województwa kujawsko-pomorskiego oraz 
województwa pomorskiego. Mają zamiar udowodnić,  że transport 
śródlądowymi drogami wodnymi jest bardziej ekonomiczny, ekologicz-
ny i bezpieczny niż transport kołowy czy kolejowy. Członek zarządu 
województwa pomorskiego Ryszard Świlski, podczas konferencji pra-
sowej przypomniał, że z portu w Rotterdamie ok. 45 proc. ładunków 
jest transportowanych wodnymi drogami śródlądowymi. W Polsce nie 
stanowi to nawet jednego procenta i pora to zmienić.
Członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Sławomir 
Kopyść zwrócił uwagę na potencjalny przyrost miejsc pracy. Dla przy-
kładu -  śródlądowy port w Dortmundzie wygenerował kilkadziesiąt 
tysięcy miejsc pracy. Rozwój śródlądowego transportu jest też szansą 
na rozwój gospodarczy terenów wzdłuż szlaków wodnych.

z kontenerami
do stoliCy
A jednak się da. Barka z 20 kontenerami odbiła 
od Nabrzeża Ziółkowskiego w porcie Gdańsk, aby 
wisłą dotrzeć do warszawy. Celem dziewięcio-
dniowego rejsu było udowodnienie, że nawet przy 
obecnym zaniedbanym stanie tej rzeki, można to 
osiągnąć oraz sprawdzenie, jakie są utrudnienia 
dla żeglugi na Dolnej wiśle. 

TEKST: anna kłos | ZDjĘcIA: anna kłos



www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

Gospodarz spotkania – starosta pucki Jarosław Białk podkreślił, że 
budową trasy – planowanej częściowo po śladzie Obwodnicy Północnej 
Aglomerscji Trójmiejskiej (OPAT), od lat zainteresowane są wszystkie 
samorządy od Gdyni do Helu. Nie może być ona jednak budowana 
jako droga wojewódzka, bo samorządy nie mają na to wystarczających 
pieniędzy, konieczne jest finansowanie z zewnątrz. Jest też ona wa-
runkiem rozwoju gospodarczego tych terenów i ważna dla połączenia 
portów w Gdyni i Władysławowie, które mają coraz więcej wspólnych 
interesów. 
Wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński poinformował, że rze-
czywiście musi to być trasa o statusie drogi krajowej, bo tylko wtedy 
jej budowa może być finansowana ze środków  budżetu państwa. Naj-
ważniejszy krok już został zrobiony - jest decyzja podjęta na szczeblu 
rządowym, że Via Maris będzie budowana jako krajowa, a 13 marca 
br. zostało skierowane pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Gdańsku, aby rozpoczęto prace projektowe. Sama budo-
wa ma ruszyć do 2020 roku.  Przy tej inwestycji ministerstwo liczy na 
współudział samorządów. Największy w przypadku Gdyni.
Na zakończenie starosta pucki Jarosław Białk zgłosił pomysł, aby nie-
formalnie stworzyć grupę konsultacyjną w sprawie Via Maris i kontynu-
ować współpracę ze stroną rządową.

budowa Via maris 
rusZy do 2020
- rząd jest zdeterminowany rozpocząć budowę via Maris – drogi 
z Gdyni do władysławowa, równoległej do obecnie istniejącej 
– podkreślał podczas spotkania w pucku Kazimierz Smoliński – 
wiceminister infrastruktury i budownictwa.

TEKST: anna kłos | ZDjĘcIE: rafał laskowski

Coraz częściej słyszę: "magiczna Biskupia Gór-
ka" i jest to dla mnie powód do dumy jako jej 
mieszkanki, ale też do satysfakcji, jako jednej 
z wielu osób działających na tym terenie w or-
ganizacjach pozarządowych. To między innymi 
dzięki takim projektom jak "Lokalni Przewodni-
cy i Przewodniczki na  Biskupiej Górce" coraz 
więcej osób ogląda to niezwykłe miejsce i może 
poznać jego ciekawą historię. Tak już jest 
z Biskupią Górką, że gdy się ją zobaczy i pozna 
lepiej, to trudno pozostać wobec niej obojęt-
nym, to wciąga.
 Zapraszamy na spacery z "lokalnymi" - Instytut 
Kultury Miejskiej - Krystyna Ejsmont

magiczna 
biskuPia górka
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o sukcesach portu Gdańsk, jego ofercie i koncep-
cjach rozwojowych rozmawiano w Katowicach. Na 
początku maja zorganizowano tam dziewiątą edy-
cję Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Port Gdańsk był partnerem sesji "Polskie porty na 
globalnym rynku i w systemie europejskich korytarzy 
transportowych".
W jej takcie prezes Łukasz Greinke przedstawił bardzo 
dobre wyniki przeładunkowe Portu i plan inwestycyj-
ny. Gdańsk ma obecnie 46,1% udziału w polskim rynku 
morskim i 78% w obsłudze paliw płynnych. Jego prze-
ładunki przekroczyły 37 mln ton, co dało mu 6. pozy-
cję na Bałtyku i drugą w obsłudze kontenerów. Z por-
tu masowego, jakim był w latach 70., Gdańsk stał się 
portem uniwersalnym, obsługującym w równych czę-
ściach ładunki masowe płynne, sypkie oraz drobnicę 
skonteneryzowaną i konwencjonalną. Jego plany roz-
wojowe dotyczą nie tylko najbliższej przyszłości, ale 
sięgają 2020 roku, w tym budowy Portu Centralnego.
Prezes Łukasz Greinke, wystąpił również w pane-
lu "Krajowy rynek przewozów cargo", podczas któ-
rego paneliści rozmawiali m.in. na temat towarowych 
przewozów kolejowych w Polsce, wyzwań stojących 
przed polską koleją i przewoźnikami, ale także o po-
trzebie rozwoju bazy logistycznej i infrastruktury.
Aktualny potencjał magazynowy w Porcie Gdańsk 
podczas debaty "Wolne Tereny. Pomysł i współpraca-
"zaprezentował Adam Kłos - Kierownik Działu Współ-
pracy z Kontrahentami.

gdański Port 
na kongresie 
w katowicach

Stocznia remontowa Nauta  zakoń-
czyła kolejny remont dla niemieckiego 
armatora – Ernst russ. po remontach 
statków Friedrich russ i Elizabeth 
russ, tym razem armator powierzył 
Naucie jednostkę pauline russ.

Podobnie jak poprzednie statki tego ar-
matora, Pauline Russ przeszła remont 
pośredni obejmujący standardowe prace 
dokowe i konserwacyjno-malarskie, kon-
serwację ramp, prace maszynowe oraz na 
sterze.
Pauline Russ ma 153,2 m długości i 20,6 
m szerokości, jest rorowcem przystoso-
wanym także do przewozu kontenerów. 

Statek został zbudowany 
w 1999 r., obecnie pływa 
pod banderą portugalską.
Stocznia Nauta miała oka-
zję współpracować z arma-
torem także 4 lata temu, 
kiedy w doku nr 4 Friedrich 
Russ przeszedł remont 
związany z wymianą stali 
na poszyciu dennym po 
uszkodzeniu rufowej części kadłuba.
Nauta może poszczycić się dziewięćdzie-
sięcioletnią obecnością na rynku oraz 
uznaniem armatorów i firm z branży mor-
skiej. Wykonuje zarówno standardowe 
prace remontowe na statkach różnych 

typów i rozmiarów, jak też skompliko-
wane konwersje i przebudowy jednostek 
pływających. Trzy lata temu Stocznia Na-
uta powróciła na rynek nowych budów 
i wyspecjalizowała się w budowie śred-
niej wielkości statków rybackich, specja-
listycznych i badawczych.

kolejny rorowiec 
wyremontowany 
w naucie
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Sezon statków pasażerskich zainaugurowano 
14 maja , kiedy to przy nabrzeżu Francuskim 
gdyńskiego portu zacumował wycieczkowiec 
MSC Magnifica, długości prawie 294 metrów, 
pływający pod banderą Panamy.
MSC Magnifica o wyporności ponad 95 tysięcy 
DWT i prędkości 23 węzłów dołączyła do floty 
linii żeglugowej MSC w 2010 roku. Na statku 
znajduje się 1259 Kabin i apartamentów, z któ-
rych ponad 60 procent posiada panoramiczne 
okna i prywatny balkon, pozwalający cieszyć 
się morskim widokiem. Kabin i apartamenty 
podzielone zostały na różne kategorie w zależ-
ności od rozmiaru, umiejscowienia oraz przy-
wilejów, przysługujących ich mieszkańcom 
– m.in.dostępne są też kabiny, przystosowane 
do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością 
motoryczną.
Gdynię odwiedził także MV „Aurora” – statek 
pasażerski z flotylli armatora Carnival Plc (Car-
nival UK). Statek to wycieczkowiec średniej 
wielkości - długość 270 m i szerokość 32,2 m. 
W 939 kabinach miejsce zajmuje 1878 pasaże-
rów, których obsługuje 936 członków załogi. 
Na pokładach Aurory znajdują się restaura-

cje, bary i inne pomieszczenia użyteczności 
publicznej, m.in. sala kinowa, teatralna, nocny 
klub i kasyno. Na statku jest także spa i siłow-
nia oraz trzy baseny. Pasażerowie mogą rów-
nież korzystać z pokładu promenadowego lub 
też pokładu górnego, gdzie można m.in. zagrać 
w tenisa.
Trzecim z kolei wycieczkowcem, który przy-
płynął do Gdyni została jednostka MV AIDAdi-
va, która została zbudowana w stoczni Meyer 
Werftw 2007 roku. Ten wycieczkowiec zabie-
ra na swoich jedenaście pokładów aż 2050 
pasażerów o których wygody pracowicie dba 
588 osobowa załoga. Długość statku to 252 
metry, natomiast szerokość 32 metry. Ten 
pływający hotelowiec mieści w swoim wnę-
trzu aż 19 restauracji i barów, w których mogą 
zaspokoić apetyt nawet najbardziej wybredni 
pasażerowie.
W ubiegłym roku sezon wycieczkowców za-
kończył się 22 września - Port Gdynia był ce-
lem 50 wizyt statków wycieczkowych z niemal 
82 tysiącami gości na pokładach.Natomiast 
w roku 2017 sezon na wielkie statki pasażer-
skie zakończy się wraz z początkiem września. 

sezon statków 
Pasażerskich  
w gdyni
WiOSNA i LATO 2017 ROKU UPłyNą W GDyńSKiM PORCiE POD 
ZNAKiEM WiZyT STATKóW PASAżERSKiCH –SPODZiEWANE Są 42 
ZAWiNięCiA DUżyCH STATKóW Z PASAżERAMi NA POKłADZiE.

To olbrzymIa 
korzyść

ADAM MELLER,
prezes Zarządu 

Morskiego Portu gdynia

- gdynia od lat jest tradycyj-
nym miejscem zawinięć stat-
ków pasażerskich, a z wizyt 
tych -„pływających hoteli” 
wynika olbrzymia korzyść nie 
tylko dla portu czy miasta ale 
również dla całego regionu.Na-
szą portową ofertę staramy się 
zawsze uatrakcyjniać, dlatego 
nie tylko zachęcamy armato-
rów do zawijania do naszego 
portu, ale przede wszystkim 
inwestujemy w infrastrukturę 
portową.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: tadeusz urbaniak, zarząd morskiego portu Gdynia
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MusiMy 
odpowiadać 
na rzeczywiste 
potrzeby 
reGionu
Z MiECZySłAWEM STRUKiEM, MARSZAłKiEM WOJEWóDZTWA POMORSKiEGO 
ROZMAWiA ANNA KłOS.

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Zacznijmy od wspierania rozwoju gospodarczego regionu. 
w świetle odbywajacych się w Hanowerze targów przemysło-
wych Hannower Messe, co pan uważa za najważniejsze dla roz-
woju gospodarczego województwa?

- Stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju przedsię-
biorstw, ich konkurencyjności i innowacyjności oraz promocja 
aktywności firm poprzez różnego rodzaju działania, m.in. udział 
w targach, jest priorytetem dla rozwoju regionalnego, a więc i dla 
władz województwa pomorskiego. Przedsiębiorcy generują bo-
wiem miejsca pracy w regionie, tworzą dochód, który podlega 
redystrybucji, pozwalając finansować sferę budżetową i spo-
łeczną. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ok. 99% 
podmiotów gospodarczych w regionie, co jest bardzo wysokim 
wskaźnikiem i świadczy o dużej aktywności i przedsiębiorczości 
Pomorzan.
Targi w Hanowerze to najważniejsze na świecie targi przemysło-
we. Stanowią doskonałą okazję do promocji pomorskiej gospo-
darki na arenie międzynarodowej i zaprezentowania wiodących 
pomorskich marek w dziedzinie wysokich technologii. Pomorskie 
produkty odznaczają się wysoką jakością, a nasze firmy z suk-
cesem działają na zagranicznych rynkach i są doceniane przez 
nawet najbardziej wymagających odbiorców. Ponadto, Niemcy 
są jednym z naszych ważniejszych partnerów w handlu zagra-
nicznym, nie mogło więc nas tam zabraknąć. Tegoroczne Targi 
Hanower Messe odbywały się pod hasłem Industrie 4.0 (prze-
mysł 4.0) i zgromadziły 6,5 tys. wystawców z 70 krajów świata 
(30% spoza Niemiec), a także ponad 225 tys. branżowych odwie-
dzających. Polska była krajem partnerskim Hanower Messe 2017 
pod hasłem SMART MEANS POLAND, ze stoiskiem narodowym 
o powierzchni 1,2 tys. m2. 
Województwo pomorskie za-
prezentowało się na jednym 
z 8 stoisk regionalnych, bę-
dących częścią stoiska naro-
dowego. Na stoisku pomor-
skim zaprezentowane zostały 
walory inwestycyjne samego 
regionu, ale w głównej mierze 
potencjał eksportowy woje-
wództwa. Wybranych 12 firm 
z regionu miało okazję bezpo-
średnio zaprezentować swoje 
produkty i usługi odwiedzają-
cym targi potencjalnym kontrahentom. Pomorskie firmy odbyły 
również szereg rozmów biznesowych w specjalnie przygotowa-
nej strefie spotkań. Dodatkowym elementem promocyjnym dla 
województwa było umieszczenie robota kartezjańskiego pomor-
skiej firmy TMA Automotion, jako głównego eksponatu w cen-
tralnej części stoiska narodowego, gdzie odbywały się liczne 
konferencje związane z obecnością Polski na targach jako kraju 
partnerskiego.

po raz kolejny odbywają się Dni otwarte Funduszy Europej-
skich.  proszę powiedzieć, na czym polegają starania samorzą-
du wojewódzkiego o możliwie najlepsze wykorzystanie wspo-
mnianych środków w obecnym okresie budżetowym UE?

- Pod względem kontraktacji środków na lata 2014-2020 Woje-
wództwo Pomorskie od początku jest niezmiennie liderem wśród 
wszystkich regionalnych i krajowych programów w Polsce. Dzia-
łania, które przynoszą takie efekty, zostały zaplanowane wiele 
lat wcześniej i cały czas są konsekwentnie realizowane. Kluczem 
do sukcesu jest wiedza i doświadczenie nabyte w okresie 2007-
2013, a nawet wcześniej. Dzięki temu wiadomo, które rozwiąza-
nia są efektywne, a czego należy unikać. Najważniejsze, żeby 
odpowiadać na rzeczywiste potrzeby regionu, bo to wyzwala 
energię i zaangażowanie beneficjentów. Rolą urzędu jest strate-
giczne ukierunkowanie i zarządzanie tym procesem, a także za-
pewnienie, żeby wszystkie skomplikowane unijne wymogi były 
spełnione w sposób najbardziej efektywny i najmniej uciążliwy. 
Przykładem działań, które pozwoliły sprawnie rozpocząć realiza-
cję obecnego programu regionalnego jest dofinansowywanie już 
od 2011 roku tworzenia dokumentacji projektowej dla przyszłych 
inwestycji, w tym projektów modernizacji linii kolejowych i dróg 
wojewódzkich na Pomorzu. Województwo pomorskie jest też 
pionierem w korzystaniu z różnorodnych form i mechanizmów 
wsparcia - jako pierwsze w kraju wynegocjowało i podpisało 
umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Ban-
kiem Inwestycyjnym, którym powierzyło zarządzanie instrumen-
tami zwrotnymi, przeznaczonymi na finansowanie m.in. inwesty-
cji przedsiębiorstw i modernizacji energetycznej budynków.

Jak pan ocenia wpływ fun-
duszy ZIt na wielokierun-
kowy rozwój  województwa 
i współpracę samorządów?

- Mogę potwierdzić, że Instru-
ment Zintegrowanych Inwesty-
cji Terytorialnych finansowany 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Po-
morskiego na lata 2014-2020 
przyczynił się do znacznego 
wzmocnienia współpracy po-
między podmiotami z obszaru 

metropolitalnego, którym te środki są dedykowane. Mam tu na 
myśli samorządy terytorialne (zarówno te mniejsze, jak i najwięk-
sze – Gdańsk i Gdynię), ale także instytucje naukowe, czy organi-
zacje pozarządowe. Nie ukrywam, że dotychczas widoczne były 
pewne luki we współpracy, ale dzięki ZIT zostały one w znacznej 
mierze wyeliminowane. W oparciu o wspólną Strategię, podmio-
ty z obszaru metropolitalnego aktywnie i konstruktywnie współ-
działają w takich obszarach jak: węzły integracyjne dla trans-
portu zbiorowego, wdrożenie sytemu biletu elektronicznego, 

Targi w Hanowerze to najważniejsze na 
świecie targi przemysłowe. Stanowią 
doskonałą okazję do promocji pomorskiej 
gospodarki na arenie międzynarodowej 
i zaprezentowania wiodących pomorskich 
marek w dziedzinie wysokich technologii. 
Pomorskie produkty odznaczają się wysoką 
jakością, a nasze firmy z sukcesem działają na 
zagranicznych rynkach i są doceniane przez 
nawet najbardziej wymagających odbiorców.
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aktywizacja zawodowa, geriatria, rewitalizacja czy termomoder-
nizacja budynków użyteczności publicznej. Poza wymiernymi 
korzyściami wynikającymi z zaangażowania środków unijnych 
równie ważna jest wartość dodana z mobilizacji do współpracy 
różnych podmiotów.

w czym wyraża się dbałość 
władz samorządu wojewódzkie-
go o równomierny rozwój regio-
nu, w tym sieci transportowej?

- Władzom województwa zale-
ży na zrównoważonym rozwoju 
całego regionu, stąd staramy 
się realizować nasze zadania 
wszędzie gdzie zachodzi ku temu potrzeba. Trzeba jednak pa-
miętać, że w rozwoju subregionu istotna jest także rola lokalnych 
samorządów. Ostatnie kilkanaście lat przyniosły wiele pozytyw-
nych zmian w kwestii transportu na Pomorzu. Duża w tym za-
sługa funduszy unijnych, dzięki którym samorząd województwa 
i samorządy lokalne mogły i nadal mogą realizować wiele inwe-
stycji, które bez tego wsparcia z pewnością trudniej byłoby wy-
konać. Pomorski samorząd nie spoczął na laurach i nadal, w mia-
rę dostępnych środków finansowych, realizuje wiele inwestycji 
na terenie całego województwa. Sztandarowym przykładem jest 
funkcjonująca już ponad 1,5 roku Pomorska Kolej Metropolitalna, 
która połączyła Kościerzynę i Kartuzy z Gdańskiem. Wiemy, że 
o pasażera trzeba walczyć. Naszym orężem jest przede wszyst-
kim nowoczesny tabor kolejowy i coraz lepsze skomunikowanie 
z transportem miejskim, tj. tramwajami i autobusami. W godzi-
nach porannych i popołudniowych dla pasażerów ważny jest 
czas przejazdu. Chcemy by czas podróży mieszkańców był jak 
najbardziej dogodny. Oczywiście, wiemy, że część mieszkańców 
z różnych względów nie będzie chciała zamienić fotela kierowcy 
na wygodny fotel w pociągu. Jednak wierzę, że kolej w regio-
nie będzie coraz bardziej popularna. Chcemy, by jak najszybciej 
podjęto decyzję o budowie drogi ekspresowej S6 na terenie 
województwa pomorskiego. To sprawa pozbawiona barw partyj-
nych. To ważny ciąg komunikacyjny służący mieszkańcom nie 
tylko Słupska, ale całego regionu i całej północnej Polsce. Nie 
wyobrażam sobie takiego działania, w którym ważny korytarz 
transportowy od zachodniej granicy państwa kończy się na Ko-
szalinie. Dlatego pomorski samorząd musiał włączyć się w akcję, 
którą poparli nie tylko samorządowcy, ale co najważniejsze tak-
że przedsiębiorcy i mieszkańcy ziemi słupskiej, powiatów lębor-
skiego, wejherowskiego, puckiego oraz Trójmiasta. 

A jakie działania podejmowane są w trosce o rozwój kultury?

- Rozwój szeroko pojętej kultury należy od początku istnienia sa-
morządu wojewódzkiego do naszych priorytetów. To prawdziwy 
temat rzeka, ale chciałbym teraz zwrócić uwagę na te działania, 
które w najbliższej przyszłości zaowocują poprawą infrastruktu-

ry naszych instytucji kultury, a przypomnę tylko, że samorząd 
pełni rolę organizatora bądź współorganizatora ogółem dla 16 
najważniejszych instytucji kultury w regionie. To ogromny wy-
siłek finansowy, bowiem ogółem na wydatki w dziale "kultura 

i ochrona dziedzictwa narodo-
wego" przeznaczamy w tym roku 
ponad 80 mln zł. Jestem jednak 
przekonany, że to dobrze wydat-
kowane środki, owocujące świet-
ną ofertą kulturalną, nie tylko dla 
Pomorzan, także dla odwiedzają-
cych nas turystów. 
Nowa perspektywa unijna pozwo-
liła na zaplanowanie kolejnych in-
westycji, które będą finansowane 

z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Zacznijmy od najbliższego sąsiedztwa. Trwa wielka przebudo-
wa Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Blask odzyskuje Stara Apteka, 
powoli wyłania się już nowa scena, następnym krokiem będzie 
przebudowa gmachu głównego - widowni, foyer.
Powstał projekt nowej wystawy stałej w siedzibie Muzeum Ar-
cheologicznego w Domu Przyrodników przy ulicy Mariackiej, 
rewaloryzacja czeka też zespół poklasztorny Franciszkanów, 
czyli Oddział Sztuki dawnej Muzeum Narodowego przy ulicy To-
ruńskiej. Środki z RPO pozwolą na sfinalizowanie rewaloryzacji 
Centrum św. Jana - to obecnie jedno z najpiękniejszych miejsc 
koncertowych w Polsce. 
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku realizuje fantastyczny 
projekt - "Witkacy  w słupskich spichlerzach sztuki". To rewitali-
zacja dwóch zabytkowych spichlerzy leżących w bezpośrednim 
sąsiedztwie Zamku Książąt Pomorskich. Cały kompleks stanowił 
będzie swoistą wyspę muzealną, a kolekcja prac Witkacego - naj-
większa w Polsce - znajdzie godną oprawę. Muzeum Pomorza 
Środkowego w ostatnich latach rozwija się niezwykle intensyw-
nie. Najmłodszy oddział - w Swołowie - zdobył już należne uzna-
nie i przyciąga coraz większe rzesze odwiedzających. To świetny 
przykład wrośnięcia muzeum w autentyczną strukturę wsi. 
Na Powiślu - w Waplewie Wielkim - odrestaurowaliśmy już pięk-
ny pałac Sierakowskich, pozostała do wykonania jeszcze praca 
nad całością kompleksu - innymi zabudowaniami i parkiem.
Mówię tu o największych inwestycjach, ale przecież nasza co-
dzienna praca to troska o doskonalenie bieżącej oferty naszych 
instytucji - muzeów, teatrów, filharmonii. Ilość nagród zdobywa-
nych w różnego rodzaju festiwalach, konkursach, przeglądach, 
no i oczywiście - zapełnione sale, potwierdzają, że ta oferta jest 
naprawdę zróżnicowana i atrakcyjna. 
Staramy się także - w ramach naszych możliwości - wspierać 
działania kulturalne organizacji pozarządowych, twórców indy-
widualnych, prace konserwatorskie na rzecz ochrony zabytków. 
Praca w kulturze jest tą, która przynosi piękne owoce, 
chciałbym, by efekty tej pracy przynosiły satysfakcję nam 
wszystkim.

Władzom województwa zależy na 
zrównoważonym rozwoju całego regionu, 
stąd staramy się realizować nasze zadania 
wszędzie gdzie zachodzi ku temu 
potrzeba. Trzeba jednak pamiętać, że 
w rozwoju subregionu istotna jest także 
rola lokalnych samorządów.
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SPOTyKAJą Się Z NOWOCZESNOśCią i MyśLENiEM O PRZySZłOśCi REGiONU.
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Jak to hasło wasz samorząd realizuje w praktyce?
- Tradycja obliguje nas do zachowania historycznych zwyczajów, 
które są związane z rybactwem.  Ale już na początku XX w. na 
półwysep zaczęli w większej liczbie przybywać letnicy. Zaurocze-
ni kaszubską społecznością, pięknem przyrody oraz bliskością 
Małego i Dużego Morza, zaczęli się tu osiedlać i współbudować 
obecną społeczność półwyspu. Proces ten po II wojnie światowej 
jeszcze się nasilił. Staramy się budować zarówno infrastrukturę 
jak nowe społeczności.

przykładowo?
- Dla budowania infrastruktury korzystamy z funduszy unijnych. 
Uczestniczymy w programie dotyczącym rozwoju turystyki 
wodnej - „Pętla Żuławska”, cz. II. W jego ramach zaplanowaliśmy 
rozbudowę mariny. Na projekt o wartości 4,7 mln złotych ubiega-
my się o dofinansowanie 3,16 mln zł. Resztę planujemy dołożyć 
z własnych funduszy.

Co będzie realizowane?
- Chcemy wymienić dwa pomosty do cumowania jachtów na 
nowe, dwa razy dłuższe. Jachtów jest coraz więcej, przebudowa 
zapewni nam przyrost miejsc dla nich. Obecnie mamy 82 miejsca 
na wodzie i 53 na lądzie. Po zakończeniu inwestycji przybędzie 
nam 50 miejsc na wodzie. Będziemy też dysponować większą 
liczbą miejsc do zimowania jachtów. Usługi związane z postojem 
jachtów, te tradycyjne, jak i nowe - na przykład trend do foliowa-
nia jachtów na czas ich zimowania, to wszystko wygeneruje nam 
przyrost miejsc pracy. 

Czy te przywileje dla turystyki wodnej nie wywołają konfliktów 
z rybakami?

- Sam pochodzę z kaszubskiej, rybackiej rodziny i by mi nie da-
rowano, gdybym zlekceważył interesy rybaków.  Trzeba wszyst-
ko tak zorganizować, aby pogodzić oczekiwania obu środowisk. 
Przykładowo: część remontowa portu potrzebna jest rybakom 
latem, bo wtedy konserwują i naprawiają jednostki, ale wtedy 
jachty są na wodzie, więc im nie przeszkadzają. Natomiast od 
końca września rybacy są na wodzie, więc jachty mogą sobie 
swobodnie zimować aż do końca kwietnia. Poza tym nie potrze-
ba  rozdzielać rozmaitych form działalności. Rybacy dla turystów 
są atrakcją, turyści dla rybaków dodatkowym źródłem zarobku. 
Obie strony są zainteresowane historycznymi tradycjami miej-
sca. Dbamy o nie. Pierwszego maja, podczas tegorocznej wielkiej 
majówki, wielką atrakcją było historyczne widowisko przedsta-
wiające połowy łososia i innych ryb, które obserwowało i w któ-
rym uczestniczyło wiele osób, w tym przyjezdni z północnej czę-
ści województwa i z Trójmiasta. 

Czerwiec też się atrakcyjnie zapowiada?
- Nawet bardzo. 23 czerwca urządzamy Jastarnicko Sobótko, 
a 24 czerwca uczestniczymy w pielgrzymce morskiej rybaków 
z Kuźnicy do Pucka na odpust św. Piotra i Pawła. Tradycja odpu-
stu w tamtejszej farze sięga średniowiecza. Pielgrzymka to waż-
ny dzień dla każdego Kaszuby z nad Zatoki Puckiej, a zwłaszcza 
rybaka. Pokłady rybackich jednostek wypływających z Kuźnicy, 
Władysławowa, Jastarni, Chałup i Helu zapełniają się nie tyl-
ko członkami załóg ale i mieszkańcami oraz turystami, którzy 
w tych udekorowanych łodziach wypływają na wody Zatoki Puc-
kiej. To wydarzenie religijne i bardzo atrakcyjne powitanie lata. 
Zapraszamy.

Półwysep Helski powstał w wyniku 
oddziaływania prądu południowo- 
bałtyckiego biegnącego z zachodu na 
wschód. Usypał on wyspy, które z czasem 
połączyły się w półwysep. Jest on jak statek 
na morzu, którego rufa zakotwiczona jest 
na lądzie, dziób na Helu a Jastarnia na 
śródokręciu.  Przez półwysep przebiegała 
niegdyś granica Polski. Tak było w czasach 
po I Rozbiorze Polski i czasach Księstwa 
Warszawskiego. Miasto ukształtowało się 
z dwóch wiosek - Boru, który był przed II 
wojną światową pod zarządem Wolnego 
Miasta Gdańska i Jastarni,  należącej do 
polskiego starostwa puckiego. Mimo 
sztormowych wichrów i zawirowań wiatrów 
historii, ludność kaszubska przetrwała tam, 
bo trzymała się razem.



 104    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

prócz tradycyjnych przyjaźni z nordowymi Ka-
szubami, nawiązujecie też nadmorskie kontakty 
zagraniczne?

- To oczywiste. Z nowości warto wymienić pod-
pisanie w maju br. porozumienia o współpracy 
z Gminą Jantarnyj w Obwodzie Kaliningradzkim. 
Planujemy wspólne uczestniczenie w ogłoszo-
nym w grudniu 2016 roku unijnym programie 
transgranicznym Polska – Rosja. Zachęciły nas 
do tego pozytywne doświadczenia gmin z Mie-
rzei Wiślanej, które skorzystały z poprzedniej 
edycji tego programu , z tym, że wtedy uczestni-
czyły w nim 3 państwa: Polska, Rosja i Litwa.  

Już wcześniej skorzystaliście z innych  unijnych 
dopłat?

- Oczywiście. Składamy też kolejne wnioski. Na 
przykład o dofinansowanie z RPO na budowę 
ścieżki rowerowej wzdłuż Półwyspu Helskiego, 
dokładnie fragmentu biegnącego przez teren 
naszej gminy. Wartość inwestycji to 815 tys. zło-
tych, liczymy na 636 tysięcy dofinansowania. 
Realizacja powinna się zakończyć w 2018 roku. 
Otrzymaliśmy też niedawno, w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Komunalnych, fundusze na 
termomodernizację obiektów komunalnych. To 1 
229 000 złotych – przy wartości całego projektu 
1 814 000 złotych. To wystarczy na dwa obiekty: 
halę sportową i remizę Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Wśród tych wszystkich atrakcji i udogod-
nień dla ruchu turystycznego, samorząd, który 
reprezentuję, pamięta też o potrzebach stałych 
mieszkańców...

poprzez?
Już w ubiegłym roku wdrożyliśmy program: „Pla-
że dostępne dla wszystkich”. Wiele osób z terenu 
gminy, w tym niepełnosprawnych, się w to zaan-
gażowało. Efektem jest dostosowanie jednego 
z wejść na plażę zgodnie ze wskazówkami niepeł-
nosprawnych, do ich potrzeb, tak aby mogli być 
jak najbliżej wody. W tym roku chcemy przete-
stować specjalny wózek, którym niepełnospraw-
ni będą mogli wjechać do wody i zatrudnimy do 
opieki nad nimi dwu dodatkowych ratowników. 
Pamiętamy, aby dbać na bieżąco o urządzanie 
placów zabaw, ustawianie toalet, odpowiednie 
oświetlenie uliczne, stan chodników, wygląd 
śmietników i odpowiednią komunikację. Na tym 
polega słuchanie wyborców.



   105

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD



 106     106    

PyTANiE NA MiARę SZEKSPiRA. JAK NAJBARDZiEJ NA MiEJSCU, BO OD 
ODPOWiEDZi ZALEży Być ALBO NiE Być ROZWOJU MiASTA HELU.

Burmistrz Miasta Hel dr Klemens Adam Kohnke - Kaszuba od 
pokoleń, urodzony w Helu, wnuk legendarnego „Wuja Klemensa”, 
pierwszego polskiego sołtysa Helu po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości w roku 1918, to optymista, nie po drodze mu z la-
mentującymi płaczkami,  chcącymi pogrążyć to miejsce w odmę-
tach stagnacji. Ma w charakterze odwagę i odporność swych 
protoplastów. Wuj Klemens, czyli Klemens Kohnke I, objął funkcję 
sołtysa w bardzo trudnych czasach,  gdy większość mieszkańców 

Helu stanowili Niemcy, którzy wrogo odnosili się do kaszubskiej 
społeczności. Nie przejmował się tym, był jednym z inicjatorów bu-
dowy w mieście kościoła katolickiego i osiedla rybackiego. Ojciec 
obecnego burmistrza był rybakiem, wiadomo, że nie jest to zawód 
dla słabeuszy. 
Klemens Adam Kohnke wrócił do rodzinnego gniazda w roku 2005, 
po kilkudziesięciu latach pobytu na obczyźnie, gdzie przez siedem-
naste lat był przedsiębiorcą zatrudniającym w różnych okresach 

uprawiać morze 
czy turystykę?
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do 50 osób. Niegdyś, w latach młodości nie wyfrunął z niego z dobrej 
woli, tylko został do opuszczenia kraju właściwie zmuszony.
Był silny, wysportowany, uprawiał judo z tak dobrymi rezultatami, ze 
znalazł się w kadrze narodowej. W roku 1980 postanowił zrealizować 
swe marzenie – kupić auto ze sportowym zacięciem. Tu dla młodych 
pokoleń informacja, że było to możliwe w tzw. czasach komuny tylko 
w kapitalistycznym kraju. Przy okazji chciał przywieźć dla matki w pre-
zencie proszek do prania persil. Kiedy zatelefonował do niej z pyta-
niem, czy paczka 15 kg wystarczy, usłyszał szloch w słuchawce:
- Synku, co ty zrobiłeś, milicja u nas była i UB, bo podobno uciekłeś 
za granicę...
A on miał wizę, która była ważna jeszcze 14 dni... Zrozumiał, że ktoś 
zadecydował, że do kraju już nie ma powrotu.
Kiedy po wielu latach powrócił, zastał rodzinne miasto zupełnie inne 
niż je kiedyś zostawił.  
- Kiedyś życie napędzała jednostka wojskowa oraz P.P i U.R.”Koga”  Od 
rana był na ulicach ruch... tyle ludzi jechało do pracy. Bardzo dużo pra-
cowników cywilnych pracowało w jednostkach wojskowych, tak jed-
nostkach - bo było ich kilka. Wojsko się wyprowadziło, przedsiębior-
stwo zlikwidowano i poza sezonem letnim nastąpiła stagnacja. Młodzi 
wyjeżdżają, na Helu zostają sami emeryci. Wyludnienie sięgneło 50% 
mieszkańców. Nie będzie młodych ludzi , nie będą rodzić się dzieci, nie 
będzie młodzieży a tym samym  przyszłości – myślał. 
Ale nie był z tych, którzy marnują życie na narzekaniu. Zawsze był 
człowiekiem czynu. Kiedy został wybrany w roku 2014 burmistrzem, 
zastał budżet miasta zadłużony na 60 %. Od razu zaczął wdrażać 
program naprawczy . Wojska z powrotem nie sprowadzi, więc trze-
ba postawić na całoroczną turystykę pobytową.  Ale turystom trzeba 
przede wszystkim zapewnić lepszy dojazd. Utrudnienia w dojeździe 
na Półwysep Helski są jednym z głównych elementów, które zniechę-
cają do podróży w to miejsce. Dlatego, podobnie jak wszyscy samo-
rządowcy i mieszkańcy Półwyspu Helskiego   popiera pomysł budo-
wy drogi Via Maris. Ale z uzupełnieniem o rondo przed wjazdem do 
Władysławowa:
- Jeśli go nie będzie, ruch się zatrzyma blokując nie tylko Władysła-
wowo. Miasto liczy ok. 15 tysięcy mieszkańców, w sezonie 60 tysię-
cy. Wszędzie ludzie chodzą, już na wjeździe do Władysławowa jest 
5 przejść dla pieszych, potem kilkanaście w stronę Cetniewa i kilka 
w stronę Półwyspu. Przed miastem trzeba zrobić duże rondo, żeby 
auta nie musiały zatrzymywać się przed każdą "zebrą". Rondo powin-
no być dwupoziomowe, prawy pas ruchu powinien prowadzić w stro-
nę rezerwatu Słone Łąki, i estakadą być kierowany w stronę Półwyspu. 
Druga część ronda kierując ruch w kierunku Cetniewa, Chłapowa, Ro-
zewia, Jastrzębiej Góry i Karwi.
Problemem naturalnym jest zwężenie Półwyspu. W związku z tym nie-
realne jest poszerzenie  drogi wojewódzkiej nr 216, ale konieczne jest 
jej poprawienie od Jastarni do Helu.  Burmistrz uważa, że wystarczy-
łaby wymiana nawierzchni, bo to droga mocna i solidnie zbudowana 
– jeździły po niej czołgi i ciężki sprzęt. Niestety jej remont samorząd 
wojewódzki planuje dopiero po 2020 roku.  - Prowadzimy też rozmo-
wy z kolejarzami. Jest tu jedna linia kolejowa, w sezonie jest problem 
z pociągami dalekobieżnymi, potrzebne są dodatkowe mijanki w Cha-
łupach i Hel – Bór,  - mówi burmistrz. Okazuje się, że obecne połącze-
nie kolejowe latem jest niewydolne, zimą nieopłacalne. Pomysł węzła 

Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego 
w Gdańsku. Jest doktorem nauk o Kulturze 
Fizycznej jak również absolwentem studiów po-
dyplomowych w Wyższej Szkole Menadżerskiej 
w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Mar-
keting. Pracował jako nauczyciel akademicki 
na Politechnice Gdańskiej i w Wyższej Szkole 
Morskiej w Gdyni. Był również wykładowcą 
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania 
w Rzeszowie na kierunku Zdrowie Publiczne. 
Od początku lat dziewięćdziesiątych jest kon-
sultantem biznesowym z zakresu zarządzania 
firmami i obiektami branży Fitness, Wellness & 
SPA w krajach niemieckojęzycznych oraz Polsce. 
Jest autorem i współautorem licznych projektów 
obiektów Fitness, Wellness & SPA w Austrii, 
Niemczech i Polsce.  
W latach 2005-2015 był Prezesem Polskiego 
Związku Fitness & Wellness. Od 2007 jest v-ce 
Prezydentem European Fitness Centre Assotia-
tion. W 2007 roku został powołany do Rady ds. 
Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Mi-
nistrze Zdrowia. Od 2010 - 2014 roku był Preze-
sem Zrzeszania Kaszubsko Pomorskiego oddział 
w Helu oraz od 2013 do chwili obecnej, człon-
kiem Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko Po-
morskiego. Jest autorem ponad setki publikacji 
na temat zarządzania komercyjnymi obiektami 
Fitness & Wellness, wykładowcą na Europejskich 
Kongresach oraz szkoleniach specjalistycznych. 
Pracował ponad 30 lat jako ekspert branży 
Fitness & Wellness w całej Europie. Aktywnie 
spędza czas wolny (fitness, narciarstwo alpejskie, 
sporty wodne). Przez 20 lat aktywnie uprawiał 
sporty walki (judo), był członkiem kadry Polski 
na międzynarodowych turniejach.

Klemens adam 
KohnKe
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intermodalnego przesiadkowego we Władysławowie może budzić 
wątpliwości. Pasażerowie mieliby przesiadać się tam targając wiel-
kie bagaże?
Jako pomysł wręcz zbawczy dla komunikacji z Helem ocenia uru-
chomienie promu elektrycznego kursującego z Gdańska, że miałby 
szansę opłacalności także poza sezonem. Głównym celem burmi-
strza jest rozwój w miejscowości  turystyki całorocznej. Na począ-
tek zaapelował do miejscowych właścicieli restauracji i kawiarni, 
aby nie zamykali swych placówek po sezonie. Nie wierzyli w sens 
tego, ale zaryzykowali. Okazało się, że lokale gastronomiczne mają 
całoroczne obłożenie. Dojazd do Helu poza sezonem jest lepszy 
i atrakcyjniejszy, bo nie ma korków.

potrZEBNY JESt roZwÓJ INFrAStrUKtUrY 
SŁUżąCEJ tUrYStoM 

 Od lat straszy zdezelowany budynek w porcie. Przy drodze na cy-
pel (za portem) turyści oglądają  obskurny, olbrzymi blaszak oraz 
opuszczony budynki b. przedsiębiorstwa Koga Czyż nie jest to ide-
alne miejsce na hotel? Ale trzeba brać pod uwagę interesy i oba-
wy różnych środowisk. Kilkaset 
miejsc pracy, luksusowe obiekty 
wellness & spa, nowoczesna 
marina jachtowa w kształcie 
statku... A z drugiej strony – in-
teresy rybaków, niespotykana 
przyroda i wielowiekowa trady-
cja. Rybacy obawiają się, że ho-
tel „ich przegoni”. Niepotrzeb-
nie. Oni są bowiem tradycją, 
kolorytem miejsca jak również 
atrakcją turystyczną. Jedynie na 
okres lata (maj-wrzesień) duże  
jednostki powyżej 30 metrów przeniosą się do pierwszego base-
nu portowego. Dla rybaków to i tak martwy sezon – czas remon-
tów i konserwacji jednostek, bo obowiązuje unijny zakaz połowów. 
 
prZYCIąGNąć INwEStorÓw

- Wcześniej potencjalni inwestorzy "odbijali się" od licznych baz woj-
skowych. Gdy tereny zostały uwolnione, należałoby się spodziewać 
wysypu kolejnych inwestycji. Tak się jednak nie stało. - Dopiero nie-
dawno burmistrzowi Kohnke udało się zaprosić zainteresowanych, 
którzy kupują tereny m.in. od Agencji Mienia Wojskowego. Przed-
stawiłem im możliwości, perspektywy, a nawet gotowe rozwiązania  
- wyjaśnia Klemens Adam Kohnke. Ośrodki takie jak Wellness & Spa 
są zapowiedzią, że tych miejsc będzie na całym półwyspie więcej. 
Dwa obiekty mają dać 600 miejsc pracy. W tej chwili mamy ponad 3 
tysiące mieszkańców. Będziemy musieli "importować" siły fachowe, 
które przyjadą do nas całymi rodzinami do pracy, zwiększając tym 
samym populację. Docelowo chcemy podwoić liczbę mieszkańców 
- mówi burmistrz Helu.

Plany inwestorów przewidują realizację całorocznych obiektów 
hotelowych typu Wellness and Spa  W nowych obiektach znajdą 
pracę między innymi terapeuci, lekarze oraz psycholodzy, nie li-
cząc obsługi gastronomiczno - hotelowej.  W tej chwili wykonane 
są plany, wizualizacje, wydawane są warunki zabudowy. Realiza-
cja niektórych przedsięwzięć nastąpi po uzgodnieniu warunków 
z różnymi instytucjami, takimi jak: Lasy państwowe, Urząd Mor-
ski, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska czy Nadmorski 
Park Krajobrazowy. Finalizacja pierwszego projektu, czyli otwar-
cie hotelu konferencyjnego u zbiegu ulic Steyera i Leśnej, nastąpi 
jeszcze przed sezonem w 2018 roku. Znajdzie się w nim m.in. ba-
sen, który dostępny będzie między innymi dla dzieci z helskiego 
zespołu szkół. Zamiarem burmistrza jest, aby wszystkie dzieci 
z Helu potrafiły pływać.

port MUSI ZArABIAć

Modernizacja portu i nowa marina, a na terenach powojskowych 
Polskie Centrum Sportów Wodnych – te nowe inwestycje mają 
przyciągnąć kolejnych inwestorów i turystów. W Polskim Centrum 

Sportów Wodnych znajdzie się 
baza szkoleniowa, serwisowo 
-techniczna,  hotelowa, pen-
sjonatowa jak również kafejki 
i tawerny portowe.  Natomiast 
w halach serwisowane i zimo-
wane będą jachty. Zamiarem 
jest wykorzystanie terenu byłe-
go portu wojennego. W części 
basenu portowego ma powstać 
baza dla jachtów, motorowod-
niaków, nurków i kitesurfe-
rów. Ma powstać także basen, 

w którym można będzie nie tylko pływać, ale także nurkować. 

wIęCEJ MIESZKAń KoMUNALNYCH 

Problemem jest również brak mieszkań, w tym mieszkań komu-
nalnych. Podjeliśmy decyzję o budowie ok. 60 własnych mieszkań.  
Po długich negocjacjach z Agencją Mienia Wojskowego, udało się 
również zakupić działkę przy ulicy Przybyszewskiego, gdzie znaj-
duje się stary budynek powojskowy. W budynku, po przebudo-
wie, będą mieścić się również rotacyjne mieszkania komunalne. 
Oprócz tego znajdzie się tam miejsce dla organizacji pozarządo-
wych, biblioteka, MOPS jak również 400 m wielofunkcyjna sala 
konferencyjna. Plany inwestycyjne miasta zostaną wprowadzone 
w życie na przestrzeni najbliższych kilku lat – obiecuje burmistrz. 
Jest przekonany, że program naprawczy powiedzie się. Inaczej 
żyłby leniwym życiem rentiera w najpiękniejszym miejscu w Pol-
sce, nie brałby się za zarządzenie miastem. Ale co dziadek „Wujo 
Klemens” by na to powiedział...
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żuławski 
tulipan 

W MOKRyM DWORZE

i TO NiE JEDEN, TyLKO SETKi TySięCy A MOżE MiLiONy? WóJT GMiNy PRUSZCZ GDAńSKi MAGDALENA 
KOłODZiEJCZAK, GOSPODARSTWO ROLNE ZBROińSCy, SOłECTWO MOKRy DWóR ORAZ OśRODEK 
KULTURy, SPORTU i BiBLiOTEKi PUBLiCZNEJ W CiEPLEWiE ZORGANiZOWALi, W MAJU, DOROCZNE 
(JUż DZiEWiąTE) TULiPANOWE śWięTO, KTóREGO GłóWNą ATRAKCJą Są „DyWANy” UKłADANE 
Z TULiPANOWyCH KWiATóW. MOTyW TEGOROCZNEJ EDyCJi TO „KRAiNA łAGODNOśCi – KOCHAJMy 
Się!”. CO ROKU WyBiERA Się iNNE HASłO SZTANDAROWE.

TEKST: anna kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe



Impreza odbywa się w majowy weekend, ale jej 
dokładny termin zależy od zakwitnięcia tulipanów.  Co 
roku gromadzi więcej uczestników i zwiedzających. Jak 
zaznaczył Ryszard Świlski – członek zarządu w Urzędzie 
Marszałkowskim, nadszedł czas, aby ją przekształcić 
w wojewódzką.
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- Zabieraliśmy mieszkańców i turystów do krainy bajek, na mi-
strzostwa piłki nożnej oraz w podróż dookoła świata. Na „tulipa-
nowo” uczciliśmy razem rok Chopina, Sienkiewicza, podróżnika 
Jerzego Adama Forstera i beatyfikację Jana Pawła II. Tym razem 
nie zaglądamy do kalendarza ważnych wydarzeń, a zabieramy 
wszystkich do pełnej miłości „Krainy łagodności” - mówił Wiesław 
Zbroiński, producent tulipanów, sołtys Mokrego Dworu i współ-
gospodarz Żuławskiego Tulipana.
Impreza odbywa się w majowy weekend, ale jej dokładny ter-
min zależy od zakwitnięcia tulipanów.  Co roku gromadzi więcej 
uczestników i zwiedzających. Jak zaznaczył Ryszard Świlski – 
członek zarządu w Urzędzie Marszałkowskim, nadszedł czas, aby 
ją przekształcić w wojewódzką.
Kolejna wersja – w roku 2018 - będzie dziesiątą, więc jubileuszo-
wą, to chyba najlepsza ku temu okazja.

O to, jak wszystko się zaczęło – zapytaliśmy Magdalenę Koło-
dziejczak – wójt Gminy Pruszcz Gdański, na terenie której leży 
sołectwo Mokry Dwór, gdzie sołtysem jest hodowca tulipanów 
Wiesław Zbroiński:
- Pomysł był jak najbardziej oddolny. Któregoś dnia, przed laty, 
p. Zbroiński pokazał mi całe przyczepy zapełnione tulipanowym, 
pięknym, świeżo ściętym kwieciem. Gdzie je wywieziecie? - zapy-
tałam. Padła odpowiedź, że na kompost, bo p. Zbroiński jest pro-
ducentem cebulek tulipanowych i aby były one dorodne, kwiaty 
z tych 3,5 hektara trzeba zerwać tuż po zakwitnieniu. Szkoda ich 
pomyślałam, a może zrobilibyśmy z nich kwiatowy dywan? Po-
chodzę z Ciechocinka i od dzieciństwa podziwiałam tam dywany 
z kwiatów... i tak to się zaczęło.
Okazało się, że to wymaga wielu godzin pracy wielu osób. Przez 
trzy dni pracują one po kilkanaście godzin na kolanach, aby stwo-
rzyć te tulipanowe obrazy.
Najpierw wymyśla się wiodący motyw. Potem projekt rysuje pla-
styk – Bogusław Izdebski ze Straszyna. Pracuje nad nim już od 
marca. Sołtys Zbroiński, jego rodzina, pracownicy plantacji, wo-
lontariusze mają trudną robotę przez co najmniej tydzień przed 
wyznaczonym terminem święta. Najpierw na polu i łące rozsypuje 
się równe piaszczyste podłoże, na nim rozciąga się ogromne pla-
stikowe siatki – w tym roku sam motyw serca w centrum projektu 

wymagał kwadratu o boku 40 metrów! Na nim układa się z cien-
kich listewek kontury obrazów. Wtedy zaczyna się żmudna robo-
ta wkładania kwiatów na kilkucentymetrowych łodyżkach w oka 
sieci – zgodnie z zaznaczonymi konturami i kolorystyką. Wszyscy 
się starają, aby święto tulipanów wypadło imponująco. Ja też sta-
ram się uczestniczyć w układaniu – mówi Pani Wójt.  Nie po raz 
pierwszy zresztą daje się wciągnąć w społeczne atrakcyjne inicja-
tywy. Swego czasu wzięła udział w konkursie na jak najszybsze 
zaoranie 1 hektara ziemi, To był pas 300 metrów na trzy między 
dwoma kanałami melioracyjnymi. Myślała tylko o tym, aby nie 
wtoczyć się do kanału, bo jechała zygzakiem – Tam były mysz-
ki, uciekały mi spod kół i nie chciałam ich rozjechać – wspomina 
z uśmiechem.
Po stronie p. Zbroińskiego są dodatkowe koszty, uciążliwości 
i bardzo dużo pracy. Po pierwsze zrywanie kwiatów musi być 
ręczne, nie można użyć mechanicznego sprzętu. Po drugie kwia-
ty nie rozwijają się równocześnie. Bywa, że jedna odmiana jest 
już w pełni rozkwitu a inna jeszcze w pąkach, wtedy te wcześniej 
rozwinięte czekają w chłodni na leniuchów.
To jest piękny zryw społeczny. Ludzie układają dywan, Straż Po-
żarna ustawia wysięgnik wysoki na 30 metrów z platformą, skąd 
jest widok na całą ekspozycję. W tym roku chętni stali po pół 
godziny w kolejce, aby obejrzeć kolorowy dywan z góry i zrobić 
pamiątkowe zdjęcia. Mieli taką możliwość dzięki firmie Baltic En-
gineerng, która postawiła na terenie wydarzenia taras widokowy.   
Zaplanowano dodatkowe atrakcje:  po raz kolejny zaprezentował 
się Elvis Presley (jak żywy, choć podrabiany), zachwycał zespól 
Jagódki – pod kierownictwem p. Barbary Biebrzyckiej, koła go-
spodyń wiejskich przygotowały masę przysmaków. Nie zabrakło 
stoisk handlowych i punktów gastronomicznych. Wieczorem po-
kaz sztucznych ogni. W niedzielę już tylko zwiedzanie. Mimo że 
początek maja sypnął śniegiem i był najzimniejszy od 1938 roku 
(jak twierdzą miejscowi żuławiacy), tulipanowa majówka przynio-
sła piękną słoneczną pogodę, zapewniła dużo atrakcji i dobrego 
humoru. Żuławski Tulipan 2017, czyli polski krajobraz w holender-
skim wydaniu nie był gorszy niż tulipanowe festiwale w ogrodach 
Keukenhof. Jednak trzeba podkreślić, że w całym przedsięwzię-
ciu najważniejszy są mieszkańcy – wolontariusze. Bez ich pracy 
nic by z tego nie wyszło.



 112    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Węzeł powstanie w centrum miasta, w ciągu ulicy Kwiatowej. Jest 
to jedna z trzech wielkich, strategicznych inwestycji komunikacyj-
nych w Wejherowie, obok budowanego obecnie Węzła Śmiechowo 
(Zryw) i już wybudowanego Zachodniego Połączenia Drogowego 
Wejherowa Węzeł Działki. Budowa pozwoli na bezkolizyjne połą-
czenie dwóch części miasta, przedzielonych drogą krajową nr 6 
i torami kolejowymi.
Całkowita wartość projektu to ok. 48 mln złotych, z czego 18,9 mln 
zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Budowa inwestycji rozpocz-
nie się w połowie bieżącego roku, a planowane zakończenie to rok 
2019.
Inwestycja „Węzeł Wejherowo” obejmuje tereny położone pomię-
dzy ulicami 10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady 
Pancernej Wojska Polskiego.

Umowa o dofinansowanie obejmuje m.in. budowę wiaduktu kolejo-
wego (pod torami kolejowymi) w ciągu ulicy Kwiatowej, przebudo-
wę skrzyżowań, ulic, chodników i zjazdów w drogach powiązanych 
z ul. Kwiatową; budowę parkingów i miejsc postojowych, w tym dla 
rowerów, budowę przystanków autobusowych, budowę fragmentu 
trasy rowerowej, przebudowę zejść do tunelu dla pieszych w są-
siedztwie dworca kolejowego wraz z budową wind.
Powstanie Węzła Wejherowo (Kwiatowa) w rejonie głównego dwor-
ca PKP/SKM, to nie tylko budowa wiaduktu, ronda i ulic objętego 
I etapem. Najważniejszym elementem tego węzła integracyjnego 
będzie II etap inwestycji, czyli budowa ogólnodostępnego parkingu 
dla samochodów i rowerów oraz przystanków MZK i PKS w pasie 
drogowo-kolejowym (po północnej stronie dworca – pomiędzy 
torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6). Wielofunkcyjny parking 
połączony zostanie istniejącym przejściem z dworcem.

miliony z unii 
na węzeł 
wejherowo

WEJHEROWO ZDOByłO PRAWiE 19 MiLiONóW ZłOTyCH DOfiNANSOWANiA ZE śRODKóW UNiJNyCH 
NA BUDOWę WęZłA iNTEGRACyJNEGO WRAZ Z TRASAMi DOJAZDOWyMi.

TEKST: rafał korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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- Połączenie bezkolizyjne łą-
czące północną część mia-
sta z południową to bardzo 
ważna inwestycja. Wszystko 
to z myślą o usprawnieniu 
i bezpieczeństwie ruchu 
mieszkańców Wejhero-
wa. Podpisaliśmy umowę 
z marszałkiem wojewódz-
twa o dofinansowaniu bu-
dowy węzła integracyjnego 
wraz z trasami dojazdowy-
mi w ciągu ulicy Kwiatowej 
w Wejherowie. Budujemy 
w ten sposób sprawny sys-
tem komunikacyjny.

KRZYSZTOF HILDEBRANDT,
prezydent Wejherowa: 

- Budowa węzłów integra-
cyjnych to część strategii 
rozwoju nie tylko Wejhero-
wa, ale również wojewódz-
twa, jest to również kierunek 
zgodny z wytycznymi unij-
nymi. Celem tych inwestycji 
jest zmniejszenie obciążenia 
dróg ruchem samochodo-
wym zwiększając jednocze-
śnie udział w transporcie 
publicznym. Realizując takie 
działania przyczyniamy się 
do poprawy poziomu i jakości 
życia społeczności lokalnej oraz ograniczamy zanieczyszcze-
nie powietrza, a dodatkowo możemy liczyć na dofinansowanie 
unijne. 

BEATA RuTKIEWICZ, 
zastępca prezydenta Wejherowa:
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przeniesienie Muzeum 
Bursztynu do wielkiego 
Młyna staje się coraz bar-
dziej realne. 

Muzeum Historyczne Miasta Gdań-
ska aplikuje o środki na „Adaptację 
zabytkowego Wielkiego Młyna 
w Gdańsku w Muzeum Bursztynu”. 
Całkowity koszt powyższego pro-
jektu to 21,6 mln zł. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia wnio-
sku powstanie nowoczesna eks-
pozycja o istotnym elemencie jego 
dziedzictwa. 
- W Wielkim Młynie planujemy 

przeprowadzenie prac konser-
watorskich i budowlanych - mówi 
Waldemar Ossowski, dyrektor 
Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska. - Narracja o bursztynie 
ma obejmować blisko 2500 eks-
ponatów ulokowanych na 1000 m2 
powierzchni wystawienniczej. Do 
tego dochodzi 1500 m2 na pozo-
stałe założenia, które chcemy tam 
w przyszłości zrealizować.
Koncepcja nowego Muzeum Bursz-
tynu pozwoli także na poszerzenie 
jego dotychczasowej oferty. Ma 
być nowocześnie, ale z poszano-
waniem tradycji i historii.

w rankingu przygotowanym przez studentów Szkoły 
Głównej Handlowej w warszawie Gdańsk otrzymał tytuł 
„Gmina na 5”.

GDAńSK „GMINĄ NA 5”

Ranking ocenia gotowość jednostek samorządu terytorialnego do 
obsługi inwestorów drogą elektroniczną. Studenci SGH w Warszawie 
sprawdzali, jak urzędy gminne z całego kraju kontaktują się z poten-
cjalnymi inwestorami. 
- Gdańsk i szerzej – metropolia, od dawna przyciąga kolejnych inwe-
storów i przedsiębiorców – zarówno polskich, jak i zagranicznych – 
przekonuje Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta miasta. - Nasz 
region oferuje obecnie najkorzystniejsze warunki dla działalności firm 
IT oraz BPO. Mamy już renomę na świecie, a potwierdzają to kolejne 
firmy, które w naszym regionie otwierają, a następnie poszerzają swoje 
siedziby, placówki czy oddziały.
Uroczyste rozdanie dyplomów i prezentacja raportu odbyły się 
w czasie konferencji „Forum Gmin na 5” w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie.

w wIELKIM MŁYNIE 
po NowEMU ZAPRASZA 

I PREZENTUJE
Gdańsk będzie zapraszał do siebie 
mieszkańców olsztyna, wrocławia 
i Bydgoszczy. 

Akcja „Gdańsk zaprasza” realizowana jest już od 
kilku lat i niezmiennie spotyka się z ogromnym za-
interesowaniem mieszkańców. W tym roku stoisko 
stolicy województwa pomorskiego rozstawione 
zostanie w Olsztynie (27 i 28 maja), Wrocławiu (3 
i 4 czerwca) i Bydgoszczy (24-25 czerwca).
- Zachęceni sukcesem dotychczasowych edycji 
będziemy kontynuować inicjatywę „Gdańsk zapra-
sza” i zachęcać jeszcze więcej osób do planowania 
w Gdańsku urlopu, wyprawy weekendowej, czy 
wyjazdu integracyjnego - zapewnia Anna Klajna, 
wiceprezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
W ramach akcji promowane będą najważniejsze 
zabytki Gdańska i miejsca warte obejrzenia. 
Dodatkowo mieszkańcy Olsztyna, Wrocławia 
i Bydgoszczy będą mieli okazję zapoznania się 
z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, które 
w najbliższym czasie odbywały się będą w stolicy 
województwa pomorskiego.
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w Sopocie oficjalnie rozpoczął się sezon letni. Symbo-
licznego otwarcia dokonali prezydent Jacek Karnowski 

i burmistrz Zakopanego, Leszek Dorula.

Otwarcie sezonu uświetnił koncert piosenek w wykonaniu Sopockiego 
Teatru Tańca Baabus Musicalis. Zgromadzeni na Placu Kuracyjnym 

usłyszeli kompilacje kilkunastu utworów z sześciu dotychczas zreali-
zowanych musicali. Artyści w wieku od 5 do 16 lat zachwycili publicz-

ność.  Następnie wystąpili uczniowie z Sopockiej Szkoły Muzycznej. 
Zakopane na scenie zaprezentowała z energetycznymi, romantycz-

nymi, na góralską nutę śpiewanymi utworami - Hanka Wójciak, której 
towarzyszył gitarzysta Adrian Górka. Prócz wymiany dech tradycją 

otwarcia sezonu w Sopocie są regionalne przysmaki, tj. zakopiańskie 
oscypki i sopockie ogórki kiszone w solance. Co roku niezmiennie 

pyszne. W tym roku również podbiły serca i podniebienia zebranych 
na Placu Kuracyjnym.

Do końca października powinny zakończyć się prace związane z budową zielonego parkingu dla samo-
chodów osobowych, który powstaje przy ul. powstańców warszawy w Sopocie. 

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych w ramach projektu pn. „Ochro-
na, rewaloryzacja i zabezpieczenie infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny 
oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrod-
niczo w Ustce i Sopocie”. W ramach przedsięwzięcia powstanie około 45-47 miejsc par-
kingowych o nawierzchni trawiastej z geokraty komórkowej, w tym trzy miejsca dla osób 
niepełnosprawnych. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie i odwodnienie, a także 
zamontowane zostaną elementy małej architektury. Układ parkingu został wkompono-
wany w układ cennego starodrzewia, aby oszczędzić i zachować cenne gatunki. Warto 
zaznaczyć, że żadne drzewo w obwodzie powyżej 30 cm, nie zostało tam wycięte.

SOPOT BUDUJE 
EKOLOGICZNE PARKINGI

SEZoN oFICJALNIE otwArtY

teren w sąsiedztwie przystanku SKM Sopot Ka-
mienny potok zmieni swoje oblicze. 

Prezydent Jacek Karnowski podpisał umowę o dofinanso-
wanie projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Sopot Ka-
mienny Potok wraz z trasami dojazdowymi”. Głównym celem 
przedsięwzięcia realizowanego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych jest zwiększenie liczby pasażerów 
transportu zbiorowego.

- Warunki, w jakich sopocianie i goście odwiedzający Sopot 
podróżują komunikacją miejską, bardzo się poprawią – za-
pewnia wiceprezydent Marcin Skwierawski. – Dzięki uprzywi-
lejowaniu transportu publicznego zwiększy się jego punktual-
ność, odnowione zostaną wiaty przystankowe, a także samo 
otoczenie przystanku SKM Sopot Kamienny Potok. 
Projekt obejmuje swoim zakresem teren w bezpośrednim są-
siedztwie przystanku SKM Sopot Kamienny Potok, ciąg dróg 
dojazdowych i ścieżek rowerowych.

SOPOT KAMIENNy POTOK PO NOWEMU
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podobne publikacje funk-
cjonują już w Łodzi, poznaniu, 

wrocławiu czy rzeszowie. 
teraz swoją NieMapę ma też 

Gdynia.

- Gdynia zachwyca nas od lat, a tworząc NieMapę pozna-
łyśmy kolejne jej tajemnice i urokliwe miejsca, jak choćby 
Dworzec Gdynia Główna, kryjący w swoich wnętrzach nie-
samowite mozaiki – mówią zgodnie twórczynie NieMapy, 
Małgorzata Żmijska i Joanna Studzińska. NieMapa to nie-
typowy przewodnik, przedstawiający najważniejsze miejsca 
miasta i jego kulturę. Rodziny zachęca do odkrywania zna-
nych punktów na nowo i poszukiwania ciekawych zakąt-
ków.  NieMapa Gdynia oferuje także szereg zajęć na świe-
żym powietrzu. Miasto to również jego historia, którą warto 
poznawać w Muzeum Miasta Gdynia oraz lokalny język. 
Dlatego w nietypowym przewodniku nie mogło zabraknąć 
ilustrowanego słowniczka gdyńskich słówek.

NA SPACER 
Z NIEMApą

Już za trzy lata zieleniec przy Alei Marszałka 
Józefa piłsudskiego w Gdyni zyska zupełnie 
nowe oblicze.

W centrum miasta powstanie park, który ma stać się jed-
nym z popularniejszych miejsc spędzania wolnego czasu 
przez gdynian. 
- Zależy nam na tym, aby działań rewitalizujących nie 
ograniczać wyłącznie do estetyzacji – zapewnia prezy-
dent Wojciech Szczurek. - Dzięki temu Gdynia zyska ko-
lejną wielofunkcyjną i ogólnodostępną przestrzeń godną 
nowoczesnego miasta.
Wizja zagospodarowania terenu przy Alei Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego przewiduje stworzenie przestrzenni 
wypełnionej urokliwą roślinnością, dającej oddech od co-
dziennego zgiełku, ale także oferującej dodatkowe atrak-
cje, szczególnie dla rodzin i osób lubiących ruch na świe-
żym powietrzu.

GDyNIA 
Z PARKIEM 
CENTRALNYM

NOMINOWANI 
WyBRANI
20 książek zostało nominowanych do Nagrody 
Literackiej GDYNIA.

W kategorii prozatorskiej o nagrodę ubiegają się książki: „Ma 
być czysto” Anny Cieplak, „Pieczeń dla Amfy” Salci Hałas, 
„Sztuczki” Joanny Lech, „Las nie uprzedza” Krzysztofa Śro-
dy oraz „Król” Szczepana Twardocha. Nominowane tomiki 
poetyckie to: „Wątpia” Anny Adamowicz, „Cargo, fracht” Ce-
zarego Domarusa, „Stacja wieży ciśnień” Dawida Mateusza, 
„Schrony” Michała Sobola oraz „Ściszone nagle życie” Da-
riusza Suski. W kategorii eseju nominowano: „Tańce polskie. 
Suita historycznoliteracka” Andrzeja Kotlińskiego, „Dwana-
ście srok za ogon” Stanisława Łubieńskiego, „O bólu. Pięć 
rozważań w poszukiwaniu autora” Łukasza Musiała, „Między 
Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia” Moniki 
Muskały oraz „Koło miejsca/Elementarz” Krzysztofa Siwczy-
ka. Nominowano też przekłady: Jacka Burasa „Atlas lękliwego 
mężczyzny”, Ryszarda Engelkinga „Szkoła uczuć”, Krzysztofa 
Majera „Depesze”, Hanny Igalson-Tygielskiej „Niedziela życia” 
oraz Ewy Zaleskiej „Oszust”.
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Rejs ma na celu  zwiększenie  możliwo-
ści przewozu towarów i rozwoju logisty-
ki Regionu Morza Bałtyckiego poprzez 
wzmocnienie transportu śródlądowego 
i morskiego. 
W trakcie rejsu do Tczewa odbyło się se-
minarium pn. „Przyszłość żeglugi śród-
lądowej w Polsce, wyzwania i możliwości 
rozwoju” połączone z wystawą „Gospo-
darcze wykorzystanie rzek” przygotowane 
przez Departament Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego w Gdańsku. W rejsie tym, zapo-
czątkowanym w Gdańsku z przystankiem 
w porcie Tczew, udział wzięli Kazimierz 
Smoliński - Wiceminister Infrastruktury 
i Budownictwa, Dariusz Drelich - Wojewoda 
Pomorski, Ryszard Świlski - Wicemarszałek 
Woj. Pomorskiego, Sławomir Kopyść - Wi-
cemarszałek Woj. Kujawsko-Pomorskiego, 
przedstawiciele instytucji rządowych tj. 
Urzędu Morskiego i RZGW – m.in. Krzysz-

tof Roman -  Zastępca Dyrektora oraz sa-
morządowcy, w tym Pan Janusz Goliński 
- Wójt Gminy Cedry Wielkie.
W czasie prezentacji i prelekcji przedsta-
wiono szerokie możliwości gospodarcze-
go wykorzystania zasobów rzek w Polsce, 
przy uwzględnieniu potrzeby ochrony 
środowiska.
Gmina Cedry Wielkie zadeklarowała ak-
tywny udział w obchodach Roku Wisły, 
upatrując w tym szanse rozwoju gospo-
darczego terenów wzdłuż rzeki Wisły 
i Martwej Wisły.
Biorąc pod uwagę już funkcjonującą w ra-
mach Pętli Żuławskiej - marinę w Błotniku, 
rozwijającą się stocznię jachtową Activ 
w Błotniku oraz funkcjonujące od wielu lat 
nabrzeże portowe w Leszkowych, chce-
my wspierać i rozwijać przedsiębiorczość 
związaną z żeglarstwem, przemysłem 
jachtowym i transportem śródlądowym.
Prowadzone od wielu lat  prace refulacyjne 

rEJS 
KONTENEROWCA
W RAMACH OGłOSZONEGO PRZEZ SEJM RP ROKU RZEKi WiSły, 
MARSZAłKOWiE WOJ. POMORSKiEGO i KUJAWSKO - POMORSKiEGO 
ZORGANiZOWALi PiERWSZy PROMOCyJNO-BADAWCZy REJS 
KONTENEROWy NA TRASiE GDAńSK-WARSZAWA.

na rzece Wisła, a ostatnio i na Martwej 
Wiśle, są wykonywane  głównie w celu 
ochrony przeciwpowodziowej Żuław. 
Jednocześnie doskonale przyczynia-
ją się do udrożniania dróg wodnych, co 
bezsprzecznie służy rozwojowi żeglugi 
śródlądowej. Nie bez znaczenia jest rów-
nież fakt, że dzięki GDDKiA w Gdańsku 
oraz czeskiej firmy Metrostav,  pozy-
skiwany z rzeki  refulat  ma dodatkowe 
wykorzystanie przy budowie drogi eks-
presowej S7 Koszwały - Elbląg. Działania 
te, mające charakter kompleksowy, w du-
żym stopniu przyczyniają się do ochrony 
środowiska oraz dróg, po których poru-
sza się ciężki transport samochodowy  
przywożący piasek z odległych  rejonów 
Kaszub. 
Potrójne wykorzystanie wydobywanego 
kruszywa z rzeki Wisły i Martwej Wi-
sły ma wpływ: po pierwsze na regulację 
rzeki, co służy ochronie przeciwpowo-
dziowej Żuław, po drugie kruszywo jest 
wykorzystywane do budowy drogi eks-
presowej S7, a po trzecie sprzyja rozwo-
jowi żeglugi śródlądowej. Te działania 
mają ogromne znaczenie dla Pomorza, 
ale miałyby jeszcze większe znaczenie, 
gdyby były prowadzone na całym od-
cinku rzeki. Obecnie widać, po przepły-
nięciu Torunia i Włocławka, jak bardzo 
rzeka Wisła jest „dzika” i nieprzydatna do 
żeglugi, ponieważ jest zbyt płytka z dużą 
ilością mielizn.
Należy kompleksowo podejść do proble-
mu odpowiedniego uregulowania rzek 
w Polsce, co z pewnością będzie miało 
znaczący wpływ dla rozwoju gospodar-
czego nie tylko naszego regionu, ale i ca-
łego kraju.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: uG cedry wielkie

Na zdjęciu, od lewej – jaNusz Goliński, wójt GmiNy cedry wielkie, krzysztof romaN -zastępca dyrektora w reGioNalNym zarządzie 
Gospodarki wodNej w Gdańsku i ryszard Świlski - wicemarszałek woj. pomorskieGo.
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ukraińskie plany: 
z Gazem 
do europy

TEKST: Krzysztof  szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe

UKRAiNA STARA Się WłąCZyć Z EUROPEJSKi OBiEG GOSPODARCZy. JEDNyM 
Z ELEMENTóW TEGO PROCESU MA Być POłąCZENiE Z EUROPą, POPRZEZ POLSKę, 
TAMTEJSZEGO SySTEMU GAZOCiąGóW. STąD POMySł iNTERKONEKTORA 
GAZOWEGO POMięDZy POLSKą i UKRAiNą. TO BOWiEM EWENTUALNOść 
KUPOWANiA GAZU Z ZUPEłNiE iNNEGO KiERUNKU NiźLi ROSyJSKi. 
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Przez interkonektor importowano by gaz z polskiego ter-
minala LNG w Świnoujściu. Jedynym problemem wydaje 
się teraz cena gazu, który miałby tą drogą być transporto-
wany z Polski. Bo przecież surowiec katarski jest droższy 
od gazu rosyjskiego. Jako miejsce ewentualnego przekro-
czenia granicy przez interkonektor wymienia się przede 
wszystkim okolice Drozdowicz. Tam bowiem ułożony był, 
w roku 1963, gazociąg o możliwościach przesyłowych oko-
ło 2 miliardów metrów sześciennych rocznie. Teraz wystar-
czyłoby połączenie zmodernizować i powiększyć. Drugim 
wariantem jest wybudowanie nowego łącza, nieopodal 
Przeworska. Koszt przedsięwzięcia ocenia się na około  
300 milionów euro. A sama robota nie powinna trwać dłu-
żej niźli pół roku. 

Przez nowe połączenie można by transportować co naj-
mniej 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. In-
terkonektor może być także wykorzystywany do przesyłu 
gazu, do ukraińskich, podziemnych magazynów. Mają one 
pojemność 32 miliardów metrów sześciennych. Obecnie 
wykorzystywanych jest jednak nie więcej jak 40 – 50% po-
jemności. Druga połowa tej pojemności może być spokoj-
nie wydzierżawiana zachodnim firmom (także polskim) na 
przechowanie gazu. W takim przypadku można kupić gaz, 
gdy jest on tańszy, zmagazynować i wykorzystać wtedy, 
gdy zdrożeje. 
Aktualnie Ukraina wydobywa 20 miliardów metrów sze-
ściennych gazu rocznie. A zużycie spadło z niedawnych 
jeszcze 60 – 70 miliardów do 30 miliardów metrów sze-
ściennych rocznie. Czyli import obecnie to już tylko 10 mi-
liardów metrów sześciennych rocznie. Przy czym nie jest 
wykluczone bardziej intensywne eksploatowanie własnych 
źródeł gazu tak by jeszcze zwiększyć wydobycie. Oczy-
wiście obecnie gospodarka jest w dużym kryzysie. Stąd 
także i mniejsze zapotrzebowanie gazu. Ale nawet gdyby 
gospodarka ożyła, to pewnie stanie się ona o wiele bardziej 
energooszczędna niźli to było do niedawna.
Strona ukraińska teoretycznie jest bardzo zainteresowana 
budową interkonektora gazowego z Polską. Jednocześnie 
jednak Kijów oczekuje, że to Warszawa podejmie w tej spra-

wie inicjatywę. Bo na Ukrainie zakłada się, że to połączenie 
będzie także bardzo korzystne dla Polski. Tym bardziej jeśli 
się weźmie pod uwagę możliwość korzystania z podziem-
nych ukraińskich magazynów gazu.  Przy czym ta ostat-
nia możliwość rysuje się tak w przypadku przekazywania 
gazu z Polski do zbiornika jak i wtedy gdyby Rosjanie na-
dal transportowali gaz przez Ukrainę (co nie jest przecież 
wykluczone!). Bo wtedy nadwyżki mogłyby „czekać” na 
dalszy transport do Polski właśnie w ukraińskich zbior-
nikach. Wreszcie interkonektor może być przez polską 
stronę wykorzystywany do szerokiego włączenia się do 
międzynarodowego handlu gazem. Bo przecież jakikolwiek 
transport z i na Ukrainę musiałby przechodzić połączenia-
mi nadgranicznymi. 

Podkreśla się przy tym konieczność spojrzenia na całość 
projektu tylko i wyłącznie z pozycji ekonomii. Jeśli chodzi 
o potencjalne finansowanie to jednoznacznie sugeruje się 
Brukselę oraz Warszawę. Przy czym nie należy też wyklu-
czać, iż także firmy ukraińskie zgodziłyby się na jakiś udział 
w finansowaniu. Odnośnie terminów realizacji połączenia, 
strona ukraińska jest teraz skłonna doczekać końca kon-
traktu z Gazpromem, w roku 2019.  Przy czym jeśli Gazprom 
nie wybuduje nowych połączeń z Europą (Morze Śród-
ziemne, Nord Stream II) to nie należy wykluczać (liczy na 
to strona ukraińska), że rosyjska firma zgodzi się na jakieś 
kompromisy z Ukrainą jeszcze przed zakończeniem wielo-
letniego kontraktu. 
Całość to jak na razie tylko i wyłącznie projekt polityczny, 
bez konkretnego rozpracowania od strony technicznej 
jak i ekonomicznej. Te dwa, trzy lata o jakich mówi strona 
ukraińska to także chęć zasugerowania tak polskim dys-
trybutorom jak i „Gazpromowi”, że należy się z ukraińskimi 
operatorami liczyć i już teraz podejmować z nimi dyskusję. 
Choćby o wykorzystaniu podziemnych zbiorników gazu. 
Takie połączenie jednoznacznie by jednak „zakotwiczyło” 
Ukrainę tak w europejskim systemie energetycznym, jak 
i w dalszej kolejności, kraj ten zdecydowanie by pokazał 
swój proeuropejski kurs.
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od kilku tygodni posiada pani dyplom oraz tytuł Eksperta 
Zdrowia i Urody. Swoją wiedzę, a także doświadczenie regu-
larnie poszerza pani, prowadząc Instytut Babiana. Na co sta-
wia pani w swojej działalności?

Jestem fanką nowoczesnych rozwiązań. Z ogromnym zainte-
resowaniem obserwuję i na bieżąco wprowadzam do naszych 
usług innowacyjny sprzęt, tak zwany High-Tech. Robię to nie 
tylko z pasją, ale i pokorą. Nie wszystkie rozwiązania się spraw-
dzają. Dlatego „nie rzucam się” na nowości - obserwuję rezultaty, 
analizuję wszystkie za i przeciw, testuję zanim podejmę decyzję. 

Nowością, która ostatnio zwróciła pani uwagę, jest Hairegen, 
czyli pierwsze urządzenie do stymulacji wzrostu włosów. 
Jak sprawdzają państwo jego efektywność?

Jak każda aparatura, którą wprowadzamy do naszego menu 
zabiegowego, najpierw sprawdzamy ją na sobie. Trzy osoby 
z Instytutu, borykające się z problemem wypadania włosów, 
poddają się już regularnie zabiegom. Są w różnym wieku, obu 
płci, z różnymi obciążeniami lub bez obciążenia. Efekty będzie-
my mogli ocenić po dwóch miesiącach. Wyniki badań przedsta-
wione przez producenta i dystrybutora są bardzo zachęcające. 
Z niecierpliwością czekamy więc na wyniki.

Hairegen to urządzenie oparte na technologii pinpoint Cur-
rent Laser therapy, w skrócie pCLt. to terapia foto-elek-
tryczno-bio-mechaniczna. Jak przyczynia się ona do stymu-
lacji wzrostu włosów?

Hairegen pobudza wzrost owłosienia, wykorzystując równo-

cześnie cztery czynniki: optyczny, elektryczny, mechaniczny 
i biochemiczny. Aplikator aparatu z wbudowanym laserem bio-
stymulującym wyposażony jest w dyski pokryte cynkiem i brą-
zem. Za ich pośrednictwem emitowany jest prąd RF. Za pomocą 
prądu i naturalnego oddziaływania elektrochemicznego ze skórą 
śladowe ilości jonów cynku i miedzi są umieszczane na skórze. 
Jony cynku hamują enzym 5 alfa reduktazę odpowiedzialną za 
syntezę dihydrotestosteronu (DHT), który powoduje miniatury-

zację mieszków wło-
sowych, co w konse-
kwencji prowadzi do 
spłycenia i ścieńcze-
nia włosów. Krótszy 
czas życia włosa to 
szybsze przejście 
w fazę wypadania.

włos z głowy 
nie spadnie…
Z AGNiESZKą KOśNiK-ZAJąC, ZAłOżyCiELKą 
iNSTyTUTU KOSMETOLOGii BABiANA 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

Wrażliwi na piękno, 
skoncentrowani na zdrowiu

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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     urZĄDZIć 
MęSKĄ SZAFę?

GrAżYNA pAtUrALSKA

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

Jak

Aby szafa spełniała należycie swoją 
rolę musi być, po sporządzeniu dokład-
nej „inwentaryzacji” ubrań,  bardzo do-
brze zaaranżowana w łatwo dostępnym 
miejscu. Liczymy i segregujemy: 

okrycia wierzchnie – płaszcze •	
i kurtki, garnitury, marynarki
spodnie •	
koszule, swetry, bluzy •	
szaliki, krawaty, nakrycia głowy, •	
rękawiczki
buty i teczki, dodatki i akcesoria•	

Znając proporcje objętościowe ubrań, 
będziesz wiedział, ile zaplanować miej-
sca na drążki, a ile na półki.  Jak wia-
domo, garnitury, marynarki i spodnie 
są znacznie krótsze niż płaszcze, co 
umożliwia powieszenie ich na dwóch 
drążkach umieszczonych jeden pod 
drugim, dzięki czemu przestrzeń wyko-
rzystujemy podwójnie. Do zawieszenia 
koszul polecam wieszaki, montowane 
jeden pod drugim na oczkach łań-
cuszka lub wieszaki druciane czy 
plastikowe.  Są brzydkie, ale mają nie-
kwestionowaną zaletę - zajmują bardzo 
mało miejsca, a każdą rzecz wieszamy 
pojedynczo. 
Uwaga!  Wieszaki druciane nadają się 
do zawieszenia koszul, ale nigdy do 
spodni, marynarek, swetrów. Powodują 
zagięcia i deformują się ramiona. 
Warto pomyśleć o „grupach tematycz-
nych” (garnitury z garniturami, mary-
narki, spodnie, koszule itd.), „grupach 
sezonowych”, a nawet „grupach kolory-
stycznych” ubrań. Takie rozwiązania są 
bardzo funkcjonalne: oszczędzają czas 
i ułatwiają szybkie podjęcie decyzji co 
z czym połączyć.  

W podobny sposób - sezonowości 
i kolorystyki, zaplanuj półki na swetry 
i ubrania sportowe, których nie trzeba 
wieszać. Pamiętaj, aby półki umiesz-
czone były od siebie w  odległościach 
umożliwiających swobodny dostęp. Nie 
mogą być ani za głębokie ani umiesz-
czone w zbyt dużych odległościach od 
siebie, co uniemożliwia bezkolizyjne 
wyjęcie ubrania spod spodu. 
Bieliznę, jeśli tylko masz możliwość,  
najlepiej ułożyć w szufladach w sypialni 
lub oddzielnych koszykach, które po-
mogą Ci utrzymać porządek. 
Buty stanowią oddzielny rozdział. Nic 
spośród garderoby męskiej nic nie 
mówi tak wiele o ich właścicielu. Nie 
trzeba stu par butów, wystarczy kilka 
dobrej jakości, dość drogich. Trendy 
w męskich butach to przede wszystkim 
klasyka. DOBRE i CZySTE buty to jedna 
z najważniejszych i najmądrzejszych 
inwestycji w doskonały styl. Nie wystar-
czy jednak tylko je mieć, trzeba jeszcze 
o nie dbać każdego dnia. Oznacza to, 
że nigdy nie „ciskamy” ich byle gdzie 
od razu po zdjęciu z nóg, tylko - po 

oczyszczeniu i włożeniu prawideł, od-
stawiamy je na co najmniej dwa dni na 
półkę lub inne miejsce w szafie.  
W szafie warto stworzyć trochę miej-
sca na teczki lub nesesery służbowe. 
Mężczyźni mają  dużo szczęścia, bo 
podobnie jak z butami, modny trend to 
klasyka. Torby męskie są też bardziej 
odporne na zniszczenie i deformację 
niż torebki damskie. Można je więc 
ustawić „na sztorc” np. na dnie szafy, 
wykorzystując przestrzeń pod wiszący-
mi płaszczami i kurtkami, co nie wyma-
ga żadnych szczególnych rozwiązań.   
Szaliki, krawaty, paski - przysłowiową 
kropkę nad „i” w indywidualnym i nie-
powtarzalnym stylu każdego mężczy-
zny, można przechowywać szufladach 
z wmontowaną drewnianą kratownicą, 
gdzie każdy ułożony w regularny zwój 
krawat lub pasek ma swoje oddzielne 
miejsce. Szaliki najlepiej przewiesić 
przez drążek wieszaka drewnianego lub 
reling metalowy zamontowany do szafy 
czy ściany. 
Czapki i rękawiczki najlepiej umieścić 
w szufladach w pobliżu garderoby ze-
wnętrznej, a kapelusz na górnej półce. 
To zapewni zachowanie jego doskona-
łego kształtu.
Parasole trzymamy bezpośrednio przy 
wyjściu w specjalnym koszu, żeby pod-
czas deszczu tylko wziąć parasol do 
ręki i wyjść. 
Można wówczas, tak jak w piosence 
asa stylu - Franka Sinatry – śpiewać 
w deszczu, zamiast budzić politowanie 
jak zmoknięty wróbel.
Więcej szczegółowych wskazówek 
w książce „Ubierz (J)Ego”.



Ach, 
co za 
przyjęcie! 

Planujesz prywatne 
przyjęcie w swoim domu 
lub ogrodzie?  A może 
chcesz celebrować w firmie 
lub w zupełnie innym, 
niestandardowym miejscu, 
jak na przykład na plaży?

Chętnie Ci pomożemy! 
Nasz Szef Kuchni Krystian 
Szidel pysznie ugotuje, mili 
kelnerzy sprawnie obsłużą…

Zapewnimy wszystko, 
co trzeba - od stołów po 
serwetki!

SHERATON SOPOT HOTEL
Dział Konferencji i Bankietów
konferencje.sopot@sheraton.com
+48 58 767 16 70
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Witold Gulcz    |    saloNy firmowe itaka    |   cH reNtal park - Gdańsk -szadółki    |    cH aucHaN - rumia   |  cH aucHaN - Gdańsk   |   cH plaza – pozNań

WItoLD gULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Wypożyczone auto, pachnące jeszcze 
nowością, w bagażniku ręczniki, klapki 
i kąpielówki. Mapa, aparat fotograficz-
ny, soczyste majorkańskie pomarańcze 
na wyposażeniu. Za kierownicą ktoś 
komu nie straszne są wąskie, kręte, za-
wieszone nad przepaścią drogi, a może 
lepiej ktoś, kto nie zdaje sobie sprawy z 
tego co go czeka.

Przylądek Formentor to pierwsze wy-
zwanie jak się okazało również dla pa-
sażera. Droga wije się dosłownie wśród 
skał, dodatkowe utrudnienie stanowią 
ciekawskie kozy przebiegające przez 
drogę i mozolnie wspinający się w górę 
rowerzyści. Trudno skupić się na jeź-

dzie bo każdy zakręt obnaża zapierające 
dech widoki na otaczające przylądek 
krystaliczne wody turkusowego mo-
rza. W najwyższych punktach można 
zatrzymać się wyznaczonych punktach 
widokowych by chłonąć piękno wyspy i 
odpocząć od  kierownicy. Droga prowa-
dzi do latarni morskiej, ale zanim tam 
dotrzemy trzeba zatrzymać się na ba-
jecznej białej plaży Cała de la Posada. 
Autorem niezwykle widowiskowej trasy 
jest francuski inżynier Antonio Paretti 
Coll,  ten sam, który nadzorował budo-
wę jeszcze bardziej spektakularnej ser-
pentyny prowadzącej do ujścia wąwozu 
Sa Calobra, pięknej kamienistej plaży 
wciśniętej między dwie pionowe ściany. 

Karkołomna jazda trwa dwie godzi-
ny w jedną stronę i dwie w powrotną. 
Mijanie się z samochodami jadącymi 
z naprzeciwka, autokarami i kolarza-
mi trenującymi w ekstremalnych wa-
runkach. Wracając znów przez pasmo 
górskie Serra de Traumontana warto 
kierować się na urokliwe Soller . Ma-
leńkie, urocze miasteczko, o którym nie 
piszą przewodniki, Fornaloux, znajduje 
się na zboczu, całe wtulone w tarasowe 
uprawy cytrusów. Gaje pomarańczowe 
i cytrynowe pachną nieziemsko, a na 
ryneczku przy schodach z miodowego 
piaskowca można zjeść najlepsze na 
świecie lody pomarańczowe.

majorka 
za KółKiem
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Apartament Royal 
kwintesencja luksusu

 
Z LUCJANEM LEWANDOWSKiM DyREKTOREM 
DS. HOTELU HAffNER**** W SOPOCiE 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ

 ZDjĘcIA: materiały prasowe

Hotel Haffner to ekskluzywny hotel dysponujący 99 pokojami 
i 6 apartamentami. Jednym z apartamentów jest Apartament 
royal. proszę powiedzieć o jego nowej odsłonie.

- Od kwietnia zapraszamy naszych Gości do tego wyjątko-
wego apartamentu, który jest połączeniem klasycznego de-
signu i nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Składa 
się z przestronnego salonu z kominkiem oraz dwóch sypialni. 
Jedna z nich wyposażona jest w łazienkę z wanną, a druga – 
w łazienkę z prysznicem. Do dyspozycji jest również dodat-
kowa toaleta dla Gości. W apartamencie znajduję się również 
m.in. zestaw do parzenia kawy i herbaty, minibar, porty USB 
i HDMI przy łóżkach, elektrycznie opuszczane rolety okienne 
i sejf. Zapewniony jest także bezpłatny dostep do szybkiego 
i niezawodnego bezprzewodowego internetu.

Co jeszcze wyróżnia Apartament royal?
- Dzięki Apartamentowi Royal luksus w Hotelu Haffner nabrał 
nowego wymiaru. Na 100 m2 stworzyliśmy wyjątkową prze-
strzeń utrzymaną w klasycznym dla Haffnera designie. Meble 
są unikatowe, ręcznie wykonane specjalnie na potrzeby tego 
apartamentu. Na jego ścianach zawiesiliśmy prace znanego 
polskiego malarza Rafała Olbińskiego.

Co dodatkowo otrzymają goście rezerwują Apartament 
royal?

- W ramach specjalnego pakietu VIP goście mogą skorzystać 
nie tylko z pobytu w luksusowym apartamencie ale otrzymują 
również możliwość skorzystania z saloniku biznesowego – VIP 
Lounge.

proszę  zdradzić kto w ostatnim czasie gościł w royalu?
- Dbając o dyskrecję naszych gości niestety nie mogę zdradzić 
kto ostatnio zamieszkiwał w naszym apartamencie, ale ich sta-
tus jest odpowiedni do jego nazwy.
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Siatkarze LOTOSU Trefla, niedawni wicemistrzowie i zdobywcy 
Pucharu Polski, tym razem zakończyli ligowe zmagania dopiero 
na ósmej pozycji. W związku z tym władze klubu zdecydowały 
się na spore zmiany kadrowe. Przy budowaniu nowego składu 
zarząd kieruje się podobnymi wskaźnikami, jak przed obfitują-
cym w sukcesy sezonem 2014/2015. Wtedy zespół zasilili znani 
gracze, którzy mieli siatkarskiemu światu wiele do udowodnienia, 
a także obcokrajowcy, którzy dopiero mieli wkroczyć na najwyż-
szy światowy poziom. W to pierwsze kryterium wpisują się m.in. 
mistrz świata Piotr Nowakowski, solidny libero Maciej Olenderek 
i doświadczony rozgrywający Michał Kozłowski, którzy wzmoc-
nią żółto-czarnych w nowych rozgrywkach. Na przełomie maja 
i czerwca znane będą nazwiska zagranicznych siatkarzy, którzy 
mogą stać się wyróżniającymi postaciami PlusLigi.
Najważniejsze, że na czele LOTOSU Trefla wciąż stać będzie An-
drea Anastasi. Włoch doprowadził gdańszczan do największych 
sukcesów w historii klubu i nad morzem spędzi jeszcze przynaj-
mniej rok.
- Wierzę w projekt, który rozpoczęliśmy trzy lata temu i bardzo 
się cieszę, że zostaję w Gdańsku. Jesteśmy na właściwej drodze, 
by budować tu coraz lepszą drużynę, a także rozwijać zaintere-
sowanie siatkówką wśród kibiców. Mijający sezon nie był taki, 

jakiego oczekiwaliśmy, ale moim celem jest krok po kroku budo-
wać drużynę, która nawet pomimo niższego budżetu będzie na-
wiązywać walkę z każdym przeciwnikiem – powiedział Anastasi. 
Na kontynuację dotychczasowego projektu postawiono także 
w Treflu Sopot. Na stanowisku trenera pozostał Marcin Kloziński, 
który sprawował tę funkcję w siedmiu ostatnich meczach ostat-
niego sezonu, wygrywając pięć z nich. Drużyna pod jego wodzą 
prezentowała efektowną, zespołową koszykówkę, a wielu graczy 
zanotowało zauważalny i wymierny progres w grze. Pomimo że 
żółto-czarnym nie udało się awansować do fazy play-off i zakoń-
czyli zmagania tuż za wymarzoną ósemką, Kloziński przekonał 
do siebie zarówno zarząd, jak i sopockich fanów. 
- W zakończonych rozgrywkach nie udało nam się spełnić na-
szych ambicji i zrealizować celu, w którego wypełnienie wierzy-
liśmy do ostatnich minut fazy zasadniczej. Końcówka zmagań 
napawa mnie jednak optymizmem przed nowymi rozgrywkami. 
Jeżeli uda nam się utrzymać trzon zespołu z zakończonego 
sezonu, to jestem przekonany, że w nowym jesteśmy  w stanie 
sprawić wiele radości naszym kibicom. Najważniejsza jest jednak 
ciężka praca i tej będę wymagał na treningach od wszystkich 
graczy, zarówno tych najmłodszych, jak i weteranów – deklaruje 
Kloziński.

Kluby TReflA 
ci sami trenerzy, 
nowe cele
SiATKARSKi LOTOS TREfL GDAńSK i KOSZyKARSKi TREfL SOPOT LEDWiE ZAKOńCZyły LiGOWE 
ZMAGANiA, A JUż MyśLą O KOLEJNyCH ROZGRyWKACH. DO NOWyCH SEZONóW OBA 
ZESPOły PRZySTąPią POD WODZą DOTyCHCZASOWyCH SZKOLENiOWCóW, ZA TO Z MOCNyM 
POSTANOWiENiEM POPRAWy TEGOROCZNyCH POZyCJi.

TEKST: trefl | ZDjĘcIA: trefl
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warsztaty z zakresu rozwoju osobistego, spotkania 
z eksperatami i pokaz filmu „w pogodni za odde-
chem”. tak właśnie wygląda plan eventu rozwojo-
wego Sztuka wyboru, który odbędzie się 7 czerwca 
w wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiat-
kowskiego w Gdyni.

Uczestnicy spotkania wezmą udział w inspirujących 
warsztatach z zakresu rozwoju osobistego, przygotowa-
no również specjalną strefę z ekspertami, w której uczest-
nicy otrzymają porady zawodowe oraz szczegóowe 
informacje o kierunkach studiów podyplomowych reali-
zowanych przez WSAiB.Główną atrakcją Sztuki Wyboru 
będzie spotkanie z Robertem Celińskim, biegaczem eks-
tremalnym, startującym w Tenzing Hillary Everest Mara-
ton - najtrudniejszym i najwyżej organizowanym biegu na 
świecie. Wydarzenie rozpocznie projekcja filmu "Chasing 
the breath" („W pogodni za oddechem”), dokumentu uka-
zującego treningi oraz mentalne przygotowania Roberta 
do startu w maratonie na Evereście.
Całe wydarzenie odbywa się w ramach Dnia Otwartego 
Studiów Podyplomowych w WSAiB w Gdyni.

Warszaty 
rozwojowe 
w WSAib

w Narodowym Centrum żeglarstwa AwFiS im. dra 
Krzysztofa Zawalskiego w gdańskich Górkach Zachodnich 
zorganizowano uroczyste otwarcie Sezonu żeglarskiego.

Wydarzenie miało miejsce w sobotę 20 Maja a organizatorzy 
zadbali o szereg ciekawych atrakcji dla uczestników. Na 
terenie Centrum Żeglarskiego powstał więc punkt edukacyjno-
promocyjny dla dzieci, który przygotował ciekawe zajęcia na 
brzegu i na wodzie, zaprezentowano także także szanty na 
żywo w wykonaniu młodych żeglarzy.
Ważnym punktem rozpoczęcia sezonu były także zajęcia 
żeglarskie – m.in. animacje z instruktorem na deskach SUP, 
animacje z instruktorem na kajakach morskich i żeglowanie 
z instruktorem na jachtach baltach.

otwarcie 
sezonu żeglarskiego
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prawie 200 osób skorzystało z zaproszenia do uczestnictwa w oficjalnym 
otwarciu gdańskiej restauracji thai thai. Gdański lokal to już czwarta 
z kolei (po warszawskiej, poznańskiej i sopockiej) restauracja tej sieci 
w kraju.

Uroczystość miała kameralny i luźny charakter – goście otwarcia spędzali 
czas na rozmowach i degustowaniu potraw tajskiej kuchni. Szef Kuchni lokalu 
zaprezentował takie potrawy jak m.in - 
pierś z kurczaka w zielonym curry z bakłażanem i pędami bambusa, karkówka 
suszona na słońcu z sezamem, pojawiły się również zupy tajskie i sajgonki. 
Atrakcja muzyczną był występ kobiecego kwartetu skrzypkowego i koncert 
Pauliny Czapli - finalistki telewizyjnego programu Must Be The Music.
Gdański lokal z tajską kuchnią powstał w budynku starej wozowni, w bliskim 
sąsiedztwie Teatru Szekspirowskiego. Chociaż lokal działa już na lokalnym 
rynku od kilku miesięcy, to oficjalne jego otwarcie zorganizowano dopiero pod 
koniec kwietnia.
Dużym atutem lokalu, oprócz bogatego i wyrafinowanego menu kuchni taj-
skiej, jest także bogata, liczą 80 pozycji karta win i nietuzinkowe koktajle alko-
holowe – z tajskimi składnikami.

Otwarcie Thai Thai 
w Gdańsku

Dobiega końca rozbudowa butikowego hotelu Bayjonn 
w Sopocie. Inwestor rozbudowuje tam czwarte piętro. 
Focelowo cały obiekt będzie dysponował sześcioma  
kondygnacjami z 28 pokojami i jednym apartamentem.

Do rozbudowy – zgodnie z filozofią właściciela hotelu – użyto 
materiałów gwarantujących wytrzymałość i niezawodność przez 
długi czas. Wymieniono wszystkie tapety i okładziny  
w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz w sali 
konferencyjnej. Odświeżeniu uległ również hol przy recepcji 
hotelu, zaś część pokoi w części nie podlegającej rozbudowie 
wzbogacono o tarasy dla gości. Przy okazji rozbudowy 
poprawiono również użyteczność parkingu dla gości. 
Iwona Kmiecik, dyrektor zarządzająca hotelu, podkreśla, że 
prace wykonywane są z możliwie najmniejszą uciążliwością  
dla gości. Rozbudowie towarzyszyć będzie również wymiana 
hotelowej windy na nową, znacznie cichszą i nowocześniejszą. 
Nowo nadbudowana kondygnacja zostanie utrzymana w tym 
samym stylu, co pozostałe, ale w nieco innej kolorystyce. 
Do jej obudowy zostanie użyta, podobnie jak w przypadku 
pozostałych kondygnacji, żywica prasowana i blacha tytanowo-
cynkowa, jednak tym razem w kolorze antracytu podobnie jak 
dach, co ma dodać elewacji niepowtarzalnego charakteru.
Uroczyste otwarcie nowej kondygnacji i imprezę dla gości 
zaplanowano na jesień tego roku.

rozbudowa Hotelu 
Bayjonn w sopocie
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prawie 5 tysięcy uczestników z całego 
świata wzięło udział w 11 edycji konferencji 
"infoShare" w Gdańsku. wśród nich 
pojawili się także przedstawiciele ponad 
200 start-upów z kilkunastu krajów całego 
świata.

InfoShare to największa we wschodniej Eu-
ropie konferencja poświęcona nowym tech-
nologiom, mediom oraz trendom w biznesie, 
dedykowana przede wszystkim start-uperom. 
Najnowsza, 11 edycja wydarzenia miała miej-
sce na początku maja na terenach AmberE-
xpo w Letnicy.
Organizatorzy najnowszej edycji konferencji 
skupili się na trzech podstawowych branżach: 
Digital Healthcare, FinTech oraz AOI. Agenda 
sceny start-upowej specjalnie została skon-
struowana wobec tych trzech branż.
Inną nowością była specjalna scena poświę-
cona zagadnieniom z zakresu marketingu. 

Przemawiający tam eksperci dzielili się 
z uczestnikami tajnikami z zakresu m.in. 
content marketingu, personal brandingu 
i wirtualnej rzeczywistości oraz jej benefitów 
komunikacyjnych. 
Dla przedstawicieli start-upów przygotowano 
wykłady i warsztaty a także możliwość spo-
tkania i rozmowy ze specjalistami z różnych 
środowisk, np. programistów, start-uperów, 
przedsiębiorców, menedżerów, marketerów. 
Ważną częścią spotkania był konkurs z na-
grodą pieniężną, który miał ułatwić transfor-
mację raczkującego projektu w prężnie dzia-
łające, innowacyjne przedsiębiorstwo.
Nagrodą był także m.in. tygodniowy wyjazd 
do słynnej Doliny Krzemowej w Kalifornii, 
gdzie będzie można zweryfikować swój pro-
jekt na rynku amerykańskim.
W ramach gdańskiej konferencji na pięciu 
scenach wystąpiło aż 120 prelegentów.

start-upy przyjechały 
na infoshare

toyota walder przyłączyła się do 
tegorocznej Nocy Muzeów. ten 
największy w północnej polsce dealer 
marki toyota przygotował w salonie w 
rumi wystawę zatytułowaną „Hybrydy 
mają już 20 lat”.

-Przyłączyliśmy się do wydarzenia, chcąc 
ukazać jak zmieniały się pojazdy o napędzie 
hybrydowym na przestrzeni 20-tu lat, czyli 
od momentu wprowadzenia do sprzedaży 
Toyoty Prius – pierwszego masowo sprze-
dawanego samochodu o napędzie hybrydo-
wym – opowiada Aneta Janczewska, Marke-
ting Manager w Toyota Walder - Specjalnie 
na tę okazję  sprowadziliśmy samochody 

Toyota Prius 
czterech genera-
cji. Celem naszej 
wystawy było edukowanie zwiedzających na 
temat pozytywnego wpływu jaki na ekologię 
mają pojazdy o napędzie hybrydowym.
- W nocy z 20 na 21 maja uczestnicy imprezy 
zostali przeniesieni do odległego kraju kwit-
nącej wiśni, by podziwiać niezwykłe samo-
chody, spróbować sushi, a także rozkoszo-
wać się masażem z elementami akupresury  
– kontynuuje Aneta Janczewska -  Cieszymy 
się, że nasze wydarzenie spotkało się z tak 
ogromnym zainteresowaniem. Umacnia nas 
to w przekonaniu, że warto realizować tego 
typu akcje edukacyjne.

noc muzeów 
z samochodami 
hybrydowymi
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FoRD goŁĘBIEWSKI przedstawia 
sposób na to, jak podróżować i zmieniać świat.

DLAcZEgo FoRD goŁĘBIEWSKI?
ford Gołębiewski to firma, której działanie można streścić w trzech słowach: doŚwiad-
czeNie, profesjoNalizm, pasja. to ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży 
motoryzacyjnej, które zrodziło się z pasji jednego człowieka i przekształciło w profe-
sjonalizm. już dziś możesz skorzystać z naszych usług sprzedaży detalicznej i flotowej, 
sprzedaży samochodów używanych, serwisu, stacji kontroli pojazdów, serwisu napraw 
nadwozi, sprzedaży oryginalnych części i akcesoriów, finansowania i ubezpieczenia.

Hybryda 
ekonomia i ekologia

SKoRZyStAj Z oKAZjI 
I BąDź EKo!
przyjedź do salonu ford Gołębiewski w staro-
gardzie Gdańskim lub elblągu, skorzystaj z jazdy 
testowej i kup najnowszego mondeo Hybryd w 
wyjątkowo przystępnej cenie 1201,22 zł mie-
sięcznie w programie ford multiopcje.

TEKST: rafał korbut  |  ZDjĘcIA: materiały prasowe
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EKo - PRZEREKLAMoWANE hASŁo, 
cZy REALNy tRyB życIA?

firma ford jest jedną z największych i najstarszych marek, 
znanych na całym świecie. Podąża za powszechnie panują-
cymi trendami i może pochwalić się swoimi ekologicznymi 
metodami produkcji oraz wdrażania nowych technologii, 
które są przyjazne środowisku. W ten sposób ford zapew-
nia, że globalnie działa na korzyść naszej planety i zachęca 
nas tym samym do ekologicznego stylu życia. Z pewnością 
wielu z nas interesuje kwestia promowania ekologii z wy-
korzystaniem takiego produktu, jakim jest samochód, któ-
ry przecież zanieczyszcza nasze środowisko. inżynierowie 
od wielu lat głowią się nad tym, aby zmniejszyć szkodli-
wość pojazdów silnikowych. Pod koniec lat 90. na rynek 
wprowadzono seryjnie produkowane
samochody hybrydowe, które stopniowo ulepszano. To 
świetna technologia, pozytywnie oceniana przez dzienni-
karzy, ale niestety bardzo słabo rozpoznawalna przez po-
tencjalnych Klientów.

hyBRyDA - KoSZtoWNA I ZAWoDNA tEchNoLogIA, 
cZy REALNA KoRZyść I oSZcZĘDNość?

Aktualnie prawie każda marka samochodowa może zapro-
ponować pojazd hybrydowy. Często takie oferty znajdują się 
na ostatnich stronach katalogów, a handlowcy niechętnie 
przedstawiają hybrydy, z obawy przed zbyt szybkim wystra-
szeniem klienta wysoką ceną. ford wprowadzając na rynek 
auto hybrydowe zaproponował klientom przemyślaną wersję 
i pojazd o wysokim standardzie w cenie tego samego modelu 
w wersji z silnikiem spalinowym. ford wprowadził na rynek 
najtańszy samochód hybrydowy w segmencie D, pokonu-
jąc tym samym konkurencję. To doskonały dowód na to, że 
marka nie tylko wprowadziła do swojej oferty nowoczesną 
technologię, ale jednocześnie sprawiła, że stała się ona bar-
dziej osiągalna i korzystna. Niestety nie zawsze sprawdzają 
się obietnice dotyczące niskiego spalania i oszczędności po-
jazdów hybrydowych. Jak wiadomo, podczas miejskiej jazdy 
i częstego ruszania i rozpędzania się, auto korzysta z silnika 
elektrycznego, który w takich warunkach potrzebuje najwię-
cej energii, a przez to zużywa mnóstwo paliwa. Mondeo hy-
brydowe w mieście potrzebuje jedynie 2,8 l benzyny na 100 
km. To bardzo mało, szczególnie, że łączna moc jego układu 
napędowego wynosi 187 KM. Taki efekt Modeno uzyskuje 
dzięki wyjątkowej technologii. Hybrydowy ford nie wymaga 
żadnego dodatkowego ładowania, bowiem najwięcej prą-
du powstaje podczas hamowania. Rewolucyjna technologia 
regeneracyjnego hamowania (Regenerative Braking), inno-
wacyjny system Smartguage z funkcją Brake Coach (instruk-
torem hamowania) i inne inteligentne rozwiązania jeszcze 
bardziej zwiększają moc i wydajność tego pojazdu. Czy można 
wyobrazić sobie bardziej ekonomiczny i ekologiczny pojazd?

MoNDEo - ZWyKŁE cZy NIEZWyKŁE AUto?

ford Mondeo to model samochodu, który może pochwalić 
się swoją ponad 20-letnią historią.
Wielokrotnie doceniany i nagradzany model, od wielu lat 
postrzegany jest jako łatwo dostępna limuzyna. Aktualny 
wygląd Mondeo wzbudza podziw i dorównuje pojazdom 
marki premium. światła LED, monumentalny srebrny 
przód, nawiązujący do forda Mustang, elektrycznie otwie-
rany bagażnik i automatycznie regulowane fotele z opcją 
masażu dla kierowcy i pasażera, satelitarne systemy nawi-
gacji oraz audio SONy, do tego ekskluzywne wykończenie, 
z dbałością o każdy szczegół, a także precyzyjnie dopraco-
wany komputer pokładowy z dotykowym ekranem i wie-
loma funkcjami, przypominający najlepszej jakości tablet. 
Mondeo posiada także wiele systemów poprawiających 
bezpieczeństwo i komfort podróży: asystenta ruszania na 
wzniesieniach, system utrzymujący pojazd na pasie ruchu, 
rozpoznawanie znaków drogowych oraz kontrolę prędko-
ści, kurtyny powietrzne oraz poduszki powietrzne w pa-
sach bezpieczeństwa, które podczas wypadku wypełniają 
pojazd w środku bezpieczną przestrzenią otoczoną z każdej 
strony materiałem ochronnym. Nie sposób nie wymienić 
tu wyjątkowej cechy Mondeo hybrydowego, a mianowicie 
bezdźwięcznego komfortu podróżowania. Wrażenia z jazdy 
będą jeszcze przyjemniejsze za sprawą takich technologii, 
jak zaawansowana obsługa głosowa, dzięki której wybie-
ranie muzyki, sterowanie nawigacją oraz wykonywanie 
połączeń telefonicznych odbywa się za pośrednictwem 
prostych komend głosowych. Jesteś na przykład głodny? 
W każdej chwili możesz zadzwonić np. do najbliższej re-
stauracji – wystarczy powiedzieć „ “i’m hungry” („Jestem 
głodny”). Również jazda nocą będzie teraz prostsza i wy-
godniejsza dzięki oświetleniu LED, które ford wprowadził 
jako jeden z pierwszych do branży motoryzacyjnej. To 
technologia, która dostosowuje kąt padania oraz natęże-
nie wiązki światła z reflektorów
do warunków panujących na drodze. ford Mondeo posia-
da także zaawansowane systemy ułatwiające parkowanie 
poprzez wykrywanie odpowiedniego miejsca postojowego 
i ułatwienie kierowcom w zaparkowaniu pojazdu równo-
legle lub prostopadle pomiędzy innymi pojazdami bez ko-
nieczności dotykania kierownicy.
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Nowości 2017
crossovery 
i sUv-y
według prognoz ekspertów motoryzacyjnych 2017 r. ma być pierwszym 
rokiem, w którym sprzedaż samochodów z segmentu crossover i suv przebije 
sumarycznym wynikiem rejestrację nowych aut stricte osobowych (hatchback, 
kombi, sedan itp.). prezentujemy listę nowych modeli z podwyższonym 
prześwitem, które w 2017 r. mogą przyczynić się do tego sukcesu. 

TEKST: Jarosław Bartkiewicz |  ZDjĘcIA: materiały prasowe
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ALFA RoMEo StELvIo

Włoski producent wprowadza do sprzedaży swojego pierw-
szego SUv-a w historii, model Stelvio. Samochód ma w palecie 
silnikowej jednostki znane z Giulii. Auto będzie dostępne 
m.in. w wersji Quadrifoglio z silnikiem o mocy 510 KM. Na 
początku w salonach pojawiła się Alfa Romeo Stelvio first 
Edition, którą napędza turbodoładowany silnik benzyno-
wy o pojemności 2 l generujący 280 KM. Współpracuje on 
z 8-biegowym automatem, przekazującym moc na 4 koła. Pol-
ski importer Alfy już przyjmuje zamówienia na to auto. Pojazd 
został wyceniony na 232 500 zł. Podstawowa wersja też jest 
już dostępna. Kosztuje 169 700 zł.

AUDI Q5

Na początku 2017 r. do sprzedaży trafiła druga generacja 
popularnego Audi Q5. Ceny rozpoczynają się od 159 000 zł 
za wersję z silnikiem 2.0 TDi o mocy 150 KM i z manualną 
skrzynią biegów. Oprócz tego wariantu dostępne są także od-
miany z mocniejszą jednostką 2.0 TDi (190 KM), z napędem na 
4 koła (quattro) i automatyczną skrzynią biegów S tronic oraz 
z benzynowym silnikiem 2.0 TfSi o mocy 252 KM, również 
z napędem 4×4 i z automatem. Nowością w ofercie jest moż-
liwość zamówienia wersji „sport”, dostępnej w powyższych 
wariantach silnikowych.

BMW X3

Nowy X3 może przegapić debiut w 2017 r., ale trzymamy się 
tego, co zapowiedział bawarski koncern jeszcze w ubiegłym 
roku. Opierając się na najnowszej, modułowej platformie 
BMW, na której zbudowano nową Serię 7, SUv X3 będzie lżej-
szy, szybszy i będzie lepiej wyglądał niż obecna generacja. Pod 
maską po raz pierwszy pojawi się napęd hybrydowy, a nawet 
silnik elektryczny. BMW zamierza wprowadzić do gamy aż trzy 
wersje zapewniające sportowe osiągi: M40i, M40d oraz X3 M. 
Producent nie zdradza zbyt wiele, ale można się spodziewać, 
że najmocniejszy wariant będzie oferował ponad 500 KM 
mocy. Więcej szczegółów na temat tego modelu i ostatecznej 
daty debiutu rynkowego poznamy w kolejnych miesiącach.

DAcIA LogAN Mcv StEPWAy

Marka Dacia, po odświeżeniu całej gamy modelowej, posta-
nowiła odmłodzić Logana MCv. Jest nią wersja Stepway, do 
tej pory znana jedynie z modeli Lodgy, Dokker oraz Sandero. 
Klienci coraz chętniej wybierają samochody kombi z nieco 
podniesionym nadwoziem. Dzięki temu, poza dużą przestrze-
nią ładunkową, stają się posiadaczami auta o nietuzinkowym 
wyglądzie, wyróżniającym się spośród innych pojazdów. Logan 
został podniesiony o 50 mm, co oznacza, że w tej wersji ma 
74 mm prześwitu. Jest to więcej niż oferują niektóre SUv-y 
obecnie dostępne na rynku. Niestety, w tej odmianie nie bę-
dzie oferowany napęd na 4 koła. Auto może być wyposażone 
w silnik benzynowy 0,9 l (90 KM) lub diesla 1,5 l (90 KM). 
Obie jednostki napędowe współpracują z manualną skrzynią 
biegów.
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DS 7 cRoSSBAcK

Luksusowy crossover rodem z francji będzie wyposażony 
w nowoczesne technologie, takie jak: DS Connected Pilot 
(system będący wstępem do jazdy autonomicznej), DS Night 
vision (system poprawiający widoczność w nocy) czy DS Active 
Scan Suspension (nowy system zawieszenia wykorzystujący 
kamerę analizującą drogę przed samochodem i dostosowujący 
pracę zawieszenia do warunków na trasie). Decydując się na 
DS 7 Crossback La Première (wersja, którą można zamawiać 
od marca), klient ma do wyboru dwie jednostki napędowe, 
benzynową o mocy 225 KM i wysokoprężną o mocy 180 KM 
(BlueHDi). Oba silniki współpracują z 8-biegową skrzynią 
automatyczną (EAT8) nowej generacji. W późniejszym termi-
nie pojawią się jednostki benzynowe PureTech o mocy 180 
i 130 KM oraz diesle BlueHDi 130 i 180 KM. W ofercie możemy 
spodziewać się również hybrydy plug-in, wykorzystującej 200-
konny silnik benzynowy oraz dwa motory elektryczne. Cały 
zestaw ma dostarczać 300 KM mocy, a na samym prądzie auto 
może pokonać dystans do 60 km.

INFINItI QX50

Najnowszy SUv z gamy infiniti ma być najbardziej zaawan-
sowanym technologicznie modelem w ofercie japońskiego 
producenta. Na razie nie wiadomo dokładnie, jak będzie wy-
glądać wersja produkcyjna samochodu, ale przedsmak tego, 
czego możemy się spodziewać, demonstruje model studyjny, 
który miał swoją premierę podczas styczniowych targów 
NAiAS w Detroit. Co ważne, produkcyjna wersja QX50 będzie 
wyposażona w system ProPiLOT z funkcją prowadzenia w peł-
ni autonomicznego. W przypadku modelu koncepcyjnego 
zastosowano 2-litrowy, 4-cylindrowy, benzynowy silnik turbo 
o mocy 272 KM i momencie obrotowym 390 Nm, który także 
powinien pojawić się w sprzedaży.

jEEP coMPASS

Powracający model Compass to nowy SUv, który wypełni 
lukę pomiędzy najmniejszym i najtańszym w gamie modelem 
Renegade a większym Cherokee. Auto pojawi się na ponad 
100 rynkach – także w Polsce. Jego głównym rywalem ma 
być volkswagen Tiguan. Do naszego kraju ma trafić w drugiej 
połowie roku. Cena? Na razie jest tajemnicą, choć w kuluarach 
mówi się, że podstawowa odmiana dostępna będzie w cenie 
dobrze wyposażonego Renegade’a, czyli w okolicach 90 000 zł. 
Producent przewidział 17 kombinacji personalizacji wnętrza. 
Nowy Compass oczywiście będzie oferowany z kilkoma wersja-
mi układu 4×4, a także w najbardziej uterenowionej Trailhawk.
Land Rover Discovery
Najnowsza seria pozostała wierna stylistycznie poprzednim 
generacjom, za to pod maską, a także we wnętrzu zaszło wiele 
interesujących zmian. Auto jest wyposażone m.in. w nowy 
turbodiesel v6 o pojemności 3,0 l w wersjach o mocy 254 lub 
340 KM. W tym drugim przypadku sprint od 0 do 100 km/h 
trwa ok. 7 s. Kabina Discovery, mierzącego 4970 mm długości, 
pomieści 7 osób. Natomiast w bagażniku znajdziemy liczne 
rozwiązania ułatwiające maksymalne wykorzystanie przestrze-
ni. Jedną z nowości jest rozkładany na zewnątrz panel podłogi, 
który wydłuża ją po otwarciu klapy bagażnika. Można na nim 
np. usiąść lub położyć bagaż o masie do 300 kg.

MAZDA cX-5

Odświeżony model CX-5 ma być odpowiedzią Mazdy na ro-
snącą konkurencję w segmencie crossoverów. Auto jest teraz 
szersze o 10 mm, a słupki A przesunięto o 35 mm do tyłu. Od-
świeżono również wnętrze. Pojawiła się nowa, trójramienna 
kierownica, duży wyświetlacz przy zegarach, a na środku kok-
pitu zamontowano 7-calowy ekran. W przypadku jednostek 
napędowych oferowanych w Europie można się spodziewać 
benzynowego silnika o pojemności 2 l, wykonanego w tech-
nologii SKyACTiv oraz SKyACTiv-Diesel o pojemności 2,2 l. 
Obie jednostki połączone będą z 6-biegowymi przekładniami, 
a opcjonalnie dostępny będzie napęd 4×4. Auto pojawi się 
w salonach w połowie roku.



MERcEDES-BENZ KLASA E ALL-tERRAIN

Wszechstronny charakter modelu podkreśla of-
f-roadowa stylizacja z ochronnymi nakładkami 
nadkoli i typową dla SUv-ów Mercedesa osłoną 
chłodnicy. Model All-Terrain zadebiutuje w wersji 
E 220 d 4MATiC (143 kW/194 KM), napędzanej 
nowym, 4-cylindrowym silnikiem Diesla. Niedługo 
po premierze rynkowej dołączy do niej odmia-
na z 6-cylindrową jednostką, również wysoko-
prężną. Oba warianty standardowo otrzymają 
nową, 9-biegową przekładnię automatyczną 9G-
TRONiC. Specyfikacja wyposażenia bazuje na linii 
Avantgarde.

MERcEDES gLA FL

Marka Mercedes-Benz w 2017 r. ma na tapecie 
również „rewitalizację” modelu GLA. Kompaktowy 
SUv niemieckiej firmy otrzymał delikatnie przemo-
delowany front z opcjonalnymi, LED-owymi reflek-
torami. Jeszcze delikatniej zmieniono tylne światła, 
wyposażone w nowe materiały i elementy wyposa-
żenia wnętrza. Dodano nowe kolory nadwozia oraz 
rozbudowany system personalizacji charakterystyki 
zawieszenia. Ponadto klienci, którzy wybiorą od-
świeżonego Mercedesa, będą mogli zamówić od-
mianę GLA 220 4MATiC z nowym, 184-konnym sil-
nikiem benzynowym. Oprócz tego wciąż pozostaje 
możliwość zakupu 381-konnej wersji GLA 45 AMG, 
która doczekała się niewielkich zmian stylistycznych, 
a która będzie również oferowana (podobnie jak 
A 45 AMG i CLA 45 AMG) w specjalnej odmianie 
yellow Night Edition.

voLvo v90 cRoSS coUNtRy
To już czwarty model z nowej serii 90. Uterenowiona wersja 
zmierzy się na rynku z takimi tuzami jak Audi A6 Allroad czy 
debiutującym również w tym roku Mercedesem Klasy E All-
Terrain. Pod maską będą pracowały silniki z rodziny Drive-E. 
Do wyboru przygotowano dwa diesle: D4 190 KM i D5 235 KM 
oraz dwie jednostki benzynowe: T5 254 KM i T6 320 KM. 
Jak przystało na porządne, uterenowione auto, volvo v90 
Cross Country w standardzie wyposażone jest w napęd 4×4. 
Wersje silnikowe D5, T5 oraz T6 będą dostępne wyłącznie z 
8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Polscy dilerzy już 
dysponują pełnym cennikiem tego modelu – podstawowa wer-
sja D4 AWD startuje od kwoty 230 100 zł.
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oPEL cRoSSLAND X

W porównaniu z Mokką X, która jest oferowana z opcjonalnym 
napędem na 4 koła, pozwalającym na okazjonalne wyprawy 
w lekki teren, nowy Opel Crossland X jest modelem typowo 
miejskim. Samochód sprawdzi się także podczas większych 
zakupów czy wakacyjnych wypadów. Nowy model, mierzący 
4,21 m długości, jest o 16 cm krótszy od Astry, ale o 10 cm 
od niej wyższy. Pojemność bagażnika bez składania tylnych 
siedzeń wynosi 410 l. W ofercie znajdzie się szeroka gama 
silników benzynowych, wysokoprężnych i przystosowanych do 
LPG, współpracujących z manualną lub automatyczną prze-
kładnią. Będzie dostępny także napęd 4×4.

MINI coUNtRyMAN

MiNi zaprezentowało drugą generację Countrymana. Bar-
dziej nowoczesna, ale i kanciasta sylwetka została wydłużona 
o 20 cm. Producent wraz z debiutem nowej serii zaoferu-
je bogatszą paletę silników – podstawowy 1,5 l/136 KM, 
4-cylindrowy 2 l/192 KM dostępny w wariancie Countryman 
Cooper S oraz silnik wysokoprężny 2.0 D o mocy 150 lub 
190 KM. Cooper S E Countryman ALL4 (pierwsza hybryda typu 
plug-in tej marki) dostarczy z kolei 224 KM mocy i 385 Nm 
momentu obrotowego dzięki połączeniu jednostki 1,5 l z silni-
kiem elektrycznym.
Za 111 800 zł otrzymamy model z bazową jednostką ben-
zynową, którą połączono z 6-biegową skrzynią manualną. 
Najtańszy wariant wysokoprężny, MiNi Cooper D Countryman 
z silnikiem 2.0 (150 KM) kosztuje 124 000 zł. 
Nissan Juke
Nissan jest gotowy odsłonić drugą generację swojego popular-
nego crossovera. Japończycy nie zdecydowali się na rewolucyj-
ne zmiany w stylistyce modelu, ponieważ, jak sami twierdzą, 
obecna wersja sprzedaje się nadal znakomicie – w liczbie 
ponad 100 tys. egz. rocznie. Stylistycznie auto zbliżyło się do 
większego Qashqaia i ma nieco większy rozstaw osi. Wyposa-
żono je w nowe technologie komunikacji, jak Apple CarPlay 
i Android Auto, natomiast paleta silników ma obejmować kilka 
wersji litrowej, 3-cylindrowej jednostki benzynowej z turbo, 
jak również znane już silniki 1,6 l (benzynowy) i 1,5 l (diesel). 
Ten ostatni będzie rozwijał moc w okolicach 190 KM. W sprze-
daży auto pojawi się jesienią.
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ToyoTa Hilux
toyota hilux bezapelacyjnie należy do ikon 
motoryzacji. w ciągu ostatnich 50 lat zyskała 
sobie sławę, udowadniając, że jest samocho-
dem niezniszczalnym, niezależnie od tego, 
na jakiej wysokości i szerokości geograficznej 
się znajduje. dotychczasowe siedem pokoleń 
modelu hilux rozeszło się po całym globie 
w ponad 18 mln szt. najnowsza, ósma gene-
racja ma nie tylko potwierdzić mocną pozycję 
na rynku, ale powalczyć o więcej, zwłaszcza na 
rynku europejskim. 

Mimo swojej nieprzeciętnej odporności To-
yota Hilux borykała się do tej pory z dwo-
ma problemami, które punktowali przede 
wszystkim przedsiębiorcy – stosunkowo 
słabym uciągiem, a także dość niewielkimi 
jak na auto tej klasy możliwościami zała-
dunkowymi. Wydaje się, że najnowsza, 
ósma seria wykorzeniła ostatecznie obie 
wady.

TEKST: Jarosław Bartkiewicz |  ZDjĘcIA: materiały prasowe



   141

www.expressbiznesu.pl / BIZNES www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

PoPRAWIoNE PARAMEtRy

Trzy i dwie dziesiąte tony uciągu oraz 
w zależności od wersji 1050-1235 kg 
załadunku na pakę to argumenty, 
których nie sposób lekceważyć. Popra-
wienie właściwości transportowych to 
zasługa dopracowanej płynności prze-
noszenia momentu obrotowego gene-
rowanego przez nowy silnik 2.4 D-4D 
przy małych i średnich obrotach oraz 
większej wytrzymałości nowego pod-
wozia z ramą podłużnicową.
Przestrzeń cargo jest teraz szersza 
i bardziej ustawna. Jej maksymalna 
szerokość wzrosła z 1544 mm do 
1645 mm. Tylna burta dostała moc-
niejsze zawiasy, a rozpórki utrzymują-
ce ją w pozycji otwartej wyposażono 
w wytrzymałe wsporniki z blachy sta-
lowej. Co ciekawe, konstrukcja prze-
strzeni cargo została wzmocniona, aby 
ograniczyć deformacje i uszkodzenia 
przy załadunku i rozładunku.
Oprócz tego, że zmieniło się nadwozie 
i wnętrze, poprawiono też sztywność 
i wytrzymałość podwozia. Wzmocnio-
no zawieszenie i konstrukcję tylnej osi 
m.in. przez zastosowanie dłuższych 
resorów piórowych. Dwuczęściowa 
kabina (Double Cab) w trakcie jazdy 
również sprawia wrażenie bardziej 
spiętej konstrukcji. Wzmocniono 
strukturę skrzyni ładunkowej, udo-
skonalono napęd 4×4, który w terenie 
wspiera skuteczna koalicja systemów 
jazdy w terenie – system aktywnej 
kontroli trakcji (A-TRC) wykorzystuje 
zarówno ciśnienie płynu hamulcowe-
go, jak i funkcje sterowania silnikiem, 
aby właściwie rozdzielić moment ob-
rotowy między wszystkie 4 koła. 
Hilux może zostać wyposażony w funk-
cję wspomagania podczas zjazdu 
ze wzniesienia (DAC), która działa 
podczas jazdy do przodu i do tyłu 
przy prędkościach poniżej 25 km/h, 
a dodatkowo umożliwia regulację 
prędkości z dokładnością do 5-7 km/h 
przy jeździe do przodu i 3-5 km/h przy 
jeździe do tyłu. funkcja wspomagania 
ruszania pod górę (Hill-start Assist 
Control, HAC) zapobiega cofnięciu po-
jazdu po zwolnieniu pedału hamulca 
podczas ruszania pod górę.

WIĘKSZy KoMFoRt

Nowa generacja Toyoty Hilux ucieszy jednak nie tylko rzemieślników, farmerów 
i przedstawicieli firm, którzy w pick-upie szukają cech typowych dla pojazdów 
dostawczych i terenowych. Samochód zaskoczy także tych, którzy nastawieni są 
na kwestie związane z komfortem jazdy. W tym aspekcie Toyota uczyniła również 
duży krok naprzód. Kabina jest bardzo dobrze wyciszona, a elementy solidnie po-
składane, tak aby całkowicie wyeliminować huki, trzeszczenia, z którymi borykały 
się poprzednie serie. Samo wnętrze – charakterystyczne dla japońskiej marki – 
nieskomplikowane, intuicyjne w obsłudze, ale też bardziej wysublimowane, jeśli 
chodzi o wykończenie. Zazdrościć Hiluxowi mógłby w tym przypadku niejeden 
model osobowy z segmentu C. 

DoBRA RoBotA

Układ kierowniczy działa zaskakująco precyzyjnie, mimo że mamy tutaj do czynie-
nia tak naprawdę z dostawczą terenówką. Trudno uwierzyć, że skok zawieszenia 
zwiększono o 20%, a mimo wszystko Hilux ze swoją konstrukcją ramową po twar-
dych nawierzchniach przemieszcza się bardzo gładko, bez charakterystycznych 
podskoków na nierównościach czy wychyleń karoserii na zakrętach. 
Popularna seria silnika D-4D o pojemności 2,4 l i mocy 150 KM radzi sobie przy-
zwoicie z rozpędzeniem ważącego ponad 2 t Hiluxa. Przyspieszenie od 0 do 
100 km/h zajmuje 13,2 s i w zestawie z napędem 4×4 samochód rozpędza się 
maksymalnie do 170 km/h. W ofercie Toyoty jest również wersja 2×4, która jest 
nieco szybsza, ale jednocześnie mniej uniwersalna w codziennym użytkowaniu. 
Praca diesla nie jest też zbyt szorstka i uciążliwa. Sześciobiegowa skrzynia manual-
na mogłaby być za to bardziej precyzyjna, a przełożenia biegów 4-6 dłuższe.
Nawet jeśli Toyota określa ósmą generację mianem „Hilux Revo”, to do przepro-
wadzenia kompletnej rewolucji japońskiemu producentowi zabrakło kilku waż-
nych czynników. Niemniej jednak nowy silnik jest w porządku, a obsługa i komfort 
jazdy wprowadzają model Hilux na nowy poziom. Dobra robota, Toyota!

Nowa generacja Toyoty Hilux ucieszy jednak nie tylko 
rzemieślników, farmerów i przedstawicieli firm, którzy 
w pick-upie szukają cech typowych dla pojazdów do-
stawczych i terenowych. Samochód zaskoczy także 
tych, którzy nastawieni są na kwestie związane z kom-
fortem jazdy. Przestrzeń cargo jest teraz szersza i bardziej 
ustawna. Jej maksymalna szerokość wzrosła z 1544 mm 
do wartości 1645 mm.
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G A D ż E t o m a n i a

Stacja dokująca
DeX to wyjątkowa stacja dokująca, 
kompatybilna ze smartfonami 
Galaxy S8 i Galaxy S8+. Urządze-
nie, wprowadzone na rynek przez 
markę Samsung umożliwia korzy-
stanie z telefonu tak, jak gdyby 
był on komputerem stacjonar-
nym. Rozwiązanie ma zwiększyć 
produktywność profesjonalistów, 
pracujących w trybie mobilnym 
i wyeliminować konieczność 
noszenia ze sobą wielu urządzeń 
elektronicznych. Samsung DeX po-
zwoli użytkownikom na sprawne 
korzystanie z aplikacji, edytowanie 
dokumentów, przeszukiwanie za-
sobów internetu, oglądanie wideo 
czy odpowiadanie na wiadomości 
bezpośrednio ze smartfonu, ale 
na większym ekranie, z klawiaturą 
i myszą.

Telewizory 
dla wymagających
Firma Sony w maju wprowadzi na rynek europejski telewizory OLED 4K 
HDR z linii BRAVIA A1, Producent podkreśla, że telewizory OLED BRAVIA 
A1 łączą wysoką jakość obrazu na ekranie OLED, optymalizowaną 
dodatkowo przez procesor Sony 4K HDR Processor X1 Extreme™, 
z pierwszym na świecie systemem dźwięku Acoustic Surface™ oraz 
awangardową stylistyką bez podstawy. Matryca OLED wykorzystana 
w serii A1 zawiera ponad 8 milionów samorzutnie świecących pikseli. 
Niezrównana czerń, bogata i wierna kolorystyka, żywy kontrast, nie-
zamazany obraz i szeroki kąt widzenia mają zaowocować znacznie 
bogatszymi doznaniami wizualnymi.
Firma Sony stworzyła pierwszy na świecie telewizor OLED: w 2007 
roku wprowadziła na rynek 11-calowy model XEL-1, będący wówczas 
wybitnym osiągnięciem techniki. 

Głośniki 
bezprzewodowe
Marka Hama wprowadziła na 
rynek dwa modele głośników 
bezprzewodowych – Rockman S 
oraz L. Urządzenia spełniająnor-
my IPX5 - są odporne na zachla-
pania, wnikanie pyłu i kurzu. Gło-
śniki mają formę kompaktowych 
kostek o zaokrąglonych rogach, 
a dzięki dodatkowym uchwytom 
pozwalają na wygodne prze-
noszenie  lub przytroczenie ich 
do ramy roweru czy plecaka. 
Głośniki obsługują standard Blu-
etooth 3.0 oraz posiadają wbu-
dowany mikrofon, dzięki czemu 
mogą pełnić funkcję urządzenia 
głośnomówiącego. Można je 
również podłączyć do innych 
źródeł dźwięku za pośrednic-
twem wejścia Line-in (AUX).

Kompakt 
z superzoomem
Rodzina kompaktowych apa-
ratów fotograficznych Canona 
oferujących duży zoom optyczny 
powiększy się o nowy model - Po-
werShot SX730 HS. Nowy aparat 
to propozycja dla podróżników, 
którzy nie lubią przemieszczać 
się z ciężkimi lustrzankami lub 
zwyczajnie nie chcą inwestować 
w drogi sprzęt i dodatkowe szkła. 
Aparat został wyposażony w ma-
trycę CMOS o wielkości 1/2.3 cala 
i rozdzielczości 20,3-megapikseli. 
Największym atutem jest tutaj 
szerokokątny obiektyw z 40-
krotnym zoomem optycznym, 
czyli ekwiwalentem 24-960 mm 
dla pełnej klatki.

Tablet dla 
wymagających
Marka Samsung wprowadziła na 
rynek tablet klasy premium  Ga-
laxy Tab S3. Producent podkreśla, 
że to stylowe urządzenie o szkla-
no-aluminiowej stylistyce oferuje 
użytkownikom zupełnie nowe 
możliwości w zakresie mobilnej 
pracy i rozrywki. Tablet ma raptem 
6 mm grubości i waży 429 gram 
(wersja z Wi-Fi) do 434 gram (wer-
sja z LTE), dzięki czemu pewnie leży 
w dłoni i sprawdza się jako poręcz-
ny, mobilny sprzęt. Dołączany do 
zestawu rysik S Pen sprawia, że 
Galaxy Tab S3 nadaje się do nawet 
najbardziej kreatywnych zastoso-
wań. Pozwala on użytkownikom 
nie tylko na sprawne i szybkie 
notowanie w trakcie spotkań, lecz 
także na tworzenie  rysunków.






