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Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce 
kolejny, letni numer Expressu Biznesu. 
Mimo wakacyjnej aury i sezonu urlopowego pomor-
ski biznes nie zwalnia tempa a w aktualnym nume-
rze odnotowaliśmy najważniejsze i najbardziej aktu-
alne wydarzenia.
W magazynie znalazły się więc materiały o zmia-
nach personalnych w pomorskich firmach i instytu-
cjach, odnotowaliśmy ważne spotkania i inicjatywy 
klubów biznesowych i 60 lat doradztwa rolniczego 
w Lubaniu. W numerze znalazła się również relacja 
z uroczystości 25-lecia Związku Gmin Pomorskich.
Zachęcamy również do przeczytania wywiadu 
z współwłaścicielką marki deweloperskiej BMC 
Budujemy Twoje Marzenia i naszego materiału na 
temat pomorskiego rynku powierzchni magazyno-
wych, który wyjątkowo szybko się rozwija.
Nie zapomnieliśmy o tematach samorządowych, 
w magazynie można więc przeczytać o wydarze-
niach z Cedrów Wielkich, kulturotwórczej roli wej-
herowskiej Filharmonii; napisaliśmy również  trój-
miejskich inicjatywach i inwestycjach. 
Tradycyjnie już – magazyn zamykają lekkie, około-
biznesowe tematy. Na ostatnich stronach Expressu 
Biznesu wspominamy więc o nieruchomościach, 
motoryzacji i publikujemy relacje z ważnych wyda-
rzeń biznesowych i kulturalnych.

Zapraszamy do lektury!

Piotr Ruszewski
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marzenia



MARtyNA MUSiAł, WiCEPREZES ZARZąDU i WSPółWłAśCiCiEL MARKi 
DEWELOPERSKiEJ BMC BUDUJEMy tWOJE MARZENiA. 

WiERZy, żE PięKNA ARCHitEKtURA W DOBREJ LOKALiZACJi WPłyWA NA WZROSt 
WARtOśCi NiERUCHOMOśCi SZCZEGóLNiE W DłUGiEJ PERSPEKtyWiE CZASU. OSOBA 
PEłNA POZytyWNEJ ENERGii. PASJONAtKA AKtyWNEGO i ZDROWEGO tRyBU żyCiA. 

UWiELBiA fitNESS, tENiS ZiEMNy i JAZDę NA NARtACH. 

ROZMAWIA: Zdzisława Mochnacz | ZDjĘcIA: Wysoka Szpilka

BUDUJEMY 

marzenia
Twoje
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BMC buduje z pasją przy zachowaniu naj-
wyższych standardów jakości i komfortu. 
Co jest Państwa największą wizytówką? 

- Piękne mieszkanie to jedno z najwięk-
szych marzeń w życiu. Dlatego za mot-
to obraliśmy słowa: „Budujemy Twoje 
marzenia”. Mamy pełną świadomość, że 
spełniając marzenia naszych klientów 
o własnych czterech kątach, tworzymy dla 
nich miejsca do życia. I te miejsca muszą 
być wyjątkowe. Stąd też nasze inwestycje 
powstają w starannie wybranych lokaliza-
cjach, z rozbudowaną infrastrukturą i ła-
twym dostępem do głównych arterii oraz 
komunikacji miejskiej. Jednocześnie nie-
zwykle ważna jest dla nas bliskość natury 
i ekologia. Dlatego wykorzystujemy tylko 
rozwiązania zgodne z prawem poszano-
wania przyrody. Dzięki temu nasi klienci 
mają szansę zamieszkać w komfortowych 
mieszkaniach, które charakteryzuje wyso-
ka jakość wykonania. I właśnie zadowoleni 
mieszkańcy to najlepsza wizytówka BMC.

 
Co jeszcze jest Waszym wyróżnikiem na 
rynku deweloperskim?

- Lubimy rzeczy piękne i ponadczasowe, 
dlatego niebywale ważny jest walor este-
tyczny naszych inwestycji.  Przykładamy 
wielką wagę do szczegółów i detali. Nasze 
budynki wyróżniają się niebanalną archi-
tekturą oraz wysoką jakością wykończenia 
z najwyższej klasy, szlachetnych materia-
łów. Myślę, że naszym widocznym wy-
różnikiem są  gustownie zaprojektowane 
części wspólne. W zależności od charak-
teru inwestycji nadajemy wnętrzom spój-
ny styl. Na przykład w budynku Maestro 
położonym w Gdyni przy ulicy Moniuszki 
gustowne wnętrza nawiązują do melodyj-
nej nazwy. Piękne tapety w czarnym od-
cieniu oraz grafiki z motywami muzyczny-
mi w zestawieniu z jasnym drewnem dają 
przyjemne poczucie luksusu. Z kolei wnę-
trza położonych w Sopocie Kamieniczek 
Królewskich, zgodnie z nazwą kompleksu, 
subtelnie nawiązują do pałacowej stylisty-
ki i urządzono je w stylu modern classic. 
Czarno-białe kafle na podłogach, stiuki 
na ścianach, tynk strukturalny na obudo-
wie szybu windowego czy wreszcie ideal-
nie dobrane oświetlanie nadają im szyku 
i elegancji. Klasyczna biel, tak charakte-
rystyczna dla stylu dawnych epok, w tych 
nowoczesnych budynkach tworzy idealną 
atmosferę miejsca, gdzie z przyjemnością 
wracamy po pracowitym dniu.

Najważniejsze realizacje i najbliższe 
plany projektowe to?

- Aktualnie budujemy ponad 220 miesz-
kań i apartamentów, realizując inwestycje 
w centrum Gdyni, w sercu Wrzeszcza oraz 
w górnym Sopocie. Przed nami kolejne 
projekty na 800 mieszkań w świetnych lo-
kalizacjach w Trójmieście. Mamy też plany 
rozwoju biznesu za granicą, co związane 
jest z naszą zimową pasją, jaką jest nar-
ciarstwo. Na razie jednak jest jeszcze za 
wcześnie, aby zdradzać szczegóły.   

Pojawiło się także inne zamierzenie... 
powrót wielkiego tenisa do trójmiasta. 
Sukcesywnie dążycie do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Skąd pomysł na propa-
gowanie tego sportu?

- Na początku są marzenia... Zawsze ma-
rzyłam, aby nauczyć się gry w tenisa, tyl-
ko samozaparcia mi zabrakło. Chodziłam 
nawet na zajęcia tenisa, które odbywały 
się w sali gimnastycznej w moim liceum, 
ale niewiele się wówczas nauczyłam. Ma-
rzenie było jednak cały czas. Powiem tak: 
jak są marzenia, a samozaparcia brak, to 
warto poszukać kogoś do ich spełnienia. 
Ja taką osobę znalazłam w moim małżon-
ku, który podarował mi rakietę tenisową 
na urodziny, co ważniejsze, zaoferował 
siebie w roli trenera. I w ten sposób moje 
marzenie zaczęło się spełniać.
Dwa lata temu, trochę przypadkiem, po 
raz pierwszy w życiu mieliśmy okazję 
uczestniczyć w zawodowym turnieju te-
nisowym, a był to turniej Coratia Open 
w Umag’u. Wywarło to na nas na tyle 
wielkie wrażenie, że wyjazdy zaczęliśmy 
planować tak, aby móc przy okazji zoba-
czyć jakiś zawodowy turniej. Pojawiło się 
też kolejne marzenie: a gdyby tak zorga-
nizować zawodowy turniej w Trójmieście? 
A jak się pojawiają marzenia, to trzeba 
znaleźć drogę do ich spełnienia. Datego 
też w ubiegłym roku zostaliśmy jako BMC 
głównym sponsorem turnieju SOPOT 
CUP i naturalną koleją wsparliśmy SOPOT 
CUP II - turniej, który rozegrany został na 
kortach w Sopocie w dniach 10 - 18 czerw-
ca. W tym roku zrobiliśmy kolejny krok 
i zaproponowaliśmy Klubowi Tenisowemu 
Arka Gdynia organizację zawodowego 
turnieju na kortach Arki i tak pojawił się 
turniej BMC GDYNIA OPEN 2017.

Lubimy rzeczy piękne 
i ponadczasowe, 

dlatego niebywale 
ważny jest walor 

estetyczny 
naszych inwestycji.  

Przykładamy wielką 
wagę do szczegółów 

i detali. Nasze 
budynki wyróżniają 

się niebanalną 
architekturą oraz 
wysoką jakością 

wykończenia.
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Kolejna edycja Sopot Cup oraz turnie-
ju BMC gdYNIa oPeN 2017 to następ-
ny krok w promocji tenisa. Z czego 
jest Pani najbardziej dumna? 

- Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu 
zespołu organizatorów udało się zor-
ganizować wydarzenie na bardzo wy-
sokim poziomie.  Wiele wskazuje, że 
turniej na stałe wpisze się w kalendarz 
trójmiejskich imprez sportowych. Uda-
ne występy młodych polskich juniorów 
– Michała Mikuły oraz Daniela Michal-
skiego, zdobywających swoje pierwsze 
punkty ATP, udowodniły, że turnieje 
tej rangi są potrzebne polskiemu te-
nisowi. Wypełnione trybuny na finale 
pokazały, że nie zabrakło prawdziwych 
emocji sportowych. Gościem specjal-
nym weekendu kończącego turniej był 
Mariusz Fyrstenberg – jeden z najlep-
szych deblistów świata ostatnich lat, 
który podczas śniadania biznesowego 
odpowiadał na pytania gości dotyczą-
ce jego kariery tenisowej.  Poza tym 
zwycięzcy turnieju ProAm (tradycyjny 
turniej deblowy dla przedstawicieli lo-
kalnego biznesu) w nagrodę mieli moż-

liwość rozegrania meczu z Mariuszem 
Fyrstenbergiem w parze z młodym, 
trzynastoletnim, trójmiejskim zawodni-
kiem Filipem Pieczonką. Wywiązał się 
bardzo ciekawy pojedynek, który zain-
teresował zgromadzoną publiczność.

Częścią  projektu tenisowego jest 
również „Wycieczka w świat tenisa". 
to  inicjatywa edukacyjna skierowa-
na zarówno do dzieci, jak i  rodziców. 
Jakie jest jej główne założenie?

- Jedną z głównych idei przyświecają-
cych turniejowi była promocja tenisa 
wśród mieszkańców Trójmiasta. Stąd 
też pojawił się pomysł akcji „Wyciecz-
ka w świat tenisa”, polegającej na wi-
zycie całych klas wraz z nauczycielami 
na terenie obiektu podczas turnieju. 
Dla dzieci była to znakomita okazja do 
poznania zasad gry, sztuki kibicowania 
i obejrzenia zawodników w akcji. Dzięki 
temu wydarzeniu w ciągu czterech dni 
blisko pięćset dzieci z gdyńskich szkół 
i przedszkoli poznało tajniki tenisa. 
Czy warto realizować takie pomysły? 
Z pewnością warto zachęcać dzieci 

do aktywnego, zdrowego trybu życia 
i myślę, że każdy sposób jest dobry, 
aby dzieci choć na chwilę oderwały się 
od ekranów. Mam nadzieję, że dzięki 
tej akcji dzieci poznają piękno spor-
tu i może wrócą na korty, aby grać? 
A nawet jeśli nie, to samo obejrzenie 
zawodowych tenisistów w akcji jest nie 
lada gratką. Dzieci były zachwycone 
i z zaangażowaniem prosiły zawodni-
ków o autografy.

Rozumiem, że można Panią często 
spotkać na kortach tenisowych? 

Na kortach rzeczywiście bywam czę-
sto, choć nie oznacza to, że dużo gram 
w tenisa.  Mam chwilową przerwę 
z uwagi na kontuzję, ale niedługo po-
winnam wrócić do gry. W międzyczasie 
stawiam na trening ogólnorozwojowy 
i jeżdżę na rowerze. Natomiast jako 
mama dwóch zawodniczek korty od-
wiedzam regularnie, gdyż dziewczynki 
trenują praktycznie codziennie, a do-
datkowo często w weekendy jeździmy 
na turnieje. Warto mieć wspólną pasje , 
bo to bardzo spaja rodzine i jest świet-
nym pomysłem na wspólne spędzanie 
czasu w sposób aktywny. Poza tym 
sport, szczególnie indywidualny poka-
zuje, że trzeba ciężko pracować, aby 
osiągnąć cel. Sport uczy też pokory 
– notabene i dzieci, i rodziców. Łatwo 
i przyjemnie wspierać dziecko, gdy 
odnosi sukcesy, a przecież nie zawsze 
się wygrywa i szczególnie mocno boli, 
gdy tak niewiele brak do zwycięstwa. 
Dzieci w tych trudnych momentach nie 
oczekują dobrych rad w typie: „A mo-
głeś zagrać tak…, a czemu nie zagrałaś 
inaczej…” Powstrzymanie negatywnych 
emocji to dla rodzica nie lada wyzwa-
nie, a cały szkopuł w tym, aby wspierać 
dziecko właśnie w tych trudniejszych 
momentach.  
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Tomasz Niski,
prezes Arena Gdańsk Operator

Nowy prezes stadionu ma bogate portfolio bizne-
sowe i długoletnie doświadczenie w zarządzaniu 
dużymi spółkami mediowymi. Przez długi czas 

pracował w spółce Polskapresse. Do 2004 roku był 
dyrektorem sprzedaży i oddziałów terenowych 

„Dziennika Bałtyckiego”, a później wiceprezesem. 
W kolejnych latach pełnił funkcję prezesa Oficyny 

Wydawniczej Wielkopolski, spółki należącej do 
Grupy Polskapresse. W swojej karierze pracował 
także jako prezes i dyrektor zarządzający Gaze-
ty Pomorskiej Media House, dyrektor generalny 
spółki Edytor, wydawcy „Gazety Olsztyńskiej” 

i „Dziennika Elbląskiego” oraz w krakowskim od-
dziale Polskapresse. W 2012 roku powrócił na Po-

morze, gdzie objął stanowisko prezesa Polskapresse 
Odział Prasa Bałtycka.

Zmiany 
w zarządach 

nowi ludzie 
u sterów

OStAtNiE tyGODNiE NiE PRZyNiOSły DUżyCH ZMiAN PERSONALNyCH. CHOć OByłO Się BEZ SPORyCH 
ROSZAD W ZARZąDACH, tO NA KiLKU WAżNyCH StANOWiSKACH POJAWiły Się NOWE tWARZE. 

SPRAWDź, PRZED KiM StOJą NOWE WyZWANiA, A KtO NAJWAżNiEJSZE ZADANiA MA JUż ZA SOBą. 

sławomir Niecko,
prezes Pomorskiego Centrum Hurtowego „Rënk”

To doktor nauk rolniczych, profesor nadzwyczaj-
ny, absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie. 
Dodatkowo jest menadżerem oświaty, nauczy-
cielem akademickim z dużym doświadczeniem 
pracy w administracji samorządowej i rządowej. 
Ukończył studia podyplomowe m.in. w zakresie 

prawno-menedżerskim i zarządzania firmą w kry-
zysie. Nadto posiada dyplom dla kandydatów na 
członków rad nadzorczych i jest wiceprzewodni-

czący Klastra Logistyczno Transportowego Północ 
-Południe. Ma duże doświadczenie w realizacji 

projektów współfinansowanych z funduszy Unii 
Europejskiej. Na stanowisku prezesa Pomorskiego 
Centrum Hurtowego „Rënk” Sławomir Niecko za-

stąpił Stanisława Gierszewskiego.
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marek Głuchowski,
prezes Gdańskiego Klubu Biznesu

Gdański Klub Biznesu ma nowe 
władze. Prezesem zarządu jed-
nej z najstarszych na Pomorzu 

organizacji pracodawców został 
prawnik Marek Głuchowski. Po 
siedmiu latach stery przekazał 

mu Jan Zarębski, dotychczasowy 
prezes. Nowy prezes Gdańskiego 
Klubu Biznesu to współzałożyciel 
i partner zarządzający Kancelarii 
Radców Prawnych i Adwokatów 
Głuchowski Siemiątkowski Zwa-
ra. Pełni także funkcję Konsula 

Honorowego Królestwa Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Płn. w Gdań-
sku. Pozostali członkowie zarzą-
du Gdańskiego Klubu Biznesu 

to: Andrzej Biernacki (właściciel 
i prezes firmy Ekolan), Maciej 

Grabski (prezes Olivia Business 
Centre w Gdańsku),

Rafał Stepnowski (właściciel 
i prezes firmy Jeppsen Poland) 

i Sławomir Żygowski (ekonomi-
sta związany z General Electric, 

poprzednio prezes banku Nordea 
Poland).

Jakub kraszewski,
dyrektor naczelny 
UCK w Gdańsku

Dyrektorem naczelnym Uniwer-
syteckiego Centrum Kliniczne 
w Gdańsku został Jakub Kra-

szewski, który ma wieloletnie do-
świadczenie zawodowe w ochro-
nie zdrowia. Z UCK w Gdańsku 
związany jest od 2009 roku. To 
absolwent wyższych studiów 

prawniczych na Uniwersytecie 
Gdańskim. Ukończył też studia 

MBA Gdańskiej Fundacji Kształ-
cenia Menedżerów, studia pody-
plomowe z zakresu zarządzania 
kadrami w Wyższej Szkole Ban-
kowej w Poznaniu oraz Studium 
Kierowników Projektów Unij-

nych Agencji Rozwoju Pomorza. 
Jest doświadczonym doradcą 

w zakresie zmian systemowych 
i organizacyjnych, współpracy 

ze związkami zawodowymi oraz 
mediacji w sporze zbiorowym. 
Zaangażowany w działalność 

społeczną lokalnych związków 
i stowarzyszeń, w tym m.in. Re-
gionalnego Centrum Wsparcia 

Społecznego w Gdyni.

serGe bosca,
prezes Wybrzeża 

Gdańsk Handball S.A.

Mariusza Zawadzkiego w roli 
prezesa Wybrzeża Gdańsk zastą-
pił pochodzący z Francji Serge 
Bosca. 49-latek z wykształcenia 
jest inżynierem mechanikiem 
o specjalizacji energetyka. Do 
Polski trafił w 1995 roku, gdy 
rozpoczął pracę w Dąbrowie 

Górniczej w budowanym zakła-
dzie produkcyjnym Saint-Goba-
in Glass Polska. Potem był m.in. 

wiceprezesem i skarbnikiem 
Francuskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej w Warszawie, a w 
2011 roku został prezesem za-

rządu i dyrektorem generalnym 
Saur Neptun Gdańsk SA. Ta 

firma wspierała m.in. rugbistów 
Lechii Gdańsk. Od listopada 

2015 roku pełnił funkcję prezesa 
Polskiego Związku Rugby. 
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E-urząd 
pracy? 

Gdańsk wśród liderów 
elektronicznych innowacji

MiNiStERStWO RODZiNy PRACy i POLityKi SPOłECZNEJ PODSUMOWAłO DZiAłANiA PUBLiCZNyCH 
SłUżB ZAtRUDNiENiA POśWięCONE E-USłUGOM UDOStęPNiANyM W URZęDACH PRACy. 

W tEMAtyCZNEJ KONfERENCJi, KtóRA ODByłA Się W WARSZAWiE UDZiAł WZięLi PRZEDStAWiCiELE 
GDAńSKiEGO URZęDU PRACy, KtóRZy ZAPREZENtOWALi M.iN. iNNOWACyJNE ROZWiąZANiA 
W ZAKRESiE DiGitALiZACJi DOKUMENtóW ORAZ SWOJE DOśWiADCZENiA WE WDRAżANiA tZW. 

E-USłUG DLA KLiENtóW.

Eksperci rynku pracy, przedstawiciele publicznych służb za-
trudnienia z całego kraju, a także reprezentanci firm informa-
tycznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zebrali się 
27 czerwca w Warszawie na specjalistycznej konferencji, aby 
dyskutować nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii IT 
w urzędach pracy. Debatę zdominował proces digitalizacji do-

kumentów. Wspólnie zastanawiano się nad skutecznymi sposo-
bami przetwarzania dokumentacji papierowej do postaci elek-
tronicznej, a także nad bezpiecznymi formami przechowywania 
tego typu danych. Dużo uwagi poświecono także potencjalnym 
zagrożeniom wynikającym z zaniechania tego procesu w admi-
nistracji publicznej.

TEKST: Łukasz Iwaszkiewicz | ZDjĘcIA: GuP
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DiGiTalizacJa. 
wyGoDNie 

i bezpieczNie
W trakcie dyskusji innowacyjny program 
do cyfrowego przechowywania doku-
mentacji w Gdańskim Urzędzie Pracy za-
prezentowała Magdalena Ostapkowicz. 
Podzielony jest on na trzy praktyczne 
moduły: skanowanie dokumentów, pacz-
kowanie (czyli wirtualne przygotowywa-
nie materiałów archiwalnych do dalsze-
go składowania) oraz zasób magazynu 
zewnętrznego, który z kolei pozwala na 
zarządzanie zdigitalizowanymi już mate-
riałami. Gromadzone w ten sposób dane 
zawierają wszystkie najważniejsze in-
formacje dotyczące osoby bezrobotnej, 
w tym skan karty rejestracyjnej, dane 
osobowe oraz informacje dotyczące 
przechowywania. Dzięki temu możliwe 
jest prześledzenie pełnej historii współ-
pracy osoby bezrobotnej z urzędem pra-
cy nawet wówczas, gdy np. oryginalne, 
papierowe dokumenty uległy, ze względu 
na upływający czas, uszkodzeniu.

e-usłuGi 
w urzęDach pracy

Ważną częścią konferencji była również 
prezentacja dobrych praktyk w zakresie 
wdrażania e-usług w jednostkach pu-
blicznych służb zatrudnienia. Również 
w tym przypadku Gdański Urząd Pracy 
zaprezentowała wiele skutecznych roz-
wiązań. O najciekawszych opowiadała 
uczestnikom konferencji Mej El-Azzeh-
Taraszkiewicz, zastępca kierownika Dzia-
łu Rejestracji, Świadczeń i Archiwizacji. 
Szczególną uwagę zwróciła ona m.in. na 
wdrożenie punktu potwierdzania profili 
zaufanych ePUAP, pozyskiwanie zgody 
klientów na komunikację elektroniczną 
oraz wdrożenie szyfrowania wiadomości 
wychodzących. Cyfrowych nowości jest 
więcej. Dziś klienci Gdańskiego Urzędu 
Pracy mogą korzystać z około trzydzie-
stu e-formularzy, za pośrednictwem któ-
rych możliwe jest m.in. złożenie wniosku 
o wydanie zaświadczenia czy refundacji 
kosztów przejazdu, obliczenie wysokości 
stypendium, zgłoszenie oferty pracy lub 
złożenie wniosku o zorganizowanie stażu. 
Wciąż bardzo ważną rolę odgrywa także, 
funkcjonująca już blisko od dekady, reje-
stracja bezrobotnych przez Internet.

koleJNe wyróżNieNie 
Dla GDańska

Aktywna postawa GUP została wyróż-
niona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej nagrodą za udział 
w kreowaniu rozwoju informatycznego. 
Wyróżnienie dyrektorowi Urzędu, Rolan-
dowi Budnikowi wręczył Dyrektor Depar-
tamentu Informatyki Ministerstwa, Marek 
Kulawczyk oraz Dyrektor Departamentu 
Funduszy MRPiPS, Ireneusz Baranowski. 
Identyczne nagrody powędrowały także 
do urzędów pracy w Inowrocławiu, Gru-
dziądzu oraz Rzeszowie.
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Pierwszy kwartał 2017 roku był wyjątkowo dobry dla całej bran-
ży. Analitycy i eksperci obserwowali  kontynuację wyjątkowo 
wysokiej aktywności deweloperów i najemców nowoczesnej 
powierzchni magazynowej w Polsce. Co ważne, zarówno popyt 
jak i podaż kwartalna osiągnęły rekordowe wyniki.
Według raportu „Marketbeat - rynek magazynowy w Polsce” fir-
my Cushman & Wakefield w pierwszych trzech miesiącach 2017 
roku deweloperzy ukończyli inwestycje na łączną sumę prawie 
533 000 mkw., a całkowite zasoby powierzchni magazynowej 
klasy A w Polsce wzrosły do ponad 11 613 000 mkw.  Dewelope-
rzy nie zwalniają jednak tempa – w budowie znajduje się ok. 1 
426 000 mkw. Już teraz wiadomo, że nowe obiekty wyjątkowo 
łatwo znajdą najemców, aż  75% nowych inwestycji  została już 
zabezpieczona umowami przednajmu.

Jak na tym tle wygląda Trójmiasto? Pod kątem ilości nowocze-
snej powierzchni magazynowej region wypada wyjątkowo słabo 
w porównaniu do Polski centralnej - pod koniec marca bieżące-
go roku całkowite zasoby rynku magazynowego w Trójmieście 
wynosiły tylko 400 000 mkw, w centrum kraju zasoby wynosiły 
natomiast 1,5 mln mkw,  Trójmiasto może się jednak pochwalić 
istotnymi wzrostami. Według danych Cushman & Wakefield za-
soby magazynowe od początku roku  wzrosły o 36 000 mkw. 
Popyt netto na powierzchnie magazynowe wyniósł natomiast 
32 000 mkw., czyli o 33% więcej niż w pierwszym kwartale 2016 
roku (nie odnotowano renegocjacji umów najmu).
Co ciekawe, danym na temat wzrostu popytu i podaży w Trój-
mieście towarzyszą informacje  mówiące o tym, że w regionie 
powstaje wyjątkowo mało nowych obiektów magazynowych.

TrójmiasTo 
dogania 

śWiEtNA OGóLNOPOLSKA KONiUNKtURA, ZAiNtERESOWANiE ZE StRONy NAJEMCóW i WyJątKOWO 
DOBRA LOKALiZACJA. tO WSZyStKO SPRAWiA, żE tRóJMiAStO StAJE Się MOCNyM GRACZEM NA 

RyNKU NOWOCZESNEJ POWiERZCHNi MAGAZyNOWEJ.

centrum 
kraju

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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macieJ krawiecki, 
senior development manager,  

dział powierzchni 
przemysłowych i logistycznych, 

Cushman & Wakefield

- W porównaniu z rynkami cen-
tralnej Polski, Śląska, Poznania 

czy Wrocławia, gdzie zwykle 
znajdują się siedziby firm logi-
stycznych obsługujących cały 

kraj, rynek trójmiejski przyciąga 
głównie najemców działających 
lokalnie. Jeżeli weźmiemy pod 
uwagę charakterystykę dostęp-

nych na rynku trójmiejskim 
obiektów magazynowo-logi-

stycznych oraz zawieraną struk-
turę umów najmu zauważymy, 

że największy popyt na tym ryn-
ku generowany jest przez firmy 
zajmujące mniejsze powierzch-
nie i prowadzące działalność z 
nastawieniem na lokalną dys-

trybucję. Wziąwszy pod uwagę 
stosunkowo wysokie koszty 

transportu związane z dystrybu-
cją towarów z północnej Polski 
w inne regiony naszego kraju, 
czy Europy, duzi najemcy ma-
gazynowi nadal będą wybierać 

Śląsk i Polskę Centralną na swo-
je centra logistyczne.

TuTaj działa 
się lokalnie

Czy więc istnieje ryzyko nasycenia się rynku? Według analityka Cushman & Wakefield 
nie ma takeigo zagrożenia.
- Brak nowych inwestycji wynika głównie z lokalnego charakteru rynku i mniejszego 
popytu niż w innych częściach Polski. Jednak jego rozwój jest równomierny i stabilny. 
Myślę, że duży popyt będzie w najbliższym czasie generowany przez firmy prowadzą-
ce operacje logistyczne w portach i terminalu kontenerowym DCT Gdańsk. Obecnie 
większość deweloperów oferujących powierzchnie magazynowo-produkcyjne posiada 
zabezpieczone działki i w terminie od 6 do 8 miesięcy od podpisania umowy najmu jest 
w stanie dostarczyć nowy obiekt dostosowany do wymagań najemcy. Nie realizuje się 
już obiektów czysto spekulacyjnie – podkreśla Maciej Krawiecki, senior development 
manager w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych Cushman & Wakefield.

maGazyN Do wzięcia 
„NasTępNeGo DNia”

Przykładem wyjątkowej atrakcyjności 
trójmiejskiego rynku wśród najemców 
może być inwestycja krakowskiego de-
welopera 7R Logistic, który niedawno  
zbudował Centrum Logistyczne Gdańsk 
Kowale V o powierzchni 33 tys. mkw. Ten 
obiekt  wchodzący w skład Parku Logi-
stycznego Gdańsk-Kowale został oddany 
do użytku po 8 miesiącach od rozpoczę-
cia budowy. Wśród jego najemców znaj-
dują się między innymi przedstawiciele 
branży automotive oraz elektrycznej.
O ogromnym popycie na nowoczesną 
powierzchnię magazynową w Trójmie-
ście może świadczyć fakt, że wcześniej 
zbudowane magazyny parku w Kowalach 
powstawały na zasadzie spekulacyjnej, 
czyli budowano je jeszcze  przed podpi-
saniem umów najmu.

- Dotychczas wszystkie nasze obiekty 
były w pełni skomercjalizowane jeszcze 
w czasie trwania budowy lub niedługo 
po jej zakończeniu. W obecnej sytuacji 
rynkowej bardzo częstym działaniem jest 
budowanie spekulacyjne. Najemcy nie 
chcą czekać sześć miesięcy na wybudo-
wanie magazynu, chcą rozpoczynać swo-
ją działalność operacyjną „następnego 
dnia” po podpisaniu umowy najmu -tłu-
maczy Ryszard Gretkowski, wiceprezes 
zarządu 7R Logistic.
Park w Kowalach wciąż rośnie. W ruszyła 
budowa szóstego i ostatniego magazynu 
o powierzchni  18 000 mkw.
-Obecnie mamy podpisane umowy najmu 
na około 30 proc. powierzchni dostępnej 
w budowanym magazynie – podkreśla 
Ryszard Gretkowski.
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ryszarD GreTkowski,
wiceprezes Zarządu 7R Logistic

- Kiedy w 2008 r. zaczynaliśmy 
działalność, w Trójmieście było 
jedynie około 50 000 mkw. po-

wierzchni logistyczno - magazy-
nowych. Jako jedni z pierwszych 
rozpoczęliśmy budowę nowocze-
snych obiektów magazynowych 
na wynajem w Gdańsku. Pomo-
rze przez wiele lat nie było atrak-

cyjne dla branży logistyczno-
magazynowej, przede wszystkim 
ze względu na słabą dostępność 
transportową. Wiele zmieniło 

się, gdy oddano do użytku auto-
stradę A1 oraz terminal kontene-

rowy DCT w gdańskim porcie. 
Wówczas do Trójmiasta zaczęli 
napływać inwestorzy – zarówno 
deweloperzy, jak i najemcy. Ry-
nek się ożywił. Na trójmiejskim 
rynku magazynowy w ostatnich 
latach wiele się zmieniło. Wciąż 
jednak jest on na początkowym 

etapie rozwoju. Naszym zda-
niem ten region ma bardzo duży, 
niezagospodarowany jeszcze w 

odpowiednim stopniu potencjał. 
Jest tu z pewnością miejsce na 

kolejne inwestycje.

Tuż obok TermiNalu

Planując budowę powierzchni maga-
zynowych deweloperzy wykorzystują 
także wyjątkowo atrakcyjne sąsiedztwo 
gdańskiego portu i terminalu konte-
nerowego. Działające w pobliżu termi-
nalu  kontenerowego DCT w Gdańsku 
Pomorskie Centrum Logistycznego 
zbudowane przez firmę Goodman to 
kolejny przykład szybko rozwiającej 
się inwestycji. W czerwcu oddano dru-
gi magazyn PCL, który  zwiększył jego 
powierzchnię do 88 tys. m2, deweloper 
dysponuje już pozwoleniem na budowę 
trzeciego budynku o powierzchni 36 
tys. m2
- Budowa nowego magazynu rozpocznie 

się niebawem; nie chcemy mówić jednak 
o konkretnych terminach realizacji. Nie 
będzie to na pewno ostatni budynek 
w PCL – pamiętajmy, że całe centrum 
logistyczne może być rozbudowane aż 
do 500 tys. m2, więc jesteśmy przeko-
nani, że jeszcze wiele budynków przed 
nami. Cały czas prowadzimy negocjacje 
z klientami, również na magazyny typu 
BTS, czyli magazyny budowane na za-
mówienie i dostosowane do potrzeb 
danego klienta. Popyt, który widzimy na 
powierzchnie w PCL pozwala nam pa-
trzeć z optymizmem na rozbudowę cen-
trum – podkreśla Maciej Madejak, Head 
of Business Development wGoodman.

Przeszkadzała 
dosTęPność 

komunikacyjna 
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W tym roku ponownie Pomorski Klub Biznesu objął 
patronat biznesowy nad unikalnym sportowym wy-
darzeniem „Sopot Beach Rugby 2017”. W tym roku 
odbędzie się już V edycja tego turnieju. Z roku na rok, 
impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
mediów oraz uczestników. Już teraz wydarzenie 
należy do grona największych tego typu imprez spor-
towych na świecie. W 2016 roku w jednodniowym tur-
nieju na czterech boiskach wystąpiło 37 drużyn. XXV 
Memoriał Edwarda Hodury zapowiada się wyjątkowo 
i po raz trzeci zostanie zorganizowany na plaży przy 
sopockim molo.  V edycja Sopot Beach Rugby 2017 
odbędzie się w pierwszy weekend sierpnia, potrwa 
trzy dni i zgromadzi z pewnością rekordową ilość 
uczestników. 
Już teraz zainteresowane firmy oraz przedstawiciele 
biznesu mogą się zgłaszać do organizatorów, aby 
wesprzeć imprezę lub by po prostu wystartować 
w turnieju w specjalnej, biznesowej drużynie.

Sopot Beach 
Rugby 2017

W lipcu obyło się spotkanie networkingowe „Connect 
Coffee z Pomorskim Klubem Biznesu”.  Wydarzenie 
kierowane było do osób przedsiębiorczych, które 
mają na celu wzajemne poznanie bieznesów, nawią-
zanie relacji  i wymianę doświadczeń. Spotkanie mo-
derowane było przez Pomorski Klub Biznesu i zosta-
ło podzielone na dwie części.  Pierwsza wyjątkowo 
została zdominowana przez sport, a mianowicie 
rugby i poświęcona najbliższemu wydarzeniu Sopot 

Rugby Beach 2017, którego PKB jest partenerem 
biznesowym. W drugiej części spotkania przybyli 
goście wzięli udział w tradycyjnej formule spotkania 
networkingowego, w której każdy miał szanse po-
dzielić się informacjami o swojej biznesowej działal-
ności, ale również dać się poznać z prywatnej strony. 
Spotkania networkingowe cieszą się dużym zaintere-
sowaniem, ponieważ dają szansę zdobycia cennych 
kontaktów biznesowych oraz towarzyskich.

Connect Coffee 
z Pomorskim 
Klubem Biznesu
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OBSZAR CyBERBEZPiECZEńStWA CECHUJE OLBRZyMi POtENCJAł ROZWOJOWy 
– JEGO GLOBALNA WARtOść PRZEKRACZA JUż tERAZ KWOtę 100 MiLiARDóW DOLARóW. 

TEKST: Maciej Michniewski  | ZDjĘcIA: Maciej Michniewski

Pracodawco, 
bądź 

bEzpiEczny 
w sieci!
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Dzieje się tak, gdyż wypadkową szyb-
kiego rozwoju technologii jest stale 
poszerzający się wachlarz narzędzi słu-
żących do przeprowadzania wyjątkowo 
wymyślnych włamań do firmowych sys-
temów. Tę niekorzystną sytuację dopeł-
nia stale wzrastająca liczba sieciowych 
przestępców. 
Niski poziom świadomości przedsiębior-
ców związanej z doborem właściwych 
środków zaradczych służących pełnemu 
zabezpieczeniu cyfrowej aktywności go-
spodarczej, zmotywował „Pracodawców 
Pomorza” do zrealizowania, w pierwszej 
połowie czerwca, konferencji „Bezpie-
czeństwo w sieci = bezpieczny biznes” 
w Olivia Business Centre. Wydarzenie, 
które Patronatem Honorowym objęli 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz Generalna In-
spektor Danych Osobowych Edyta Bie-
lak-Jomaa, nie odbyłoby się bez wspar-
cia ze strony Pomorskiego Klastra ICT 
Interizon.
Problematyka konferencji dotyczy-
ła m.in. kwestii prawnych związanych 
z gromadzeniem i ochroną danych oso-

bowych (w tym także nowy unijny pakiet 
legislacyjny), bezpiecznego wykorzy-
stywania urządzeń mobilnych zarówno 
w obszarze przedsiębiorstwa, jak i poza 
nim, a także technicznych aspektów 
bezpieczeństwa technologii kryjącej się 
w kartach płatniczych oraz wad i zalet 
zapisywania wrażliwych danych przed-
siębiorstw w tzw. chmurze. 
Konferencja nie odniosłaby zamierzone-
go skutku bez cennego wsparcia mery-
torycznego ze strony firm tworzących 
bezpieczne sieciowe środowiska pracy 
w polskich przedsiębiorstwach. Prele-
gentami byli m.in.: Radca Generalny In-
spektora Ochrony Danych Osobowych 
Paweł Makowski, Tomasz Grzegorzewski 
z Kancelarii Radców Prawnych Litwic & 
Litwic, Prezes Monolit IT Tomasz Osta-
szewski, Regionalny Dyrektor Sprzeda-
ży Leadenhall Polska – Lloyd’s coverhol-
der Tomasz Domalewski, Dyrektor Biura 
Bezpieczeństwa Fizycznego i Rozwoju 
Technologii PKO BP S.A. Witold Sudo-
mir oraz Artur Barankiewicz, Kierownik 
Wydziału Zarządzania Ofertą i Usługami 
ICT Orange Polska.

Paweł Makowski wideo

sebastian barwikowski 
wideo

toMasz GrzeGorzewski 
wideo

zobaCz 
PReLeKCJe

 Z KoNFeReNCJi



 24    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



   25

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Pracodawcy 
Pomorza 
połączyli siły

Związek Pracodawców Pomorza to największa organizacja 
zrzeszająca pracodawców na Pomorzu. Powstała 25 lat temu 
po to, aby bronić interesów pracodawców i być partnerem 
w dialogu społecznym z organizacjami związków zawodo-
wych oraz administracją rządową oraz samorządową.
- Jeśli zwykły pracodawca sam zwróci się w jakiejś sprawie 
do marszałka lub wojewody, to ten powie, że to jego problem 
– wyjaśnia Jerzy Jerkiewicz, prezes Pracodawców Pomorza. 
-  Jeśli zaś to my występujemy w imieniu kilkudziesięciu czy 
nawet kilkuset członków ze sprawą, to po prostu z nami się 
liczą.
Na terenie powiatu wejherowskiego oddziały Pracodawców 
Pomorza funkcjonowały w Rumi i Wejherowie. W celu popra-
wy efektywności przedsiębiorcy postanowili się zjednoczyć. 

Spotkanie inauguracyjne połączonych oddziałów odbyło się 
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
- Oczywiście decyzja o połączeniu dwóch oddziałów w jeden 
większy to autonomiczna decyzja przedsiębiorców i na pewno 
została wnikliwe przemyślana - mówi Witold Reclaf, wicesta-
rosta wejherowski. - Skoro tak, to z pewnością wpłynie to na 
większą efektywność działania organizacji pracodawców oraz 
dalszą dobrą współpracę z partnerami, w tym samorządami, 
z korzyścią dla rozwoju gospodarczego powiatu.
Na czele połączonych oddziałów stanęła Stanisława Kierzni-
kowicz. Funkcja wiceprzewodniczącej przypadła Agnieszce 
Kamińskiej. Pozostali członkowie zarządu to: Wojciech La-
mentowicz, Mieczysław Hebel i Edmund Kwidziński. Sekreta-
rzem została Bożena Zybała.

Stanisława Kierznikowicz została przewodni-
czącą połączonych oddziałów Pracodawców 
Pomorza Wejherowa i Rumi. Funkcja wiceprze-
wodniczącej przypadła Agnieszce Kamińskiej. 

Jako wiceprzewodnicząca Pracodawców 
Pomorza oddziału powiatu wejherow-
skiego w szczególności planuję zadbać 
o współpracę ze wszystkimi organiza-
cjami, izbami gospodarczymi, stowa-
rzyszeniami i związkami pracodawców 
w naszym regionie. Wspólne organizowa-
nie konferencji, kongresów czy eventów, 
takich jak koktajle biznesowe, na których 
następuje wymiana informacji i kontak-
tów zawsze pozytywnie wpływa na rozwój 
szeroko pojętego biznesu. Dokładnie 
wiemy, ile korzyści przynoszą rozmowy 
w kuluarach. Naszą misją jest promowa-
nie produktów i usług regionalnych, ich 
wymiana między przedsiębiorcami z Po-
morza oraz wspieranie rzemieślnictwa.

TEKST: Anna Walk
ZDjĘcIA: Starostwo Powiatowe w Wejherowie

aGNieszka 
kamińska,

wiceprzewodnicząca 
Pracodawców Pomorza 

w powiecie wejherowskim
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Słupski Inkubator Technologiczny to jedno z największych 
i najbardziej popularnych miejsc wspierających nowe technolo-
gie i biznes w regionie. Nowoczesne centrum biznesowo-konfe-
rencyjne wspiera działalność start-upów, nowych firm, poprzez 
organizację cyklicznych spotkań i warsztatów. Przez ostatnie 
pół roku odbyło się 40 wydarzeń tego typu, które przyciągnęły 
ponad dwa tysiące osób. Najpopularniejsze okazały się szkole-
nia rozwijające znajomość obsługi komputera (MS Office, Corel, 
AutoCad), a także warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł 
energii. Flagowymi projektami Słupskiego Inkubatora Techno-
logicznego są jednak cykliczne spotkania: „Księgowe Czwartki”, 
„Wystartuj w Słupsku”, czy skierowane do uczniów szkół śred-
nich, studentów, a także osób dorosłych – „Wystartuj z nami 
kieruj się na biznes”. Cykl spotkań ma na celu wprowadzenie 
w świat przedsiębiorców i przybliżenie zagadnień związanych 
z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Za nami pierwszy sezon biznesowych spotkań z cyklu 
„Startupowy Słupsk”, organizowanych przez Słupski 
Inkubator Technologiczny. „Startupowy Słupsk” od-
bywał się w ramach programu „Wystartuj w Słupsku”, 
współfinansowanego z budżetu miasta Słupska. Pro-
gram „Wystartuj w Słupsku” jest wspólną inicjatywą 
Samorządu Miasta Słupska oraz Pomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A. Dotychczas, odbyło się 5 
warsztatów: otwartych wykładów, a także konsultacji 
indywidualnych. Spotkania miały na celu budowanie 
środowiska start-upowego w Słupsku, a także meryto-
ryczne wsparcie dla osób, które w przyszłości planują 
założyć własną firmę. Przez ostatnie pół roku uczest-
nicy cyklicznych spotkań dowiedzieli się czym jest 
metodologia Lean Start Up, jak przygotować model 
biznesowy, jakie są najpopularniejsze błędy popeł-
niane przez nowych start-upowców, a także jakie są 
wymagania prawne, by założyć własny start-up. Wśród 
prelegentów znaleźli się tacy eksperci jak między 
innymi: Agnieszka Oleszczuk- Widawska, Marcin Len-
kiewicz, Michał Sas, Marta Ożóg-Orzegowska, Marcin 
Potkański.

Rusza konkurs na napis przestrzenny w Słupsku. Miasto ma być 
kolejnym miejscem, po Amsterdamie, Berlinie, a także Gdańsku, 
gdzie w przestrzeni miejskiej stanie duży napis z nazwą miasta 
i przedrostkiem „ I ♥” . Jest to forma promocji miasta, podkre-
ślająca jego ekologiczny charakter. Napis ma stać się rozpozna-
walną częścią na mapie Słupska i zachęcać turystów do robienia 
sobie zdjęć w jego otoczeniu. Organizator konkursu zastrzega, 
aby litery "S"," Ł" i "U" posiadały elementy siedzisk dla odwiedza-
jących. Zwycięski projekt „I ♥ Słupsk” ma zostać umieszczony 
w parku przy al. Henryka Sienkiewicza, w pobliżu Ronda Staro-
miejskiego. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, osób 
indywidualnych, lub zespołów. Nagrodzone zostaną trzy najlep-
sze projekty, w kwotach od 1000 do 2000 zł.

I ♥ Słupsk

Startupowy 
Słupsk

Słupski Inkubator 
Technologiczny 
stawia na przedsiębiorców
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Wartość projektu wynosi 14.3 milionów złotych, z czego blisko 
6,7 milionów pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. 
Pozostała kwota (ponad 6,6 miliona złotych) to dofinansowa-
nie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 
„Znaczące środki mają służyć przyciąganiu mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw do Słupska”. – powiedział marsza-
łek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, przy podpi-
sywaniu umowy o dofinansowanie.
 Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę potencjału meryto-

rycznego PARR, tak by rozszerzyć ofertę usług doradczych 
dla przedsiębiorstw. Projekt zakłada uruchomienie specjali-
stycznych usług w zakresie pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej, 
pomiarów termowizyjnych i efektywności energetycznej. 
Oprócz tego przedsięwzięcie zakłada remont i rewitalizację 
dwóch budynków po dawnym szpitalu wojewódzkim, przy ul. 
Obrońców Wybrzeża 4. Przetarg na adaptację nowych budyn-
ków rusza w lipcu, a we wrześniu mają rozpocząć się prace 
budowlano-remontowe.

Dotacje dla Pomorskiej 
Agencji Rozwoju Regionalnego
„Rozwój potencjału PARR SA w Słupsku do świadczenia specjalistycznych 
usług doradczych dla biznesu” – to nazwa nowego projektu, wspomagającego 
działalność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Słupski Inkubator Technologiczny gościł Kathleen 
Graham – Regionalnego Koordynatora Programu 
FTTA w Agencji ds. Ochrony Środowiska oraz 
Alison Behling – Sekretarz ds. Środowiska, Nauki, 
Zdrowia i Nowych Technologii w Sekcji Ekonomicz-
nej Ambasady USA w Warszawie. Wizyta Kathleen 
Graham zorganizowana została przez Pomorską 
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpra-
cy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki 
z Warszawy. Wizyta w Słupsku składała się z 3 
części – prezentacji lokalnego potencjału, spotka-
nia wewnętrznego oraz otwartego warsztatu pt. 
„Jak to się robi w Ameryce? Czyli o komercjalizacji 
wiedzy i transferze technologii”. Warsztat przezna-

czony był dla lokalnych biznesmenów, uczelni wyż-
szych, a także przedstawicieli samorządów miasta 
i gminy Słupsk. Kathleen Graham zaprezentowała 
wiele przypadków amerykańskich miast (porów-
nywalnych do Słupska pod względem ilości miesz-
kańców), które stały się pionierami w pracach ba-
dawczo-rozwojowych w Stanach Zjednoczonych. 
Amerykanka wskazywała również różne działania, 
podejmowane przez amerykańskie uczelnie, mają-
ce na celu transfer pracy studentów i naukowców. 
Zaznaczyła również różnice pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi i Polską, w finansowaniu tego typu 
inicjatyw – w Stanach za koordynację i dotację 
odpowiada amerykański rząd.

Jak to się robi 
w Ameryce?
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Wszystkie dziewięć elektrowni wodnych wystawionych przez Energę 
wygrało w aukcji OZE. To największa liczba obiektów skutecznie 
zgłoszonych przez pojedynczą firmę.  Niektóre z nich pracują od po-
nad stu lat. Realizują polskie cele OZE, bo w zabytkowej zabudowie 
pracują nowe urządzenia. Małe elektrownie wodne (EW) Energi pra-
cujące na pomorskich rzekach zostały wybrane w ramach nowego 
systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Do czerw-
cowej aukcji dla istniejących źródeł o mocy do 1 MW Energa Wytwa-
rzanie skutecznie zgłosiła największą liczbę obiektów. Należy do niej 
dziewięć z 44 instalacji wybranych przez Urząd Regulacji Energetyki 
(URE). To elektrownie wodne pracujące na czterech pomorskich rze-
kach: Łupawie (cztery elektrownie), Wieprzy (dwie elektrownie) oraz 
na Słupi, Wierzycy i Raduni (po jednej elektrowni). Ich łączna moc 
zainstalowana wynosi 2,3 MW, a ilość sprzedanej przez nie energii 
stanowi 12 proc. wolumenu pozyskanego w aukcji przez URE.
W aukcji OZE, rozstrzygniętej przez URE 30 czerwca, wybrane zosta-
ły 44 instalacje. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana 
wyniosła 290,00 zł/MWh, a maksymalna - 474,00 zł/MWh. Łączna 
wartość energii kupionej przez URE do 2031 roku wyniosła 116 mln zł. 
Jej ilość wyniosła 0,3 TWh, z czego Energa dostarczy 12 proc.

Wygrana w aukcji OZE

Stany Zjednoczone doceniają pod względem inwestycyjnym 
region Europy Środkowo - Wschodniej. Pomorskie znajduje się 
w ścisłej czołówce krajów, w których inwestorzy zza oceanu 
lokują swoje centra usług i operacje. Pod koniecz czerwca 
w New York Athletic Club odbyła się konferencja „USA-Eu-
rope Shared Services & ITO Summit and Awards”, w której 
uczestniczyli przedstawiciele Invest in Pomerania.  W trakcie 
konferencji Marcin Grzegory, zastępca dyrektora Invest in Po-
merania opowiedział o atrakcyjności naszego regionu, obsłu-
dze inwestorów, jaką zapewnia inicjatywa Invest in Pomerania 
i która ułatwia pierwsze kroki inwestora w naszym regionie. 
- Kluczem do uwagi przedstawicieli firm amerykańskich było 
zaprezentowanie naszych dotychczasowych sukcesów na 
gruncie sektora BSS, zarówno jakościowych jak i ilościowych. 
Przedstawiliśmy światowe marki, które dotychczas nam 
zaufały, jak również podkreśliliśmy wysoki stopień zaawan-
sowania procesów prowadzonych z ich trójmiejskich siedzib, 
zamiast wyłącznie skupiać się na walorach lokalizacji i oferty 
wsparcia. Właśnie to jest najtwardszym dowodem, że jako 
region i system wsparcia inwestorów nie oferujemy już obiet-

Potencjał Pomorskiego 
doceniany za oceanem

nicy powodzenia, a bardzo konkretną i wielokrotnie sprawdzoną 
dojrzałą ofertę - mówił Grzegory. Podczas wieczornej gali przyzna-
no także nagrody w kategoriach „Top US SSC Investor” oraz „Top 
US ITO/BPO Investor”, wśród wybranych środkowo-wschodnich 
krajów europejskich.  Nagrodzone zostały między innymi: CISCO, 
Morgan Stanley czy Epam, który rozwija się na  pomorskim rynku.
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Jednostka powróciła do źródeł. 15 maja 1957 roku, uchwałą 
ówczesnego Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Gdańsku, nakazano zorganizować w Lu-
baniu Rolniczy Rejonowy Zakład Doświadczalny. Podjął się 
tego dyrektor Tadeusz Maderski. 

Rok wcześniej podobna placówka powstała Starym Polu. 
Rychło okazało się, że warunki w tych dwóch miejscach to 
różne światy. W Starym Polu dominują ciężkie w uprawie, ale 
nadzwyczaj żyzne żuławskie czarnoziemy, w Lubaniu - ka-
szubskie piaski, żwiry i kamienie pozostałe po skandynaw-
skich lodowcach.
Dyrektor Maderski po tym, jak zobaczył wiejską drogę, stary 
folwark z parterowym domkiem, drewnianą stodołą, maga-
zynem zbożowym z kamienia, chlewnią, oborą, budynkiem 
gospodarczym z 35 końmi i jednym traktorem, 120 hektarów 
pola obsiane żytem i owsem, czarno-białe krasule na łąkach 
pomyślał, że musi zostać rewolucjonistą. 

To była pierwsza 
lubańska rewolucJa 

Dyrektor wiedział, że nie tylko gleba, także warunki jej upra-
wy, w tym klimatyczne, nie sprzyjają w tym miejscu rolni-
kom. To nie płaskie jak stół żuławskie poldery, tylko górki, 
pagórki, lasy, laski i jeziora. Okres wegetacji roślin krótki, 
bo przymrozki mogą zaskoczyć zarówno późną wiosną, jak 
i wczesną jesienią, zimy mroźne i śnieżne, a wiosna nadcho-
dzi dwa tygodnie później niż w Polsce centralnej. Mimo to 
szukał, wraz z grupą podobnych sobie entuzjastów, nowych, 
najlepszych rozwiązań. Dlaczego uprawia się tylko żyto, 
owies i ziemniaki? Po kilku latach doświadczeń udowodnili, 
że można siać także pszenicę (specjalne odmiany), lucernę, 
groch, jęczmień i mieszankę zbożowo-strączkową na pasze, 
nazwaną wkrótce mieszanką lubańską. 
Powiększano stan posiadania. Doszły folwarki w Będominie, 
Zielenienie, Bukowym Polu, grunty z Państwowego Fundu-

60 LAT DORADZTWA 
ROLNICZEGO W LUBANIU

doradzTwo 
To nie zawód, 

To Pasja
POMORSKi OśRODEK DORADZtWA ROLNiCZEGO W LUBANiU OBCHODZił SWóJ JUBiLEUSZ. 

TEKST: Anna Kłos  | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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szu Ziemi i od rolników. W Zieleninie za-
łożono 70 ha użytków zielonych (od 1972 
sztucznie nawadnianych), w Grabówku 
120 ha pastwisk dla owiec. Wznoszono 
również budynki inwentarskie dla trzody 
chlewnej. W Lubaniu powstała nowocze-
sna obora na 200 krów oraz budynki dla 
cieląt i jałówek, a w Grabówku 3 owczarnie 
na 600 sztuk. 
Zajęto się sadownictwem. Prace w do-
świadczalnym sadzie w Lubaniu wykazały, 
że na kaszubsko-kociewskim terenie naj-
lepsze wyniki daje uprawa jabłoni i wiśni.

krzewieNie 
Nie Tylko rośliN, 

ale i wieDzy
Kiedy każdy mógł się przekonać naocz-
nie, że ośrodek ma liczące się wyniki, 
przyszedł czas na krzewienie tej wiedzy 
w regionie. Prócz prowadzenia badań do-
świadczalno-naukowych, pojawiła się po-
trzeba organizowania służb oświatowych 
w terenie. W 1975 roku uruchomiono Dział 
Doświadczalnictwa Terenowego z kilko-
ma punktami konsultacyjnymi w powia-
tach.  W 1968 roku powołano państwową 
służbę doradztwa specjalistycznego – od-
tąd w każdym powiecie pracowało po 2 
inspektorów – agrotechnik i zootechnik. 
W międzyczasie nazwa placówki zmieniła 
się na Wojewódzki Ośrodek Postępu Rol-
niczego. W 1982 roku przejął on gminną 
służbę rolną, co ułatwiło kompleksową 
działalność w zakresie wdrażania, upo-
wszechniania, doradztwa i szkoleń. W sa-
mym Lubaniu organizowano szkolenia, se-
minaria i konferencje dla zainteresowa-
nych postępem i nowymi technologiami. 
Przeprowadzano też konkursy mające na 
celu pokazanie najlepszych producen-
tów, najokazalsze obiekty i najciekawsze 
rozwiązania w gospodarstwach rolnych. 
Inspektorzy WOPR opracowywali plany 
przekształcania gospodarstw z produk-
cji wielokierunkowej na specjalistyczną 
i pomagali je realizować. Dla wzmocnie-
nia związków ze środowiskiem wiejskim, 
zaczęto organizować Otwarte Dni, które 
niebawem przekształciły się w Tydzień 
Otwartych Drzwi. Podczas Tygodnia w  
1987 roku odbyła się I Wojewódzka Wy-
stawa Zwierząt Hodowlanych – impreza 
cykliczna, do której wkrótce dołączyły 
Targi Rolno-Spożywcze. Regionalne Targi 
i Wystawy systematycznie rozwijają się 
i gromadzą z każdym rokiem coraz więcej 
wystawców oraz zwiedzających. 

GDańskie 
przeNosiNy, 
czyli DruGa 
rewolucJa

Decyzją Wojewody Gdańskiego z dnia 31 
grudnia 1990 roku powołano Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Gdańsku Lipcach. 
Przeniosła się tam dyrekcja, administra-
cja, oraz działy: ekonomiki, szkoleń i WGD. 
Gospodarstwo dydaktyczno-produkcyjne 
w Lubaniu zostało sprywatyzowane, a przy 
Ośrodku pozostało jedynie 40-hektarowe 
gospodarstwo rolne, pasieka i budynki 
towarzyszące.  Kiedy w 1991 roku Polska 
podpisała układ stowarzyszeniowy ze 
Wspólnotami Europejskimi, nowym wy-
zwaniem dla służb doradczych stało się 
przygotowanie rolników i mieszkańców 
wsi do integracji z Unią Europejską. Na 
czoło wysunęły się zagadnienia związa-
ne z gospodarką prorynkową. Dnia 1 maja 
2004 Polska stała się członkiem Unii. Od 
tej pory jednym z głównych zadań WODR 
stała się pomoc we wdrażaniu instrumen-
tów Wspólnej Polityki Rolnej. Praca do-
radców skupiała się na pomocy rolnikom 
w ubieganiu się o płatności bezpośred-
nie i dofinansowanie ze środków kolejno 
uruchamianych programów dla rolnictwa. 
Pojawił się też program dywersyfikacji 
dochodów mieszkańców wsi poprzez inne 
niż rolnictwo dziedziny, np. agroturystykę, 
różnego typu usługi.

Trzecia rewolucJa,
czyli powróT 

Do źróDeł
W 2016 roku Zarząd Województwa Po-
morskiego postanowił przenieść główną 
siedzibę PODR do Lubania, gdzie został 
wybudowany nowoczesny obiekt. Jego 
uroczyste otwarcie nastąpiło 22 lipca 2016 
roku. 
Obecnie PODR jest jednostką podległą 
bezpośrednio Ministrowi Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Tworzą go: centrum w Lubaniu, 
oddział w Starym Polu, oddział w Słupsku 
i 16 Powiatowych Zespołów Doradztwa 
Rolniczego: Bytów, Chojnice, Człuchów, 
Gdańsk, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, 
Lębork, Malbork, Nowy Dwór Gdański, 
Puck, Słupsk, Starogard Gdański, Sztum, 
Tczew i Wejherowo.

W dniu 04.06.2017 r. obchodzono Jubileusz 60-lecia Doradztwa Rolniczego na Pomorzu. 
Z tej okazji Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Andrzej Dolny - Dyrektor PODR w Lubaniu i Biskup Wiesław Śmigiel dokonali 
uroczystego odsłonięcia pamiątkowego obelisku, na którym widnieją najważniejsze 

dla Ośrodka daty, upamiętniające zmiany w doradztwie.
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Jakie główne cele PodR w Lubaniu 
chce realizować?

- Są różne dziedziny, w których jeste-
śmy aktywni. W sferze ekonomicz-
nej najważniejsza jest pomoc rolni-
kom w maksymalnym wykorzystaniu 
środków wsparcia pozarynkowego, 
przede wszystkim dopłat obszaro-
wych, programów rolnośrodowisko-
wych oraz skierowanych na działania 
inwestycyjne.   

a tradycyjne doradztwo?
- Gdy rolnik nauczy się uzyskiwać do-
datkowe pieniądze z zewnątrz i dołoży 
dochody własne, będziemy mu dora-
dzać jak je wykorzystać, aby podnieść 
opłacalność produkcji. Składa się na to 
racjonalne jej planowanie, stosowanie 
środków plonotwórczych w optymal-
nych terminach i dawkach, właściwe 
bilansowanie i dostosowywanie da-
wek żywieniowych w przypadku pro-
dukcji zwierzęcej. Wytłumaczymy, jak 
tworzenie grup producenckich obniża 
koszty. Działania doradcze obejmu-
ją też perspektywę długookresową 
– szczególnie promocję technologii 
innowacyjnych.

Jak ta promocja ma się odbywać?
- Poprzez organizowanie dla rolni-
ków konferencji tematycznych, poka-
zów, wystaw, prowadzenie wdrożeń, 
demonstracji, a także indywidualne 
doradztwo.

Czy istniejąca baza PodR-u  jest wy-
starczająca do realizacji tych dydak-
tycznych celów?

- Nie do końca. Już realizujemy moder-
nizacje i przebudowy, a w przyszłym 
roku planujemy kolejne. W Starym Polu 
potrzebne są profesjonalne sale wy-
kładowe zaopatrzone w nowoczesną 

sieć audiowizualną, które przy połą-
czeniu pomieszczą 250-300 osób. Nie 
można być wiarygodnym, ucząc rolni-
ków nowatorskich metod, korzystając 
przy tym ze sprzętu, który chrypi i rzę-
zi albo nagle się wyłącza. Potrzebna 
jest przebudowa korytarza tak, aby 
mieściły się tam swobodnie stoiska 
firm demonstrujących nowości dla 
rolnictwa, w tym sponsorskie. W Lu-
baniu planujemy termomodernizację, 
pozyskiwanie ciepła poprzez pompy 
cieplne, fotowoltaikę oraz energię wia-
tru. Kiedy to zrealizujemy, z tych 100 
tys. złotych wydawanych rocznie na 
ogrzewanie, zaoszczędzimy aż 90 pro-
cent. Zaoszczędzone pieniądze mamy 
zamiar przeznaczyć na uzupełnienie 
parku maszynowego i podwyżki wy-
nagrodzeń pracowników – dawno nie 
było nawet regulacji. 

Uważa Pan, że to wszystko się uda?
- Wszystko zależy od pieniędzy. Otrzy-
mujemy dotacje z Ministerstwa Rol-
nictwa, mamy także dochody własne. 
Jednym i drugim gospodarujemy bar-
dzo rozważnie. 

Co musicie zrobić, aby minister 
Krzysztof Jurgiel chciał w Was 
zainwestować?

- Musimy odrodzić markę doradztwa. 
Przez ostatnie lata byliśmy gorszym 
bratem doradztw firm prywatnych. 
Pora to zmienić. Jako służby państwo-
we mamy możliwość porównywania 
i oceniania nowinek oferowanych rol-
nikom. Przykładowo: wystąpiły przy-
padki wymrożeń zbóż, których można 
było uniknąć. Są różne odmiany zbóż, 
w tym odporne na wymrożenia, ale 
rolnik musi o tym wiedzieć, a nie ule-
gać presji. Prywatne firmy nastawione 
są tylko na zysk, czyli sprzedaż. My 

porównujemy różne oferty, jesteśmy 
otwarci na innowacje, ale nie ulegamy 
natarczywym naciskom ani modom. 
Naszym zadaniem jest wykreowanie 
wiarygodnej marki ogólnokrajowej – 
z pełną informacją o produkcie. Mamy 
do tego wykształconych, doświadczo-
nych pracowników. Jesteśmy obecni 
w każdej gminie.

Nie widzicie potrzeby uzupełniania 
tego grona?

- Chcemy uzupełnić grono naszych 
pracowników o specjalistów ds. ry-
bactwa – morskiego i śródlądowego, 
warzywnictwa, kwiaciarstwa. A przede 
wszystkim chcemy kształcić młodych 
doradców.

W jaki sposób?
- Od połowy czerwca realizujemy 
Program dla Młodego Doradcy. Skła-
da się z trzech etapów: pola, szkoleń 
wewnętrznych i zewnętrznych. Studia 
pokazują młodemu człowiekowi, gdzie 
jaką wiedzę można znaleźć, ale naj-
ważniejszym zadaniem doradcy jest 
przenosić nowe pomysły na wieś, więc 
uczymy go nawiązywania kontaktu 
z rolnikami. Przekonujemy, że wszystko 
jest ważne: wyczuwanie miejscowych 
autorytetów, nawiązywanie z nimi po-
rozumienia, nawet ubiór i sposób wy-
sławiania się. Najważniejsza jest jednak 
przekazywana wiedza – nie wystarczy 
ta podręcznikowa czy tzw. gazetowa 
– trzeba być zawsze o pół kroku do 
przodu. Pamiętajmy, doradztwo to nie 
zawód – to pasja.

O planach związanych z wyzwaniami współczesności 
z dyrektorem PODR Andrzejem Dolnym rozmawia Anna Kłos.
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Prezydent Paweł Adamowicz w wystąpieniu podkreślił, iż 
to dzięki Unii Europejskiej oraz zaangażowaniu lokalnych 
społeczności doszło do stworzenia planów rewitalizacji 
obszarów o które do tej pory nie dbano. Budżet przezna-
czony na ten cel nie jest budżetem, z którego można sfi-
nansować wszystkie potrzeby tych dzielnic i ich miesz-
kańców, jest jednak dużym wsparciem i początkiem 
starań by te tereny nie odbiegały w swoim rozwoju od 
pozostałych części miasta Gdańska. (..) Rewitalizacja to 
nie tylko piękne mury: to przede wszystkim człowiek.
Projekt zakłada rewitalizację czterech obszarów : Nowy 
Port z Twierdzą Wisłoujście, Biskupia Górka oraz Orunia.
Projekty dofinansowane w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020. Łączna wartość projektów to ponad 120 000 
000 zł.  Łączne dofinansowanie to ponad 76 000 000 zł.

W uroczystości poza władzami miasta i urzędu mar-
szałkowskiego na czele z Prezydentem Miasta Gdań-
ska  i Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mie-
czysławem Strukiem brali udział mieszkańcy zaintere-
sowanych dzielnic oraz ich stowarzyszeń.   Członkini 
Stowarzyszenia Waga oraz miłośniczka dzielnicy Bi-
skupia Górka nie ukrywa iż  „Rewitalizacja jest po-
trzebna. Budzi jednak i pewne obawy. Obawy dotyczą-
ce ludzi na rewitalizowanym terenie. Czy Ci, którzy są 
zżyci z dzielnicą zostaną? Czy Ci, którzy spędzili tu 
całe swoje życie będą mogli tu pozostać? Czy zrewi-
talizowana przestrzeń będzie zbyt łakomym kąskiem 
dla inwestorów czy notabli, by pozostawić ją w rękach 
"zwykłych" ludzi? (..) Jeżeli doprowadzimy do wymiany 
mieszkańców "na nowych" ta wiedza, klimat, historie 
znikną - bezpowrotnie zubażając dzielnicę.”

rEwiTalizacja 
czTErEch obszarów
W GDAńSKU, PRZED MAłą ZBROJOWNią ODByłA Się UROCZyStOść PODPiSANiA UMóW 

O DOfiNANSOWANiE PROJEKtóW REWitALiZACyJNyCH. 

TEKST: Andrzej Gaj  | ZDjĘcIE: Andrzej Gaj
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Na dwóch działkach położonych na warszawskiej 
Woli powstanie 1100 nowoczesnych mieszkań 
na wynajem. Jest to efekt umowy inwestycyjnej 
podpisanej  pomiędzy Pocztą Polską S.A. a BGK 
Nieruchomości S.A. To pierwsza inwestycja w ra-
mach rządowego programu Mieszkanie Plus re-
alizowana na gruntach wskazanych przez spółkę 
Skarbu Państwa i pierwsze nieruchomości poło-
żone w granicach miasta stołecznego Warszawy.
Tereny, na których ruszą inwestycje, zlokalizowa-
ne są w południowo- zachodniej części dzielnicy 
Wola. Na pierwszej ponad dwuhektarowej działce 
położonej przy ul. Sowińskiego 28 powstanie 
blisko 450 mieszkań, na drugiej - około trzyhek-
tarowej znajdującej się przy ul. Worcella 1 - zosta-
nie zbudowane około 650 mieszkań.
Działki na których będzie realizowana inwesty-
cja zostaną wniesione przez Pocztę Polską S.A. 
w formie aportu, z kolei budowę mieszkań sfinan-
suje spółka BGK Nieruchomości.

Mieszkanie Plus 
na gruntach 
Poczty Polskiej

Aż 2 089 947 pasażerów obsłużono w Porcie Lotniczym Gdańsk 
od stycznia do czerwca. Taki wynik stanowi wzrost o 14,2 % wpo-
równaniu do analogicznego okresu 2016 roku!
Tym samym w II kwartale 2017 roku Port Lotniczy Gdańsk im. 
Lecha Wałęsy obsłużył ponad 1,2 mln pasażerów!
- Rekordowe wyniki II kwartału potwierdzają stabilną sytuację 
w Porcie Lotniczym Gdańsk – podkreślają władze lotniska. -  
Czerwiec to już dziewiąty kolejny miesiąc zdwucyfrowym procen-
towym wzrostem ilości pasażerów. Zgodnie z przewidywaniami 
wzrost liczby obsłużonych pasażerów związany jest z nowymi 
połączeniami uruchomionymi wostatnim kwartale.
Wśród nowych kierunków najwięcej pasażerów, bo prawie 8 tysię-
cy skorzystało z usług KLM na uruchomionym 15 maja połącze-
niu do Amsterdamu. Warto tu wspomnieć, że już od pierwszych 
operacji load factor na lotach do Amsterdamu jest bardzo wysoki, 
co świadczy o niewątpliwym sukcesie tego połączenia. Na gdań-
ską tablicę lotów powróciło też długo oczekiwane połączenie 
z Berlinem, przeszło 6 tys. Natomiast od 18 czerwca Polskie Linie 
Lotnicze LOT latają do Tel Awiwu.
Nowe połączenia pojawią się w sezonie zimowym. Miejsca doce-
lowe to Eljat (od 29.10), Aarthus (od 29.10), Tel Awiw (od 30.10) 
i Wrocław (od 31.10). Wszystkie nowe połączenia będzie obsługi-
wał Ryanair.

Ponad 2 mln 
pasażerów 
gdańskiego 
lotniska
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Centrum turystyczno-kulturalne „Kunszt 
Wodny” – mówi Krzysztof Kolasa, me-
nedżer projektu Forum Gdańsk – będzie 
bardzo ważną częścią Forum Gdańsk. 
Już sama nazwa świadczy o tym, że bę-
dzie to wyjątkowe miejsce – nawiązuje 
do dawnej stacji pomp zwanej Kunsztem 
Wodnym, która działała na tym terenie od 
połowy XVI wieku do około połowy XIX 
wieku. W budynku zostaną wyekspono-
wane fragmenty oryginalnej zabudowy 
z XVI w. odkryte podczas prac arche-
ologicznych. Dodatkowo znajdzie się tu 
unikalna instalacja nawiązująca do jego 
pierwotnej funkcji. Stworzy ją tzw. rzecz-
ka szklana zlokalizowana na poziomie 
dachu oraz kaskada wodna spływająca z 
rzeczki do brodzika umiejscowionego w 
kanale Raduni. Całość dopełni efektowna 
iluminacja.
W „Kunszcie Wodnym” będzie się mie-
ściła nowa siedziba Instytutu Kultury 
Miejskiej oraz punkt informacji turystycz-
nej Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 
W siedzibie IKM znajdzie się m.in. strefa 
co-workingowa, księgarnia miejska, czte-

ry sale szkoleniowo-konferencyjne oraz 
sala audytoryjna na około 200 miejsc 
siedzących z funkcją kinową. Instytut 
zaoferuje też przyjazną przestrzeń do od-
poczynku wraz z klubokawiarnią idealną 
na spotkanie ze znajomymi, posiłek czy 
oczekiwanie na przesiadkę w podróży. 
W punkcie informacji turystycznej GOT 
odwiedzający będą mogli zapoznać się z 
ofertą kulturalną i rozrywkową Gdańska, 
uzyskać praktyczne wskazówki, a także 
obejrzeć makietę miasta. Dzięki temu 
będzie to świetne miejsce na rozpoczęcie 
zwiedzania Gdańska.
Wykonawcą tej części Forum jest firma 
Skanska. Generalnym wykonawcą pozo-
stałych budynków, w których znajdzie 
się łącznie około 220 lokali handlowych 
i usługowych, największe w Trójmieście, 
9-ekranowe kino, klub fitness, restauracje 
i kawiarnie oraz wielopoziomowy parking 
na około 1 100 miejsc jest firma Warbud. 
Natomiast korporacja Doraco odpowiada 
za modernizację układu drogowego wo-
kół Forum Gdańsk, która jest prowadzona 
w ramach całej inwestycji.

Centrum 
turystyczno-
kulturalne 
„Kunszt Wodny
W Centrum Gdańska powstaje wielofunkcyjny kompleks Forum 
Gdańsk. Jednym z elementów tej inwestycji jest „Kunszt Wodny”.

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

biuro@expressy.pl
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Przedsiębiorstwem, świadczącym usługi wywozu i utylizacji 
odpadów, jest Honest. Gdańska firma oferuje też usługi z za-
kresu rozbiórki i wyburzania a także wynajmu kontenerów. 
Głównym profilem działalności Honestu jest szeroko pojęta 
gospodarka odpadami. Firma ma w tym duże doświadczenie, 
na rynku działa bowiem już od 10 lat. Przez ten czas przedsię-
biorstwo zdobyło duże zaufanie klientów – przede wszystkim 
ze względu na profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych 
usług oraz przestrzeganie surowych przepisów dotyczących 
utylizacji odpadów.
-Z sukcesami realizujemy zadania wymagające spełnienia 
norm ekologicznych ujętych w certyfikatach BREEAM, ISO 
14001 czy LEED, których przestrzegania wymagają nasi 
klienci. 
- Posiadamy zintegrowane pozwolenia dotyczące gospodarki 
odpadami (transport, zbieranie, przetwarzanie) – wyjaśnia 
Karol Kleniewski, właściciel firmy Honest. - Gwarantujemy 
przyjazne dla środowiska postępowanie z odpadami, rzetel-
nie wypełniając obowiązki zawarte w ustawie o odpadach 
zapobiegając i zmniejszając negatywny wpływ na środowisko 
naturalne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów przedsiębior-
stwo rozszerzyło działalność o wynajem kontenerów, wynajem 
maszyn budowlanych z takich jak koparko-ładowarki, koparki 
gąsiennicowe oraz koparki przeładunkowe. Ponadto wykonu-
jemy usługi budowlane w postaci prac ziemnych i rozbiórko-

wych- również tych o wysokim stopniu skomplikowania. 
- Obsługujemy zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy 
na terenie województwa pomorskiego – wyjaśnia Karol Kle-
niewski. - Do realizacji usług proponujemy własne kontenery, 
specjalistyczny sprzęt oraz rzetelną, terminową i niezawodną 
obsługę. Jeśli chodzi o prace ziemne to wykonujemy m.in. 
wszelkiego typu wykopy, niwelację terenu i budowę dróg 
tymczasowych. Ponadto zajmujemy się rozbiórką budynków, 
obiektów przemysłowych, mostów, linii technologicznych 
i instalacji oraz infrastruktury drogowej. 

Profesjonalnie 
i zgodnie 

z przepisami
Wywóz odpadów to dla przedsiębiorców często spory problem. 
Trzeba je bowiem poddawać utylizacji w ściśle określony sposób. 
Warto więc powierzyć to sprawdzonej i doświadczonej firmie. 

ul. litewska 11/13, Gdańsk
teL. Kom.: 515 192 851
teL. / Fax: 58 305 88 44 
e-maiL: biuro@honest.CoM.Pl www.honest.com.pl
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Był to jeden z pierwszych promów samochodowych zasilanych wy-
łącznie z akumulatorów. Ampere jest w eksploatacji od dwóch lat 
i pływając między dwoma norweskimi wyspami przebył już drogę 
odpowiadającą czterem okrążeniom Ziemi na równiku, dostarczając 
przy okazji cennych doświadczeń, przydatnych przy dalszym rozwoju 
i doskonaleniu zero emisyjnej techniki napędowej dla promów i innego 
rodzaju statków.
Nelton nie poprzestał na tym osiągnięciu. 11 lipca 2017 firma poinfor-
mowała, że inżynierowie-okrętowcy z Neltona będą mieli udział w pro-
jektowaniu kolejnego, po znanym już szeroko Ampere, bez emisyjnego, 
dwustronnego, fiordowego promu pasażersko-samochodowego dla 
stoczni Fjellstrand.
Chodzi o w pełni elektryczny, (zasilany z baterii), prom typu ZeroCat, 
który ma pływać na ok. 12-kilometrowej trasie między Halhjem i Våge 
w regionie Hordaland w Norwegii.  Ma być to jednostka będąca rozwi-
nięciem wcześniej zbudowanego Ampere.  Nowy statek będzie nada-
wał się zarówno do osiągania większej prędkości eksploatacyjnej, jak 
do pokonywania dłuższych dystansów. Poza bateriami akumulatorów, 
będą na nim zespoły prądotwórcze, oparte na silnikach wysokopręż-
nych spalających bio-paliwo, jednak mają być one używane tylko jako 
zapasowe źródło energii, gdy nie będzie dostępne ładowanie z lądu.
Nowy w pełni elektryczny prom będzie miał długość 87,5 m i szerokość 
20,8 m i będzie mógł przewozić do 120 samochodów osobowych, 12 
ciężarówek, a jego część pasażerska pomieści 296 osób. W celu  osią-
gnięcia najmniejszego możliwego zużycia energii, wybrano rozwiązanie 
projektowe w postaci aluminiowego katamaranu.
Przekazanie statku do eksploatacji przez stocznię Fjellstrand spodzie-
wane jest pod koniec 2018 roku. 
To nie koniec sukcesów Neltona. Jeszcze w czerwcu br., wraz z nie-
mieckim biurem projektowo-konsultingowym Kabe Design & Engine-
ering (Kabe Ingenieurbüro GmbH), jego inżynierowie rozpoczęli prace 
projektowe nad wycieczkowcem zamówionym przez brytyjskiego 
armatora Saga Cruises w stoczni Meyer Werft. Nowy wycieczkowiec 
- Saga Cruises, pierwszy budowany specjalnie na zamówienie tego 
brytyjskiego operatora, ma mieć długość 234 m, szerokość 31 m, po-
jemność brutto 55 900 jedn. i miejsce dla ok. 1000 pasażerów. Rejs 
inauguracyjny nowej jednostki planowany jest na lato 2019 roku.

Nelton 
projektuje 
kolejny 
elektryczny 
prom
Jak już pisaliśmy, biuro projektowo-
konsultingowe Nelton z Pruszcza 
Gdańskiego zdobyło w 2015 roku  
międzynarodową sławę projektując, na 
zamówienie Norwegów, elektrycznie 
zasilany prom Ampere.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: Nelton
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W Zakładzie Nowych Budów Stoczni Remontowej Nauta w obecności 
klienta, finalnego armatora statku i towarzystwa klasyfikacyjnego 
odbyła się ceremonia cięcia pierwszych blach do budowy statku ry-
backiego B-131.  W ten sposób oficjalnie zainaugurowano budowę jed-
nostki.Statek powstaje w Naucie na zamówienie Havyard Ship Tech-
nology, z którym gdyńska Stocznia miała już okazję współpracować 
przy budowie statku serwisowego Esvagt Njord. Finalnym odbiorcą 
statku będzie francuski armator – France Pelagique SAS.
- Cięcie pierwszych blach stanowi zwieńczenie pierwszego etapu 
w procesie budowy statku, jakim jest przygotowanie projektu tech-
nicznego statku. Teraz przystępujemy do prefabrykacji sekcji kadłu-
bowych –powiedział Reza Sohrabian, Szef Marketingu w Zakładzie 
Nowych Budów Stoczni Nauta.
Zarówno bezpośredni klient, jak i armator statku wzięli udział w cere-
monii cięcia pierwszych blach. Na uroczystości inaugurującej budowę 
obecni byli także przedstawiciele towarzystwa klasyfikacyjnego DNV 
GL, które to sprawuje nadzór nad budową. Statek o numerze budowy 
B-131 będzie dużą jednostką rybacką. Jego wymiary wyniosą 81,4 m 
długości i 17,5 m szerokości. Jednostka będzie poławiała ryby takie 
jak: śledzie, makrele, ostroboki, sardynele, pilchardy i szproty. Statek 
zostanie wyposażony w zbiorniki ze schłodzoną wodą morską (RSW). 
Złowione ryby będą pompowane do zbiorników za pomocą specjalnej 
pompy, schładzane do temperatury -1 st. C, a następnie przepompo-
wywane i zamrażane do temperatury -25 st. C w blokach do 25 kg 
każdy.Jednostka zostanie wyposażona także w nowoczesne techno-
logie dla zrównoważonego rybołówstwa i efektywnego przetwarzania 
poławianych ryb.

Cięcie blach 
w Naucie

Port Gdańsk przygotowuje się do kolejnej inwestycji realizowanej 
o z myślą o poprawie bezpieczeństwa.
W ramach prac, które rozpoczną się w lipcu tego roku, odbudowane 
zostanie istniejące umocnienie brzegowe, a część nadwodna na-
brzeża zostanie rozebrana i zmodernizowana, wraz z umocnieniem 
skarpowym, w standardzie, który spełniają sąsiadujące odcinki. 
Realizacja tego kontraktu, o łącznej wartości 1 369 499,99 złotych, 
ma potrwać maksymalnie 33 tygodnie. Wszystkie prace będą pro-
wadzone w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego toru wodnego.
Inwestycja jest kolejnym etapem gruntownej modernizacji całej 
infrastruktury portowej, w ramach planu strategicznego realizo-
wanego do 2027 roku, jak również ważnym elementem estetyzacji 
terenów portowych Wszystkie przedsięwzięcia, o łącznej wartości 
700 milionów złotych, mają na celu poprawę bezpieczeństwa i kon-
kurencyjności portu.

Do gdyńskiego portu zawitał największy i zarazem 
najdłuższy w historii polskich portów statek pasażer-
ski m/v „Norwegian Getaway”.
Pływający pod banderą Bahama statek, który zacu-
mował  pod koniec czerwca przy nabrzeżu Francu-
skim w gdyńskim porcie, to jednostka o długości 325 
metrów ( GT 145.655) będąca jednym z największych 
wycieczkowców świata – statek posiada ponad dwa 
tysiące kabin i apartamentów dla niemal czterech 
tysięcy pasażerów, o których troszczy się ponad 
półtora tysięczna załoga. Statek został zbudowany 
w roku 2014 a jego armatorem jest kompania Norwe-
gian Cruise Line.
M/v „Norwegian Getaway” to innowacyjna jednostka 
z przepiękną promenadą na świeżym powietrzu i wie-
loma atrakcjami,która zazwyczaj wypływa w tygodnio-
we rejsy z Miami(USA) w rejon Wysp Karaibskich. Tym 
razem statek „Norwegian Getaway” przypłynął do 
Gdyni w ramach dziewięciodniowego okrężnego rejsu, 
który rozpoczął się w Kopenhadze. 
Olbrzymi wycieczkowiec ma na pokładzie wszystko, 
co pasażerom do szczęścia może być potrzebne. Poza 
licznymi restauracjami, barami, teatrem i galerią – 
znajduje się na pokładzie m/v „Norwegian Getaway” 
m.in.: ogromny park linowy i ściana wspinaczkowa 
oraz klatka linowa ze zjeżdżalnią, a dla najodważniej-
szych - wąskie platformy, wychodzące kilka metrów 
poza obręb statku. Na statku znajduje się również 
centrum medyczne, w którym lekarze i pielęgniarki 
dyżurują przez całą dobę. 
Dotychczasowy historyczny rekord pod względem 
pojemności brutto cruisera, należał do cumującego 
w Porcie Gdynia w 2007 roku m/v „Navigator of the 
Seas”( GT 139.570). Natomiast – biorąc pod uwagę 
długość kadłuba- rekord należał do m/v „Celebrity 
Eclipse” – 317 metrów długości.
Wizyta m/v „Norwegian Getaway” to nowy super re-
kord w historii obsługi w Porcie Gdynia cruiserów.

Nowe inwestycje 
w Porcie Gdańsk

Największy 
z największych
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25-LECiE iStNiENiA śWiętUJE ZWiąZEK GMiN POMORSKiCH. Z tEJ OKAZJi W fiLHARMONii 
KASZUBSKiEJ ZORGANiZOWANA ZOStAłA UROCZyStA GALA. 

Gminy 
współpracują 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

już od 25 lat
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- Przy tym święcie nie sposób nie wspomnieć o innym jubile-
uszu, który niedawno obchodziliśmy, a mianowicie dwadzie-
ścia pięć lat samorządu – mówiła podczas uroczystości Beata 
Rutkiewicz, wiceprezydent Wejherowa. - Wtedy, spotykając się 
w różnych gronach, wspominaliśmy i przypominaliśmy sobie 
o tym, jak zmieniło się nasze najbliższe otoczenie, nasze gminy 
przez te ostatnie dwadzieścia pięć lat. Myślę, że Związek Gmin 
Pomorskich na tej drodze ogromnych zmian, które miały miej-
sce w ostatnim ćwierćwieczu, był często bardzo pomocny.
W ramach wtorkowej uroczystości zasłużonym samorządow-
com wręczono Medale za Długoletnią Służbę, które przyznane 
zostały na wniosek wojewody pomorskiego przez Prezydenta 
RP. Pamiątkowe odznaki w trakcie jubileuszowej gali wręczyli 
wicewojewoda Mariusz Łuczyk i prezes Związku Gmin Pomor-
skich, Błażej Konkol. Grupa samorządowców otrzymała również 
okolicznościowe podziękowania.
- Samorząd terytorialny jest ważnym elementem naszego pra-
wa, naszej konstytucji – mówił w trakcie jubileuszu wicewoje-
woda Mariusz Łuczyk. - Zasada pomocniczości bardzo dobrze 

sprawdziła się w naszym codziennym funkcjonowaniu w ciągu 
ostatnich ponad dwudziestu pięciu lat. Świadczy to bardzo do-
brze o ustroju Rzeczypospolitej i o naszej tradycji. Mamy sa-
morząd, który dobrze funkcjonuje, dobrze realizuje swoje zało-
żenia, o czym świadczy między innymi budynek, w którym się 
znajdujemy.
Związek Gmin Pomorskich jest najstarszą i największą w wo-
jewództwie pomorskim korporacją zrzeszającą jednostki samo-
rządu terytorialnego. Obecnie zrzesza blisko dziewięćdziesiąt 
gmin wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich, a podejmowane 
przez nią inicjatywy mają przełożenie na jakość życia ponad 
750 000 mieszkańców. 
- Ze związkiem współpracujemy od 25 lat i wiemy, co w tym 
okresie zostało zrobione – mówi Jarosław Wejer, wójt gminy Lu-
zino. - Spotkania w ramach Związku są bezcenną formą wymia-
ny doświadczeń na wiele tematów, z jakimi borykają się gminy 
zarówno w zakresie oświaty, geodezji, budownictwa, jak i szcze-
gółów dotyczących składania aplikacji i wniosków na różnego 
rodzaju dotacje czy projekty inwestycyjne.

Pani Teresa Ciżewska 1. 
Pani Danuta Maria Czeladko 2. 
Pani Hanka Barbara Dera 3. 
Pani Anna Grzenkowicz 4. 
Pani Danuta Kowalewska 5. 
Pani Barbara Krzyżanowska 6. 
Pani Czesława Młyńska 7. 
Pani Elżbieta Niemczyk 8. 
Pan Jan Szczepan Orlikowski 9. 
Pan Ludwik Jacek Szreder 10. 
Pani Zofia Marta Topka 11. 
Pani Barbara Łucja Wichman12. 

medalem 
złoTym 
za długoleTnią 
służbę 
odznaczeni 
zosTali:



 42    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Jednostka ta to prezent, który Ryszard 
Kukliński przekazał Chrześcijańskiej Szko-
le Pod Żaglami. Jacht został zbudowany 
w 1965 r. przez Stocznię Jachtową im. 
Josepha Conrada w Gdańsku jako pierw-
sza jednostka serii Opal. W listopadzie 
1980 r. jednostkę kupił od Marynarki płk 
Kukliński. Po ucieczce płk Kuklińskiego do 
USA jacht został skonfiskowany wyrokiem 
z 1984 r. i przekazany Centralnemu Mu-
zeum Morskiemu. W 1998 r. w czasie wizy-
ty pułkownika w Polsce jacht został zwró-
cony właścicielowi, jednostkę pobłogo-
sławił ks. infułat Stanisław Bogdanowicz, 
nadając jej imię „Opal II”. Płk. Kukliński nie 
zabrał jachtu do USA, przekazał go w dro-

dze notarialnej darowizny Chrześcijańskiej 
Szkole pod Żaglami. Nowy armator zmienił 
w 2002 r. nazwę jednostki na „Strażnik 
Poranka”, aktualnie jacht stacjonuje  na 
chorwackiej wyspie IŻ, gdzie prowadzono 
szkolenia dla młodzieży. Obecnie wymaga-
jąca remontu została przetransportowana 
na Przystań Żeglarską w Błotniku.
Pojawienie się jednostki na Przystani 
Żeglarskiej w Błotniku nie jest przypad-
kowe, a wynika z zawiązanej współpracy 
pomiędzy Gminą Cedry Wielkie, a Chrze-
ścijańską Szkołą Pod Żaglami, którą 
reprezentuje Ks. Prałat Andrzej Jaskuła. 
Współpraca ta została potwierdzona na 
oficjalnym spotkaniu w dniu 11 lipca 2017 

Jacht 
płk. Kuklińskiego 
w Błotniku
Na Przystań Żeglarską w Błotniku przybył jacht pułkownika 
Ryszarda Kuklińskiego - „Strażnik Poranka”. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe

r. na Przystani Żeglarskiej w Błotniku, 
w której uczestniczyli z ramienia Gminy 
Cedry Wielkie - Pan Janusz Goliński Wójt 
Gminy Cedry Wielkie, natomiast z Chrze-
ścijańskiej Szkoły Pod Żaglami - Ks. Prałat 
Andrzej Jaskuła - Prezes Stowarzyszenia, 
ks. Artur Kołodziejczyk - członek zarządu, 
ks. Arkadiusz Ćwikliński - Dyrektor Colle-
gium Marianum, Liceum Katolickiego im. 
Jana Pawła II w Pelplinie.
Członkowie spotkania jednomyślnie 
ustalili konieczność realizacji działań 
partnerskich, które służyć mają rozwojowi 
wielopłaszczyznowych i wzajemnych ko-
rzystnych stosunków w dziedzinie kultury, 
turystyki i promocji, a także, co bardzo 
ważne, tworzeniu więzi międzyludzkich 
W ramach współpracy  młodzi adepci 
sztuki żeglarskiej z gminy Cedry Wielkie 
będą mogli uczestniczyć w zajęciach 
w ośrodku żeglarsko - religijnym na wy-
spie IŻ w Chorwacji.
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pnie się w górę
fiLHARMONiA KASZUBSKA ZOStAłA OtWARtA W WEJHEROWiE StOSUNKOWO NiEDAWNO, BO 
4 LAtA tEMU. OBiEKt DAł DOStęP DO WyDARZEń KULtURALNyCH NiE tyLKO MiESZKAńCOM 

MiAStA, ALE CAłEGO REGiONU. 

Kultura

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: WCK
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Od początku swojego istnienia Wejherowskie Centrum Kultu-
ry realizuje repertuar, który jest podzielony na różne dziedziny 
sceniczne. 
- Nazwa Filharmonia Kaszubska nadaje wprawdzie ton wiodący 
muzyce, ale zawsze zakładaliśmy, że będzie to scena o różnym 
charakterze prezentacji – wyjaśnia Jolanta Rożyńska, dyrektor 
wejherowskiego WCK. - Nowoczesna sala daje nam ogromne moż-
liwości. Można tu grać spektakle teatralne, spektakle operowe, 
wydarzenia symfoniczne i prezentować różnego rodzaju muzykę. 
Układając repertuar kierujemy się misją i zadaniem kształtowania 
różnorodnych kompetencji odbiorczych widzów. 
Zanim budynek Filharmonii Kaszubskiej nie został wybudowany, 
w Wejherowie ani w pobliskich miejscowościach nie było profe-
sjonalnej sceny impresaryjnej, która zapewniałaby mieszkańcom 
ofertę sceniczną. Ale nie oznacza to, że mieszkańcy nie mieli po-
trzeby obcowania z kulturą. 
- Wcześniej wejherowianie korzystali z oferty artystycznej cha-
rakteru wyższej kultury, jeżdżąc do filharmonii, opery czy teatrów 
trójmiejskich – wyjaśnia  Jolanta Rożyńska. - W starym obiekcie 
WCK mieli wprawdzie okazję spotkać się z tymi artystami, ale 
bardziej w szczątkowej, kameralnej formie lub przy projektach re-
alizowanych w przestrzeni publicznej, otwartej. Po wybudowaniu 
Filharmonii Kaszubskiej to się zmieniło. Dziś, mając do dyspozy-
cji taki obiekt, jednym z naszych głównych celów jest budowa-
nie repertuaru o wyższych kompetencjach odbioru, tzw. kultury 
wyższej. 
Co zatem Wejherowskie Centrum Kultury proponuje w najbliż-
szym czasie?
- Aktualną propozycją jest spektakl Teatru Nowego ze Słupska 
„Z rączki do rączki”. To typowa farsa, opowiadająca o współcze-
snych dylematach człowieka – tematem są perypetie głównego 
bohatera związane z utratą pracy i jego pomysł na maskowanie 
tego faktu. Spektakl ironiczny, zabawny, o doskonale poprowa-
dzonej narracji i lekkiej fabule. Będzie można go zobaczyć na 
scenie Filharmonii już w sierpniu. W tym samym miesiącu kolejny 
spektakl pokaże Wrocławski Teatr Pantomimy. „Hydrokosmos” to 
interpretacja baśni Andersena. Spektakl był wielokrotnie nagra-
dzany, jest skierowany nie tylko do dzieci, ale też widzów doro-
słych, oparty o znakomite choreografie. 
W sierpniu publiczność będzie miała okazję obejrzeć jeszcze jeden 
spektakl, ale wyróżniający się spośród innych, zbudowany o kon-
wencję interakcji. Będzie on wystawiony nie w budynku Filhar-
monii, ale w przestrzeni miejskiej. Projekt „Potańcówka miejska” 
realizowany jest wspólnie z teatrem „Pijana sypialnia” z Warszawy, 
który specjalizuje się w nurcie okresu międzywojnia. Będzie więc 
sporo dobrej muzyki, znakomite teksty, stroje z lat 20. ub. wieku, 
stare samochody, a przede wszystkim taniec (Polka Foxtrot, Sta-
ier, itp.). Będzie to pewnego rodzaju przeniesienie się do historii 

muzycznej, jaka charakteryzowała okres przedwojenny XX w. 
W Wejherowie zagości też projekt „Mistrz Mowy Polskiej”. Będzie 
można zobaczyć znakomitych mówców, nominowanych w popisie 
oratorskim, dziennikarzy, ludzi świata kultury, sportu, życia spo-
łecznego. Całość uzupełniać będą niecodzienne aranżacje utwo-
rów muzycznych Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, 
wykonane przez orkiestrę dętą Marynarki Wojennej RP. 
We wrześniu ci, którzy cenią Dorotę Masłowską, będą mieli okazję 
zobaczyć spektakl zrealizowany na podstawie jej twórczości pt. 
„Dwoje Rumunów mówiących po Polsku”. Jest to pewnego rodza-
ju refleksja, jak w naszym kraju żyje się imigrantom, a jakie my – 
Polacy – mamy do tego tematu podejście. 
W Filharmonii Kaszubskiej organizowane są także koncerty. Jed-
no z takich wydarzeń już w sierpniu – będzie to koncert z nurtu 
muzyki etnicznej, ormiańskiej. Wystąpi Kamil Radzimowski z ze-
społem. Jest to jedyny artysta w Polsce i jeden z nielicznych na 
świecie grający na instrumencie dętym o nazwie duduk. Instru-
ment ten wprowadza fantastyczny, orientalny klimat do muzyki. 
Wyjątkowy koncert – zaplanowany także na sierpień – odbędzie 
się w ramach Ladies Jazz Festival. Charakterystyka sali Filhar-
monii i akustyka widowni pozwala na uzyskanie specyficznego, 
bardzo wysublimowanego klimatu. W tym roku zaśpiewa Kandace 
Springs. To młoda wokalistka, która porusza się pomiędzy jazzem 
i soul, a czasem wplata nawet elementy hip hopu.
We wrześniu natomiast wystąpi zespół Voo Voo, który będzie pro-
mował swoją najnowszą płytę. 
Z kolei w październiku wielbicieli muzyki czeka koncert z nurtu 
muzyki fado – wystąpi bowiem Portugalczyk Marco Oliveira. 
Z pewnością repertuar letni i jesienny zaciekawi wielu widzów. 
Trzeba też podkreślić, że Filharmonia wpłynęła na otoczenie spo-
łeczne miasta i regionu. 
- Zmieniliśmy warunki  życia mieszkańców w tym regionie – pod-
sumowuje Jolanta Rożyńska. Wcześniej mieli utrudniony dostęp 
do wydarzeń kulturalnych; dziś - przez obecność infrastruktury 
obiektu i konkretnych artystów, których zapraszamy - przyciąga-
my nie tylko widzów z powiatu wejherowskiego, ale też z Trójmia-
sta i innych regionów. Ponadto istnienie Filharmonii Kaszubskiej 
z pewnością sprzyja dobremu zamieszkaniu oraz lokowaniu w re-
jonie Wejherowa przedsiębiorstw, pozyskaniu kadr. Pracownicy 
mogą tu nie tylko zamieszkać, ale mają też możliwość łatwego 
korzystania z tej tzw. „kultury wyższej”. A to z kolei zmienia nasze 
otoczenie z punktu widzenia funkcjonowania tu przedsiębiorstw, 
zarówno istniejących, jak i nowych. Jesteśmy bowiem wsparciem 
dla lokalnego biznesu. Przy wyborze lokalizacji firmy pod uwagę 
bierze się nie tylko analizę komunikacji drogowej, dostęp do lot-
niska, autostrad, ale też analizę jakości życia społecznego – jak 
kadrom kierowniczym, zespołom pracowniczym będzie się tu 
mieszkać? Biznes i kultura idą bowiem w parze.
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Pokazy, warsztaty i rejsy – tegoroczna edycja Baltic Sail była pełna 
atrakcji.  Zlot Baltic Sail to największa międzynarodowa impreza 
żeglarska Gdańska, która organizowana jest już od 1997 roku. Te-
goroczna edycja zlotu wystartowała w ostatni czwartek czerwca, 
a zakończyła się kilka dni później. Wszystkie wydarzenia i atrakcje 
imprezy zostały podzielone na cztery strefy, w których każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Fani żeglarstwa mieli możliwość wzięcia 
udziału w rejsach żaglowcami po Zatoce Gdańskiej. W ciągu dnia 
dla dzieci i młodzieży prowadzone były zajęcia sportowe, kulturalne 
i edukacyjne, a także warsztaty żeglarskie. Nie zabrakło również 
koncertów szantowych, Bitwy Morskiej oraz pokazu fajerwerków.

Baltic Sail

Na mapie Pomorza ma pojawić się nowa placówka mu-
zealna. Chodzi o Muzeum Gdańska, które najpewniej 
zostanie usytuowane u zbiegu ulic Rycerskiej, Wapien-
niczej i Karpiej. Nowe muzeum miałoby znaleźć się 
w strukturach Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 
które obecnie ma osiem oddziałów, z Ratuszem Głów-
nego Miasta czy Dworem Artusa na czele. Planowana 
placówka muzealna ma mieć cztery kondygnacje (trzy 
naziemne i jedną podziemną) i w sumie 10 tys. m kw. po-
wierzchni, z czego użytkowej 7 tys. m kw.  Sama wystawa 
ma mieć 4 tys. m kw. Dla porównania, w położonym nie-
opodal Muzeum II Wojny Światowej, wystawa ma 6 tys. 
m kw. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa 
Muzeum Gdańska ruszy w 2020 roku.

Powstanie 
Muzeum 
Gdańska

Wejście główne do Parku Oliwskiego zyskało nowy wy-
gląd. Brama została oczyszczona, zabezpieczona przed 
korozją i pomalowana. Uroczystemu otwarciu odnowio-
nego wejścia z udziałem licznych partnerów i przyjaciół 
Parku towarzyszyło podsumowanie akcji mecenatu, dzię-
ki której stanęło już 25 stylowych ławek. 
– Ostatnie miesiące były niezwykle ważne dla Parku 
Oliwskiego – mówi zastępca prezydenta Gdańska, Piotr 
Grzelak. – Instalacja nawodnienia, trawniki na górnym 
tarasie, nowe nasadzenia, remont Grot Szeptów, wresz-
cie renowacja bramy głównej od strony ul. Opata Jacka 
Rybińskiego. Wszystkie te działania sprawiają, że park 
staje się coraz piękniejszy zarówno dla mieszkańców, 
i dla osób odwiedzających Gdańsk.

Park Oliwski 
pięknieje
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Dobra wiadomość dla turystów i mieszkańców 
Sopotu. Przy Ergo Arenie działa miejski Eko – 
parking na 700 samochodów. 
To bezpłatny, całodobowy parking niestrze-
żony. Położony jest blisko sopockiej plaży, 
do której prowadzi wyremontowana i oświe-
tlona alejka pieszo – rowerowa. Osoby, które 
chcą dostać się do centrum Sopotu, mogą 
korzystać z kursujących wahadłowo melek-
sów. Dwa 14-osobowe meleksy kursują przez 
siedem dni w tygodniu na trasie Ergo Arena – 
Plac Konstytucji 3 Maja. 
Z sopockiego Eko-parkingu mogą też korzy-
stać osoby, które chcą odwiedzić gdańską 
plażę w Jelitkowie. Został on ujęty w progra-
mie gdańskich parkingów przyplażowych, 
a dojazd do niego jest oznakowany także od 
strony Gdańska.

Eko-parking 
w Sopocie

Za nami piąta edycja kulinarnego święta smakoszy na molo w Sopocie. Slow 
Fest Sopot to impreza, która świetnie wpisuje się w popularny trend plenero-
wych festiwali kulinarnych. Podczas tegorocznej, piątej edycji wzdłuż sopoc-
kiego molo swoje kramy z autorskimi daniami rozstawiło kilkudziesięciu restau-
ratorów z Trójmiasta i okolic.  Królowały dania oparte na rybach oraz świeżych 
warzywach i owocach. Takie jest zresztą założenie całego przedsięwzięcia: 
zgodnie z filozofią slow food promować produkty związane z regionem.
W ramach imprezy na straganach można było zaopatrzyć się również w pro-
dukty lokalne, m.in. wędliny, sery i piwa.

Slow Fest 2017

Ponad 120 filmów z całego świata, pełno-
metrażowych fabuł, dokumentów, animacji 
oraz krótkometrażowych produkcji zostało 
zaprezentowanych w trakcie letniej edycji 
Sopot Film Festival.  Na program imprezy 
składały się: pokazy filmowe, wystawy, 
warsztaty, konkursy, panele dyskusyjne, 
a także spotkania z twórcami, koncerty 
do kina niemego oraz działania filmowe 
w przestrzeni miejskiej.  Konkursowe jury 
za najlepszy obraz w konkursie filmów 
krótkometrażowy uznało „Czarnowidzkę” 
w reżyserii Joanny Satanowskiej. Zwycięz-
cą konkursu pełnometrażowych filmów 
dokumentalnych został obraz 21xNowy 
Jork w reżyserii Piotra Stasiaka. W kon-
kursie filmów fabularnych 1-2 najlepszy 
okazał się obraz Połówka (The Half). 
Sopot Film Festival prezentuje przekrój 
kina światowego, z wyróżnieniem dorobku 
rodzimej kinematografii.

Sopot Film Festival
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Magiczna wyspa 
sobiEszEwska

DWA REZERWAty, LASy, KiLOMEtRy PUStEJ, SZEROKiEJ, CZyStEJ, PiASZCZyStEJ PLAży - tAK MOżNA 
W SKRóCiE OPiSAć tEN CUD NAtURy, KtóRy  JESt DZiELNiCą GDAńSKA.

TEKST: Andrzej Gaj | ZDjĘcIA: Andrzej Gaj 



Wyspa była miejscem wypoczynku nielicznych tu-
rystów, świadomych piękna tego terenu. Jednakże, 
powoli się to zmienia. Impulsem stała się szansa or-
ganizacji zlotu Światowego Zlotu Skautów Jambo-
ree.  Związek Harcerstwa Polskiego w partnerstwie 
z Miastem Gdańsk wystąpili do  WOSM – światowej  
organizacji skautowej, organizatora co 4 lata naj-
większego wydarzenia edukacyjnego Światowego 
Zlotu Skautów o prawo do organizacji tej impre-
zy w 2023 r. Jednym z ważnych elementów jest 
Program Społecznych dla Wyspy. Program, które-
go założenia powstały na podstawie wypowiedzi 
mieszkańców i ich oczekiwań.
- Pierwszymi widocznymi elementami zmiany 
jest budowany most łączący Wyspę z Gdańskiem 
oraz budowa nowych apartamentów do wynaję-
cia. Dotychczasowy pontonowy most wymagał 
kosztownego remontu.  Z budową mostu wiąże się 
zwiększony ruch samochodów a w efekcie pojawi 
się kwestia parkingów których brak na wyspie – 
mówi Krzysztof Podkówka właściciel Hotelu Orle 
i miłośnik Wyspy. - Wyspa powoli zmienia swe ob-
licze. Coraz bardziej nastawiona jest na ruch tury-
styczny. Za 20 lat będzie kurortem jakich wiele jest 
w Europie - dodaje.
Na wyspie znajdują się liczne miejsca noclegowe 
o różnym standardzie. Na tle  nich wyróżnia się  
Hotel Orle. Jego położenie blisko plaży i standard 
gwarantuje wypoczynek na najwyższym poziomie. 
Wyspę wyróżnia przyroda oraz naturalne, nie zde-
wastowane plaże. Posiada status Obszaru Chronio-
nego Krajobrazu. Na obszarze jej znajdują się dwa 
rezerwaty: Ptasi Raj i Mewia Łacha. 
Rezerwat Mewia Łacha – mówią działacze Stowa-
rzyszenia Kuling – to jedno z najatrakcyjniejszych 
ornitologicznie miejsc naszego kraju. Jako Obszar 
Natura 2000 (razem z rezerwatem Ptasi Raj) jest 
również ostoją o randze europejskiej. Atutem re-
zerwatu jest możliwość spotkania niemal każdego 

ptaka Europy. Będąc oazą spokoju ujście Przekopu 
Wisły przyciąga foki szare. Focza Łasza jest jedy-
nym miejscem na naszym wybrzeżu gdzie można 
regularnie obserwować foki szare.  Rezerwat Ptasi 
Raj obejmuje dwa jeziora Ptasi Raj i Karaś oraz ota-
czający je teren. Jest to obszar ważny dla ptaków 
wodno-błotnych, szczególnie jako miejsce odpo-
czynku w okresie wędrówek
Istnieją gatunki których liczebność wzrasta, ale 
niestety na wyspie jest coraz mniej rzadkich ga-
tunków ptaków. Winę za to ponoszą ludzie. Naj-
większym zagrożeniem dla organizmów żyjących 
w rezerwatach jest presja turystyczna. - Moim  
najważniejszym zadaniem jest edukacja turystów 
i mieszkańców o niezwykłości miejsca i potrzebie 
dbania o nie mówi Maria Wieloch, ornitolog oraz 
wiceprezes Stowarzyszenia  Przyjaciół Wyspy So-
bieszewskiej. Na terenie Wyspy Sobieszewskiej  
znajdują się ośrodki naukowe: Stacja Ornitologicz-
na MiIZ PAN oraz Stacja Biologiczna UG, które na 
bieżąco monitują stan przyrody oraz zajmują się 
edukacją tak dzieci i młodzieży, jak i osób doro-
słych. Pani Maria jest pracownikiem Stacji Ornito-
logicznej, w której zajmuje się edukacją oraz moni-
toringiem gatunków rzadkich.
Na terenie wyspy wytyczono ścieżki przyrodnicze 
w rezerwatach oraz szlaki Nordic Walking. Plano-
wana jest rozbudowa ścieżki rowerowej. 
- Przepiękną panoramę Wyspy można podziwiać 
z platformy widokowej usytuowanej na Wieży 
Ciśnień w Orlinkach. Powstała ona w 2015 roku – 
mówi Mieczysława Cierpioł. W jej sąsiedztwie znaj-
duje się modrzewiowy dworek rezydencja gauleite-
ra Alberta Forstera. 
- Przyjeżdżają do nas osoby i zachwycają się naszą 
przyrodą. Jest wspaniałe orzeźwiające powietrze. 
Takich miejsc w Europie jest coraz mniej. Więc 
nie dziwię się, że u nas się im podoba – cieszy się 
Krzysztof Podkówka.
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Zmagania pn. „CoR/EA Secondary Schools Competition 2017” 
organizowane były przez Europejskie Przymierze działające 
przy Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Celem przedsię-
wzięcia było zapoznanie młodych ludzi z instytucjami Unii 
Europejskiej i zachęcenie ich do dyskusji oraz przemyśleń na 
temat przyszłości Europy. 
Do konkursu zgłosiło się ponad dwudziestu uczniów Gimna-
zjum nr 11 im. Polskich Noblistów w Gdyni, których przygoto-
wywała nauczycielka Elżbieta Szponar. Zwycięzcami zmagań, 
które przeprowadzone zostały w języku angielskim, okazali się 
Evan Collier i Maksymilian Wysocki.
- Do konkursu nie trzeba było mnie szczególnie zachęcać - 
zapewnia Maksymilian Wysocki, jeden z laureatów zmagań. 
-  Na co dzień interesuje się polityką, więc postanowiłem 
sprawdzić swoją wiedzę.
W nagrodę przedstawiciele Gimnazjum nr 11, a od września 
Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni, wraz ze zwycięzcami z in-
nych krajów udali się do Brukseli. W stolicy Belgii mieli okazję 
zwiedzać Parlament Europejski, poznać historię Unii Euro-
pejskiej w Europejskim Domu Historii oraz odkrywać piękno 
miasta położonego nad rzeką Zenne. 
- Bruksela bardzo mi się spodobała, bo to miasto, w którym 
żyją ludzie różnych narodowości i odmiennych kultur - mówi 
Evan  Collier, uczeń  Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów 
w Gdyni. - Gdyby była taka możliwość, to z chęcią przedłużył-
bym swój pobyt w Belgii. Panowała tam wyjątkowa atmosfera 
i poznałem wielu ciekawych ludzi.
Warto zaznaczyć, że młodzi gdynianie w Brukseli zaprezento-
wali prezentację multimedialną na temat swojej szkoły, Gdyni 
i Trójmiasta. Przygotowana przez uczniów praca została bar-
dzo pozytywnienie przyjęta przez przedstawicieli Europejskie-
go Komitetu Regionów i członków grup z innych krajów, które 
przybyły do Belgii.

W nagrodę 
pojechali 
do Brukseli
Evan Collier i Maksymilian Wysocki 
z Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów 
w Gdyni zwiedzali Brukselę i reprezentowali 
Pomorze w trakcie obrad Europejskiego 
Komitetu Regionów. Wycieczka do Belgii 
stanowiła nagrodę w międzynarodowym 
konkursie o Unii Europejskiej.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: Anna Walk
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Budowa deptaka, który połączył Miejski Dom Kultury i Miejski Ośrodek Sportu, kosz-
towała niemal 1,4 mln złotych. W ramach trwającej kilka tygodni inwestycji zbudowano 
deptak ze ścieżką rowerową o długości  ok. 630 metrów, 2 mostki i przepust. Cały 
odcinek jest oświetlony. Drogę rowerową wykonano z mieszanki mastyksowo-gryso-
wej w kolorze czerwonym, natomiast ciąg pieszy z kostki betonowej. Zakres inwestycji 
obejmował również elementy małej architektury (jak ławki, kosze na śmieci, itp.).
Warto dodać, że budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku między siedzibą MDK 
oraz MOSiR nie jest pierwszą inwestycją wzdłuż Zagórskiej Strugi. Na początku 2016 
roku zbudowana została trasa od mostku przy ul. Torowej do ul. Abrahama. Wówczas 
prace objęły budowę nowej nawierzchni, montaż instalacji odprowadzania wód opado-
wych oraz nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia ulicznego.

Powstał 
nowy deptak
To doskonała wiadomość dla pieszych i rowerzystów: ciąg pieszo-
rowerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi został oddany do użytku. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: UM Rumia

michał pasieczNy, 
burmistrz miasta:

Ciąg wzdłuż Zagórskiej Strugi od wielu lat był marzeniem mieszkań-
ców naszego miasta. Dzisiaj udało nam się zrealizować kluczowy od-
cinek - od Miejskiego Domu Kultury aż do Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji. Jest to zarówno bardzo dobra trasa do spacerów i jazdy 
na rowerze, jak i funkcjonalne połączenie dwóch ważnych rumskich 
obiektów kulturalno-sportowych.
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dlaczego jest pan zwolennikiem przekopu Mierzei Wiślanej. Czy 
stoją za tym kwestie ekonomiczne, czy też jakieś inne?

- Nie istnieje coś takiego jak tylko kwestie ekonomiczne. Wszel-
kie działania gospodarcze przekładają się także na inne sfery 
życia. A jestem za przekopem bo urodziłem się tu. 

Ja się też tu urodziłem, ale nie jestem tak jednoznacznie przeko-
nany do przekopywania Mierzei Wiślanej. 

- W Braniewie choćby powstała piękna marina. Jak do tej pory 
żaden jacht z kraju Unii Europejskiej tam nie zawinął. Leży więc 
w interesie tego miasta jak i całego nad zalewowego regionu, by 
taka możliwość zaistniała. Mogłyby tu wchodzić swobodnie jach-
ty typu Pogoria, o zanurzeniu poniżej trzech metrów. 

Czy nie taniej by było pogłębić istniejące tory wodne prowadzą-
ce przez odnogi Wisły. 

- Byłby to wariant zdecydowanie droższy, dłuższy i na dodatek 
najeżony kolejnymi śluzami. Badaliśmy to rozwiązanie w gdań-
skim Instytucie Morskim. Nawet zagrożenie dla środowiska było-
by wielokrotnie większe niźli przy przekopie Mierzei. Nota bene, 
gdyby był to kierunek sensowny, to już obecnie jachty płynęłyby 
tą drogą. Bo akurat na jachty jest tam głębokość wystarczająca. 
Jak się okazuje tylko krótki kanał może takie jednostki przycią-

gnąć na Zalew Wiślany. Nie tylko jednak o turystykę tu chodzi. 
Wiadomo, że jednym telefonem z Moskwy żegluga przez rosyj-
ską część Zalewu Wiślanego jest przerywana. Gdy powstanie 
kanał to takiego telefonu nie będzie. Bo byłoby to działanie bez 
sensu. Kanał więc po prostu także stabilizuje dotychczasowe po-
łączenie Elbląga z Bałtykiem przez cieśninę Pilawską. Ponadto 
przekopem przez Mierzeję będą się mogły przeprawiać statki 
towarowe nawet do 3000 ton nośności. To kilka razy większe 
wartości niźli dla transportu po Zalewie z Kaliningradu. 

Czy elblągowi potrzebny jest w ogóle port. Czy miasto to, wraz 
z okolicami, potrzebuje transportu morskiego, tym bardziej, że 
tuż obok mamy gdańsk.

- Port jest zawsze szansą. Jak każda infrastruktura. Czym Elbląg 
jest gorszy od 47 – tysięcznego  Kołobrzegu, 10 – tysięcznego 
Darłowa, czy też podobnej wielkością Ustki. Oczywiście, gdy port 
już uzyska lepsze połączenia z otwartym morzem, to wszystko 
zależy od biznesu. Tyle, że bez infrastruktury i tej szansy nie bę-
dzie. Mogę natomiast uspokoić niedowiarków: w Elblągu jest już 
kilka firm gotowych w każdej chwili do wykorzystania transportu 
morskiego i miejscowego portu. Trzeba też pamiętać, że elbląski 
port, który teraz pracuje na jakieś 15 do 20% swoich możliwo-
ści i tak tworzy około 300 miejsc pracy. Można więc założyć, że 

tEMAt PRZEKOPU MiERZEi WiśLANEJ CO JAKiś CZAS WRACA DO MEDióW. RAZ WięCEJ JESt JEGO 
ZWOLENNiKóW, RAZ PRZECiWNiKóW. ZWOLENNiKiEM iNWEStyCJi JESt OD WiELU LAt PROfESOR 

KRZySZtOf LUKS, ELBLążANiN, ALE ZARAZEM PRACOWNiK iNStytUtU MORSKiEGO W GDAńSKU. 

czy PrzekoPią 
mierzeję wiślaną

spór nie tylko 
Polityczny

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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udrożnienie połączeń z Bałtykiem da też kilkaset dodatkowych 
miejsc pracy. Choć ciągle trzeba pamiętać, że kanał nie jest 
gwarancją sukcesu. To tylko szansa. Obecnie jej nie ma. Także 
nie powinny przerażać koszty tej inwestycji. To raptem 1/3 ceny 
obwodnicy Olsztyna. Kanał będzie kosztował mniej niż stadion 
w Gdańsku, a jego utrzymanie również będzie tańsze od kosztów 
funkcjonowania areny futbolowej. 

W gdańsku formułuje się opinie niechętne przekopowi..
- Gdyby Elbląg był w województwie pomorskim to pewnie nie 
byłoby żadnego problemu z wykopaniem kanału. W Trójmieście 
lobbuje się przede wszystkim własne pomysły. Ot choćby kanały 
pomiędzy nadmorskimi jeziorami, a Bałtykiem. I jakoś jest nikt 
nie protestuje, nikt się nie zastanawia nad celowością inwestycji. 
A są to inwestycje tylko i wyłącznie nastawione na ruch tury-
styczny. O żadnym ruchu towarowym tam mowy nie ma. 

Jest jednak wiele obaw natury ekologicznej. Przykład Włady-
sławowa pokazuje, że falochron przy kanale może doprowadzić 
do zanikania dalszej części Mierzei Wiślanej. 

- Było to badane. Ruch rumowisk dennych jest zupełnie inny niźli 
przy Władysławowie. Prądy się tu wzajemnie krzyżują. Zagroże-
nie jest więc żadne. 

W wyniku powstania przekopu Krynica Morska stanie się mia-
stem położonym na wyspie…

- Ależ Krynica już obecnie jest na wyspie. Od zachodu jest 
tam bowiem Wisła, od południa Szkarpawa i Zalew Wiślany, od 
wschodu też Zalew, a od północy otwarty Bałtyk. A więc ten ka-
nał niewiele zmieni. Tym bardziej, że dojazd do Krynicy będzie 
możliwy przez dwa, naprzemiennie otwierane, mosty. To chyba 
nie jest gorszy wariant niż prowadzące obecnie na Mierzeję, pro-
my w Mikoszewie lub Rybinie. Przecież mieszkańcom tego mia-
steczka chodzi tylko i wyłącznie o to, że powinni tam bez prze-
szkód dojeżdżać turyści. A ja widzę tam wiele nieracjonalnych, 
irracjonalnych ruchów. Pod koniec lata dziewięćdziesiątych wła-
dze Krynicy, z niewiadomych powodów, blokowały (niestety sku-
tecznie!) rejsy promów samochodowych z Tolkmicka do Krynicy 
Morskiej właśnie. 
Obecnie władze Krynicy już nie protestują przeciw przekopowi. 
W zamian chcieliby jednak u siebie strefy wolnocłowej. Jakby 
w zamian za „straty” wynikłe z wykopania kanału. Nawet abs-
trahując, czy takie rozwiązanie jest możliwe w świetle prawa 
europejskiego, to zawsze powstaje pytanie: po co Krynicy strefa 
wolnocłowa. Przecież oni żyją z plaży. A tej nikt nie zabiera. Ra-
cjonalnie więc oporu władz Krynicy Morskiej i jej mieszkańców 
już się wytłumaczyć nie da. Dla mnie to jakiś amok na zasadzie 
„nie, bo nie!” Obecnie znów dużą szansą dla Krynicy byłby po-
wrót ustanowienia przeprawy samochodowej z Tolkmicka do 
Krynicy. Jest szansa na przyspieszenie organizacji tej przepra-
wy, bo rychło wielkie promy samochodowe będzie chciało zbyć 
Świnoujście. Tam przecież budowany jest tunel łączącą Uznam 
z Wolinem. Promy więc rychło potrzebne nie będą. Mogą one być 
odprawione właśnie na tę trasę.   

Kolejną wątpliwością dotyczącą przekopu jest jego miejsce. Cią-
gle w tej sprawie trwają jakieś przetargi. 

- Miejsce przekopu pod Piaskami, na granicy polsko rosyjskiej, jest 
absolutnie nierealne i nieefektywne. Tam jest najszerzej, ponadto 

brzeg jest klifowy, czyli zagrożenie dla środowiska największe. 
Ponadto stamtąd jest najdalej do Elbląga, a więc i droga morska 
do Gdańska, zamiast skracać się, to ulega wydłużeniu. Od począt-
ku optymalnym miejscem przekopu był odcinek pomiędzy Kąta-
mi Rybackimi, a Przebrnem. W połowie lat dziewięćdziesiątych 
my (jako Instytut Morski z Gdańska) proponowaliśmy Skowronki. 
Teraz ma zwyciężać koncepcja kopania w Świętem. To raptem 
kilkaset metrów na wschód, od Skowronek. Z transportowego 
punktu widzenia ta różnica jest bez znaczenia. Choć pewnie iluś 
profesorów pewnie jeszcze będzie prowadziło różnorakie spory. 
To jednak spór bez większego znaczenia praktycznego. 

Czy w związku z tymi wątpliwościami są jednak do utrzymania 
założone terminy wykonania przekopu. 

- Dla Holendrów to jest jakieś pół roku roboty. Wiem, bo widzia-
łem. Można powiedzieć, że z punktu widzenia technologii nie 
jest to żadne wielkie wyzwanie. U nas jednak nic nie jest jeszcze 
przesądzone.  Teoretycznie ten rząd objawia wolę wykonania 
przekopu. Trzeba jednak przejść od deklaracji do czynów. Realne 
roboty pomiędzy 2018 i 2022 oznaczają prace już w następnej 
kadencji. Gdy słyszę, że rząd chce coś zrobić za lat kilka to mi 
się przypominają niezapomniane obietnice Jana Onufrego Za-
głoby herbu „Wczele”, który „obiecywał” królowi szwedzkiemu 
Niderlandy.

Czyżby więc podejrzewał pan także i obecną ekipę politycz-
ną o grę pod publiczkę, a nie o realne chęci wykonania tego 
przekopu. 

- Niestety mam takie obawy. Tym bardziej, że należy jeszcze brać 
pod uwagę opór materii administracyjnej. Pewnie należy się spo-
dziewać różnorakich protestów, na które trzeba będzie, z racji na 
procedurę, reagować, wyjaśniać. W Europie, a więc także i w Pol-
sce, pomiędzy sobą walczą dwie doktryny dotyczące wsparcia 
rozwoju regionalnego. Ugrupowania obecnie mające najwięcej 
do powiedzenia, w parlamencie europejskim, są zwolennikami 
tezy, iż rozwój regionu ciągną przede wszystkim duże metropo-
lie. A w naszym regionie taką metropolią jest Gdańsk. Dlatego tak 
łatwo znalazły się pieniądze na Pomorską Kolej Metropolitarną, 
a trudno znaleźć środki dla małego (relatywnie) Elbląga. Obecny 
rząd, przy wszystkich jego słabościach, idzie jednak w kierunku 
twierdzenia, że „życie nie kończy się w Warszawie czy Gdańsku”. 
Jest to zresztą logiczne z rozkładem poparcia – PiS więcej gło-
sów zdobywa w mniejszych ośrodkach. 

Czy więc ciągle o wszystkim ma decydować polityka. 
- Wychodzi, że tak. 

W opiniach wielu polityków przekopanie Mierzei to groźba po-
gorszenia stosunków z Rosją.

- Klucz do polepszenia stosunków Polski z Rosją znajduje się 
w Moskwie. Budowa tego kanału może nasze stosunki tylko po-
prawić. Bo nikt już nie będzie mógł w Moskwie (bez groźby na-
rażenia się na śmieszność) protestować przeciw pływaniu jach-
tów, również po rosyjskiej części Zalewu. Bo normalną praktyką, 
w takim przypadku pewnie będzie wpływanie na Zalew Wiślany 
jednym przelewem, a wypływanie drugim. Ponadto będzie to ko-
rzystne dla Rosjan, także ze względów ekonomicznych. Można 
więc założyć, iż przekopanie mierzei stosunki polsko – rosyjskie 
może wręcz poprawić.
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Inwestycja ma być usytuowana na gdyńskim Molo Rybackim. Prace budowla-
ne mają rozpocząć się jeszcze w tym roku, niedawno ogłoszono przetarg na 
wybór generalnego wykonawcy I etapu.
W ramach inwestycji zlokalizowanej na gdyńskim Molo Rybackim, na obsza-
rze o powierzchni ok. 6,3 tys. mkw. powstanie kompleks składający się z sze-
ściu 5-kondygnacyjnych budynków z nowoczesną przystanią jachtową oraz 
aleją spacerową z butikami i restauracjami. Łącznie w ramach kompleksu po-
wstanie ponad 13 tys. mkw. powierzchni użytkowej, w tym 135 apartamentów 
o łącznej powierzchni około 9,5 tys. mkw. Lokale zlokalizowane na parterze 
budynków zostaną zaaranżowane pod działalność handlowo-usługową.
Unikatowość kompleksu Yacht Park zostanie dopełniona przez nowoczesną 
marinę, inspirowaną najlepszymi na świecie portami jachtowymi. Powstanie 
120 miejsc postojowych oraz profesjonalne zaplecze dostosowane do po-
trzeb najbardziej wymagających żeglarzy. Nowoczesny system zarządzania 
obiektem sprawi, że będzie to idealne miejsce do rozpoczęcia rejsów mor-
skich i wypraw żeglarskich.

Unikatowy 
Yacht Park
Ta inwestycja będzie ewenementem nie tylko na skalę krajową, 
ale też Europejską. W Gdyni powstanie Yacht Partk. 

Nowoczesny, przestronny, bardziej przy-
jazny dla klientów – tak wygląda salon 
w Empiku w Gdańsku po modernizacji. 
To najstarszy salon sieci Empik w tym 
mieście. Obiekt znajdujący się przy 
gdańskim Dworcu Głównym funkcjonuje 
już niemal od 20 lat niedawno przeszedł 
gruntowną przebudowę. Zamierzeniem 
projektantów wnętrza było zaaranżo-
wanie przestrzeni w taki sposób, aby 
stała się przyjazna i pełna inspiracji dla 
odbiorców spragnionych kultury.  Zmia-
nie uległo niemal wszystko: od mebli, 
poprzez kolorystykę, system prezentacji 
produktów, aż do nowoczesnych roz-
wiązań audiowizualnych, ułatwiających 
klientom zakupy. W salonie zainstalo-
wano interaktywne urządzenie multime-
dialne, które funkcjonuje jak personalny 
doradca każdego klienta. Zainstalowano 
też duże ekrany, na których są wy-
świetlane aktualności ze świata kultury 

i rozrywki, najnowsze tytuły oraz naj-
ważniejsze i najciekawsze propozycje. 
Inaczej rozmieszczono też poszczególne 
działy – założenie było takie, aby klienci 
poruszali się po salonie intuicyjnie. Uda-
ło się to zrealizować m.in. dzięki czytel-
nej nawigacji.  Ciekawym rozwiązaniem 
jest też stanowisko komputerowe empik.
com, w którym można zamówić produkt 
(jeśli nie znajdziemy go na półce) z bez-
płatną dostawą do wybranego salonu. 
Po przebudowie gdański Empik stał się 
piątym w Polsce salonem o nazwie „Fu-
ture Store Empik”. 

Empik w nowej 
odsłonie
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wyższE limiTy 

POZNALiśMy LiMity CEN MiESZKAń i WySOKOść DOPłAt, JAKiE BęDą OBOWiąZyWAć 
W WOJEWóDZtWiE POMORSKiM PRZEZ NAJBLiżSZE Pół ROKU. 

w programie MdM

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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W porównaniu do poprzedniego półrocza 
będą one wyższe – wzrost jest jednak różny 
w Gdańsku, w gminach sąsiadujących z nim 
oraz na pozostałym obszarze województwa 
pomorskiego.
Limity cenowe w Mieszkaniu dla Młodych 
będą w drugiej połowie 2017 r. wyższe niż 
w poprzednim półroczu o 2,1 proc. dla Gdań-
ska, o 5,2 proc. dla gmin z nim sąsiadujących 
(w tym m.in. dla Gdyni i Sopotu) i aż o 9 proc. 
dla reszty województwa pomorskiego. To 
dość znaczące zmiany, ale należy pamiętać, 
że aktualnie możliwości zakupu mieszkania 
z dopłatą są mocno ograniczone.
Od 1 lipca do 31 grudnia tego roku osoby 
chcące skorzystać z dopłaty w ramach pro-
gramu Mieszkanie dla Młodych w Gdańsku 
będą musiały znaleźć mieszkanie w cenie 
niższej niż 5337,20 zł (za metr kw.) na rynku 
pierwotnym lub 4 366,80 zł na rynku wtór-
nym. Są to wartości najwyższe od 2014 r.
Dla gmin sąsiadujących z Gdańskiem (są 
to Cedry Wielkie, Gdynia, Kolbudy, Pruszcz 
Gdański, Sopot, Stegna i Żukowo) maksymal-
ne stawki za metr kwadratowy również są na 
poziomach nienotowanych od kilku lat. Koło 
Gdańska jest to 4081,28 zł za mkw. na rynku 
wtórnym i 4988,23 zł na pierwotnym. Z kolei 
na pozostałym obszarze województwa jest to 
odpowiednio 3 795,75 zł i 4 639,25 zł.
Wraz z nowymi limitami aktualizacji ulega 
wysokość dopłat, które można uzyskać 
przy zakupie mieszkania w MdM. Aktualnie 

w Gdańsku maksymalna kwota dofinan-
sowania wynosi 94,6 tys. złotych. Jest ona 
dostępna dla rodzin wielodzietnych (trójka 
dzieci lub więcej), które kupują mieszkanie 
o powierzchni ponad 65 mkw.
Niższe dopłaty przysługują kredytobiorcom 
z mniejszą liczbą dzieci. Ci bezdzietni otrzy-
mać mogą najmniej, bo 24,3 tys. złotych przy 
zakupie mieszkania o metrażu 50 mkw. lub 
większym.  Poza stolicą województwa dopła-
ty są oczywiście mniejsze, maksymalnie (dla 
rodzin wielodzietnych) będzie to 88,4 tys. 
zł w gminach sąsiadujących z Gdańskiem 
oraz 82,2 tys. zł na pozostałym obszarze 
województwa.
Jakie znaczenie mają nowe limity w sytuacji 
gdy pula środków w programie na ten rok 
i tak się wyczerpała? Zdawać by się mogło, 
że żadne, ale to nie do końca prawda. Otóż 
jeszcze w te wakacje ma dojść do odrodzenia 
programu. Wszystko w związku z pomysłem 
na uwolnienie dodatkowych pieniędzy. Jak 
dotąd wykorzystać można było jedynie 95 
proc. kwoty ma dany rok. Reszta miała być 
buforem bezpieczeństwa, m.in. na wypłaty 
dodatkowych świadczeń dla osób, którym 
urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Zgod-
nie z nową zasadą, wykorzystana może 
zostać cała pula, co oznacza, że w tym roku 
do gry wróci około 69 mln zł, co wystarczy 
na 2,5-3 tys. kredytów. Będzie można o nie 
wnioskować w sierpniu, szykuje się nam więc 
emocjonujący wyścig po dopłaty.
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Kompleks LPP Fashion Lab budowany jest przy ul. Łąkowej 
w Gdańsku. Koszt budowy pierwszego budynku to 80 mln zł. 
Spółka chce zatrudnić ok. 1 tys. osób do końca 2018 r., głów-
nie projektantów.
- Chcemy zatrudnić ok. 200 projektantów, czyli zwiększyć 
zatrudnienie tych specjalistów o 100 proc. - zapowiada Jacek 
Kujawa, wiceprezes LPP. – Pilnie poszukiwani są też specja-
liści z obszaru IT. Nowi pracownicy są potrzebni w związku 
z ekspansją marek LPP na rynkach zagranicznych, oraz roz-
wojem zespołów projektowych i sektora e-commerce.
Obecnie w siedzibie głównej firmy pracuje ok. 700 osób, 
w tym ok. 200 projektantów oraz technologów i handlowców. 
LPP Fashion Lab budowany jest na Dolnym Mieście, w jednej 
z rewitalizowanych dzielnic Gdańska. Ma to być największy 
w Polsce kampus mody. Swoją siedzibę znajdą tam zespoły 
LPP dotychczas działające w różnych lokalizacjach aglo-
meracji trójmiejskiej. Docelowo, oprócz zmodernizowanego 

niedawno budynku powstaną cztery nowe obiekty. Do pierw-
szego z nich ma się wprowadzić ok. 800 pracowników do 
końca przyszłego roku. Koszt budowy pierwszego budynku 
szacowany jest na 80 mln zł. Budowa kolejnych trzech ma 
kosztować ok. 230 mln zł. Nie wiadomo, kiedy będą gotowe. 
Kujawa zapowiedział jednak, że firma chce jak najszybciej za-
kończyć inwestycję. Szacuje się, że w całym kampusie może 
pracować ok. 3,5 tys. osób.
Kampus zaprojektowała pracownia JEMS Architekci. Obiekty 
zostały zaprojektowane w stylu industrialnym z dominacją 
surowego betonu oraz licznych szklanych elementów. Projekt 
powstał w porozumieniu z konserwatorem zabytków i oddaje 
charakter zabudowy typowej dla Dolnego Miasta. Pierwszy 
budynek będzie odtwarzał pierzeję, czyli ciąg frontowych 
budynków ulicy Łąkowej.
Działająca od ponad 20 lat LPP zarządza pięcioma markami 
odzieżowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Powstaje 
miasteczko 

mody
W Gdańsku zbudowany zostanie kampus 
mody. Inwestorem jest znana międzynarodowa 
firma odzieżowa LPP. 

Wyczerpanie limitów w programie Mieszkanie dla 
Młodych spowodowało, że Polacy kupują mniej 
tanich mieszkań. A to skutkuje wzrostem cen 
transakcyjnych. 
Nie chodzi o to, że nagle mieszkania stały się droższe 
– rzecz w tym, że w MdM kupowane są lokale tańsze, 
zmieniła się więc struktura mieszkań w bazie trans-
akcji. W okresie wysokiej popularności MdM-u więcej 
nabywców znajdują lokale z niższej półki, gdyż takie 
kwalifikują się do dopłat. Gdy MdM wypada z gry, jest 
ich po prostu mniej, co skutkuje wzrostem średniej 
ceny transakcyjnej, ale nie oznacza, że za takie samo 
mieszkanie można dostać więcej. W trzech dużych 

miastach odnotowano spore zmiany średnich cen. Są 
to Łódź (+15 proc.), Bydgoszcz (+12,5 proc.) i Gdańsk 
(+10,8 proc.). Wszystko to miasta, w których mieszka-
nia z dopłatami dostępne są względnie łatwo.
Jeśli jednak spojrzeć na ceny w kontekście długoter-
minowym, wciąż obserwowana jest stabilizacja śred-
nich cen mieszkań. O cenie mieszkań w największej 
mierze decyduje ich lokalizacja. Standardowo drożej 
jest w większych miastach. Drożej jest nie tylko we 
Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, ale i w Lublinie, 
Szczecinie, Bydgoszczy czy Białymstoku. Koniec do-
płat to też powód dla którego niektórzy deweloperzy 
mogą wiosnę zaliczyć do mniej udanych okresów.

Wyższe ceny 
w miastach
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Druga edycja regat rozpoczęła się w piątek 7 lipca oficjalnym po-
witaniem załóg oraz losowaniem grup i jachtów. Losowanie prze-
prowadził Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglar-
skiego 28 załóg zostało podzielonych na cztery grupy eliminacyj-
ne. Uczestnicy regat spotkali się także ze Zbigniewem Gutkow-
skim, pierwszym w historii Polakiem, który wystartował w rega-
tach okołoziemskich VELUX 5 Oceans Race oraz Vendée Globe. 
Rywalizacja sportowa rozpoczęła się w sobotni poranek. Wcze-
śniej nastapiło uroczyste otwarcie regat, w którym wziął udział 
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, Maciej Michałowski, dyrek-
tor Biura Ministra w Ministerstwie Infrastruktury i Budownic-
twa oraz Maciej Jankiewicz, prezes zarządu PHN S.A. Z zapro-
szenia do udziału w wydarzeniu skorzystali prezesi i właści-
ciele czołowych polskich firm oraz najlepsi polscy żeglarze 
regatowi i oceaniczni. Udział w regatach wzięli m.in. Tomasz 
Cichocki, Zbigniew Gutkowski, Michał Korneszczuk, Łukasz 
Przybytek, Łukasz Wosiński oraz olimpijczyk Dominik Życki. 
Regaty zostały rozegrane w formule fleet racing, na 8 jed-
nostkach typu Balt 23. Z uwagi na zmienne warunki pogo-

dowe, w każdej grupie odbył się jeden wyścig eliminacyj-
ny, a w rundzie finałowej rozegrane zostały dwa wyścigi. 
Najlepszymi żeglarskimi kwalifikacjami wykazała się załoga Kor-
poracji Budowlanej DORACO. Po zaciętej rywalizacji w finałowej 
klasyfikacji znalazły się następujące firmy: Korporacja Budowlana 
Doraco Sp. z o.o., PwC Polska Sp. z o.o., PGNiG Upstream Norway AS, 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ENEA S.A., Totali-
zator Sportowy Sp. z o.o., MARVIPOL S.A., LOTOS Serwis Sp. z o.o. 
Medale dla wszystkich uczestników regat żeglarskich wręczyli: 
Kazimierz Smolińki, sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruk-
tury i Budownictwa, Dorota Arciszewska-Mielewska, poseł na 
Sejm, Janusz Śniadek, poseł na Sejm i Izabela Felczak-Poturnic-
ka, przewodnicząca Rady Nadzorczej PHN S.A. Podczas Chary-
tatywnych Regat Żeglarskich PHN-GDYNIA VIP RACING 2017 
Grupa Kapitałowa PHN rozpoczęła rezerwacje wybranych lokali 
w ramach inwestycji Yacht Park - unikatowego na skalę Polski 
i Europy luksusowego kompleksu mieszkalnego wraz z nowo-
czesną mariną, który powstanie na terenie Molo Rybackiego 
w Gdyni.

biznEs 
żEglował 
dla dzieci

28 ZAłóG WZięłO UDZiAł W DRUGiEJ 
EDyCJi CHARytAtyWNyCH REGAt 
żEGLARSKiCH PHN-GDyNiA ViP RACiNG 
2017. ZAłOGi PRZEKAZAły W SUMiE 168 
tyS. Zł NA RZECZ GDyńSKiEGO HOSPiCJUM 
DLA DZiECi „BURSZtyNOWA PRZyStAń”.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: PHN



W ubiegłorocznej, premierowej edycji charyta-
tywnych regat rywalizowało łącznie 16 załóg. 
Każda z firm uczestniczących w wydarzeniu 
przekazała kwotę 5 tys. złotych na rzecz Hospi-
cjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”. Gdyń-
ska placówka otrzymała więc łącznie 75 tys. zło-
tych na opiekę hospicyjną podopiecznych dzieci. 
Podczas tegorocznej edycji żeglarskich zmagań 
organizatorom udało się zebrać ponad dwukrot-
nie więcej pieniędzy niż w 2016 roku - gdyńskie 
hospicjum otrzymało aż 168 tys. złotych.

żeglarze 
Pomogli 

HosPicjum
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CBRE Sp. z o.o.•	
Chopin Airport Development•	
ENEA S.A.•	
EuRoPol GAZ s.a.•	
Full Colour Sp. z o.o.•	
Grupa LOTOS S.A.•	
Hillwood Polska Sp. z o.o.•	
HM Inwest S.A.•	
Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara•	
Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o.•	
PZL-Świdnik S.A. firma Leonardo Helicopters•	
LOTOS Serwis Sp. z o.o.•	
MARVIPOL S.A.•	
Olivia Business Center•	

ORLEN Aviation•	
Poczta Polska S.A.•	
Polski Holding Nieruchomości S.A.•	
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.•	
PGNiG Upstream Norway AS•	
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna•	
PROFBUD•	
Profesjonalna Liga Piłki Siatkowej S.A.•	
PwC Polska Sp. z o.o.•	
SARE S.A.•	
Totalizator Sportowy Sp. z o.o.•	
Torus sp. z o.o. sp.k.•	
Waryński S.A. Grupa Holdingowa•	
WB Electronics S.A.•	

uczesTnicy „PHn-gdynia 
ViP racing 2017” 

macieJ JaNkiewicz,
prezes zarządu PHN S.A

Jesteśmy dumni z sukcesu dru-
giej edycji Charytatywnych Regat 
Żeglarskich PHN-GDYNIA VIP 

RACING 2017. Po raz kolejny po-
łączyliśmy rywalizację sportową 

z akcją charytatywną, dzięki czemu 
możliwe było udzielenie wsparcia 

dla gdyńskiego Hospicjum dla 
Dzieci „Bursztynowa Przystań”. 

Jeśli dzięki temu uda nam się cho-
ciaż na chwilę przywrócić uśmiech 
na twarzy dzieci, to będziemy mieli 
ogromną satysfakcję, że jest w tym 

cząstka naszego udziału. Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom i trzy-
mamy kciuki za wszystkie załogi 

w przyszłym roku.

sPrawiliśmy
dzieciom 
radość
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Wyścigi konne w Sopocie odbywają się 
tradycyjnie w lipcu - podczas przerwy 
letniej na Służewcu. Wszystkie sopockie 
gonitwy mają swoich patronów, którzy 
uczestniczą w uroczystych dekoracjach 
zwycięzców. Dzięki temu publiczność ma 
dodatkową okazję do oklaskiwania swoich 
faworytów i podziękowania im za wspa-
niałą rywalizację.
W ciągu pierwszych dwóch dni rozegrano 
ogółem trzynaście gonitw, w tym dziewięć 
galopem. Choć przeznaczone są one 
dla koni najniższych grup, to rywalizacja 
w Sopocie może mieć wpływ na rozstrzy-
gnięcia w czempionatach. Z jeźdźców 
walczących o tytuł czempiona ścigał się 
tym razem tylko Aleksander Reznikov.
W Sopocie ze swoimi końmi pojawił się 
również lider czempionatu trenerskiego 
Adam Wyrzyk. Nie udało mu się jednak 
powiększyć dorobku 25 zwycięstw, ponie-
waż jego konie w trzech gonitwach fini-

szowały na drugim miejscu. Z trenerskiej 
czołówki wygrał jedynie czwarty w klasy-
fikacji Krzysztof Ziemiański, dzięki arab-
skiemu trzylatkowi Vag El Condor, dosia-
danemu przez Wiaczesława Szymczuka.
W rywalizacji kłusaków francuskich wy-
granymi podzieliły się dwie najmocniejsze 
aktualnie stajnie. W trakcie pierwszego 
dnia wyścigów wygrywały trenowane 
przez Annę Frontczak-Salivonchyk 
i powożone przez Tarasa Salivonchyka 
Barbariska oraz debiutujący na polskich 
torach Djobi Djoba. Nastepnego dnia górą 
były przygotowywane przez Magdalenę 
Kieniksman klacze Ukamaya Verderie oraz 
niespodziewanie America Seven. 
Wyścigom towarzyszą pokazy specjalne 
– w pierwszy weekend widzowie mogli 
podziwiać umiejętności najmłodszych 
zawodników klubu karate Randori z Sopo-
tu oraz występ Marysi Rowińskiej i Julki 
Głuszak. 

Moc emocji
i atrakcji 
na hipodromie
Wyścigi konne to letnia tradycja Sopotu. Przez ostatnie dwa lipcowe 
weekendy na hipodromie odbywały się gonitwy. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: Monika Metza-Jodłowska
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Kapituła konkursu przyznała nagrodę II stopnia 
inwestorowi Sadowa Sp. Z.o.o. i generalnemu 
wykonawcy —  Przedsiębiorstwu Budowlanemu 
Kokoszki S.A. za realizację budynku Hotelu Sado-
va**** w Gdańsku, przy ul. Łąkowej 60.  Konkurs 
organizowany jest przez Polski Związek Inżynie-
rów i Techników Budownictwa od 1989 roku przy 
współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Bu-
downictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Bu-
dowlanego. Honorowy Patronat nad XXVII edycją 
Konkursu PZITB „Budowa Roku 2016” objął pan 
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Bu-
downictwa.  Zwycięskie projekty zrealizowane w 
2016 charakteryzują się nie tylko nowoczesnymi 
rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, 
ale także funkcjonalnością, najwyższą jakością 

materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych 
oraz terminowością wykonania. Hotelu Sadova 
**** został doceniony ze względu na innowacyj-
ność, nowoczesność i energooszczędność (bu-
dynek wyposażony jest w automatyczny system 
klimatyzacji z pompami ciepła). Ponadto Hotel 
Sadova w Gdańsku spełnia wymogi hotelu cztero-
gwiazdkowego. Posiada piękną elewację wkompo-
nowaną do otaczającej go przestrzeni i co ważne 
- jest też dostępny dla osób niepełnosprawnych.  
Oprócz Hotelu Sadova nagrodzono 38 obiektów 
budowlanych w różnych kategoriach. Z pomor-
skich projektów docenione zostało również m.in. 
Muzeum II Wojny Światowej, zespół mieszkalno-
usługowy BRABANK APARTAMENTY, a także 
Terminal Naftowy w Gdańsku. 

Hotel Sadova ****  
Budową Roku 2016
W konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 
tytuł Budowy Roku 2016 zdobył budynek Hotelu Sadova **** w Gdańsku. 
W warszawskim gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się 
uroczysta gala wręczenia nagród. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe



gRażYNa PatURaLSKa

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)Ego”
Projektantka marki Grace Collection

Garnitur jako szczególny rodzaj ubrania 
męskiego budzi skrajne emocje, odkąd 
w pierwszej połowie XIX wieku wyparł 
skutecznie pełen ozdobników, podwiązek 
i zakładek strój dworski, który z męsko-
ścią niewiele miał wspólnego. I choć od 
tamtego czasu w sferze obyczajów wiele 
się zmieniło, to wciąż są mężczyźni, któ-
rzy nie wyobrażają sobie życia bez garni-
turu; są też i tacy, którzy nie wyobrażają 
sobie, że mogliby chcieć i lubić go nosić.
I właśnie do tego zamierzam się odwo-
łać pisząc o garniturze jako wyznaczniku 
męskiej elegancji i… ego. Dobry garnitur 
to żelazny atut, podkreślający pozycję za-
wodową i prestiż mężczyzny. W jednej 
chwili, jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki, z chłopca, który go zakłada (bez 
względu na wiek), zmienia w świadome-
go swej wartości, poważnego i interesują-
cego mężczyznę. Odpowiednio noszony 
i dopasowany nigdy nie będzie nudnym, 
standardowym mundurkiem lub co gor-
sza pozbawionym indywidualizmu uni-
formem służbowym. 
Choć wiadomo, że garnitur to standard 
męskiego modowego must have (rzeczy, 
które każdy powinien mieć) to jednak 
wciąż jeszcze jest stosunkowo dużo męż-
czyzn, którzy w swojej szafie nie mają ani 
jednego egzemplarza. Jestem pewna, że 
każdy mężczyzna bez względu na wiek, 
pozycję społeczną, wykonywaną pracę 

i zamożność znajdzie w swoim życiu choć 
kilka ważnych okoliczności, w których 
jedynym właściwym strojem jest garni-
tur. I kiedy już znajdzie się on w męskiej 
szafie, pojawi się też wiele okazji, aby go 
założyć tam, gdzie sweter jest całkowicie 
nie na miejscu.– choćby doniosłe uroczy-
stości rodzinne, jak ślub, chrzest albo po-
grzeb. Nawet jeśli nie lubisz garnituru, to 
polecam Ci chyba najlepsze rozwiązanie, 
będące kompromisem pomiędzy tym, 
co musisz lub co najmniej powinieneś, 
a tym, co lubisz: JEDEN GARNITUR, 
który, być może, jest Twoim pierwszym?
I tu sprawa ma się dokładnie tak, jak 
z operą: albo go pokochasz, albo znie-
nawidzisz… I nawet jeśli znalazłeś się 
w drugiej grupie, to spraw sobie choć ten 
jeden garnitur, ale za to w najlepszym 
możliwym, dostępnym dla Twojej kiesze-
ni, gatunku. Pamiętaj, że ta inwestycja się 
opłaci, bo ilekroć go założysz, prezento-
wać się będziesz dobrze i elegancko. Aby 
tak się stało i żeby garnitur wytrzymał 
próbę czasu czy zmieniających się tren-
dów, postaw na klasykę zarówno w wy-
borze fasonu, jak i koloru.
 Najbardziej uniwersalny przez wiele lat 
będzie garnitur w kolorze granatowym 
lub szarym, ponieważ w obu przypad-
kach stwarza on wiele możliwości łącze-
nia z innymi kolorami. Na pewno odra-
dzam Ci kupowanie garnituru czarnego, 

brązowego lub w kolorze butelkowej 
zieleni, w których mężczyzna rzadko pre-
zentuje się dobrze. Nie daj się też zwieść 
ponadczasowości czerni, bo pasuje ona 
tylko na wieczorowe okazje, a noszona 
w ciągu dnia, zwłaszcza latem, kojarzy się 
„żałobnie”. 
Jeżeli chodzi o fason, to znów klasyczny 
sprawdzi się najlepiej. Oznacza to, że nie 
może on być nigdzie „przerysowany”, nie 
może też zawierać charakterystycznych 
tylko dla danego czasu cięć czy przeszyć. 
Marynarka powinna być dobrze dopaso-
wana do sylwetki, klapy i kołnierz średniej 
szerokości – ani za szerokie, ani za wąskie 
(7-9 cm). To samo dotyczy ramion, któ-
rych linia ma kończyć się na zakończeniu 
kości obojczyka. Zapięcie najlepiej na 
dwa guziki.
Jakkolwiek fason klasycznej marynarki, 
jeśli chodzi o trendy, obroni się przez 
wiele lat, to w przypadku spodni, ich krój 
zmienia się częściej. Jednak i tu uniwer-
salna zasada to klasyka: dobrze dopaso-
wane do sylwetki, ani za szerokie, ani za 
długie. Oczywiście spodnie zawsze przy-
mierzamy do butów wizytowych, tych 
noszonych do garnituru.
W następnym felietonie kontynuować bę-
dziemy temat wielu garniturów, a wszyst-
kich, którzy nie chcą czekać, odsyłam 
do szczegółowych wskazówek w książce 
„Ubierz (J)Ego”.

kanon męskiej 
elegancji

Garnitur



12 lipca odbyło się pierwsze „Szam-
pańskie śniadanie w Sofitel Grand 
Sopot”, zorganizowane we współpracy 
z Grażyną Paturalską, autorką projektu. 
Na spotkanie z wyjątkowym gościem 
– Iwoną Guzowską, przybyły piękne,  
wytworne i wpływowe kobiety, niektóre 
w szykownych kapeluszach, nawiązując  
w ten sposób do tradycji garden party. 
Niecodzienni Goście w niecodziennych 
okolicznościach i scenerii, a także 
klimat skupienia i refleksji podczas 

rozmów w Bibliotece,  gdzie na pięknie 
nakrytych stołach serwowane było 
śniadanie, stworzyły niezapomnianą 
atmosferę tego spotkania. 
Rozpoczęło się ono od rozmowy i wy-
wiadu z Gościem honorowym, Iwoną 
Guzowską, niezwykłą kobietą, której 
życiowa aktywność nie zna żadnych 
ograniczeń. Jej niezłomny charakter 
i niebywałe wręcz osiągnięcia stały się 
podstawą wielu pytań. Oto niektóre 
z nich. 

gRażYNa PatURaLSKa: 

Pamiętam młodą, śliczną  dziewczynę, która z niesamowitym, 
zadziornym błyskiem w oku trafiła do mnie prawie 20 lat temu po-

szukując wsparcia w swojej rozwijającej się karierze kick bokserki.  
Już wtedy czułam i wiedziałam, że dokładnie wiesz, czego chcesz 

i – co ważniejsze, że to osiągniesz. Obserwowałam Cię później bacznie 
przez te wszystkie lata, kiedy zdobywałaś kolejne szczyty kariery sportowej, podnosiłaś 
poprzeczkę światowych osiągnięć, a później swoje niezwykłe umiejętności i standardy 
chciałaś przenieść na salony polityki będąc osobą spoza niej. Spośród licznych sukcesów 
wymienić tu chcę tylko te, o których sama mówisz, że były i są dla Ciebie najważniejsze:
Tytuł zawodowej mistrzyni Europy oraz trzy pasy mistrzyni świata w boksie zawodowym 
Czterokrotne mistrzostwo Europy i trzykrotne mistrzostwo świata w kick-boxingu 
Ukończenie zawodów Ironman na dystansie 226 km we Frankfurcie
Największe ze wszystkich: bycie szczęśliwym człowiekiem :)
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TEKST: Grażyna Paturalska | ZDjĘcIA: Andrzej Gaj

Cudowny, słoneczny poranek nad morzem, w miejscu słynącym
od ponad dziewięcdziesięciu lat z wyszukanego stylu, elegancji
i dyskretnego uroku, który łączy w sobie tradycję ze współczesnością.
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Jesteś wpływową i silną kobietą,  która sprawdziła się w wie-
lu sytuacjach i profesjach. Jak ty sama zdefiniowałabyś od-
powiedź na pytanie:  Kim jesteś?

- Jestem przede wszystkim wolnym człowiekiem i jest to dla 
mnie najważniejsza wartość niezależnie od tego gdzie byłam 
i co robiłam. Niektórzy mówią o mnie „kobieta o wielu twa-
rzach”, ale tak naprawdę, to wciąż ja, spójna, ta sama od wielu 
lat. Zmieniają się tylko moje role i pasje, ale jestem tą samą 
osobą, z takimi samymi wartościami i zasadami od lat.  A co 
do szczęścia, to nie należy go szukać nigdzie daleko, szczę-
ście każdy nosi w sobie, bo tylko od nas zależy, czy będziemy 
czuć się szczęśliwi niezależnie od okoliczności życia.

Jaką historię, decyzję uważasz za najważniejszą, taką, któ-
ra miała decydujący wpływ na twoją osobowość i obecne 
życie?

- Zdarzyło się to podczas najważniejszej dla mnie walki na 
ringu z przeciwniczką, z którą, jak panowało powszechne 
przekonanie, nie miałam szans na zwycięstwo. Wtedy, wy-
chodząc z szatni i szykując się w skupieniu do walki, nagle 
poczułam wewnątrz coś niesamowitego, co trudno było po-
jąć: bezgraniczny spokój. Wiele razy, medytując, starałam się 
osiągnąć taki stan, ale nigdy wcześniej nie poczułam aż tak 
jego głębi. Wiedziałam już, że ta walka należy do mnie i tak 
też się stało, czym wprawiłam w osłupienie wszystkich, nawet 
mojego promotora.

 Jak to się stało, że trafiłaś do polityki i dlaczego z niej 
zrezygnowałaś?

- Trafiłam do niej bardzo banalnie, otrzymując propozycję 
wejścia na listę.  Startowałam z jej końca, z 23 pozycji i zu-
pełnie nie wiązałam z tym startem żadnych planów. Aż tu 
nagle, będąc na treningu, otrzymałam wiadomość, że stało 
się: zdobyłam mandat poselski. Podczas dwóch kadencji zaj-
mowałam się polityką społeczną, a nie sportem. To był mój 
sposób na pomaganie innym. Po ich upływie poczułam, że już 
nie chcę tego kontynuować, bo skończyła się pasja, a zaczęła 
rutyna walki w polityce. To mi nie odpowiadało.

Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
- Plany są wspaniałe. Dość dużo czasu zajęło mi uświadomie-
nie sobie, że jestem dla siebie najważniejsza i dlatego warto 
zaprzyjaźnić się z sobą, pokochać siebie, bo byłam, jestem 
i będę z sobą od początku do końca mojego życia. Nikt tak 
jak ja siebie mnie nie zna i na nikim tak jak na sobie nie będę 
mogła polegać. Nie wolno mi więc tego zniszczyć.
 Właśnie napisałam książkę, której tytułu na razie nie zdra-
dzam.  Nie jest ona do końca ani poradnikiem, ani autobiogra-
fią. Odwołuję się w niej do pewnych trudnych sytuacji życio-
wych, które przeszłam, ale bardziej skupiam się tu na moich 
wewnętrznych rozterkach, które musiałam stoczyć z sobą, 
pokazując drogę wyjścia z kryzysu. W książce tej dziękuję 
dwóm osobom. Jedną z nich jesteś Ty.  Byłaś Aniołem na mo-
jej drodze, bo okazałaś mi szacunek wtedy, kiedy ja sama nie 
miałam go do siebie i uważałam, że na niego nie zasługuję.  
I choć długo musiałam nad tym pracować, dzisiaj nie umiała-
bym żyć nie szanując siebie.

Pytaniom do Gościa nie było końca, ale przecież było to szampańskie śniadanie więc czas był na prezentację i degustację szampana 
G.H. Mumm oraz serwowane przez gospodarza, wykwintne, pasujące do niego dania, a wśród nich, np. jaja po benedyktyńsku. 

Po uczcie dla ciała, nastąpiła uczta dla zmysłów.  Nasi partnerzy projektu obdarowali uczestniczki prezentami oraz zaprezentowali 
kobiece akcesoria, która z nas ich nie kocha? Torebki Grace Collection, biżuteria Pierre Lang oraz kosmetyki Pefrect Coll – były 

obiektem kobiecych westchnień. 
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plany na przyszłość
Nowości, rozwój,

właśnie mijają dwa lata od nasze-
go pierwszego wywiadu i okładki 
w express biznesie. co się zmieni-
ło przez ten czas?

Bardzo dużo. Powiększył się ze-
spół. Regularnie zgłaszają się do 
nas specjaliści z propozycją współ-
pracy. Chcą z nami pracować eks-
perci z różnych dziedzin, to cieszy 
i jest niezwykle satysfakcjonujące. 
W ArtVein z Ryszardem Zającem 
pracuje teraz Rafał Dryzner, Ceza-
ry Gwiazdowski i Waldemar Tajl - 
czterech chirurgów naczyniowych! 
Iwona Skwierz - chirurg ogólny, 
w trakcie egzaminów również 
z chirurgii naczyniowej oraz Da-
niel Maliszewski - chirurg ogólny, 
specjalizujący się w chirurgii pier-
si. Do tego sześciu anestezjologów, 
instrumentariuszki, asystent-
ki i linergistka, która wykonuje 
w klinice mikropigmentację sutka. 
Instytut Babiana to dwóch kosme-
tologów Ewelina Araszkiewicz 
i Katarzyna Rokita-Ładwikowska, 
lekarz medycyny estetycznej - Jo-
lanta Wiśniewska oraz koordyna-
tor medyczny Paulina Zajkowska-
Pauba. Mam nadzieję, że o nikim 
nie zapomniałam…

artVein i instytut babiana razem?

Tak, w tym roku powiększyliśmy 
siedzibę firmy o kolejne pomiesz-
czenia, by nie rozdzielać marek. 
Chcemy nadal działać wspólnie. 
Uzupełniamy swoje kompetencje, 
tworzymy dzięki temu zespół, który 
jednocześnie dba o zdrowie i trosz-
czy się o urodę. Takie było moje 
założenie, kiedy kilka lat temu two-
rzyłam przy Poradni Chirurgii Na-
czyniowej markę beauty. 

Dużo nowości! 

To ciągły rozwój. Nowe gabinety, 
kolejni konsultanci, zabiegowcy, 
dodatkowe urządzenia i co za 
tym idzie bogatsza oferta. Ostatni 
zakup to primelase® - innowa-
cyjny laser do depilacji, po kilku 
miesiącach mogę już powiedzieć 
- mój strzał w dziesiątkę. Klien-
ci są bardzo zadowoleni z efek-
tów zabiegu. Szybki, bezbolesny 
i efektywny. Wykazuje wysokie 
bezpieczeństwo. W chirurgii na-
czyniowej wprowadziliśmy na-
tomiast niedawno nową metodę 
zamykania zmian żylnych - klej. 
To małoinwazyjny system, który 
polega na kontrolowanej i bez-
bolesnej aplikacji preparatu do 
światła nieprawidłowo działającej 
żyły. Pozwala na przeprowadzenie 
zabiegu w krótkim czasie, z na-
tychmiastowym rezultatem i sku-
tecznością na poziomie 97%. 

Jakie plany na przyszłość?

Wciąż uczymy się czegoś nowego. 
Każdy z nas jest głodny wiedzy - 
taka grupa ;) Dzięki temu nie bra-
kuje pomysłów na kolejne lata. 
Przed nami finał kampanii „Pięk-
no niejedno ma imię”, którą reali-
zujemy dzięki Fundacji Wspiera-
nia Rozwoju Medycyny ANIZJA. 
Z przyjemnością podzielę się 
z Państwem jej rezultatami.

Z Agnieszką Kośnik-Zając, 
założycielką Instytutu 
BABIANA rozmawia 
Zdzisława Mochnacz.
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Kreacje Tomasza Olejniczaka w połączeniu z kolacją przygo-
towaną przez Szefa Kuchni Hotelu Haffner Michała Zawie-
rzeńca stworzyły wyjątkową atmosferę, otwierającą letni sezon 
w Sopocie. 
23 czerwca na plaży Hotelu Haffner w Sopocie, przy wejściu nr 
14, odbyła się kameralna kolacja Fashion&Food. Kolacja została 
przygotowana przez Szefa Kuchni Hotelu Haffner Michała Za-
wierzeńca. Na talerzach gości pojawiły się typowo letnie menu: 
m.in. chłodnik litewski z płatkami białych kwiatków i smakowym 
kawiorem,  dorsz z makaronem ryżowym, żelem miętowo – li-
monkowym i szparagami, a na deser mus z białej czekolady 
z bergamotką i świeżymi malinami, przygotowany przez mistrza 
cukiernictwa Michała Wiśniewskiego – Szefa Cukierni Hotelu 
Haffner. Inspiracje do propozycji kulinarnych stanowiły kreacje 
autorstwa Tomasza Olejniczaka. Właściciel marki Tomaotomo 
przyjechał do Sopotu ze swoją najnowszą kolekcją. 

„Fashion&Food to wyjątkowe wydarzenie, na którym próbujemy 
połączyć świat mody i kuchni. Kiedy idziemy na kolację, zawsze 
zastanawiamy się, co na siebie włożyć. Moim zdaniem powinni-
śmy pomyśleć o tym, co będziemy mieli na talerzu, by wiedzieć 
w co się ubrać” – tłumaczy Liza Taste, dziennikarka, pomy-
słodawczyni kolacji Fashion&Food, która również prowadziła 
wydarzenie.
„Było to dla nas niezwykłe doświadczenie połączyć świat mody 
Tomasza Olejniczaka oraz smaki kuchni Hotelu Haffner. To ka-
meralne widowisko, jakie udało mam się stworzyć spotkało się 
z dużym aplauzem ze strony zaproszonych gości. Uczestnicy 
kolacji degustowali dania będącymi kulinarnym odzwierciedle-
niem prezentowanych projektów” - mówi Marlena Kędzierska, 
Marketing Manager Hotelu Haffner.

Fashion&Food 2017
Sopocki Hotel Haffner zainaugurował sezon wakacyjny 2017 w wielkim stylu. Fashion&Food 
to impreza, która łączy pozornie niezwiązane ze sobą światy: modę i kuchnię. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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W sobotę 01.07 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody Dia-
mentowego Klapsa Filmowego. Galę poprowadził Tomasz Raczek, 
a prestiżową nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Maciej 
Stuhr. Wśród zaproszonych na galę gości spotkać można było 
Borysa Szyca, Katarzynę Figurę, czy Artura Żmijewskiego. Impre-
za jednocześnie zainaugurowała najdłuższy wakacyjny festiwal 
filmowy – Visa Kino Letnie. Festiwal. Do końca sierpnia, sopockie 
molo stanie się kinową salą dla mieszkańców Trójmiasta i turystów, 
wieczorami emitując popularne filmy fabularne. 

Diamentowy Klaps 
dla Macieja Stuhra

Gdańsk Business Run to 
druga edycja charytatyw-
nego biegu sztafetowego 

organizowanego przez Fundację Poland Business Run 
oraz przedsiębiorców z Trójmiasta. Bieg startuje 3 
września o godz. 10:30, a trasa biegnie wokół ECS-u. 
Drużyny wystawiane przez lokalny biznes wspólnie 
startują, aby pomóc w sfinansowaniu protezy biego-
wej dla studenta Politechniki Gdańskiej.  Projekt nie 
tylko otrzymał Honorowy Patronat Prezydenta Miasta 
Gdańska oraz Pracodawców Pomorza, ale jest również 
aktywnie wspierany przez lokalnych przedstawicieli 
świata sportu i show biznesu. Podobnie jak w zeszłym 
roku, Ambasadorkami biegu zostały Iwona Guzowska 
oraz ultrabiegaczka Małgorzata Szydłowska. Do tego 
grona dołączyli także tancerka Magdalena Soszyńska 
oraz aktor Tomek Ciachorowski. Wszystkich spotkamy 
na starcie Gdańsk Business Run. 
Magda Soszyńska: „Bieg Poland Business Run to wspa-
niała inicjatywa. Nie jest to pierwszy raz, kiedy będę 
miała przyjemność brać w nim udział i wspierać całą 
akcję. To wielki zaszczyt i ogromna frajda, że mogę 
być ambasadorką biegu. Tym bardziej że tańczyłam w 
"Tańcu z gwiazdami" z Jaśkiem Melą, zatem temat jest 
mi bardzo bliski. Działam charytatywnie z uwagi na cel 
oraz ogromne zaangażowanie wielu wspaniałych osób 
wokół tego projekt. Sama lubię pomagać ludziom, taka 
jestem. Wiem, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Mam 
pojemne serce i naturalnym jest dla mnie niesienie 
pomocy. Dostaję od losu bardzo dużo, więc niech mój 
udział w tej akcji będzie podziękowaniem za wspaniałą 
codzienność, którą mogę się cieszyć i za to, że jestem 
szczęśliwa”.

Kto wspiera 
Gdańsk 
Business Run?

Książę William i księżna 
Kate wraz z dziećmi od-
wiedzili Pomorze. Brytyjska 
para książęca wylądowała 
na warszawskim Okęciu 
w poniedziałek 17 lipca. 
W stolicy powitał ich 
prezydent Andrzej Duda 
z małżonką. Po oficjalnym 

spotkaniu i obiedzie książęca para zwiedzała Krakowskie Przedmieście 
i Muzeum Powstania Warszawskiego. Kolejny dzień wizyty miał miejsce 
na Pomorzu. Książę William i księżna Kate zwiedzili niemiecki obóz kon-
centracyjny Stutthof w Sztutowie, gdzie oddali hołd ofiarom nazizmu. 
W Gdańsku uroczyście powitał ich w Dworze Artusa prezydent Paweł 
Adamowicz, który wręczył pamiątkowy, bursztynowy prezent. W pro-
gramie wizyty znalazł się także spacer wokół Fontanny Neptuna, wizyta 
w Teatrze Szekspirowskim i w Europejskim Centrum Solidarności.

Książęca para 
odwiedziła Gdańsk
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Dzień w Rzymie rozpoczynamy od małej, czarnej kawy i spa-
ceru po moście Febrycjusza, skąpanym w pierwszych pro-
mieniach wschodzącego słońca. Mało który młody człowiek, 
wracając nad ranem z imprezy, zdaje sobie sprawę, że kroczy 
po moście wzniesionym w 62 roku p.n.e. Na placu Campo de 
Fiori o świcie rozstawiają się stragany z owocami, warzywami, 
rybami i typowo włoskimi specjałami, jak czarne i białe trufle, 
oliwy oraz naturalne mydła. Miejsce zamienia się w jazgoczący 
targ, by wieczorem znów powrócić do swego romantycznego 
oblicza, gdzie ukochanej koniecznie trzeba kupić kwiaty i za-
prosić na rzymskie pene, czyli makaronowe rurki z truflami 
i rukolą.
Życie nocne i najbardziej popularne kluby, gdzie nie trze-
ba zostawić majątku, by dobrze się bawić i nie być głodnym, 
znajdują się na Transtevere i Testaccio. O ile pierwsza nazwa 
jest wszystkim znana jako Zatybrze, czyli dzielnica po drugiej 
stronie Tybru, o tyle druga stanowi niewiadomą dla turystów, 
ponieważ nie piszą o niej przewodniki.
Testaccio to najstarsze miejsce wiecznego miasta, gdzie funda-
menty kamienic powstawały jeszcze w czasach cesarstwa rzym-
skiego. Dziś można tu najtaniej w mieście wypić kawę, zjeść 

obiad. Schronienie przed palącym słońcem znaleźć można je-
dynie w parkach, pod rozłożystymi palmami i parasolem gałęzi 
sosny śródziemnomorskiej. Zatybrze to najbardziej klimatycz-
ne miejsce w Rzymie. To dzielnica, w której toczył się miłosny 
wątek „zakochanych w Rzymie”. To tu można zjeść najlepszą 
pizzę z grillowanym bakłażanem, pomidorami, rukolą i leśny-
mi grzybami. Prawdziwie rzymskie smaki. To tu na sznurkach 
między kamienicami suszy się bielizna, jakby świat zatrzymał 
się w miejscu. Rzym to żywa lekcja historii, Forum Romanum, 
Panteon, Watykan, setki kościołów, pałacy. Ruiny starożytnych 
term, pierwszych w świecie, w których kupcy dobijali targów, 
a myśliciele wymieniali poglądy o kształcie wszechświata. 
Wszystkie wodne akwedukty wznoszone na terenie całego ce-
sarstwa od Sahary po Wyspy Brytyjskie tu kończyły swój bieg.
Mówi się do dziś, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i jest 
w tym sporo prawdy, bo nie można nie przybyć tu choć raz 
w życiu. Kiedy najlepiej to zrobić i jak? Wiedzą to specjali-
ści w naszych biurach, do których gorąco zapraszam. Cieka-
wym świata polecam nasz facebookowy fanpage: „Podróże 
i My” https://web.facebook.com/podrozeimy/. Spotkajmy się 
w trasie.

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

Zakochani 
w RZymie

Woody Alen rozkochiwał swoje filmowe postaci w Rzymie i w sobie nawzajem. Włoska stolica jest 
monumentalna, niepowtarzalna, jedyna taka. Najlepsze, co można tu zrobić, to powłóczyć się bez 
pośpiechu, bez celu dla przyjemności, rozkochując się w uliczkach, miejskim gwarze, zacienionych 

parkach, fontannach, a nade wszystko we włoskiej kuchni.



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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Morski Festiwal Komediowy 2017 rozpocznie się 25 lipca Teatralnym Recitalem 
Inauguracyjnym, na plaży przy hotelu Haffner (Sopot, wejście nr 14). Festiwal 
organizowany jest we współpracy z Krakowskim Teatrem Komedia, który na 
tę okoliczność przygotował aż pięć zróżnicowanych spektakli. Wśród nich ko-
media typowo małżeńska - „Trzy razy łóżko i... Teściowa wszystkich Polaków”, 
a także adaptacja „Mąż i Żona”- Aleksandra Fredry. Na letnich deskach teatral-
nych można będzie zobaczyć m.in. Jana Jakuba Należytego, Julitę Kożuszek, 
Dariusza Gnatowskiego oraz innych aktorów z Krakowskiego Teatru Komedia. 
Wydarzenie potrwa do 30 lipca.

Morski Festiwal 
Komediowy 
w Hotelu Haffner
To wakacyjna propozycja dla miłośników teatru. Sopocki hotel za-
prasza do oglądania spektakli na plaży pod hasłem: „Włóż klapki – 
przyjdź do teatru”

Ulice Gdańska zamieniły się w sceny teatralne. 
W połowie lipca na terenie Dolnego Miasta i Starego 
Przedmieścia zorganizowano 21 edycję Międzyna-
rodowego Festiwalu Teatrów Plenerowych i Ulicz-
nych „Feta”. W ramach czterodniowego festiwalu 
na gdańskich ulicach zaprezentowano łącznie 70 
spektakli 28 teatrów z 12 krajów. Ważnym punktem 
wydarzenia był m.in. spektakl "Carbón Club" hisz-
pańskiej grupy Markeliñe, który w nietypowy i żarto-
bliwy sposób skupił się na temacie śmierci górników 
z perspektywy ich rodzin, publiczność porwał także 
przejmujący spektakl poznańskiego Biura Podróży 
"Silence. Cisza w Troi". Najbardziej widowiskowym 
i barwnym punktem programu był jednak występ 
włoskiego aktora i komika - Leo Bassiego, który 
brawurowo i skutecznie hipnotyzował publiczność 
i wspólnie z nią zwodował monstrualną, 15-metrową 
zółtą kaczkę na wodach Motławy.

Teatry 
opanowały 
miasto
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W tym roku, mamy 18. odsłonę renomowanego cyklu 
regat, po raz piąty wspieraną przez Volvo.
Podczas regat, w Gdyni wystartowało ponad 1000 
żeglarzy z 34 krajów. Na morzu zobaczyć można 
było medalistów świata i Europy, juniorów, seniorów, 
a także amatorów i osoby niepełnosprawne. Zawod-
nicy startowali w różnych kategoriach, począwszy od 
windsurfingu, przez jednostki jedno i dwu osobowe, na 
jachtach i katamaranach skończywszy. Dla zwycięz-
ców przygotowano 280 medali, 150 pucharów, a także 
dodatkowe wyróżnienia. Przedstawiciel Volvo Cars 
Polad, Stanisław Dojs zapewnia, że podczas tegorocz-
nej imprezy nie zabrakło również atrakcji na lądzie: 

„Przygotowaliśmy atrakcje motoryzacyjne i kulinarne. 
Zaprezentujemy nasz najnowszy model  S90, pokaże-
my szwedzkie filmy w ramach kina letniego, a także 
postawimy Fika Cafe, serwującą pyszną kawę i cyna-
monowe ciasteczka”.  Jedną z atrakcji Volvo Gdynia 
Sailing Days są także warsztaty kulinarne prowadzone 
przez finalistki programu MasterChef: Karinę Zuchorę 
oraz Sylwię Chrzanowską, prowadzone w ramach kuli-
narnej platformy edukacyjnej Electrolux.  Dzięki takim 
działaniom, Volvo Sailing Days w tym roku trafiło nie 
tylko do fanatyków żeglarstwa, ale także do wszyst-
kich mieszkańców Trójmiasta oraz odwiedzających 
Gdynię turystów.

Volvo Gdynia 
Sailing Days
280 medali, 150 pucharów, ponad 1000 żelgarzy z 34 
krajów. W lipcu Gdynia, przez trzy tygodnie żyje naj-
większym wydarzeniem żeglarskim w Polsce – Volvo 
Gdynia Sailing Days. 

TEKST: Marta Jundziłł  | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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W sumie razem z osobami towarzyszącymi trzy pomorskie pola golfowe gościły 
około 370 osób, najwięcej w historii tych zawodów. Zmagania główne przeprowa-
dzono na dwóch  polach, tj. Sierra Golf Club – rywalizacja w formacie netto ( Cup) 
i Postołowo Golf Club – rywalizacja w formacie brutto (Championship). Dodatko-
we zawody – President’s and Ladies’ (w formacie stableford netto) odbyły się na 
polu Tokary Golf Club. 
W wyniku trzydniowej rywalizacji wyłoniono zwycięzców w kategoriach druży-
nowych. W kategorii netto najlepiej spisali się przedstawiciele Portugalii (841 
uderzeń). Na drugim miejscu uplasowali się Węgrzy (854 uderzenia). Jeżeli chodzi 
o kategorię brutto, to na najwyższym stopniu podium stanęli reprezentanci Wiel-
kiej Brytanii. Świetnie też spisali się przedstawiciele Włoch i Finlandii.
Obie polskie drużyny zajęły jedenaste miejsce, co należy odnotować jako najwięk-
szy sukces w dotychczasowych występach. W kategoriach indywidualnych najlep-
si okazali się Włoch Lorenzo Santori (brutto) i reprezentant Luksemburga Gregor 
Dalrymple. Warto nadmienić, że uczestnicy zmagań byli pod wrażeniem organiza-
cji turnieju i doskonałego przygotowania infrastruktury golfowej w Polsce.

Udany występ 
Polaków
Na Pomorzu rozegrany został turniej stowarzyszeń golfistów 
seniorów. The ESGA Championship & Cup 2017 Poland zgromadził 
najlepszych golfistów seniorów należących do dwudziestu trzech 
europejskich stowarzyszeń seniorskich.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIE: Dorota Kozakiewicz-Lejderman
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Udane występy młodych polskich juniorów – Michała Mikuły oraz 
Daniela Michalskiego, zdobywających swoje pierwsze punkty ATP 
udowodniły, że turnieje tej rangi są potrzebne polskiemu tenisowi. 
Wypełnione trybuny na finale pokazały natomiast, że publiczność 
czeka na prawdziwe emocje sportowe.
Organizatorzy turnieju, właściciele firmy BMC Budujemy Twoje 
Marzenia, zadbali o wydarzenia towarzyszące. W akcji „Wycieczka 
w Świat Tenisa” wzięło udział blisko pięćset dzieci z gdyńskich 
szkół i przedszkoli, zorganizowano również turniej dla przed-
stawicieli lokalnego biznesu. W ramach biznesowego turnieju 
deblowego ProAm toczono zacięte pojedynki, a na zakończenie 
wszyscy uczestnicy zostali aby dopingować mecz półfinałowy 
Pawła Ciasia z Markusem Erikssonem. Zwycięzcy turnieju ProAm 
w nagrodę mieli możliwość rozegrania meczu z Mariuszem Fyr-
stenbergiem w parze z młodym (13 lat), trójmiejskim zawodnikiem 
Filipem Pieczonką.
Zwycięzcą mistrzostw, podczas niedzielnego finału okazał się 
faworyzowany Markus Eriksson, który pokonał młodego Czecha 
Robina Stanka 7:5 6:1. Szwed udowodnił, że jego najwyższe roz-
stawienie w turnieju nie było przypadkiem.

Tenisowe 
zmagania
w Gdyni
Zawodowy tenis powrócił na korty Arki 
Gdynia. Pierwsza edycja BMC Gdynia 
Open 2017 Międzynarodowych Mistrzostw 
Gdyni w Tenisie przeszła do historii. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski 
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Od jak dawna interesuje się Pan żużlem?
Jestem fanem przede wszystkim sportów motorowych. 
Na meczu żużlowym pierwszy raz byłem kiedy miałem 
pięć lat, wówczas mecze odbywały się jeszcze na Stocz-
ni Gdańskiej. Mój syn rozpoczynał również jako jeden 
z pierwszych mini żużlówkę, właśnie tutaj na stadionie. 
Jednak po czasie stwierdził, że bardziej interesuje go 
motocross. W motocrossie zdobył 9 tytułów Mistrza Pol-
ski. Jak widać, od dziecka jestem z tymi sportami bardzo 
mocno związany, nie tylko ja, ale także moja rodzina. 

co w żużlu daje najwięcej satysfakcji, a co jest najtrudniej-
sze w prowadzeniu klubu żużlowego?

Historia jest skomplikowana i złożona. Klika lat temu zosta-
łem poproszony przez Prezesa tego klubu o współuczest-
nictwo i sponsoring. Nie przypuszczałem, że tak szybko 
zostanę głównym sponsorem. Moje założenia dotyczyły 
pomocy finansowej klubu, w czasie kiedy było to bardzo 
potrzebne. Niestety, w niedługim czasie doszło do upad-
ku klubu. Wiedząc, że moje nazwisko było z nim bardzo 
mocno związane, rodzinnie postanowiliśmy, aby oczyścić 
złe skojarzenia związane z klubem. W ten sposób go prze-

Z Tadeuszem Zdunkiem, Prezesem Grupy Zdunek 
oraz Prezesem Zarządku GKŻ Wybrzeże Gdańsk, 
rozmawia Zdzisława Mochnacz.

 ZDjĘcIA: Andrzej Gaj

Pasja 
MUSI BYĆ ZAWSZE
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jąłem. Zaledwie pół roku wystarczyło mi, by odbudować 
bardzo dużą wiarygodność. Obecnie jesteśmy jednym 
z najbardziej autentycznych klubów w Polsce.  Zdobyli-
śmy mistrzostwo drugiej ligi. W ubiegłym roku pierwsza 
liga. W tym roku walczymy o awans do Extra Ligi. Naszym 
celem jest to, aby gdański klub, po wielu latach awansów 
i spadków został już na stałe w Extra Lidze. Mamy bar-
dzo mocny zespół i nasze szanse również są spore. We 
wszystkich kategoriach, zarówno młodzieżówki, jak i se-
niorów jesteśmy bardzo wysoko notowani. Warto dodać, 
że przy tym wszystkim nie dysponujemy wysokim budże-
tem. Staramy się bardzo racjonalnie gospodarować tym 
co mamy, nie generować niepotrzebnych kosztów.
Biuro jest bardzo skromne, a pracująca ekipa mała, w do-
datku w większości pracujemy społecznie. Dzięki temu, 
wszystkie pieniądze, którymi dysponujemy, możemy 
przeznaczać na sport. 

Proszę opowiedzieć o związku żużla z Grupą Zdunek.
Od tego sezonu gdańscy żużlowcy jeżdżą pod nazwą  Zdu-
nek Wybrzeże Gdańsk  co jest ściśle powiązane z reklamą 
i promocją Grupy Zdunek.
Stworzyliśmy firmę Grupa Zdunek, która reprezentuje 
kilka marek na terenie trójmiasta. tym samym, posta-
wiliśmy na promocję wszystkich marek jako całości. Wy-
korzystując prawo synergii, wszystkie firmy składają się 
na reklamę Grupy Zdunek.  Zdunek Premium, Zdunek 
KMJ, Zdunek P.H.U czy też samo Zdunek: wszędzie jest 

nazwisko, dzięki czemu zyskujemy spójność i jednoznacz-
ne skojarzenie. Na ten moment mamy osiem punktów, 
w których sprzedajemy samochody, autoblacharnię, kil-
ka autohandli.
 

 A co przyniesie przyszłość? jakie plany ma Grupa Zdunek?
W tym roku wyburzyliśmy praktycznie cały Renault Gdy-
nia i przebudowujemy salon w najnowszych standardach 
Renault. taki sam plan jest przewidziany dla salonu Re-
nault w Gdańsku. inne plany zobaczymy, czas pokaże. 
Przygoda z Nissanem pokazała nam, że są również możli-
wości współpracy z innymi markami.
Nie mówimy oczywiście na ten temat ostatniego słowa, 
jednak aby doszło do realizacji kolejnych połączeń po-
trzebna jest odpowiednia chęć współpracy przy zacho-
waniu wysokich standardów. Na rynku polskim cały czas 
następuje konsolidacja. Aktualnie 50 największych pol-
skich firm przy 1000 firm dealerskich sprzedaje ponad 50 
% samochodów. Dlatego szczególnie w większych mia-
stach firmy się konsolidują. Powstają duże grupy dealer-
skie, które dostarczają coraz większą ilość samochodów. 
ta potrzeba wynika również z narastających kosztów pro-
wadzenia salonów oraz ich kosztów modernizacji, które 
są wymagane dla zachowania najwyższych standardów 
światowych. Duży wpływ na zamiany ma również następ-
stwo przejęcia poszczególnych firm. Z Renault współ-
pracę rozpocząłem mając 36 lat.  Byłem bardzo młody, 
większość moich kolegów w tej branży była po 50. czy 
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Podczas ósmego Ogólnopolskiego Kongresu Dealerów 
Samochodów  w Rawie Mazowieckiej, przyznano Na-
grody Rynku Dealerskiego w dziewięciu kategoriach. 
Nagroda za Najlepszą inicjatywę Marketingową Roku 
otrzymała gdańska Grupa Zdunek. 
Grupa Zdunek doceniona została za całokształt działań 
marketingowych w roku 2016, a także za konsekwencję 
w budowaniu marki i wizerunku firmy. Gdański dealer 
w 2016 roku prowadził efektywne działania promo-
cyjne (jest sponsorem gdańskiej drużyny żużlowej), 
wykazywał też ponadprzeciętną aktywność w mediach 
społecznościowych (sam profil BMW Zdunek posiada 
ponad 13 tysięcy fanów). Oprócz tego Grupa Zdunek 
jest zaangażowana w liczne regionalne wydarzenia 
i inicjatywy (m.in. partnerstwo przy Sopot Super Hit 
festiwal). Grupa Zdunek zdobyła nagrodę w kategorii 
Najlepsza inicjatywa Marketingowa Roku już po raz 
drugi. Pierwszy raz Grupie Zdunek udało się wygrać trzy 
lata temu. Wówczas gdański dealer samochodowy wy-
różniony został za sponsoring filmu „Czarny Czwartek. 
Janek Wiśniewski Padł”. 
Nagrody Rynku Dealerskiego powstały po to, by na-
grodzić najlepszych i najbardziej pomysłowych deale-
rów z Polski. O przyznaniu nagród w danej kategorii 
zadecydowała Kapituła Nagród Rynku Dealerskiego 
(75 procent wagi), a także internetowe głosowanie (25 
procent wagi).

nagroda rynku 
dealerskiego 2017 
dla gruPy zdunek

fo
t. 

m
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

60. Z czasem przychodzi czas przekazania firm, ale 
zdarza się, że nie ma komu. Dzieci nie zawsze chcą 
przejąć firmy po rodzicach.
 

czym jest dla pana sport? Pasją? Pracą? Pokorą?
Pasja musi być zawsze, bez tego nic nie zadziała.
Praca mówi sama za siebie. Bez pracy nic nie 
osiągniesz.
Co do pokory, mogę powiedzieć, że już teraz wiemy, 
że jest również bardzo ważna. Nie wykazaliśmy jej 
jakiś czas temu wobec drużyny przeciwnej, u której 
na ich stadionie wygraliśmy z łatwością, natomiast 
u siebie dostaliśmy tzw. „ niezłe lanie”. Sam ostrze-
gałem swoich zawodników, że nie lekceważy się ja-
kiegokolwiek przeciwnika. Przez całe życie wolałem 
kogoś przecenić niż nie docenić. Zawodnicy postąpili 
inaczej i mam nadzieję, że z tej lekcji wyciągnęli od-
powiednie wnioski. 

czy sport może pomóc reklamie?
Zgodzę się z tym,  że sport jest bardzo dobrą formą 
reklamy. Jest to jeden z lepszych nośników. Wszech-
obecne media, prasa, radio, telewizja oraz  inter-
net  pozwalają na to, by dotrzeć do jak największej 
liczby odbiorców.
We własnej firmie cały czas unaoczniam, że żużel 
to nie tylko moje hobby, a przede wszystkim jeden 
z lepszych nośników reklamowo –marketingowych.
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 W codziennym kontakcie z klientem biznesowym, często 
dostrzegamy, że jest on skoncentrowany wyłącznie na wy-
negocjowaniu najniższej ceny, uwzględniającej maksymal-
nie duży upust – twierdzi Błażej Czaplicki, Doradca Klienta 
Biznesowego w toyota Walder – Staramy się zmienić takie 
podejście do zakupu pojazdu, uświadamiając Klienta na 
temat całkowitych kosztów, jakie będą generować jego sa-
mochody. A składają się na nie m.in. koszty paliwa, serwi-
su, ubezpieczenia oraz te związane z utratą wartości auta.
Nasi Klienci mają świadomość, że posiadanie toyoty jako 
samochodu firmowego wiąże się z oszczędnościami na 
każdym kroku. Poczynając od atrakcyjnych pakietów wy-
posażeniowych w konkurencyjnych cenach, przez elastycz-
ne formy finansowania, oferty specjalne, niskie zużycie 
paliwa czy rzadkie wizyty w warsztatach, a kończąc na wy-
sokiej wartości odsprzedaży – kontynuuje Błażej Czaplicki  
– suma rzeczywistych wydatków w całym okresie użytko-
wania toyoty jest nieporównywalnie niska.
to jednak nie wszystko. firma toyota Walder od przeszło 
25-ciu lat swojej działalności utożsamiana jest z najwyższą 

jakością obsługi oraz troską o bezpieczeństwo w trakcie 
użytkowania pojazdów – przypomina Aneta Janczewska 
– Marketing Manager w toyota Walder  - Przejawem tej 
troski jest między innymi stworzenie dla naszych Klientów 
Biznesowych okazji do wzięcia udziału w porównawczych 
testach samochodów pod kątem bezpieczeństwa aktyw-
nego. Każdy uczestnik organizowanych przez nas testów, 
będzie miał możliwość sprawdzić jak samochody różnych 
marek zachowują się w sytuacjach awaryjnych. 
Pojazdy są testowane na specjalnie wyznaczonych trasach 
przystosowanych do tego typu szkoleń. Uczestnicy sami 
prowadzą samochody i osobiście mogą przekonać się 
jak działają w nich systemy bezpieczeństwa aktywnego. 
Sprawdzają w jak wielkim stopniu pomagają one kierowcy 
opanować sytuację awaryjną, która może go spotkać na 
drodze. Całość szkolenia nadzorują instruktorzy z profesjo-
nalnej szkoły jazdy, którzy czuwają nad bezpieczeństwem 
uczestników podczas przeprowadzania testów. 
Więcej na temat oferty dla biznesu oraz testów porównaw-
czych samochodów na stronie www.toyota-dla-firmy.pl

z ToyoTa Walder
Klienci, którzy rozważają zakup samochodu firmowego szukają 
najkorzystniejszej oferty, skrojonej na miarę potrzeb swojej firmy. 

TESTY PORóWNAWCZE 
SAMOCHODóW DLA FIRM

TEKST: Rafał Korbut| ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Na rynku pojawił się nowy model powerbanku - 
D16750 firmy ADATA. Urządzenie ma ogniwa o łącznej 
pojemności 16750 mAh, które pozwolą na kilkukrotne 
naładowanie baterii telefonu. Producent kieruje urzą-
dzenie do osób, które szukają niezawodnego sprzętu 
na długie wakacyjne wędrówki, stąd właśnie duża 
odporność urządzenia. Powerbank zamknięto bowiem 
w mocnej, wodoszczelnej obudowie z aluminium. 
Powerbank ma dwa porty USB i jest w stanie podać 
prąd o maksymalnym natężeniu do 3,4 A. Producent 
będzie oferował urządzenie do sprzedaży w kolorze 
niebieskim, srebrnym i zielonym, Nowy sprzęt firmy 
ADATA jest zgodny z normą IP67, co w praktyce ozna-
cza pyłoszczelność i odporność na zanurzenie w wo-
dzie do głębokości 1 metra przez 30 minut. Ciekawym 
dodatkiem do powerbanku jest latarka LED.

Marka LG wprowadza na polski rynek smartfona Q6. 
Urządzenie, które jest mini wersją telefonu LGG6 razem 
z polską premierą zadebiutuje na całym świecie.
Sercem nowego telefonu będzie procesor Qualcomm 
Snapdragon 430, wspomagany przez 3 GB pamięci 
RAM, urządzenie będzie miało panoramiczny ekran 
o proporcjach ekranu 18:9 i aparat fotograficzny 13 

Mpix, który zlokalizowano z tyłu obudowy.

Nowy 
smartfon

Do nowej linii bezprzewodowych soundba-
rów Sound+ marki Samsung dołączył  model 
HW-MS6500. Urządzenie wyróżnia się wyso-
kiej jakości dźwiękiem, a dzięki zakrzywionej 
konstrukcji  stanowi idealną parę dla tele-
wizorów Samsung QLED TV i UHD Premium 
z zakrzywionym ekranem.Soundbar HW-
MS6500 to urządzenie dla użytkowników, 
którzy poszukują wysokiej jakości dźwięku 
i kompaktowej konstrukcji typu „One body”. 
W tym rozwiązaniu głośnik niskotonowy 
jest wbudowany w listwę głośnikową, dzięki 
czemu soundbar zajmuje mało miejsca, 
oferując jednocześnie pełnię filmowych 
i muzycznych doznań. HW-MS6500 to ko-
lejny soundbar, który powstał w Audio Lab 
- laboratorium audio firmy Samsung w Los 
Angeles. Zastosowano w nim rozwiązania 
i funkcje, które pozwolą osiągnąć  świetne 
efekty audio w domowym salonie.

Samsung MU8002 to nowa seria te-
lewizorów Premium UHD (4K) mark 
Samsung, które właśnie wchodzą do 
sprzedaży. Widzowie, którzy oczekują 
wysokiej jakości obrazu, wygodnej 
i intuicyjnej obsługi oraz bogatej funkcjo-
nalności Smart TV mogą wybrać model 
najlepiej dopasowany do swoich prefe-
rencji – w ramach linii MU8002 dostępne 
są telewizory z płaskim ekranem o prze-
kątnej 49, 55, 65 i 75 cali.
Urządzenia zostały wyposażone w 10-
bitowy ekran, który zapewnia ponad  mi-
liard odcieni kolorów oraz w technologie 
i rozwiązania odpowiadające za wysoką 
jakość obrazu. Modele o przekątnych 
ekranu 49, 55 i 65 cali oferują HDR 1000, 
a  75MU8002 – HDR Extreme, dzięki 
czemu kolory są nasycone i rzeczywiste, 
a poziom odwzorowania szczegółów 
jest równie dobry w jasnych i ciemnych 
scenach. Technologia Dynamic Crystal 
Colour, która zapewnia wierne odwzoro-
wanie barw i subtelne przejścia tonalne 
pozwala wydobyć nawet drobne różnice 
w kolorze, dzięki czemu ulubione progra-
my zobaczymy w nowej odsłonie. Silnik 
UHD Remastering Engine automatycznie 
analizuje i remasteruje materiał źródło-
wy, aby uzyskać jakość najbliższą tej, 
jakiej chciał twórca obrazu.

Na rynku pojawił się Volterman, czyli na-
szpikowany elektroniką inteligenty portfel. 
Lista możliwość portfela jest imponująca, 
za jego pomocą można naładować telefon 
(portfel pełni funkcję powerbanku) przewo-
dowo lub bezprzewodowo, zrobić zdjęcie 
(np. złodziejowi, którzy zabierze nam ten 
przedmiot) i możliwość znalezienia zgubio-
nego portfelu. W tym ostatnim przypadku 
pomoże alarm, który zadziała po połączeniu 
portfelu ze smartfonem przez bluetooth 
i w przypadku, gdy jedno z urządzeń znaj-
dzie się poza zasięgiem drugiego. Inne moż-
liwości inteligentnego portfela to wbudo-
wany moduł GPS i możliwość zastosowania 
portfela jako hot-spotu Wi-Fi. Inteligentny 
portfel jest także wodoodporny i ma kla-
syczny, elegancki wygląd.

Telewizor 
dla wymagających

Powerbank 
na wakacyjne 
podróże

Zakrzywiony 
soundbar

Inteligentny 
portfel






