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Przed Państwem kolejny numer magazynu Express 
Biznesu.
Lekturę numeru proponujemy rozpocząć od wy-
wiadu z Jackiem Pauli, Burmistrzem Skarszew. Inna 
i równie interesująca rozmowa, która została opubli-
kowana w aktualnym numerze to wywiad z dyrek-
torem sprzedaży Hotelu Szafir w Jastrzębiej Górze. 
Nasz rozmówca opowiada m.in. o biznesowej ofer-
cie obiektu, zapowiada także plany jego rozbudowy 
i zwiększenia standardu.
Ważne punkty aktualnego numeru to także ma-
teriał o zmianach personalnych w pomorskich fir-
mach i instytucjach, artykuł o Krajowym Funduszu 
Szkoleniowym i wywiad z szefem Pomorskiego Hur-
towego Centrum Rolno-Spożywczego Renk.
W sierpniowym wydaniu wiele miejsca poświęci-
liśmy także na tematy związane z prawem. W nu-
merze pojawił się więc materiał o nowym prawie 
ochrony danych osobowych, porozmawialiśmy rów-
nież z adwokatem Romanem Nowosielskim o spo-
sobach rozwiązywania sporów biznesowych za po-
mocą arbitrażu.
Co jeszcze można znaleźć w Expressie Biznesu?
Na ostatnich stronach magazynu znalazły się rela-
cje z ważnych wydarzeń biznesowych i sportowych, 
opublikowaliśmy tam wywiad z prezesem Sierra 
Golf Club i felieton Grażyny Paturalskiej, która pod-
powiada, w co się warto ubrać zamiast garnituru. 
Numer zamykają materiały motoryzacyjne i rubryka 
Gadżetomania, gdzie opisujemy najciekawsze no-
winki techniczne.

Zapraszamy do lektury!

Piotr Ruszewski
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Dynamiczny 
rozwój i praca 
dla mieszkańców

ROZMOWA Z JACKiEM PAULi, BURMiStRZEM SKARSZEW

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Jacek Pauli
 

od 2014 roku Burmistrz Skar-
szew. Wcześniej odpowiadał za 
proces rewitalizacji terenów po-

stoczniowych w Gdyni w ramach 
Pomorskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. Był wiceprezesem 
Energa - Operator. Żonaty, ojciec 
dwóch córeczek. Lubi motocykle, 

jazdę konną.

SkarSzewy

 gmina w woj. pomorskim. Prawa 
miejskie uzyskały w 1320 roku. 
Pierwsze wzmianki pochodzą 

z 1198 roku. W 1613 r. połączono 
funkcję starosty skarszewskiego 

i wojewody pomorskiego, w efek-
cie czego stolicą województwa 

pomorskiego zostały Skarszewy. 
Na tutejszym zamku rezydował 

wojewoda.

Skarszewy niezwykle dynamicznie się zmieniają. Jak to się dzieje?
- Przez wiele lat wszyscy czekaliśmy na inwestycje, które dostosują 
naszą infrastrukturę, nasze otoczenie, do wymogów nowoczesności. 
Dzisiaj, bazując na odpowiedzialnej i rozsądnej polityce budżetowej, 
wspartej bardzo dużymi pieniędzmi z Unii Europejskiej i rządu, może-
my rozpocząć czas dynamicznych zmian. Ten rok to czas termomo-
dernizacji obiektów użyteczności publicznej, budowy nowego przed-
szkola, hali widowiskowo - sportowej, wymiany lamp na nowoczesne 
w technologii LED, przygotowań do modernizacji oczyszczalni ście-
ków, budowy kanalizacji sanitarnej w Więckowach, modernizacji sieci 
grzewczej, budowy mieszkań komunalnych, remontów dróg i chodni-
ków, dbałości o czystość gminy i komfort życia Mieszkańców. Jedno-
cześnie przygotowujemy się do największego w historii projektu rewi-
talizacji Skarszew. Dzięki tym działaniom, będziemy mogli żyć w bar-
dziej przyjaznych warunkach. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, że 
Urząd Miejski odnotowuje bardzo dużą liczbę wniosków o wydanie 
warunków zabudowy. Nasi Mieszkańcy budują domy, deweloperzy 
stawiają bloki, zaś - mogę podkreślić - inwestorzy szukają miejsc pod 
centra handlowe. 

Twarde inwestycje zmieniają otoczenie. Ale wiele gmin podkreśla ko-
nieczność inwestycji w oświatę. Jak to wygląda w Skarszewach?

- Budujemy nowe przedszkole, które znacząco poniesie standard pro-
wadzenia zajęć edukacyjnych dla najmłodszych. Skarszewska oświa-
ta otrzymała prawie 9 mln złotych na poprawę jakości kształcenia 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Te działania i nowe 
szanse, są drogą do osiągania sukcesów. 

Jaka jest recepta na sukces takiej gminy jak Skarszewy?
- Dobra współpraca. Wspólne inwestycje, także z powiatem i Urzędem 
Marszałkowskim przynoszą zawsze efekty. Jestem za to wdzięczny. 
Ważne jest to, że nasi przedsiębiorcy, nasz biznes, ma stabilną pozy-
cję, daje nowe miejsca pracy. To Nowe Skarszewy, budowane wspól-
nym wysiłkiem, także dobrą współpracą z radnymi Rady Miejskiej. To 
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także świetny zespół współpracowników, na czele z moim 
zastępcą, Marcinem Byczkowskim. Chciałbym za to ser-
decznie podziękować, to nasza wspólna praca i wysiłek. 
Idziemy w przyszłość z nowymi wnioskami, umożliwiają-
cymi pozyskanie środków UE i stabilnym budżetem, który 
nam to umożliwia. Jest jeszcze bardzo dużo rzeczy do 
zrobienia, zawsze to powtarzam, ale idziemy w dobrym 
kierunku. 

Jak Pan oceni współpracę z przedsiębiorcami?
- Jestem im wdzięczny za nowe inwestycje i miejsca pra-
cy. To rodzinne firmy, ale z wielkimi osiągnięciami. Cie-
cholewski Wentylacje, Feniks, Met - Lak, Heiztechnik, Fol 
- Plast, Honia, Hartuna, Oelrich, KAZ i wiele innych. Po-
wołałem Radę Gospodarczą, która na bieżąco dyskutuje 
w ważnych dla gminy i przedsiębiorców sprawach. Przed 
nami kolejne spotkanie w kwestii budżetu i podatków na 
2018 rok. Rozmowa i wymiana opinii gwarantują wszyst-
kim korzyści w rozwoju otoczenia. Liczymy również, że 
projektowana sieć gazowa przyczyni się, oprócz efektu 
ekologicznego, do poprawy funkcjonowania firm.

Czy wielkie pomorskie firmy są zainteresowane współ-
pracą z gminą?

- Mamy bardzo dobre efekty współpracy z grupą Energa. 
Dzięki wspólnym przygotowaniom, możliwe jest wiele in-
westycji, za które dziękujemy. Nowe lampy, słupy, plano-
wane - inteligentne przejścia dla pieszych - a także więk-
sze działania, o których będziemy wkrótce mówić. 

Ale Skarszewy to nie tylko rozwijający się biznes, ale 
również walory turystyczne? Co jest atutem gminy?

- Z jednej strony mamy wspaniałe warunki przyrodnicze, 
urokliwe lasy i jeziora, bazę turystyczną nad Jez. Borów-

no Wlk. Z drugiej niesamowitą historię, czasami pełną ta-
jemnic, które warto zgłębić. Skarszewy były przez ponad 
200 lat siedzibą wojewodów pomorskich, tutaj pierwszą 
pracę zaczynał Józef Wybicki. Miasto zaś założone zo-
stało przez Zakon Joannitów. Ważne miejsce dla Pomorza 
i Polski. Chcemy wykorzystać wszelkie atuty, aby po pro-
cesie rewitalizacji bardzo mocno promować Skarszewy, 
jako bazę weekendowych wypadów dla mieszkańców re-
gionu i istotny punkt wycieczek Polaków, zwiedzających 
Pomorze. 

A jak zmiany oceniają mieszkańcy?
- Są bardzo energiczni i otwarci, zresztą tzw. kościół 24 
h, wybudowany w ciągu doby na cześć historycznego wy-
darzenia, był zrealizowany wyłącznie przez mieszkańców. 
Dzisiaj w gminie pojawia się bardzo dużo prywatnych in-
westycji, remontów, działań, które są wynikiem wzmac-
niającej się pozycji gminy i wielu inwestycji tutaj realizo-
wanych. Dobra atmosfera, praca na rzecz zrealizowania 
wszelkich zaległości to dobry prognostyk na przyszłość. 

Ale promocja to także imprezy kulturalne i sportowe. Jak 
przygotować, sformatować taki produkt turystyczny?

- To prawda, wszelkie działania w zakresie  nowych inwe-
stycji muszą współgrać z ofertą rozrywki i spędzania wol-
nego czasu. Organizujemy od 3 lat wiele imprez, przywró-
ciliśmy blask Sobótek Skarszewskich, ale są także inne, 
bardzo ciekawe wydarzenia. Warto jednak wspomnieć, 
że oprócz dużych imprez, z dużymi budżetami, ważne są 
także zajęcia w wiejskich świetlicach. Widok dzieci, które 
mogą teraz systematycznie spędzać czas z animatorami 
z Gminnego Ośrodka Kultury daje dużo radości. Praca na 
rzecz gminy ma wiele płaszczyzn. Ostateczny produkt 
będzie efektem wspólnej pracy i opinii wszystkich miesz-
kańców. Zapraszamy do Skarszew!
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Konferencja o nazwie „Biznes nie ma wakacji, czyli jak po-
zyskać klienta w sieci” została zorganizowana w połowie 
sierpnia w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. 
Uczestnicy spotkania wysłuchali czterech wystąpień: E-
reklama- jak złowić nowych klientów w sieci (Łukasz Chołyst, 
ALTE MEDIA), Sklep internetowy – co zrobić, żeby sprze-
dawać więcej? (Tomasz Koszlak, Web24), Social media bez 
tajemnic – jak ich używać i kiedy inwestować w reklamę? 
(Piotr Król, krol.pro) i Monitoring internetu- jak go wykorzy-

stać do celów marketingowych?(Ewa Stachowiak,Sentione). 
Tradycyjnie już, po konferencji zorganizowano loterię wizytów-
kową. Spotkanie zakończył networking.

O internetOwym 
biznesie
Prelegenci związani z Pomorskim Klubem Biznesu opowiedzieli 
o możliwościach rozwijania biznesu w internecie.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: materiały prasowe

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

www.expressbiznesu.p l

biuro@expressy.pl
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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 WAżNE WyZWANiA, A KtO NAJWAżNiEJSZE ZADANiA MA JUż ZA SOBą.

zobacz, kim są!

Nowi prezesi 
w zarządach

PrzemySław Guzow,
dyrektor Gdańskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych

Nowy dyrektor Gdańskiego Zarządu Nie-
ruchomości Komunalnych to absolwent 
studiów doktoranckich na Wydziale Za-

rządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Stu-
diował także w Wyższej Szkole Morskiej 

w Gdyni oraz Szkole Głównej Handlowej. 
Przez ponad dziesięć lat pełnił obowiązki 
dyrektora Centrum Hewelianum, w efek-
tywny sposób pozyskując finansowanie 
unijne na adaptację obiektów służących 

celom publicznym i budując bogatą 
ofertę kulturalno-edukacyjną. W latach 
2002-2007 pełnił funkcję zastępcy bur-
mistrza Malborka ds. finansowych i go-
spodarczych, gdzie koordynował m.in. 

przygotowanie pierwszej emisji obligacji 
komunalnych. Wcześniej pracował jako 

analityk finansowy. 

macieJ kazienko,
prezes WFOŚiGW 

w Gdańsku

Na stanowisko prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Gdańsku powołany 
został pod koniec lipca. Maciej Kazienko 
od ponad dwudziestu lat pracuje w admi-
nistracji publicznej. Dodatkowo aktywnie 

angażuje się w społeczną działalność 
organizacji pozarządowych. Jest absol-
wentem Wydziału Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też 
studia podyplomowe z zakresu audytu 

energetycznego, energetyki odnawialnej 
i inwestycji w odnawialne źródła energii. 
Jeszcze na studiach został asystentem wo-
jewody Macieja Płażyńskiego, a gdy ten 

objął funkcję marszałka Sejmu RP Maciej 
Kazienko był jego asystentem. W latach 
2001-2003 pełnił funkcję dyrektora Biu-
ra Klubu Poselskiego PO w Sejmie RP. 
Następnie był doradcą wicemarszałka 

Senatu RP, Macieja Płażyńskiego. W 2006 
roku został dyrektorem gabinetu woje-
wody Piotra Ołowskiego, a rok później 
pełnomocnikiem marszałka wojewódz-

twa pomorskiego Jana Kozłowskiego. 
Od 2009 roku pracuje na stanowisku 

zastępcy prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku. 

Piotr Dowżenko,
prezes 

Remontowa Shipbuilding 

Ponad 20-letnie doświadczenie zawodo-
we w przemyśle stoczniowym zdobywał 
nie tylko w kraju, ale także w Emiratach 

Arabskich oraz Korei Południowej. 
Nowy prezes spółki Remontowa Shipbu-
ilding to absolwent Politechniki Gdań-
skiej. Od 2005 roku zasiadał w zarzą-

dach różnych podmiotów Remontowa 
Holding. Był także przewodniczącym 

Centrum Badawczo-Rozwojowego Re-
montowa Holding. Od 2010 roku pełnił 
funkcję prezesa zarządu LNG Systems, 

spółki w stoczniowej grupie odpowiada-
jącej za wdrażanie nowych technologii 
związanych z wykorzystaniem skroplo-
nego gazu do napędów i siłowni okręto-
wych. Przypomnijmy, że to już kolejna 
zmiana na stanowisku prezesa Remon-
towa Shipbuilding w ostatnim czasie. 

Zaledwie rok temu stanowisko to objął 
Mateusz Filipp, który przed nominacją 

również był związany z Remontowa 
Holding. Zastąpił on na tym stanowisku 
Andrzeja Wojtkiewicza, który obecnie 
jest dyrektorem Zakładu Nowych Bu-

dów Stoczni Nauta. 



iNwestujesz 
w pracowNików? 

Gdański Urząd Pracy ci w tym Pomoże!
W ROZPęDZONyM śWiECiE POJęCiE ROZWOJU OSOBiStEGO NABiERA NOWEGO ZNACZENiA. tyLKO 
iNWEStUJąC W SiEBiE MOżEMy NADążyć ZA OtACZAJąCyM NAS śWiAtEM, A CZASEM NAWEt GO 
WyPRZEDZić. EDUKACJA JEDNAK KOSZtUJE, NA SZCZęśCiE Z fiNANSAMi MOżNA SOBiE łAtWO 

PORADZić. JAK? ODPOWiEDZią JESt KRAJOWy fUNDUSZ SZKOLENiOWy.

 Dziś chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że raz zdobyta wie-
dza nie wystarczy, aby pozostać atrakcyjnym na rynku pracy.
Współczesna gospodarka w dużej mierze oparta jest na wie-
dzy. Nowe procesy produkcyjne, a także bardzo dynamiczny 
rozwój technologii poniekąd wymuszają na nas ciągłe doskona-
lenie i podnoszenie kwalifikacji. Udział w szkoleniach, kursach 
czy studiach podyplomowych wydaje się więc naturalnym pro-
cesem w budowaniu naszej kariery i silnej pozycji w zakładzie 
pracy. Z drugiej zaś strony, stale się kształcąc, udowadniamy, 
że jesteśmy aktywni, szukamy wiedzy, którą chcemy zaofero-
wać pracodawcy, a to się opłaca... także finansowo. Potwier-
dza to statystyka i niezależne badania. Z najnowszego raportu 

„Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń” przeprowadzonego 
przez firmę Sedlak&Sedlak w  2016 roku, wynika, że pracownicy  
z wykształceniem wyższym magisterskim zarabiali średnio o 20 
proc. mniej niż ich koledzy i koleżanki o podobnym wykształce-
niu, ale z ukończonymi studiami podyplomowymi.
Jeszcze większa dysproporcja jest w przypadku absolwentów 
studiów wyższych licencjackich. Tu różnica wynosi 39,5 proc. 
na korzyść osób, które postanowiły się dokształcić. Pytanie nie 
brzmi więc czy, stawiać na rozwój, ale jak to mądrze zrobić.
W 2014 r. urzędy pracy na terenie całego kraju otrzymały nowe 
i skuteczne narzędzie wspierające rozwój zawodowy w formie 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Umożliwia on pozyskanie 

TEKST: Łukasz Iwaszkiewicz | ZDjĘcIA: GuP/Satel

dzięki kFS 
Laboratorium 
dentyStyczne 
k. antoSzewSki 
zreaLizowało 
SzkoLenie 
poświęcone 
zaSadom pracy 
z ceramiką



dofinansowania do szkoleń, studiów podyplomowych oraz egza-
minów i mogą z niego korzystać zarówno sami pracodawcy, jak 
i ich pracownicy. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych za-
sadach. Najważniejsza z nich dotyczy wielkości dofinansowania, 
o jakie można się ubiegać. W tym roku wynosi ono maksymalnie 5 
000 zł na osobę. W przypadku pracodawców, o taką lub mniejszą 
kwotę ubiegać się mogą jedynie mikroprzedsiębiorstwa, a więc 
firmy zatrudniające nie więcej niż 9 pracowników o rocznym ob-
rocie lub całkowitym bilansie rocznym nieprzekraczającym 2 mln 
euro. Pozostałe firmy również mogą liczyć na pieniądze, muszą 
jednak dofinansować koszt szkolenia w kwocie stanowiącej rów-
nowartość 20 proc. otrzymanego wsparcia (w tym przypadku 
także obowiązuje limit 5 000 zł).
Procedura ubiegania się o wsparcie rozpoczyna się wraz ze złoże-
niem wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 
pracowników i pracodawcy, który dostępny jest na stronie inter-
netowej Gdańskiego Urzędu Pracy. W dokumencie pracodawca 
określa liczbę osób, których naukę chciałby dofinansować oraz 
informacje o formach (kurs, studia podyplomowe czy egzamin) 
i tematyce planowanego kształcenia. Należy także przedstawić 
kalkulację wydatków (uwzględniając koszty ewentualnych badań 
lekarskich czy polisę ubezpieczeniową) oraz krótko je uzasadnić. 
Kolejnym krokiem jest podpisanie dwóch umów. Pierwsza z nich 

zawierana jest między pracodawcą a urzędem pracy. Reguluje 
ona m.in. sposób rozliczania się z otrzymanego dofinansowania 
i obowiązek jego zwrotu w przypadku np. niższych kosztów szko-
lenia lub studiów podyplomowych bądź nieukończenia procesu 
kształcenia. Drugą podpisuje pracodawca z pracownikiem, na 
wypadek gdyby to ze strony zatrudnionego nastąpiło przerwanie 
edukacji.
Rozwiązanie to jest obecnie jedną z najpopularniejszych 
i najpewniejszych form pomocy pracodawcom oraz już za-
trudnionym osobom. Tym pierwszym pomaga utrzymać 
konkurencyjność i wysoką jakość oferowanych towarów 
lub usług, pracownikom zaś dostarcza niezbędnych narzę-
dzi zapobiegających dezaktualizacji wiedzy i umiejętności.  
I to właśnie dlatego Gdański Urząd Pracy intensywnie wspiera 
proces doskonalenia zawodowego. Potwierdza to statystyka. 
Spośród wszystkich urzędów pracy działających na terenie Po-
morza, to właśnie Gdańsk jest liderem w wydatkowaniu środków 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Tylko w 2016 r. GUP sfinan-
sował naukę 2 260 osób, a w pierwszym półroczu 2017 r. z możli-
wości nabycia nowych kwalifikacji skorzystało już 1 631 osób.
KFS pozwala finansować kształcenie osób pracujących i przez co 
wzbudził szerokie zainteresowanie pracodawców i pracowników, 
którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje.

miniSter roDziny, Pracy i Polityki  SPołeczneJ określił 
Priorytety wyDatkowania śroDków kFS na rok 2017 r.:

ze SzkoLeń FinanSowanych w ramach kFS SkorzyStało 25 pracowników Firmy SateL

wsparcie kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwór-•	
stwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa 
oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidenty-•	
fikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach 
deficytowych  (www.barometrzawodow.pl, www.mz.praca.
gov.pl);
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udo-•	
kumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W terminie od 4.09. do 08.09.2017 r. Gdański Urząd Pracy będzie 
prowadził nabór wniosków pracodawców o przyznanie dofinanso-
wania na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ra-
mach limitu podstawowego oraz rezerwy z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (KFS). Nabór skierowany jest do pracodawców, 
którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS (wymie-
nionych powyżej) oraz równocześnie spełniają co najmniej jeden 
z Priorytetów Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS, tj.:

Priorytet 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które •	
nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej 
Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 •	
roku życia;
Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób •	
niepełnosprawnych;
Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach •	
pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozu-
mieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne 
(Dz.U. z 2015 r., poz. 978).
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W Gdyni nastąpiło otwarcie pierwszej gru-
py BNI w województwie pomorskim. BNI 
to największa na świecie organizacja re-
komendacji biznesowych.  Przedsiębiorcy 
Grupy WIZJA, bo taką nazwę nosi grupa 
spotkali się na uroczystym otwarciu w Ho-
telu Mercure. Oprócz członków grupy, któ-
rych w tej chwili jest 30 osób, na spotkanie 
zaproszono trójmiejskich przedsiębiorców, 
media i członków innych grup BNI z Polski. 
Spotkanie prowadzili Arkadiusz Lip Dyrek-
tor Asystujący i Ryszard Chmura Dyrektor 
Narodowy BNI Polska.
Misją BNI jest pomaganie członkom 
w zwiększaniu generowanych zysków 
dzięki profesjonalnemu i pozytywnemu 
programowi rekomendacji, który umoż-
liwia im rozwinięcie długoterminowych, 
znaczących relacji biznesowych z innymi 

profesjonalistami. Do grupy mogą należeć 
przedsiębiorcy z różnych branż, których 
działania wzajemnie ze sobą nie konkuru-
ją. Inną istotną zasada wyróżniającą BNI 
spośród innych organizacji wspierania 
biznesu jest „givers gain” czyli „dający 
otrzymuje”. Koncentracja na dawaniu 
i chęci pomagania innym członkom grupy, 
zacieśnia więzi między przedsiębiorcami, 
stwarza im pole do rozwoju biznesowego 
i osobistego. Tworzenie takich relacji 
ułożone w system rekomendacji owocuje 
rozwojem biznesów członków grup. W tej 
chwili wylicza się 
Do grupy będą przyjmowani przedsiębior-
cy, którzy chcą się rozwijać, mogą przyjąć 
więcej zleceń i w swojej branży są profe-
sjonalistami. Spotkania grupy odbywają 
się co tydzień.

Otwarcie 
pomorskiej 
grupy BNI

Wizz Air, niskokosztowa linia lotnicza z Budapesztu (najwięk-
sza w Europie Środkowo-Wschodniej), zwiększa ekspansję. 
10 sierpnia 2017 ogłosiła znaczący rozwój swojej działalności 
w Gdańsku od grudnia tego roku.
Zaparkuje szósty samolot w bazie w Porcie Lotniczym Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy.  Uruchomi dwa nowe kierunki z Gdańska. 
Od 21 grudnia będziemy mogli latać do ulubionego z powodów 
sentymentalnych Wilna (samoloty będą na tej trasie kursowały 
3 razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty, oraz  do Li-
zbony – stolicy Portugalii  ( połączenie zacznie funkcjonować 
23 grudnia i będzie realizowane we wtorki i soboty).  WIZZ AIR 
zwiększy też liczbę operacji, dodając stopniowo 22 dodatkowe 
loty tygodniowo na dziewięciu popularnych trasach. Będziemy 
mogli częściej latać do: Sztokholmu, Oslo, Eindhoven, Bergen, 

Turku, Malmo, Hamburga, Goteborga i Reykjaviku. 
W 2018 roku, w ofercie sprzedaży WIZZ będzie ponad 3 mln 
miejsc na połączenia w gdańskiej siatce połączeń, co będzie 
stanowić wzrost o 26% w porównaniu do obecnego roku.
Nowy samolot w gdańskiej flocie to inwestycja linii warta 99 
mln dolarów, która umożliwi utworzenie kolejnych 36 miejsc 
pracy bezpośrednio w Wizz Air. Załoga w bazie w Gdańsku 
będzie liczyć ponad 200 osób.
Gdańsk to jedno z pierwszych miast, w których linia Wizz Air 
rozpoczęła swoją działalność w 2004 roku. Od tego czasu 
ponad 14 mln pasażerów skorzystało z usług przewoźnika na 
trasach w gdańskiej siatce połączeń. Wraz z ogłoszonymi no-
wymi połączeniami do Wilna i Lizbony, Wizz Air oferuje aktual-
nie 32 kierunki z Gdańska. Anna Kłos

WIZZ AIR 
dodaje skrzydeł
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Lato ma kolor 
Szafiru

Z MARCiNEM CURyłO DyREKtOREM SPRZEDAży HOtELU SZAfiR W JAStRZęBiEJ GóRZE 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Hotel Szafir w sezonie letnim 2017 roku może 
pochwalić się...

- Obecny sezon letni jest trudnym sezonem dla 
branży hotelarskiej pod względem sprzedaży.
Wpływ na tę sytuację ma przyrost obiektów 
hotelarskich, a co za tym idzie wzrost konku-
rencyjności, jak i deszczowa pogoda, która nie 
sprzyja plażowiczom.
 
Ten ciężki okres pokazuje mocną pozycję hotelu Szafir na tle 
konkurencji. Hotel może pochwalić się wysokim obłożeniem, 
zadowolonymi i powracającymi Gośćmi, dwukrotnym wzro-
stem sprzedaży usług SPA w porównaniu do roku poprzed-
niego oraz mocnym, stałym i zaangażowanym personelem.

Co Was wyróżnia spośród innych hoteli nad naszym pięk-
nym morzem?

- Hotel Szafir wyróżnia wyjątkowa lokalizacja, nowoczesne 
i eleganckie wnętrza, szeroki wachlarz usług, jak i smaczna 
kuchnia. Szafir jako nieliczny obiekt posiada taras widokowy 
na dachu z częścią wypoczynkową i sezonowym drink barem. 
Widok z tarasu rozciąga się na Jastrzębią Górę i okolicę.
Hotel Szafir to nie tylko obiekt, to także emocje, uczucia 
i wspomnienia. To zadowoleni Goście i uśmiechnięte twarze 
dzieci. Szafir wyróżnia panująca tam atmosfera, o którą dba 
dyrekcja i pracownicy.

Plany na najbliższą przyszłość?
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Gości oraz ryn-
ku, wciąż doskonaląc jakość oferowanych usług, planuje-
my podnieść standard hotelu o kolejną czwartą gwiazdkę. 
Wzrost kategorii obiektu przyczyni się do pozyskania nowej 
grupy Gości oraz sprawi, że hotel Szafir będzie jedynym 
czterogwiazdkowym hotelem w Jastrzębiej Górze i najbliż-
szej okolicy.
Okres jesienno-zimowy chcemy wykorzystać na rozbudowę 
restauracji i tym samym zwiększyć ilość miejsc. Rośnie za-
potrzebowanie na imprezy grupowe, spotkania firmowe czy 
wesela. Dlatego niezbędne jest zwiększenie sali restauracyj-
nej wraz z zapleczem i infrastrukturą.
Nie ukrywam, iż właściciel hotelu Szafir patrzy daleko 

w przód i mocno myśli o rozbudowie hotelu 
o kolejne dwa piętra, zostały nawet przygotowa-
ne plany rozbudowy. Na tym etapie jeszcze nie 
chcę zdradzić, co ujęto w planach, patrząc na 
wizualizację będzie to na pewno efekt “wow”.  

Jesień nad morzem zaprasza także na spo-
tkania biznesowe i firmowe. Hotel Szafir to 
również takie miejsce?

- Oczywiście. Hotel Szafir to idealne miejsce na szkolenia, 
konferencje i spotkania biznesowe. Każdego roku wraz 
z początkiem jesieni odbywają się u nas tego typu imprezy 
i trwają do początku czerwca.
Hotel Szafir jest w pełni przygotowany i wyposażony do 
organizacji spotkań biznesowych. W swojej ofercie po-
siada klimatyzowane sale konferencyjne z nowoczesnym 
sprzętem projekcyjnym, bogatą ofertę gastronomicz-
ną oraz szeroką gamą atrakcji i usług towarzyszących 
szkoleniom.
Podchodzimy do każdego Gościa biznesowego indywidu-
alnie i staramy się sprostać największym wymaganiom. Np. 
organizowaliśmy dla grup konferencyjnych regaty po Za-
toce Puckiej, przejażdżki offroad i quadami oraz paździer-
nikową kąpiel w Morzu Bałtyckim, czyli „morsowanie”.
 

Czym dla Pana jest hotelarstwo ?
- Po maturze, jako młody niedoświadczony człowiek, 
stanąłem przed dylematem wyboru dalszej ścieżki edu-
kacyjnej. Wybierałem między dwiema bardzo skrajnymi 
dziedzinami: informatyka lub hotelarstwo. Wybór padł na 
hotelarstwo - do dzisiaj nie żałuje swojej decyzji.
Hotelarstwo jest dla mnie przygodą, misją, wyzwaniem. 
Daje mi poczucie satysfakcji oraz zawodowego spełnie-
nia. Hotelarstwo aktualnie jest branżą dynamicznie rozwi-
jającą się, wymagającą. W tym zawodzie cały czas trzeba 
się rozwijać, doskonalić, ponieważ branża codziennie za-
skakuje czymś nowym. Cieszy mnie szeroki zakres usług 
tej branży, codzienny kontakt z Gośćmi hotelowymi.
Jestem osobą, która lubi nowe i zaawansowane technolo-
gie, a branża hotelarska jest idealnym miejscem do wyko-
rzystania tego typu wiedzy oraz narzędzi.
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jesień w ogrodzie, 
jesień w przyrodzie

Z DR iNż. SłAWOMiREM NiECKO – PREZESEM POMORSKiEGO HURtOWEGO 
CENtRUM ROLNO-SPOżyWCZEGO  RENK ROZMAWiA ANNA KłOS.

 ZDjĘcIA: Wiesław Malicki
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Jest Pan od niedawna prezesem Centrum Hurtowego RENK, 
jakie w związku z tym postawił Pan sobie cele do osiągnię-
cia w dalszej i bliższej perspektywie? 

- RENK nie jest to dla mnie czymś absolutnie nowym, byłem 
swego czasu członkiem jego Rady Nadzorczej, wiem znam 
jego mocne i słabsze strony. Nie zamierzam też wprowadzać 
jakiejś totalnej rewolucji, choć zmiany ewolucyjne niewątpli-
wie są potrzebne. RENK to miejsce gdzie podaż spotyka się 
z popytem, a naszym zadaniem jest im to ułatwić.

W jaki sposób?
- Będziemy specjalizować się w usługach najmu powierzch-
ni magazynowo-handlowych dopasowanych jakością i po-
ziomem technicznym do wymogów i standardów współcze-
snego handlu hurtowego.

Czy macie jeszcze powierzchnie rozwojowe?
- Jeśli chodzi o powierzchnie handlowe już 
istniejące, mamy 99% ich obłożenia, jeśli się 
coś zwalnia, jest już kolejka oczekujących, 
niemniej posiadamy jeszcze ok. 3 hektarów 
do zainwestowania.

Kiedy macie zamiar w nie zainwestować?
- Najpierw musi się pojawić potencjalny in-
westor, nie mamy zamiaru budować dla sa-
mego budowania. Stosujemy zasadę współ-
inwestowania. My dysponujemy potrzebną 
infrastrukturą, przygotowujemy projekt – 
przy uwzględnieniu życzeń inwestora z któ-
rym zawieramy umowę najmu na 10 lat naj-
częściej, minimum 7, załatwiamy procedury 
administracyjne, łącznie z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę, najemca partycypuje 
w kosztach budowy obiektu, które później 
sukcesywnie odliczamy mu od czynszu. 

Czyli poszukujecie nowych klientów?
- Nie zawsze. Bywają to też nasi użytkow-
nicy którzy doszli do wniosku, że dotych-
czasowe powierzchnie już nie odpowiadają 
ich obecnym potrzebom. Przykładowo: Od 1 lipca br. ruszyły 
prace przy nowej inwestycji zamówionej przez 4 naszych 
obecnych kontrahentów, którzy rozwijają działalność. Po 
przeniesieniu na nowe miejsce, zwolnią nam dotychczas 
wynajmowane powierzchnie i będziemy mogli wprowadzić 
tam kolejnych oczekujących.

O czym jeszcze musi Pan pamiętać chcąc zapewnić stabil-
ny, długookresowy rozwój Centrum?

- Rynek rolny jest mocno niestabilny i nieprzewidywalny, 
wystarczą niekorzystne warunki pogodowe, aby nim za-
chwiać, wobec tego trzeba zadbać o dywersyfikację najem-
ców i działalności w celu ograniczenia ryzyka związanego 
z kryzysem wktórejś z branż.

Czyli postawiliście na równoległe profile działalności?

- Są one najczęściej ewolucją naszych głównych branż 
kierunkowych. Przykładowo: branżą wiodącą od początku 
działania RENKU  była branża kwiatów ozdobnych – ciętych 
i doniczkowych. Z niej wyewoluował segment artykułów 
ozdobnych. Kwiaciarnie, kupując kwiaty, jednocześnie miały 
zapotrzebowanie na dodatki, świąteczne artykuły zdobni-
cze, świece, znicze, wieńce, ozdobne artykuły papiernicze, 
szkło, ceramikę, nawet kwiaty sztuczne. Musieliśmy odpo-
wiedzieć na zapotrzebowanie rynku. Z branży owocowo-wa-
rzywnej też wykrystalizowały się inne branże. 

W jaki sposób?
- Weźmy pod uwagę choćby sezonowe zwiększone zapo-
trzebowanie branży turystyczno-wczasowej. RENK to insty-
tucja, która zaczyna działalność długo przed świtem. Jadą 
do nas po zaopatrzenie samochody z ośrodków wczasowych 
czy hoteli z Półwyspu Helskiego, Władysławowa, czy innych 

miejscowości z całego Pomorza. Kupują świe-
że warzywa i owoce, ale chętnie kupią też ki-
szonki, nabiał, wędliny, ryby a nawet napoje 
i alkohole., bo mieć wszystko w jednym miej-
scu, w dodatku bez konieczności wjeżdżania 
do centrum Trójmiasta to dla nich wyjątkowo 
atrakcyjna możliwość. Wobec tego my musi-
my rozwijać branżę mięsną, rybną, produktów 
mleczarskich i inne, aby mogli kupić wszyst-
ko i zdążyć wrócić do siebie przed porannym 
szczytem komunikacyjnym. Dzieje się tak nie 
tylko w  sezonie, zresztą sezon u nas coraz 
bardziej się rozciąga i w wielu miejscach obej-
muje już prawie cały rok. Stali mieszkańcy Po-
morza, szczególnie z ośrodków miejskich, też 
są  zainteresowani tym, abyśmy mieli bogatą 
ofertę całoroczną. W ramach dywersyfikacji 
lokujemy też branże zupełnie z podstawową 
nasza działalnością nie związane.

Przykładowo?
- Boczne tereny udostępniamy firmom z bran-
ży kurierskiej czy budowlanej, z zastrzeże-
niem   aby nie blokowały swą działalnością 

podstawowych branż RENKU. 

Dla nich to też atrakcyjny teren? 
- RENK jest ogólnie bardzo atrakcyjnie usytuowany, ponie-
waż zapewnia łatwy dostęp komunikacyjny, zarówno dro-
gowy – do autostrady A-1, S-7 w kierunku Warszawy, S-6 
w stronę Gdyni i Słupska, do linii kolejowej, do lotniska, do 
portów – szczególnie gdańskiego. Te walory jeszcze nie są 
wystarczająco wykorzystywane, a przecież dają wiele moż-
liwości w handlu międzynarodowym. Mam to na uwadze 
w dalszej perspektywie...

A w najbliższej?
- Zbliża się jedna z naszych sztandarowych imprez - „Jesień 
w Ogrodzie”. Organizujemy trzy takie branżowe, niezwykle 
popularne wystawy i kiermasze, najpierw „Wiosnę w Ogro-

RENK to instytucja, 
która zaczyna 
działalność długo 
przed świtem. 
Jadą do nas po 
zaopatrzenie 
samochody 
z ośrodków 
wczasowych czy 
hoteli z Półwyspu 
Helskiego, 
Władysławowa, czy 
innych miejscowości 
z całego Pomorza. 



   21

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

   21

dzie”, potem „Jesień w Ogrodzie” i wreszcie „Dni Chryzan-
temy”. Jesteśmy zatem w przededniu Jesieni, która w tym 
roku odbędzie się w dniach 9 – 10 września. Nadchodzi czas 
przygotowań ogrodów do zimy. Wygląd ogrodu w następnym 
roku często zależy od naszej fachowej wiedzy i ilości pracy 
poświęconej na jego przygotowanie do przetrwania okresu 
chłodów, mrozów i śniegu. Wrzesień to wyjątkowy okres 
nie tylko dla ogrodników, ale też dla wszystkich miłośników 
ogrodów, działkowców,.zalecana pora sadzenia i przesadza-
nia drzew oraz krzewów iglastych, które do zimy zdążą się 
ukorzenić i przyjąć na nowym miejscu. Właśnie w RENKU 
znajdziemy najbogatszą ofertę jabłoni, grusz, wiśni, czere-
śni, śliw, brzoskwiń, moreli i nektaryn oraz porzeczek, malin 
i agrestów, wszelkich roślin ozdobnych - z uzupełnieniem 
o nowe odmiany. W targach udział wezmą najbardziej do-
świadczeni ogrodnicy, producenci i handlowcy z całej Polski. 
Fachowcy od ogrodów, którzy będą na targach, na pewno 
z wielką chęcią udzielą  porad i wskazówek na temat po-
trzeb roślin oraz zabezpieczenia ich przed zimą. Poradzą też 
jak zabezpieczyć przed przymrozkami  rośliny, które z tara-
sów i ogrodów przenosimy do cieplejszych miejsc.. Jak za-
wsze będzie to też ludowy festyn...

Z jakimi atrakcjami?
- Nie zabraknie szerokiej oferty twórców ludowych, u których 
zawsze można znaleźć unikatowe, własnoręcznie wykonane 
cudeńka. Różne gatunki miodów dostarczą pszczelarze. Dla 
pokrzepienia sił będzie można zjeść pyszną pajdę chleba ze 
smalcem, posmakować regionalną, swojską wędlinę prosto 
z Kaszub czy z Litwy, a także oscypka z Zakopanego, będą 
też smakowite słodkie przekąski.  Dzieci będą mogły sko-
rzystać z licznych atrakcji, jakie zagwarantuje im plac za-
baw: zjeżdżalnie, trampolina, karuzela. 

Wasze jesienne festyny cieszą się coraz większą 
popularnością...

- Zauważamy coraz większe zainteresowanie społeczne 
upiększaniem życiowego otoczenia. Wieś jest coraz pięk-
niejsza, mają wzięcie architekci urządzający ogrody, ludzie 
chcą mieć coraz ładniejsze przydomowe ogródki lub cho-
ciaż balkony. Jesień w ogrodzie, jesień w przyrodzie to samo 
piękno. 
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W co zainwestować – odpowiedzi na to pytanie poszukuje 
coraz więcej osób, nawet tych, którzy do tej pory trzymali 
się lokat bankowych. Co Pan im radzi?

- To proste i oczywiste pytanie, ale odpowiedzialny dorad-
ca zwykle nie udziela na nie natychmiastowej odpowiedzi. 
Istotą doradzania jest wspólne poszukiwanie rozwiązania 
najbardziej odpowiedniego dla konkretnej osoby i jednocze-
śnie uwzględniającego aktualne i przyszłe warunki rynkowe. 
Umiejętne zestrojenie potrzeb i oczekiwań klienta oraz do-
stępnej oferty to podstawowa kwestia.

Oczekiwania dość łatwo określić. Gorzej z warunkami i per-
spektywami. Jak Pan je ocenia?

- Choć od wybuchu globalnego kryzysu finansowego mija 
już dziesięć lat, jego konsekwencje wciąż jeszcze są odczu-
walne na rynkach. Jedną z bardziej istotnych są rekordowo 
niskie stopy procentowe, a z drugiej strony utrzymująca się 
duża nieufność inwestorów, preferujących najbardziej bez-
pieczne formy lokowania kapitału. Na wielu rynkach sytu-
acja jest nadal bardzo niestabilna.        
                                

W Stanach Zjednoczonych stopy już idą w górę, a co z naszymi?
- Amerykańska rezerwa federalna już jakiś czas temu zaczęła 
podnosić stopy i jest to potężny czynnik ryzyka dla rynków 
finansowych na całym świecie. Europejski Bank Centralny 
jest od tego jeszcze daleki, ale zaczyna się zastanawiać nad 

wycofywaniem z programu skupu obligacji. Rada Polity-
ki Pieniężnej zapowiada, że nie ma zamiaru zmieniać stóp 
jeszcze przez co najmniej kilkanaście miesięcy, ale niektórzy 
jej przedstawiciele już teraz deklarują, że byliby skłonni do 
wcześniejszego ich podwyższenia. Mamy więc do czynienia 
z faktycznymi i spodziewanymi zmianami polityki pienięż-
nej, a jednocześnie z niepewnością z tym związaną i trud-
nymi do przewidzenia reakcjami na rynkach finansowych. 
Najlepszym przykładem tych rynkowych niespodzianek jest 
osłabienie się dolara, mimo podwyższania stóp przez Fed, 
zaprzeczające dotychczasowym prawidłowościom.

Czas niskich stóp zdaje się dobiegać końca, a jednocześnie 
powraca inflacja. Co to oznacza dla posiadaczy oszczędno-
ści i inwestorów?

- Po trwającym prawie dwa i pół roku okresie spadku cen 
detalicznych, sprzyjającym posiadaczom oszczędności, 
w tym roku inflacja podskoczyła gwałtownie do około 2 
proc., powodując erozję realnej wartości oszczędności. Jej 
pojawienie się sprawia, że oprocentowanie lokat bankowych 
przynosi realne straty. Skłania to posiadaczy kapitału do 
poszukiwania bardziej atrakcyjnych możliwości, pozwala-
jących osiągnąć zyski, co przy wspomnianej niepewności 
i chwiejności sytuacji na rynkach finansowych, nie jest ła-
twym zadaniem.

na solidnym 
fundamencie
Z MiCHAłEM MACiEJEWSKiM, DyREKtOREM GDAńSKiEGO ODDZiAłU 

GERDA BROKER, ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDjĘcIE: materiały prasowe

OszczędnOści 
i inwestycje
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michał 
macieJewSki, 
Wealth Broker 
Gerda Broker

Od 2016 r. pełni funkcję Dy-
rektora gdańskiego oddziału 
Gerda Broker – firmy doradczej 
niepowiązanej z żadną grupą ka-
pitałową, co pozwala na w pełni 
obiektywną ocenę potrzeb i sytu-
acji klientów i dobór odpowied-
nio dopasowanych produktów. 
W obliczu spadku atrakcyjności 
tradycyjnych form lokowania 
kapitału, siłą oferty Gerda Broker 
jest możliwość inwestowania 
w nieruchomości – m.in. condo-
hotele i zmodernizowane kamie-
nice oraz w grunty o wysokim 
potencjale wzrostu wartości
Michał Maciejewski karierę za-
wodową w branży finansowej 
rozpoczął w 2002 roku w GE 
Money Bank. W 2011 r., po przej-
ściu do Open Finance S.A., objął 
stanowisko zastępcy kierownika 
oddziału. Następnie w latach 
2013 – 2015, już jako ekspert ds. 
klientów strategicznych w mBank 
S.A. zarządzał portfelem klien-
tów zamożnych. Od 2016 r. 
w Gerda Broker na stanowisku 
Wealth Broker doradza klien-
tom segmentu Private Banking 
w zakresie produktów inwesty-
cyjnych, oszczędnościowych oraz 
kredytowych.

Co wobec tego Pańskim zdaniem może stanowić dobrą alternatywę?
- Przede wszystkim nieruchomości. Z niemal wszystkich badań ankietowych 
wynika, że w hierarchii inwestycyjnych preferencji zajmują one bardzo wysoką 
pozycję, przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo. W długim okresie 
chronią one także kapitał przed skutkami inflacji. Ponadto mogą przynosić 
stały dochód w postaci czynszu z najmu. O ile wcześniej nieruchomości cie-
szyły się popularnością bardziej w deklaracjach, o tyle od kilkunastu miesięcy 
przyciągają one rosnący strumień kapitału, przepływającego głównie z lokat 
bankowych. Drugą wartą polecenia i również cieszącą się dużym powodze-
niem formą zyskownego lokowania kapitału są obligacje emitowane przez 
firmy. Przynoszą one odsetki kilkukrotnie wyższe niż lokaty bankowe, czy ob-
ligacje skarbowe, a jednocześnie odpowiedni dobór emitentów sprawia, że są 
to inwestycje stosunkowo mało ryzykowne.
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Na początku sierpnia 86. urodziny obchodził 
niezmiernie popularny i wysoko ceniony na 
Pomorzu prof. nauk prawnych, rektor Wyższej 
Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni-Jerzy 
Młynarczyk. 
Z okolicznościowymi życzeniami pospieszyli 
przyjaciele. Z inicjatywą odwiedzin w domu 
jubilata wystąpił prezydent Gdańska Paweł 
Adamowicz. Towarzyszyli mu: marszałek 
Mieczysław Struk i prezydent Pracodawców 
Pomorza Zbigniew Canowiecki. 
Jubilat, urodziwszy się w sierpniu, jest zodia-

kalnym Lwem. To widać w jego życiu i cha-
rakterze. W młodości uprawiał wyczynowo 
sport. Stąd jego życiową dewizą było i jest: 
- W sporcie nie ma znaczenia czyim krewnym 
czy znajomym jesteś. Musisz być dobry. 
Z tego samego źródła pochodzi jego zasada 
działania fair play. Jej łamanie to korzyść 
jedynie na krótką metę. Jako sportowiec był 
koszykarzem, więc zawsze myślał: Liczy się 
drużyna. Należy grać na tego, kto ma aktual-
nie najlepszą okazję zdobyć punkty dla dru-
żyny. Anna Kłos

Jubilat 
spod 
znaku 
Lwa

Spółka Damen Engineering Gdańsk 
przenosi swoją siedzibę do kompleksu 
biurowego Alchemia Na swoje potrzeby 
wynajęła ponad 1700 mkw. na 11 piętrze 
budynku Argon, powstającym w ramach 
trzeciego etapu kompleksu. Umowa 
z deweloperem podpisana została na 5 
lat. Polska firma odpowiedzialna jest za 
opracowywanie projektów statków bu-
dowanych przez Damen na całym świe-
cie. Obejmują one kilka grup produktów 
dostarczanych przez koncern, skupiając 
się na większych statkach typu of-
fshore. Zespół składający się przede 
wszystkich z inżynierów okrętownictwa 
i mechaniki okrętowej, a także inżynie-
rów elektryków, rozwija projekty dla 
istniejących typów jednostek, a także 
tworzy nowe koncepcje. Gdański zespół 
odpowiedzialny jest za przekształcenie 

projektu początkowego w kompletny 
i praktyczny pakiet inżynierski. Do-
świadczeni inżynierowie są również 
zaangażowani w fazę produkcji każ-
dego statku i zapewniają odpowiednie 
wsparcie w razie potrzeby. W związku 
z rozwojem i planami dalszej ekspansji 
w najbliższych latach firma postanowiła 
przenieść swoją obecną siedzibę (z jed-
nego z biurowców w Gdańsku) do bu-
dynku Argon w kompleksie Alchemia.
- Jako specjalistyczne centrum kompe-
tencyjne świadczące usługi na rzecz ca-
łej grupy stoczniowej Damen systema-
tycznie rośniemy, stąd też większe po-
trzeby w zakresie powierzchni biurowej. 
W ciągu kilku najbliższych lat planujemy 
podwoić liczbę naszych pracowników 
w Gdańsku – mówi Daria Cellary-Rataj 
z Damen Engineering Gdańsk.

Damen Engineering 
w Alchemii
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noWe 
PRaWo 
ocHroNy 
daNycH 
osobowycH

KAżDA OSOBA MA PRAWO DO OCHRONy DANyCH JEJ DOtyCZąCyCH, tAK StANOWi ARt. 16 USt.1 
tRAKtAtU O fUNKCJONOWANiU UNii EUROPEJSKiEJ (tfUE). RóWNiEż KARtA PRAW PODStAWOWyCH 
UNii EUROPEJSKiEJ tRAKtUJE OCHRONę OSóB fiZyCZNyCH W ZWiąZKU Z PRZEtWARZANiEM iCH 
DANyCH OSOBOWyCH JAKO PRAWO PODStAWOWE, OKREśLAJąC WARUNKi PRZEtWARZANiA 

i KONtROLi DANyCH OSOBOWyCH. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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W związku z przyjęciem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swo-
bodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”), które 
wejdzie w życie 25 maja 2018 roku, zaszła konieczność 
wdrożenia do polskiego systemu prawnego nowych 
przepisów regulujących ochronę danych osobowych.
Stosownie do przepisów europejskich Ministerstwo Cy-
fryzacji przygotowało projekt ustawy ochronie danych 
osobowych, zakładający m.in. przyspieszenie postępo-
wań kontrolnych i wprowadzenie kar finansowych za 
naruszenie danych osobowych. Projektowane zmiany 
wprowadzają nowy organ, w miejsce Generalnego In-
spektora Ochrony Danych Osobowych powołany zosta-
nie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zmiana 
nazwy konieczna jest ze względu na instytucję inspekto-
ra ochrony danych osobowych, którą ustanowiło Rozpo-
rządzenie. Nowe przepisy uregulują pozycję ustrojową 
organu nadzorującego. 
Celem podejmowanych działań jest przystosowanie 
polskiej przestrzeni prawnej do wykonywania Rozporzą-
dzenia i utworzenia nowego prawa ochrony danych oso-
bowych. Rozporządzenie, a także projektowana ustawa 
zapewniająca jego pełne stosowanie w polskim porząd-
ku prawnym, powinny stworzyć spójne normy prawne 
zapewniające ochronę danych osobowych w wielu sek-
torach i na różnych płaszczyznach. 
Nowe prawo nałoży dodatkowe obowiązki związane 
z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych na 
przedsiębiorców, również dla konsumentów będą to 
odczuwalne zmiany. Projekt ustawy zakłada prawo do 
przenoszenia danych, jak również uzyskania szerszej 
informacji o tym jak są przetwarzane. Regulacji podle-
gać będą bardziej szczegółowe zagadnienia ochrony 
danych osobowych np.  zasady akredytacji podmiotów 
certyfikujących uczestniczących w nowej procedurze 
certyfikacji. Projekt ustawy ustala zasady nadzoru nad 
zapewnieniem ochrony danych osobowych, zasady 

współpracy na rzecz ochrony danych osobowych oraz 
kary finansowe, które powinny zapewnić efektywne wy-
konywanie nadzoru.
Rozporządzenie wskazuje, że uzyskanie zgody rodzica 
na przetwarzanie danych osobowych dziecka wymaga-
ne jest od 16 roku życia. Projekt ustawy ma zaostrzyć 
ten przepis, poprzez żądanie zgody od rodzica dziecka, 
które ukończyło 13 lat. Propozycja ta motywowana jest 
zapisami Kodeksu Cywilnego dotyczącymi ograniczonej 
zdolności do czynności prawnych.
Zmienią się również zasady prowadzenia postępowań 
związanych z naruszaniem zasad ochrony danych oso-
bowych. Obecnie prowadzone są przed GIODO i mają 
charakter dwuinstancyjny, co sprawia, że proces wy-
dawania decyzji jest znacznie wydłużony. Nowe prawo 
przewiduje tylko jedną instancję, a ponadto otwiera 
drogę do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszania da-
nych osobowych również w postępowaniu przed sądami 
powszechnymi, bez obowiązku uprzedniego złożenia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Możliwości dochodzenia swoich praw ma być kilka, by 
niezależne instytucje nie prowadziły spraw o to samo 
naruszenie, zostanie nałożony na nie obowiązek wza-
jemnego informowania o toczących się postępowaniach. 
Projekt ustawy określa również zasady europejskiej 
współpracy administracyjnej, a więc wymiany informacji 
pomiędzy państwami członkowskimi.
Nowe prawo określa także zasady przeprowadzania 
postępowań kontrolnych. Okres kontroli prowadzonej 
w związku z naruszeniem danych osobowych nie powi-
nien trwać dłużej niż 1 miesiąc.  Za naruszenie danych 
osobowych przewidziano również wysokie kary finan-
sowe, mogące wynosić nawet 20 mln euro bądź 4% ob-
rotu. Nakładanie kar zostało wyłączone w stosunku do 
niektórych organów administracji publicznej, natomiast 
w stosunku do pozostałych kary nie będą mogły być 
wyższe niż 100 tysięcy złotych.
Jesienią tego roku projekt ustawy powinien trafić do Sej-
mu. Natomiast wejście ustawy w życie planowane jest na 
maj 2018 roku.

Nowe prawo nałoży dodatkowe obowiązki 
związane z ochroną i przetwarzaniem danych 
osobowych na przedsiębiorców, również dla 
konsumentów będą to odczuwalne zmiany. 
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Z ADWOKAtEM ROMANEM NOWOSiELSKiM ROZMAWiA ANNA KłOS.

zamiast 
aRbitRaż

sądów 
powszechNych

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Na mocy uchwały 
Rady Arbitrażowej 
Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej 
z dnia 14 grudnia 
2010 roku, adwokat 
Roman Nowosielski 
został wpisany 
na listę Arbitrów 
Rekomendowanych 
Sądu Arbitrażowego 
przy Krajowej Izbie 
Gospodarczej. 

Ostatnio coraz częstsze w kręgach biznesowych jest rozwią-
zywanie sporów poprzez arbitraż. Czy mógłby Pan krótko 
powiedzieć na czym formuła ta polega?

- Jest to metoda sądzenia, w której miejsce bezstronnego 
sądu, jako organu wymiaru sprawiedliwości, zajmuje bez-
stronny ekspert w danej dziedzinie. Istotą arbitrażu jest 
powierzenie przez strony swojego sporu do rozstrzygnięcia 
innej niezależnej osobie (arbitrowi) lub osobom. Może być to 
specjalista w dziedzinie, której spór dotyczy, niekoniecznie 
prawnik.

Czy jest to to samo co mediacja?
- Choć płaszczyzna działalności jest podobna, to jednak nie 
to samo. W odróżnieniu od mediacji, to nie strony wypracowu-

ją rozwiązanie, tylko arbiter lub arbitrzy decydują o sposobie 
rozwiązania sporu. Arbitraż posiada swoiste cechy, jak i for-
my w których występuje. W Polsce szczególne miejsce wśród 
organów, zajmujących się arbitrażem, zajmuje Sąd Arbitra-
żowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Warto wspomnieć, 
że ambicją wielu arbitrów jest, aby sprawę doprowadzić do 
zakończenia bez konieczności prowadzenia jej przez Sąd Ar-
bitrażowy. On tylko zatwierdza ugodę, a koszty dla stron są 
o połowę niższe. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospo-
darczej ma swoją siedzibę w Warszawie i tam działa. Oprócz 
Sądu Arbitrażowego przy KIG działają w Polsce inne ukon-
stytuowane stałe Sądy Arbitrażowe, istnieje też możliwość 
powołania Sądu Arbitrażowego dla rozwiązania danej sprawy 
ad hoc – czyli do rozstrzygnięcia jednej konkretnej sprawy.



Na czym polega wyższość tej metody rozwiązywania sportów 
nad tradycyjną drogą sądową? 

- Zalety, zarówno mediacji jak arbitrażu polegają na tym, że 
można spór rozwiązać szybko, tanio, skutecznie, poufnie, pro-
sto i efektywnie. To alternatywa dla sądowego rozstrzygania 
sporów gospodarczych w sądzie. Zamiast latami czekać na 
rozstrzygnięcia sporów gospodarczych w sądach powszech-
nych, przedsiębiorcy mają do dyspozycji mediatorów i arbi-
trów. Projekt wdrażający tę procedurę nadzoruje Ministerstwo 
Gospodarki. W kraju powstało sześć Centrów Arbitrażu i Me-
diacji. Funkcjonuje ono także w województwie pomorskim, ma 
siedzibę w Gdańsku. Centra te zostały powołane do stworzenia 
przedsiębiorcom optymalnych i przyjaznych warunków rozwią-
zywania konfliktów, w których co najmniej jedną ze stron jest 
przedsiębiorca.

Czy drugą może być samorząd?
- Jak najbardziej. Przecież samorządy różnego szczebla muszą 
się angażować w sprawy gospodarcze – organizują przetargi, są 
inwestorami zastępczymi.

Czy zakres spraw podlegających arbitrażowi jest ograniczony?
- Arbitraż obejmuje prawie wszystkie sprawy – zarówno doty-
czące praw majątkowych jak poza majątkowych. Wykluczone są 
tylko sprawy alimentacyjne.

Dlaczego?
- Ponieważ tworzyłoby to osobom nieuczciwym możliwość 
ucieczki z majątkiem w przypadku, gdyby chciały oszukać 
swych kontrahentów czy pracowników. 

Czy działania zarówno arbitrów jak Sądów Arbitrażowych są 
sformalizowane, czy opierają się tylko na społecznej umowie 
fair play?

- Przystąpienie do arbitrażu dla rozwiązania sporu zawsze jest 
sformalizowane. To oznacza, że strony, które decydują się na 
skorzystanie z takiej formy rozwiązania sporu, uprzednio spisu-

ją specjalną umowę, która stanowi dokonanie zapisu na rzecz 
sądu polubownego, jako organu właściwego do rozstrzygnię-
cia danego sporu. Skorzystanie z postępowania arbitrażowego 
jest dobrowolnym wyborem stron. Arbitraż prowadzą osoby 
o odpowiednim poziomie kompetencji, co jest gwarancją za-
równo ich profesjonalizmu działania, jak i obiektywności. Każde 
rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego aby można było przymu-
sowo egzekwować wyroki wymaga zatwierdzenia przez sąd 
powszechny. To zatwierdzanie jest na ogół tylko formalnością, 
ponieważ zarówno fachowość jak wysokie morale arbitrów są 
rękojmią słuszności wyroku. W przypadku gdy, nie ma koniecz-
ności prowadzenia przymusowej egzekucji wyrok Sądu Arbitra-
żowego jest ostateczny i nie wymaga zatwierdzenia przez sąd 
powszechny.

Gdyby się jednak zdarzyło, że któraś ze stron chciałby kwestio-
nować wyrok Sądu Arbitrażowego?

- Ma możliwość zaskarżenia go przed sądem powszechnym.

Obecnie biznes ma bardzo często charakter i zasięg międzyna-
rodowy, czy Sąd Arbitrażowy ma prawo rozpatrywać tego typu 
sprawy?

- Strony mogą nawet wskazać zgodnie z którym systemem 
prawnym – którego kraju czy kontynentu, sprawa miałaby być 
rozpatrywana, a wyroki są respektowane za granicą. Za tą for-
mą rozstrzygania sporów stoi już historia. Arbitraż jako metoda 
rozwiązywania sporów w Polsce jest znany od II RP. Natomiast, 
1 stycznia 1950 roku powołany do istnienia został Sąd Arbitra-
żowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Instytucja 
ta funkcjonuje do dzisiaj jako największa, najprężniej działająca 
instytucja arbitrażowa w kraju, jak i w naszej części kontynentu 
europejskiego.

Są zatem poważne powody, aby przedsiębiorcy wybierali taki 
sposób rozwiązywania konfliktów i walki o swe sprawy...

- To droga najlepsza także z tego powodu, że niezależna od po-
lityki i posunięć wszelkich ekip rządzących. Wiadomo, że gospo-
darka rozwija się tym lepiej, im mniej nią próbują manewrować 
politycy. 150 krajów na świecie przestrzega zasad i honoruje 
wyroki Sądów Arbitrażowych, zgodnie z konwencją ONZ. Pil-
nowaniem tego zajmuje się Komisja Narodów Zjednoczonych 
ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego, mająca siedzibę 
w Wiedniu. W roku 1976 został uchwalony uniwersalny regula-
min arbitrażowy, pomocny przy rozstrzyganiu sporów. Polska 
także podpisała konwencję ONZ. Poza tym w polskiej rzeczy-
wistości, gdzie procesy przed sądami powszechnymi trwają po 
kilkanaście lat, firma skarżąca nieuczciwego kontrahenta, nawet 
jeśli wygra, nie ma z tego żadnej korzyści, bo już przeważnie 
dawno musiała zbankrutować (Sąd Arbitrażowy aby temu za-
pobiec może zabezpieczyć powództwo na posiedzeniu niejaw-
nym zanim rozpozna sprawę merytorycznie). Sąd Arbitrażowy, 
który przestrzega zasad takich jak: szybkość postępowania, za-
sada całkowitej poufności (wokanda umieszczona jest drzwiach 
sali rozpraw, do której dostęp mają jedynie strony i arbitrzy), 
z odformalizowanymi procedurami, niższymi kosztami (opłaty 
wnoszone są tylko raz), może być najlepsza alternatywą dla 
przedsiębiorców.
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Kanał Raduni ma być główną osią budowanego właśnie Forum 
Gdańsk. Będzie jego atrakcją, ale na razie jest kłopotem, ponie-
waż odcinek Kanału o długości 90 metrów i szerokości 6 metrów 
znajdzie się pod szklanym dachem.
Zaistniała obawa, że będziemy mieli w Kanale, na tym odcinku, 
dość często bardzo zanieczyszczoną wodę. Jej ilości, które mogą 
tamtędy przepłynąć, są w granicach 12 metrów sześciennych na 
sekundę– mówi  Andrzej Chudziak ze spółki Gdańskie Wody (d. 
Melioracje Gdańskie).
-  By móc się ustrzec przed różnymi zdarzeniami, które mogą 
mieć miejsce, np. zamknięciem ze względu na fetor, całego obiek-
tu przez Sanepid, długo dyskutowaliśmy z inwestorem i innymi 
służbami nad tym, jak  problem rozwiązać. Wreszcie przyjęliśmy 
zasadę tzw. koryta dwudzielnego - wyjaśnia Andrzej Chudziak.
Wody Raduni wpływające na teren Forum Gdańsk zostaną roz-
dzielone na dwa kryta, usytuowane jedno nad drugim. Podwójny 
kanał będzie miał długość 90 metrów, znajdzie się tam, gdzie 

zaplanowano zadaszenie nad ostatnią kondygnacją powstających 
budynków Forum. Górne koryto znajdzie się pod pełną kontrolą 
jeśli chodzi o czystość wód i ich ilość. Będą podczyszczane zanim 
jeszcze trafią do Forum Gdańsk.
- Mamy zbiorniki retencyjne, mamy możliwość podczyszczania tej 
wody i regulowania jej poziomu. W sytuacjach niedostatku wód, 
mamy możliwość dopompowywania wody do górnego koryta – 
mówi przedstawiciel inwestora, spółki Multi Development - Rafał 
Elżanowski. - Wciąż pracujemy nad aspektami plastycznymi 
samego wykończenia Kanału, m.in. jak będzie wyglądało dno. 
Projekt wykonawczy i budowlany jest i będzie konsultowany 
z odpowiednimi komórkami w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Ten 
kanał będzie pełnił, poza funkcją hydrologiczną, także funkcję 
edukacyjną. Budowa górnego koryta Kanału Raduni na razie nie 
rozpoczęła się, ponieważ trwają jeszcze prace nad projektem 
wykonawczym. 
Anna Kłos

Będą dwa koryta 
Kanału Raduni

W pierwszym półroczu 2017 roku LOTOS wypracował ok. 1.372 mln zł skon-
solidowanego zysku EBITDA oraz ok. 568 mln zł skonsolidowanego zysku 
netto. Skonsolidowany wynik operacyjny (EBIT) wyniósł w analizowanym 
okresie 749 mln zł  Operacyjne przepływy pieniężne LOTOSU wyniosły 
w pierwszej połowie bieżącego roku 870 mln zł i były niższe w stosunku 
do analogicznego okresu ub.r. o 80mln zł, z uwagi na koszty planowanego 
postoju remontowego. Zadłużenie netto spółki (na dzień 30 czerwca 2017 
r.) kształtowało się na poziomie 4,1 mld zł (spadek o 700 mln zł w stosunku 
do stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.). Wskaźnik długu netto do kapitału wła-
snego ogółem wyniósł 43,8% (stan na 30 czerwca br.) w stosunku do 55,9% 
na koniec 2016 r. Wskaźnik długu netto do oczyszczonego wyniku EBITDA 
wg LIFO wyniósł 1,4x w porównaniu do 1,9x (koniec 2016 roku) i 2,6x (koniec 
2015 roku). Dla zapewnienia skutecznej realizacji strategii w segmencie wy-
dobywczym LOTOS podjął decyzję o restrukturyzacji tego obszaru w opar-
ciu o wyspecjalizowaną spółkę holdingową – LOTOS Upstream.

Większe zyski, 
mniejsze zadłużenie



CORAZ CZęśCiEJ OStAtNiO SłySZyMy O PROtEStACH MiESZKAńCóW WSi NiEZADOWOLONyCH 
Z LOKALiZACJi fERM ZWiERZąt GOSPODARCZyCH, ZWłASZCZA CHLEWNi i KURNiKóW. 
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Zjawisko to łączy się z tzw. systemem 
nakładczym czyli z usługami tuczu po-
wierzonych zwierząt, wykonywanymi 
przez polskich rolników na zlecenie za-
granicznych korporacji i firm. Problem 
ten dotyczy nie tylko Pomorza, ale całe-
go kraju. Fermy powstają przeważnie na 
obszarach nieobjętych miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego, 
na podstawie uzgodnienia warunków 
zabudowy. 
W związku z rosnącą w województwie po-
morskim liczbą ferm, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdańsku Danuta 
Makowska już w 2016 r. nawiązała współ-
pracę z samorządami  (konferencja zor-
ganizowana w Gdańsku dnia 12.10.2016 
r. pt. „Przemysłowe fermy na Pomorzu 
a ochrona środowiska”) zwracając uwa-
gę na to niekorzystne zjawisko. Podczas 
specjalnej narady zorganizowanej przez 
dyrektor Makowską w dniu 30.11.2016 r. 
w Gdańsku, która odbyła się z udziałem 
wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszarda Zarudzkiego, podjęta została 
współpraca pomorskich jednostek rzą-
dowych sektora rolnego i środowiskowe-
go w celu przeciwdziałania zagrożeniom 
wynikającym z nadmiernego funkcjono-
wania ferm. W sprawę zaangażował się 
aktywnie wicewojewoda pomorski Ma-
riusz Łuczyk.
Obserwowany chaotyczny rozwój ferm 
jest niezgodny z dokumentami plani-
stycznymi przyjętymi na szczeblu lokal-
nym, wojewódzkim i krajowym. Niestety 
dokumenty te (np. studium uwarunko-
wań, strategia rozwoju gminy, plan rozwo-
ju gminy, strategia rozwoju województwa, 
plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa) nie mają charakteru aktów 
prawnych, zatem nie mogą być skutecz-
nym instrumentem, który powstrzyma 
niepożądany kierunek intensywnej pro-
dukcji rolnej.
Obecnie jedynym skutecznym narzę-
dziem ograniczającym lokalizację ferm 
jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – akt prawa miejscowe-
go. Narzędzie to jest w ręku wójta gminy 
wiejskiej lub burmistrza gminy miejsko-
wiejskiej. Wójt lub burmistrz wydaje także 
decyzję o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla fermy będącej przedsięwzięciem 
kwalifikowanym (zgodnie z rozporządze-
niem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowi-
sko, tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 71). 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska  
uzgadnia i określa warunki realizacji takie-
go przedsięwzięcia. Nie wskazuje jednak 
i nie ocenia miejsca lokalizacji fermy. Są to 
kompetencje wójta lub burmistrza, który 
powinien dokonać analizy dokumentacji 
opracowanej przez inwestora, dotyczącej 
funkcjonowania planowanej fermy, zanim 
prześle odpowiedni wniosek do RDOŚ 
w celu uzgodnienia inwestycji. W uzasad-
nionych przypadkach, np. na podstawie 
wniosków z dokonanych oględzin terenu 
(niezgodność opisów z rzeczywistymi 
warunkami w terenie), wykazania błę-
dów lub braków w dokumentacji, Urząd 
Gminy powinien wezwać o uzupełnienie 
przedłożonych dokumentów, np. raportu 
o oddziaływaniu na środowisko i zawiesić 
postępowanie administracyjne do czasu 
uzupełnienia przedmiotowego wniosku. 
Organem właściwym do rozpatrzenia 
skarg i protestów społeczeństwa gminy, 
na terenie której planowane jest funkcjo-
nowanie fermy, jest wójt lub burmistrz 
tej gminy. Sprawują oni także kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów 
o ochronie środowiska i mogą upoważ-
nić do wykonywania funkcji kontrolnych 
pracowników podległych im urzędów lub 
funkcjonariuszy straży gminnej (zgodnie 
z art. 379 ustawy z dn.27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska). 
Coraz częściej właściciele ferm zmniej-
szają tucz zwierząt nieznacznie poniżej 

60 DJP, aby w ten sposób uniknąć ko-
nieczności uzyskania decyzji środowi-
skowej a tym samym nie podejmować 
działań zmierzających do minimalizo-
wania negatywnego wpływu fermy na 
środowisko. 
Lawinowy wzrost liczebności ferm jest 
nie tylko zagrożeniem dla przyrody (m.in. 
emisja gazów cieplarnianych, eutrofizacja 
wód, śnięcia ryb, zamieranie jezior). Unie-
możliwia również zrównoważony wie-
lofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, 
znacznie ograniczając tworzenie miejsc 
pracy w sektorze pozarolniczym MŚP. 
Dotyczy to zwłaszcza rozwoju turystyki 
wiejskiej, handlu, gastronomii i rzemiosła. 
Masowa budowa ferm obniża jakość życia 
mieszkańców wsi także wskutek zwięk-
szonego zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Aktualnie funkcjonujący a także planowa-
ny intensywny tucz trzody chlewnej wią-
że się z zagospodarowaniem powstającej 
gnojowicy jako nawóz. Rozwój takich ferm 
jest sprzeczny z przyjętym przez Komisję 
Europejską nowym kierunkiem zwanym 
gospodarką o obiegu zamkniętym – GOZ. 
Realizacja tego modelu gospodarczego 
to szansa na zróżnicowany rozwój wsi, 
który nie powinien być zdominowany 
przez produkcję zwierzęcą.
Aby osłabić negatywny wpływ na obszary 
wiejskie ferm już istniejących konieczna 
jest budowa biogazowni rolniczych, któ-
re wykorzystują odchody hodowanych 
zwierząt (gnojowicę) do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. Aby ograniczyć 
dalszy niekontrolowany rozwój ferm, rady 
gmin powinny uchwalać miejscowe pla-
ny zagospodarowania przestrzennego 
zakazujące ich nadmiernej lokalizacji na 
terenie gminy.
Uaktualniony ostatnio „Program Działań 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na lata 2015-2019” zakłada ścisły nadzór 
nad przemysłową koncentracją produkcji 
zwierzęcej i ograniczenie dalszego rozwo-
ju ferm, zwłaszcza wielkoprzemysłowych. 
Obszary wiejskie według ww. Programu 
powinny być miejscem konkurencyjnym 
do zamieszkania i prowadzenia działal-
ności gospodarczej, zarówno rolniczej, 
jak i pozarolniczej.
Obecnie przygotowywana jest nowa usta-
wa – Kodeks urbanistyczno-budowlany, 
która zlikwiduje możliwość lokalizacji 
ferm na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy.
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Energa Obrót w ramach akcji „Ładujemy 
pozytywną energią” bezpłatnie udo-
stępniła turystom, spędzającym wakacje 
w Trójmieście, 12 rowerów elektrycznych.
Poprzez promocję elektrycznego trans-
portu firma wspiera nie tylko aktywność 
i zdrowy tryb życia, ale też biznesy 
swoich hotelowych klientów. Kolejne 12 
jednośladów trafi do turystów już w naj-
bliższym czasie. Dotychczas elektryczne 
rowery zostały przekazane do trzech trój-
miejskich hoteli: Dwór Oliwski w Gdańsku 
Hotel Orle w Gdańsku (na Wyspie Sobie-
szewskiej) Zhong Hua w Sopocie (przy 
promenadzie) Hotelowi goście mogą 
już dziś, bezpłatnie wypożyczać rowery 
w trakcie wakacyjnego wypoczynku. 
Energa Obrót docenia tym samym współ-
pracę ze swoimi klientami biznesowymi. 
Firma dostarczyła do hoteli nowoczesne 
rowery polskiego producenta EcoBike 

wraz ze stojakami. Zapewnia też ich 
serwis. Do pilotażowej inicjatywy zapra-
szane są kolejne hotele z Gdyni, Gdańska 
i Sopotu, a w przyszłości Energa może 
rozszerzyć akcję na całą Polskę.
Rower elektryczny dzięki wbudowanemu 
w tylnym kole silnikowi elektrycznemu 
niweluje obciążenia i ułatwia przemiesz-
czanie się. Użytkownik jednośladu może 
pokonać dłuższe dystanse przy stosun-
kowo mniejszym wysiłku. Bateria może 
wesprzeć rowerzystę na dystansie do 60 
km lub całkowicie zastąpić pedałowanie 
na trasie liczącej około 30 km. Średni 
koszt przejechania 100 km rowerem elek-
trycznym wynosi około 80 gr. Pokonanie 
analogicznej odległości skuterem jest 15 
razy droższe (12 zł), a samochodem z sil-
nikiem benzynowym, aż 62 razy bardziej 
kosztowne (50 zł).

rowery 
elektryczne 
dla turystów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two oraz LOTOS Petrobaltic rozpoczęły 
wiercenie otworu poszukiwawczego 
na koncesji Kamień Pomorski. Według 
szacunków, na obszarze przygotowy-
wanych prac w gminie Golczewo (woj. 
zachodniopomorskie) może być nawet 
7,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naf-
towej (boe).
– PGNiG będzie wymieniać się wiedzą 
z równie doświadczonymi partnerami, 
co daje duże nadzieje na odkrycie zna-
czących złóż ropy naftowej na północy 
Polski – powiedział Piotr Woźniak, pre-
zes Zarządu PGNiG SA.
Lokalizację otworu Stawno-1 do głę-
bokości ponad 3,2 km określono na 
podstawie przeprowadzonej wcześniej 
interpretacji zdjęcia sejsmicznego 3D. 
Prace wiertnicze prowadzi spółka Exalo 
Drilling SA należąca do grupy kapitało-
wej PGNiG.
Współpraca PGNiG i Grupy LOTOS 
w zakresie poszukiwań ropy naftowej 
i gazu ziemnego sięga 2012 roku. W tym 
czasie oba koncerny przeanalizowały 
potencjał geologiczny kilku lądowych 
koncesji poszukiwawczych należących 
do PGNiG. Do dalszych badań wyty-
powano najbardziej perspektywiczne 
obszary koncesyjne położone w woje-
wództwach pomorskim, zachodniopo-
morskim i warmińsko-mazurskim.

Szukają ropy 
w Zachodnio-
pomorskiem
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O 12 milionów, czyli o 4% rok do roku, wzrosła liczba pa-
sażerów kolei w 2016 r. Według Urzędu Transportu Kole-
jowego to najlepszy wynik od 2002 r. Rekordowy wzrost 
zanotowały także przewozy intermodalne.
- Wyniki przewozowe za ostatni rok napawają optymi-
zmem. Po wielu latach Polacy wreszcie wracają na kolej. 
Jestem przekonany, że mimo pewnych niedogodności 
związanych z modernizacją infrastruktury, ta tendencja 
się utrzyma. Prace remontowe na kolei są konieczne, by 
lepiej i wygodniej łączyć Polskę - komentuje minister in-
frastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Według UTK w 2016 r. polski rynek transportu kolejowe-
go rozwijał się dynamiczne. Liczba pasażerów wzrosła 
o 12 milionów z 280,3 do 292,5 mln, czyli o ponad 4%. To 
najlepszy wynik od 2002 r., kiedy to z usług kolei skorzy-
stało 304 mln pasażerów. Wzrost zanotowano drugi rok 
z rzędu.
W przewozach towarowych wyniki utrzymywały się na 
podobnym poziomie jak w 2015 r. Nastąpił jednocześnie 

Rekordowe 
wyniki 
przewozowe

największy w historii wzrost przewozów intermodal-
nych. Liczba przetransportowanych jednostek wzrosła 
w porównaniu do 2015 r. o ponad 27%, a liczba TEU 
(twenty-foot equivalent unit – jednostka odpowia-
dająca standardowemu kontenerowi, przewożonemu 
statkami, pociągami czy ciężarówkami) prawie o 25%. 
Masa ładunków w transporcie intermodalnym wzrosła 
w porównaniu z 2015 r. o 2,4 mln ton, z 10,4 mln ton do 
12,8 mln ton.

Wojewoda Dariusz Drelich powołał w końcu lipca 
br. Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz 
potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich 
w województwie pomorskim. Nastąpiło to zgodzie 
z inicjatywą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który 
chce, aby podobne zespoły zaczęły działać w każdym 
województwie. 
Głównym celem Zespołu jest analizowanie potrzeb 
rozwojowych obszarów wiejskich i rolnictwa w danym 
województwie. Oceny i sugestie Zespołu będą brane 
pod uwagę w procesie interwencji publicznej skiero-
wanej na wieś. W skład Zespołu wchodzą przedsta-
wiciele instytucji związanych z rolnictwem , sektorem 
rolno-spożywczym, rybactwem oraz reprezentanci 
samorządów (terytorialnego i rolniczego). Pomorski 
Zespół ma już za sobą spotkanie inauguracyjne – 26 
lipca br.. Uczestniczył w nim podsekretarz stanu 
w Min. Rolnictwa Ryszard Zarudzki. Przewodniczą-
cym Zespołu został Andrzej Dolny – dyrektor Pomor-

skiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 
a zastępcą Adam Śliwicki – z-ca dyr Agencji Nieru-
chomości Rolnych, Oddział w Gdańsku. W składzie 
Zespołu znaleźli się m. inn. Karol Narloch – dyr Po-
morskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, Danuta Makowska – dyr Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Sta-
nisława Aldona Łoś – Pomorski Wojewódzki Inspektor 
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
w Gdańsku. W imieniu samorządowców będzie wy-
stępował Patryk Demski – burmistrz Miasta i Gminy 
Pelplin, a o sprawy sektora rybactwa zadba posłanka 
Dorota Arciszewska-Mielewczyk – przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Wytypowano główne działy robocze: rolnictwo, ob-
szary wiejskie, rynki rolne, przemysł rolno-spożywczy 
i rybactwo – w ramach gospodarki morskiej. Kolejne 
spotkanie Zespołu zaplanowano w II połowie wrze-
śnia. Anna Kłos

Zespól ds. rolnictwa 
u wojewody
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i komfortowe 
wnętrza
tECHNO MARiNE ODSłANiA KOLEJNE MOżLiWOśCi PRZED 
NASZyMi WyMAGANiAMi, NOWA LiNiA JACHtóW tyPU SLOOP – 
ALEXiS LiNE. A DLACZEGO ALEXiS i CO POWODUJE, żE AKURAt tEN 
JACHt POWiNNiśMy WyBRAć? – ORyGiNALNy StyL, WyKOńCZENiE 
W NAtURALNyM DREWNiE. WSZyStKO tO NADAJE NAM CiEPły 
CHARAKtER WNętRZA, KtóRy POZWALA Się NAM ODPRężyć, 

A PRZECiEż WłAśNiE tEGO SZUKAMy NA WODZiE…

Pytamy co to za firma… już odpowia-
dam, Techno Marine zajmuje się pro-
dukcją jachtów, statków pasażerskich, 
profesjonalnych łodzi hybrydowych, 
statków oraz konstrukcji pływających, 
wliczając w to łodzie szybkiego reago-
wania, patrolowe, pilotówki, jednostki 
hydrograficzne, pogłębiarki, holowni-
ki itp. Zakład Techno Marine posiada 
Świadectwo Uznania Polskiego Rejestru 
Statków, ISO 9001:2015 oraz kod NATO. 
Często można spotkać jachty i łodzie 
produkcji Techno Marine na między-
narodowych wystawach branżowych, 

wliczając w to „Boot Duesseldorf Boat 
Show and Watersport Exhibition”, „Wiatr 
i Woda” w Gdyni, czy bardziej militarne 
targi – „Międzynarodowy Salon Przemy-
słu Obronnego MSPO” w Kielcach.
Firma rozwija się bardzo dynamicznie, 
czego potwierdzeniem są otrzymane od 
lokalnych władz wyróżnienia i nagro-
dy. Techno Marine poszczycić się może 
statuetką INWESTOR ROKU 2009 oraz 
MISTRZ BIZNESU 2016.
Osiągnięcia na rynku Techno Marine nie 
byłyby możliwe bez obszernego progra-
mu projektowania oraz wprowadzania 

TEKST: Monika Majewska | ZDjĘcIA: materiały prasowe

Wysoki 
standaRd
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Modele z serii ALEXIS 
charakteryzują się 

wysokim standardem 
wykończenia oraz 

komfortowym 
rozplanowaniem 

wnętrza. Wszystko to 
czego potrzebujesz 

do spędzenia 
wolnego czasu na 

wodzie znajdziesz na 
naszej jednostce… 

Zapraszamy na 
pokład!

TECHNO MARiNE SP. Z O.O                   WWW.TECHNOMARiNE.Pl

innowacji w procesie produkcji łodzi. Wy-
korzystanie wysokiej jakości surowców 
pozwala na tworzenie wysokiej klasy ło-
dzi. Cechą produkowanych przez Tech-
no Marine jednostek jest wytrzymała 
konstrukcja, dobra manewrowość i bez-
pieczeństwo, budowa na indywidualne 
zamówienia.
Właśnie dzięki nakładom badawczo-ro-
zwojowym firma postanowiła zainwesto-
wać w kolejny nowy projekt, jakim jest 
linia jachtów typu sloop-ALEXIS. Są to 
jachty produkowane na indywidualne 
zamówienie z możliwością wyposażenia 
wedle gustu oraz potrzeb klienta. ALE-
XIS to jacht do spokojnego oraz kom-
fortowego spędzania wolnego czasu na 
wodzie w kategorii projektowej C, oraz B. 
Modele z serii ALEXIS charakteryzują się 
wysokim standardem wykończenia, oraz 
komfortowym rozplanowaniem wnętrza. 
Wszystko to, czegopotrzebujesz do spędze-
nia wolnego czasu na wodzie znajdziesz na 
naszej jednostce…Zapraszamy na pokład! 
Seria ALEXIS zawiera cztery propozy-
cje długości łodzi, to jest 9 i 11 metrów 
wykonanych z laminatu poliestrowo-

szklanego oraz 12 i 15 metrów wyko-
nanych ze stali. Więcej szczegółów 
technicznych można znaleźć na stro-
nie producenta www.technomarine.pl 
Na zdjęciach Alexis 12 główny pokład sta-
nowi przestronna część wypoczynkowa 
z dużą sofą z funkcją spania oraz w peł-
ni wyposażonym aneksem kuchennym. 
Drzwi wejściowe do kabiny są w pełni 
otwierane, co pozwala na zwiększenie 
części wypoczynkowej. Pokład w całości 
wykonany jest z naturalnego teaku. Szero-
ka platforma rufowa pozwala na bezpiecz-
ne i swobodne zejście i wejście na pokład. 
Optymalnie wykorzystana przestrzeń 
na etapie projektowania zapewniła wy-
godną komunikację po całym pokładzie. 
Pokład dziobowy docenią osoby lubują-
ce się w kąpielach słonecznych, na rufie 
natomiast umieszczono wygodną kanapę. 
Dolną część kabiny stanowią dwie komfor-
towo wyposażone kabiny (podwójne koje) 
oraz łazienka. To ostatnie pomieszczenie 
wyposażone zostało w toaletę z macera-
torem, umywalkę oraz przestronną kabinę 
prysznicową. Całość jest klimatyzowana 
i ogrzewana.
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Nieważne, co Ty czytasz
ważne kto czyta o Tobie!

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

PRENUMERATA:
biuro@expressy.pl
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   scenaRiusze 
i 3 boHaterów szkód 

MięDZyNARODOWE KONtRAKty HANDLOWE DLA WłAśCiCiELi tOWARóW Są 
PODStAWą DZiAłALNOśCi. NiEBEZPiECZEńStWA i PRZESZKODy, NA JAKiE MOGą 
Być NARAżENi W tyM PROCESiE, tyLKO NiEWPRAWiONyM PRZEDSięBiORCOM 

MOGą Się WyDAć ODLEGłE i MAłO REALNE.

historie oparte na faktach

3

TEKST: Marcin Ługowski, zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Podmiotów Gospodarczych ERGO Hestii
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Kontener po brzegi załadowany elektroniką bezpiecznie do-
ciera do morskiego portu nadania w Szanghaju, gdzie zostaje 
złożony na nabrzeżu portowym. Tam oczekuje na załadunek na 
statek. Od momentu przekroczenia burty statku, którym będzie 
płynął do Polski, całe ryzyko związane ze stratą lub uszkodze-
niem tego ładunku przechodzi na polskiego importera.
Po bezpiecznym zasztauowaniu kontenera statek rozpoczyna 
swoją trzydziestodniową podróż do Polski. Należy dodać, że już 
sam proces załadunku nie zawsze musi się zakończyć sukce-
sem. W tym przypadku plan sztauowania pozwolił na umiesz-
czenie kontenera pod pokładem statku, co powinno ograniczyć 
ryzyko szkód w towarze, ponieważ ładunek jest chroniony przed 
bezpośrednim oddziaływaniem sił przyrody, w tym sztormów.
Niestety po przybyciu statku do portu w Gdyni oraz otwarciu 
ładowni okazuje się, że w dużej części jest ona zalana wodą. In-
spektor firmy kontrolnej po oględzinach stwierdza zamoczenie 
elektroniki przez wodę morską, która dostawała się do wnętrza 
statku przez nieszczelne luki ładowni. Oczekujący na ładunek 
polski importer składa roszczenie na ręce spedytora, żywiąc 
przekonanie, że w ramach ponoszonej odpowiedzialności po-
kryje całą stratę. Spedytor jednak szybko i skutecznie zwalnia 
się z odpowiedzialności wykazując, że nie ponosi odpowiedzial-
ności za tę szkodę.
Wynika to z bardzo ograniczonej odpowiedzialności spedytora, 
który jako organizator procesu transportowego odpowiada za 
brak staranności, w tym szczególnie za dobór swoich podwyko-

nawców: przewoźników, przeładowujących, dalszych spedyto-
rów (artykuł 799 kc.). W tym przypadku spedytor wykonał swoje 
obowiązki, jak najstaranniej wybierając sprawdzonych i ubez-
pieczonych przewoźników.
W dalszej kolejności roszczenie zostaje przekazane do armatora 
jako podmiotu, który wydaje się bezpośrednio odpowiedzialny 
za szkodę. Jego odpowiedzialność regulują Reguły Hasko-Vis-
bijskie dotyczące przewozu ładunków drogą morską za kono-
samentem (morskim listem przewozowym). Zdziwienie nasze-
go importera jest ogromne, kiedy okazuje się, że ubezpieczyciel 
armatora (Klub P&I) po zbadaniu sprawy zwalnia przewoźnika 
z odpowiedzialności. 
Wnikliwa ekspertyza wykazuje, że zalanie ładowni nastąpiło 
z winy stoczni, która oddała statek do eksploatacji na krótko 
przed rozpoczęciem podróży, podczas której doszło do awarii. 
Przesłanki obiektywne wskazywały na to, że zalanie było efek-
tem wady ukrytej statku, za co zgodnie z postanowieniami Re-
guł Hasko-Visbijskich przewoźnik nie odpowiada.
Poszkodowanemu pozostałoby tylko zwrócić się do Stoczni Re-
montowej w Chinach, która remontowała statek. To, że stocznia 
może nie posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
jest prawie pewne. Podobnie jak założenie, że sam proces do-
chodzenia roszczeń będzie długotrwały, żmudny i prawdopo-
dobnie zakończy się fiaskiem. W tej sytuacji importer sam musi 
udźwignąć finansowy ciężar szkody.

Właściciel towaru, z którym może się utożsamiać każdy nie-
wielki przedsiębiorca w Polsce, postanowił zrobić interes 
swojego życia i zainwestował oszczędności ostatnich kilku-
nastu lat w ramach zakupu w Chinach unikatowego sprzętu 
elektronicznego, który zamierzał sprzedać w Polsce z dużym 
zyskiem. Jako osoba z dużym doświadczeniem w handlu pol-
ski importer zadbał o to, żeby kontrakt został podpisany na 
warunkach FOB1.
W ten sposób przejął na siebie gestię transportową (co po-
zwoliło mu zaoszczędzić na kosztach transportu) i jednocze-
śnie ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku (tak zwa-
ne „ryzyko transportowe”) od momentu, gdy towar przekroczy 
nadburcie statku w porcie nadania do momentu zakończenia 
transportu w miejscu przeznaczenia. Nasz przedsiębiorca 
chciał mieć całkowitą pewność, że jego towar w czasie trans-
portu będzie w pieczy profesjonalnych przewoźników, dają-
cych mu gwarancję bezpieczeństwa, dlatego całą organizację 
transportu do końcowego magazynu zlecił dużej i znanej fir-
mie spedycyjnej. Jego przekonanie o tym, że towar jest w „do-
brych rękach” było tym większe, że spedytor wylegitymował 

się certyfikatem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej spedytora na bardzo dużą 
sumę gwarancyjną. Przedstawił także szczegółową procedurę 
weryfikacji podwykonawców, z którymi współpracuje.
Do wykonania umowy przewozu morskiego spedytor wybrał 
renomowanego armatora liniowego, któryreprezentował wy-
soki światowy standard. Przewóz lądowy zlecony został nie-
wielkiej, ale doświadczonej i wiarygodnej firmie przewozowej, 
która posiadała ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za-
warte u jednego z większych polskich ubezpieczycieli.
Trasa przewozu przewidywała trzy odcinki kluczowe i trzech 
różnych przewoźników. Odcinek dowozowy (od magazynu 
chińskiego nadawcy do portu nadania) miał być obsłużony 
przez przewoźnika samochodowego. Następnie statkiem to-
war miał być dostarczony do portu w Gdyni, by tam zostać 
przekazany polskiemu przewoźnikowi, który otrzymał zlece-
nie na dowóz towaru do magazynu naszego importera. 
Na bazie 3 różnych scenariuszy z perspektywy odpowiedzial-
ności spedytora i przewoźnika prześledzimy drogę, jaką prze-
mierzał towar z Chin do centralnej Polski.

SCENARiuSZ 1 – ZAlANiE

Na podstawie szkód, które rzeczywiście miały miejsce, postaram się przybliżyć 3 różne scena-
riusze, których nie chciałby przeżyć żaden manager. Aktorami tego dramatu będą:  Importer 
- polski właściciel towaru, Spedytor - profesjonalny organizator procesu transportowego oraz 
Przewoźnik - profesjonalna firma dokonująca przewozu ładunku - mienia osób trzecich.
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Moment, kiedy ładunek zostaje załadowany na statek w Szan-
ghaju. W czasie podróży dochodzi do pożaru, który zaczyna 
sukcesywnie przenosić się na kolejne kontenery znajdujące 
się na statku. Mimo przeprowadzonej akcji ratowniczej ładu-
nek spłonął całkowicie.
Scenariusz ustalania odpowiedzialności za szkodę będzie 
podobny jak w poprzednim przypadku. Spedytor zwolni się 
z odpowiedzialności z uwagi na brak winy w wyborze pod-

wykonawcy. Armator równie szybko „umyje ręce”, powołując 
się na Reguły Hasko-Visbijskie, które mówią, że nie ponosi on 
odpowiedzialności za szkody w ładunku spowodowane przez 
pożar, o ile nie wyniknął on z działania lub winy własnej prze-
woźnika. W tym wypadku pożar był wynikiem wybuchu kotła 
w maszynowni statku. I w tym przypadku polski przedsiębior-
ca pozostanie z niezaspokojonym roszczeniem.

SCENARiuSZ 2 – POżAR NA STATKu

W tym scenariuszu zakładamy, że towar bezpiecznie dociera do 
portu przeznaczenia w Gdyni. Przechodzi odprawę celną i wyru-
sza do magazynu naszego importera na drugim końcu Polski.
Po sześciu godzinach jazdy, postępując zgodnie z przepisami 
o przestrzeganiu czasu pracy kierowcy, pracownik firmy prze-
wozowej zatrzymuje pojazd na parkingu przy stacji benzynowej, 
a sam zatrzymuje się na nocleg w pobliskim motelu. Po kilku go-
dzinach odpoczynku kierowca udał się na miejsce, w którym po-
zostawił samochód i zorientował się, że pojazd wraz z towarem 
został ukradziony Procedura dochodzenia roszczenia oparta 
jest na podobnym schemacie jak w poprzednich przypadkach. 
Spedytor uwalnia się od odpowiedzialności, bo zlecił przewóz 
przewoźnikowi z nieposzlakowaną opinią oraz ważnym ubez-
pieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
Roszczenie skierowane od naszego importera trafia do ubez-
pieczyciela OC przewoźnika. Ten, nie ustalając nawet odpowie-
dzialności Ubezpieczającego, zwalnia się z odpowiedzialności. 
Powołuje się, bowiem na wyłączenie Ogólnych Warunków Ubez-
pieczenia dotyczące pozostawienia pojazdu bez opieki. Dodam 

tutaj, że OWU większości towarzystw ubezpieczeniowych 
w Polsce zawierają takie wyłączenie.
Przewoźnik, którego odpowiedzialność wynika z Prawa Przewo-
zowego i oparta jest na rygorystycznej zasadzie ryzyka, próbuje 
uwolnić się od odpowiedzialności, powołując się na siłę wyższą 
jako przesłankę zwalniającą. Sprawa kończy się w sądzie z po-
wództwa naszego importera. Spór, który ostatecznie znajduje 
finał w sądzie drugiej instancji, trwa trzy lata i kończy się uzna-
niem odpowiedzialności przewoźnika.
Wydaje się, że tym razem los okazał się łaskawy dla polskiego 
przedsiębiorcy. Jednak przewoźnik, który - jak wielu jemu po-
dobnych - nie posiada żadnych rezerw finansowych ani żadne-
go majątku trwałego, ogłasza upadłość, ponieważ nie jest w sta-
nie samodzielnie pokryć roszczenia poszkodowanego.
Jak widać w tym przypadku, nawet po kilkuletnim procesie, któ-
ry zakończył się wydaniem korzystnego dla importera wyroku, 
nadal nie ma on szans na uzyskanie od przewoźnika należnego 
odszkodowania.

PRZyPADEK 3 – KRADZiEż
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Scenariusze wydarzeń oparte na autentycznych przypadkach można by dalej mnożyć. 
W dwóch pierwszych przypadkach przewoźnicy uwolnili się od odpowiedzialności, po-
wołując się na przesłanki zwalniające zawarte w obowiązujących przepisach prawa. 
W trzeciej mimo ponoszenia odpowiedzialności cywilnej w świetle przepisów prawa 
przewoźnik nie był w stanie samodzielnie zaspokoić roszczenia poszkodowanego.
W takich i wielu podobnych przypadkach jedynie zawarcie ubezpieczenia cargo 
może uchronić przedsiębiorcę przed finansową stratą lub nawet bankructwem, a już 
na pewno przed długotrwałym i czasochłonnym postępowaniem przy dochodzeniu 
roszczeń w ramach ubezpieczenia OC spedytora lub przewoźnika. Dlatego planując 
transport, przedsiębiorcy jeszcze przed wystąpieniem szkody, powinni zdawać sobie 
sprawę z ograniczenia odpowiedzialności operatorów transportowych oraz z faktu, 
że ich własny interes zabezpiecza tylko polisa ubezpieczenia ładunków w transpor-
cie. Obecnie koszt polisy cargo nie jest wysoki z uwagi na dużą konkurencję wśród 
ubezpieczycieli.
Na szczęście wśród podmiotów zajmujących się handlem międzynarodowym oraz 
profesjonalną organizacją transportu ciągle wzrasta świadomość konsekwencji szkód 
w transporcie i konieczności zabezpieczenia się przed ich skutkami poprzez zawarcie 
ubezpieczenia cargo. Dzięki temu znane powiedzenie „Mądry Polak po szkodzie” bę-
dzie można niedługo sparafrazować „Spokojny Polak po szkodzie”.

Tworzą ją dwie spółki ubez-
pieczeniowe: STU ERGO 
Hestia SA i STU na Życie 
ERGO Hestia SA. Spółki 
Wspólnie oferują komplek-
sową ochronę ubezpieczenio-
wą majątku i życia. Grupie 
zaufało 3,2 miliona klientów 
indywidualnych oraz firm 
reprezentujących mały i śred-
ni biznes, a także największe 
korporacje. Ubezpieczamy co 
drugą firmę z setki najwięk-
szych w Polsce. O dynamicz-
nym rozwoju Grupy świad-
czy fakt, że co 13 sekund 
wystawiana jest nowa polisa 
ubezpieczeniowa. W 2016 
roku pomogliśmy w ponad 
600 tysiącach szkód – co mi-
nutę podejmujemy decyzję 
o wypłacie odszkodowania. 
Głównym akcjonariuszem 
Spółek Grupy ERGO Hestia 
jest międzynarodowy kon-
cern ubezpieczeniowy ERGO 
Versicherungsgruppe AG, 
należący do największego 
reasekuratora, Munich Re. 
ERGO Hestia, związana od 
lat z tym największym rease-
kuratorem na świecie, rozwi-
ja się stabilnie i w warunkach 
biznesowej ciągłości. Pozwala 
jej to być silnym i wiarygod-
nym partnerem, zarówno dla 
partnerów w kraju jak i za 
granicą.

FiNAł

Informacje 
o GrupIe 
erGo HestIa
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REKORDOWy GDAńSK 

W ubiegłym roku 2016, w Porcie Gdańsk 
przeładowano 37, 3 milionów ton ładun-
ków. To ponad 3% więcej niż przeładunki 
przed rokiem. Prezes Zarządu i Dyrek-
tor Naczelny Zarządu Morskiego Portu 
Gdańsk S.A., Łukasz Greinke, na oficjalnej 
stronie Portu Gdańsk, komentuje ten suk-
ces –„ I półrocze 2017 r. zamykamy z du-
żym zadowoleniem. Rekord zawdzięczamy 
głównie wysokiemu przeładunkowi konte-
nerów, drobnicy, paliw i przeładunkom na 
statkach typu RO-RO. Możemy mówić 
obecnie o wzroście 3,6 proc. w stosun-
ku do I półrocza 2016 r. Oznacza to, że 
nie tylko zrealizowaliśmy nasze założenia 
na 2017 r., ale na niektórych poziomach je 
przekroczyliśmy. Ten trend utrzyma się do 
końca roku, a najprawdopodobniej rów-

nież w następnych latach”. -  Prognozy na 
bieżący rok potwierdzają słowa Łukasza 
Greinke. Już teraz szacuje się, że przeła-
dunki do końca roku 2017 mogą przekro-
czyć nawet 38 milionów ton.

KONKuRENCyJNA GDyNiA

W Gdyni wzrosty w przeładunkach 
w porównaniu z ubiegłym rokiem są jeszcze 
większe. W porównaniu z pierwszym pół-
roczem ubiegłego roku, przeładowanych 
zostało o 7,5 % więcej towarów. W okresie 
od stycznia do czerwca 2017, w Gdyni prze-
ładowano  10.3 milionów ton przeładunków. 
– Niezależnie od przejścia części ładunków 
skonteneryzowanych z gdyńskich terminali 
do DCT w Gdańsku, Port Gdynia utrzymuje 
wysoką konkurencyjność swoich usług – 
informuje ZMPG. 

Rekordy 
przeładunkowe 
w polskich portach
Nie od dziś wiadomo, że polskie porty dzięki dogodnej lokalizacji mogą 
konkurować z największymi portami Europy Północnej. Funkcjonowa-
nie polskich portów jest coraz sprawniejsze, czego dowodzą między 
innymi rekordowo wysokie wyniki przeładunków w Gdańsku, Gdyni, 
Szczecinie i Świnoujściu z tego półrocza.

POlSKi KOKS DO iNDii 

Ostatnimi czasy Gdyński port żył przełado-
waniem 65 tysięcy ton polskiego koksu na 
statek „Robert Oldendorff”. „Całe przedsię-
wzięcie, dzięki nowoczesnemu wyposaże-
niu technicznemu, które zapewnia wykona-
nie wysokich rat przeładunkowych zostało 
wykonane przez cztery doby. Tym samym 
65 tysięcy ton koksu, przeznaczonego dla 
hut w Indiach, zostanie wywiezione z Portu 
Gdynia w jednej partii statkowej”.– podają 
oficjalne źródła Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia.

DObRy WyNiK W SZCZECiNiE
i ŚWiNOuJŚCiu

Porty w Szczecinie i Świnoujściu również 
odnotowują znaczący wzrost liczby przeła-
dunków. W pierwszym półroczu 2017 odno-
towały ponad 12,5 milionów towarów, czyli 
wzrost o 7%, w porównaniu z analogicznym 
czasem w ubiegłym roku. „W związku ze 
wzmożoną produkcją stali w Polsce i Cze-
chach najbardziej rosną przeładunki rudy, 
której przeładunki urosły o ponad 43 pro-
cent. Według prognoz Zarządu Portu, dru-
ga połowa roku powinna przynieść dalsze 
wzrosty przeładunków”. – informuje Mo-
nika Woźniak Lewandowska, na oficjalnej 
stronie portu w Szczecinie.

TEKST: Marta Jundziłł  | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Zarząd Morskiego Portu Gdańsk pod-
pisał z firmą DORACO umowę na wy-
konanie robót budowlanych  w obrębie 
Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej 
i Nabrzeża Mew. Koszt inwestycji to 
ponad 40 mln zł.
 Te działania to pierwsza część bardzo 
ambitnego, wieloetapowego projektu 
modernizacji infrastruktury portowej. 
Całkowita wartość projektu wynosi 
ponad 110,27  mln euro (470,12 mln 
zł). Środki pochodzą w 85% z fundu-
szy Unii Europejskiej, pozyskanych 
w ramach Instrumentu "Łącząc Euro-
pę" (CEF). Dofinansowanie unijne wy-
niesie 93,73 mln euro (399,60 mln zł) 
Podpisanie dokumentów, dotyczących 
I etapu tego ambitnego projektu, od-
było się w obecności przedstawiciela 
Ministerstwa Rozwoju podsekretarza 
stanu Witolda Słowika oraz podsekre-
tarza stanu Grzegorza Witkowskiego 
z Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.
Prócz wspomnianej rozbudowy Na-
brzeża Obrońców Poczty Polskiej 
i Nabrzeża Mew, projekt obejmuje: mo-

dernizację wewnątrzportowego Toru 
Wodnego, czyli jego pogłębienie i regu-
lację, rozbudowę Nabrzeża Oliwskiego, 
rozbudowę Nabrzeża Zbożowego oraz 
Nabrzeża Wisłoujście, rozbudowę Na-
brzeża Dworzec Drzewny. W ramach 
projektu zwiększone zostaną również 
trzy obrotnice w Porcie Wewnętrz-
nym, służące statkom do wykonywaniu 
manewrów.
Prace budowlane przy Nabrzeżu 
Obrońców Poczty Polskiej i Nabrze-
żu Mew potrwają do końca 2020 r. 
Nabrzeże Mew zostanie odnowione 
a dostęp do niego pogłębiony, dzięki 
czemu zacznie przyjmować niewielkie 
jednostki. Z kolei Nabrzeże Obrońców 
Poczty Polskiej zostanie wydłużone 
(z 330 do 390 m) i uzyska głębokość 
techniczną 11,2 m (tak jak Nabrzeże 
Mew). Dzięki temu uzyska możliwość 
przyjmowania dłuższych niż dotych-
czas statków, a także możliwość ob-
sługi dwóch mniejszych jednostek 
jednocześnie.
Ten boom inwestycyjny cieszy władze 
portu w Gdańsku.

Port Gdańsk 
inwestuje 
na potęgę

PKP Cargo i Port Gdańsk podpisały memorandum 
o współpracy z rumuńskim przewoźnikiem kolejowym 
CFR Marfa i Portem Konstanca. To kolejny etap w re-
alizowaniu koncepcji Trójmorza, zwanej również ideą 
„Trójmorza ABC” (Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne), 
która ma na celu ułatwienie transportu towarowego 
pomiędzy Europą Północno-Wschodnią, a Południowo-
Wschodnią. Maciej Libiszewski, prezes Zarządu PKP 
CARGO S.A. nie kryje zadowolenia z  - „Mamy satysfak-
cję, że Grupa PKP CARGO wspólnie z Portem Gdańsk 
włącza się w kolejny etap realizacji idei Trójmorza. 

Potencjał państw tego regionu nie jest dziś w pełni wy-
korzystywany, dlatego staramy się dążyć do jego rozwo-
ju. Stwarza to szansę zarówno dla polskiej gospodarki, 
jak i dla Grupy PKP CARGO. Jesteśmy krajem tran-
zytowym, mamy rozbudowane szlaki wschód-zachód. 
Nadszedł więc czas, aby aktywizować naszą działalność 
również w kierunku północ-południe Europy. Jestem 
przekonany, że dzięki współpracy z Portem Gdańsk i na-
szym i rumuńskimi partnerami zintensyfikuje się wy-
miana handlowa, realizowana transportem kolejowym 
także między Bałtykiem a Morzem Czarnym”.

Grupa pKp carGo wraz z portem GdańsK 
włącza sIę w Kolejny etap realIzacjI trójmorza

Rozpoczyna się rozbudowa na-
brzeży w Porcie Wewnętrznym 
(czyli przy kanale portowym po 
stronie Wisłoujścia) i moderniza-
cja toru wodnego. 

TEKST: Anna Kłos 
ZDjĘcIE: PKP Cargo
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a bezPieczeństwo 
GosPodarki morskiej

DO tEJ PORy DO NAJWięKSZyCH NiEBEZPiECZEńStW DLA GOSPODARKi MORSKiEJ 
NALEżAły ABORDAżE, KRADZiEżE PALiWA, PORWANiA, ZBROJNE NAPADy i MORSKi 
tERRORyZM.  WRAZ Z POStęPEM iNfORMAtyCZNyM DO MORSKiCH KONCERNóW 
DOCiERAJą NOWE, NiEPOKOJąCE ZAGROżENiA – ZMASOWANE AtAKi HACKERSKiE,  

KtóRyCH NiEStEty NiE DA Się JEDNOZNACZNiE WyELiMiNOWAć.

AtAki hAckerskie 

TEKST: Marta Jundziłł | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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ATAK NA DuńSKi KONCERN

Gospodarka morska w dużej mierze opiera 
się na zaawansowanych systemach kom-
puterowych. Wraz z postępem digitalizacji 
i rozwojem oprogramowań komputero-
wych nieuniknione są coraz częstsze ataki 
hackerskie na duże morskie koncerny. Ich 
skutki są często długofalowe i mocno od-
czuwalne. O ryzyku, jakie dla branży mor-
skiej niesie zorganizowany atak hackerski, 
niedawno przekonał się duński koncern 
A.P. Moller – Maersk. Firma zatrudnia 120 
tysięcy pracowników w 135 krajach i jest 
największym koncernem kontenerowym 
na świecie.  Jak podaje Portal Morski.pl, 
zysk A.P. Moller - Maersk w trzecim kwar-
tale tego roku spadnie nawet o 300 milio-
nów dolarów. Straty firmy spowodowane 
są czerwcowym cyberatakiem i zainfeko-
waniem wirusem Petya, który spowodował 
momentalną awarię systemów komputero-
wych A.P. Moller – Maersk na całym świe-
cie.  Warto dodać, że A.P. Moller - Maersk 
stanowi aż 18% handlu kontenerowego 
na świecie. Bodaj najbardziej widocznym 
i spektakularnym efektem wspomnianego 
cyberataku było wstrzymanie pracy termi-
nali kontenerowych   w Rotterdamie. Naj-
większy koncern kontenerowy na świecie, 
zmuszony był do zmiany trasy i wyznacze-
nie alternatywnych destynacji, dla niektó-
rych statków. Kilka portowych terminali 
(między innymi w Stanach Zjednoczonych, 
Indiach, Hiszpanii i w Holandii) z efektami 
cyberataku zmagało się przez kilka dni. 
Ponowne uruchomienie wszystkich funk-
cji i przywrócenie systemów informatycz-
nych, koncernowi zajęło aż siedem dni. 
Przypadek duńskiego koncernu był czę-
ścią zorganizowanego cyberprzestępstwa, 
które dotknęło również m.in. Rosyjski Bank 
Centralny, amerykański koncern farmaceu-
tyczny Merck, brytyjską firmę WPP – gi-
ganta branży reklamowej, a także system 
telekomunikacyjny Ukrainy. Pokazuje to 
skalę niebezpieczeństwa i uniwersalność 
celu dla cybernetycznych zagrożeń.

JAK Się bRONić 
PRZED CybERATAKiEM?

Według Tadeusza Kotarskiego, Wiceprze-
wodniczącego Rady Nadzorczej Inter Ma-
rine, ataki hackerskie we współczesnej go-
spodarce morskiej są nieuniknione i nie da 
się ich jednoznacznie wyeliminować. Dla-
tego też tak istotne jest ograniczenie za-
grożeń, czyli tak zwany Risk Management.  
-„Należy działać dwutorowo: Przede 
wszystkim poprzez aktualizację oprogra-
mowania antywirusowego, a także uczu-
lanie pracowników (większość popełnia-
nych błędów spowodowanych jest przez 
czynniki ludzkie). Należy też pamiętać o  
bezwzględnie wymaganym elemencie – 
archiwizacji danych, które są niezbędne do 
wykonywania pracy”. – mówił na antenie 
Radia Gdańsk, Tadeusz Kotarski. 
- „Dzięki takim działaniom, nawet w przy-
padku cyberataku, zachwiania wykonywa-
nych operacji będą chwilowe, natomiast 
w dłuższej perspektywie czasu nasze dane 
będą odzyskiwane” – dodaje Wiceprzewod-
niczącego Rady Nadzorczej Inter Marine.

NAJCZęSTSZA PRZyCZyNA
 – błęDy luDZKiE

 Większość ataków hackerskich w syste-
mach portowych to bardzo często wina 
niemożliwych do wyeliminowania błędów 
ludzkich. Wirusy często przedostają się 
przez maile z załącznikiem. Dlatego też tak 
ważna jest kwestia podwójnej weryfikacji 
wszystkich działań i wprowadzanie pro-
cedur mających na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa. Specjaliści z branży morskiej 
oceniają, że ataki hackerskie w wielkich 
koncernach morskich, w najbliższej przy-
szłości są nie do uniknięcia. Nawet przy 
szczelnych zaporach i sztabie specjalistów 
strzegących firmowych danych i oprogra-
mowania, zawsze znajdzie się hacker, który 
może okazać się sprytniejszy.  Niestety mu-
simy liczyć się z tym, że im bardziej system 
informatyczny jest poddany cyfryzacji, tym 
więcej globalnych ataków jest możliwych.
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Z AGNiESZKą KAMińSKą, PREZES ZARZąDU AGiS MANAGEMENt GROUP SP. Z O.O. 
ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi.

PlatfoRma 
do zadań specjalnych

ZDjĘcIE: materiały prasowe



Czemu połączyliście usługę wyspecjalizowanego serwisu 
technicznego Facility Management z pionem Ochrony Osób 
i Mienia?

- Celem było wyjście naprzeciw oczekiwaniom naszych klien-
tów kluczowych. Fuzja pozwoliła na stworzenie jednostki za-
bezpieczającej pod względem technicznym nieruchomości, 
bazującej na największych innowacjach rynku FM oraz wiedzy 
i doświadczeniu najlepiej w Polsce szkolonych kierowników 
ochrony. Zależało nam także na pójściu krok naprzód-przez 
lata obserwując kierunek rozwoju branży ochrony osób i mie-
nia, stwierdziliśmy, iż usługi i oferty firm konkurencyjnych są 
budowane analogicznie, usługi przeplatają się bez większych 
różnic i każda ostatecznie oferuje podobny zakres.

 
Czy to rozwiązanie jest unikalne na rynku?

- Tak. AGIS SECURITY to pierwsza firma komercyjna w Polsce, 
która zaimplementowała system teleinformatyczny w formie 
oprogramowania oraz aplikacji. Warto podkreślić, że z takich 
rozwiązań korzystają aktualnie Komendy Wojewódzkie Policji, 
Straż Pożarna i Straż Miejska (w niektórych miastach Straż 
Miejska). Inni użytkownicy takiego systemu to Pogotowie 
Ratunkowe, Operator Autostrady A1 i Przewozy Regionalne. 
Muszę podkreślić, że to prawdziwy przełom w dziedzinie 
usługi ochrony osób i mienia. Dla mojej firmy słynne powie-
dzenie „Ufaj i kontroluj” nabrało znaczenia marketingowego, 
które oferujemy i realizujemy rzetelnie

 

Z czego składa się Państwa „platforma do zadań specjalnych"?
- Stanowi ona najbardziej uniwersalny system dyspozytorski, in-
tegrujący różnego rodzaju środki telekomunikacyjne (telefonia 
stacjonarna, cyfrowa, analogowa, łączność radiowa, systemy 
trankingowe, system TETRA, terminale satelitarne, GSM). Co 
ważne, platforma absolutnie nie wymaga żadnych zmian w sys-
temach zabezpieczeń zainstalowanych dotychczas u klientów, 
wszystkie automatycznie integruje w swoim oprogramowaniu. 
Całość jest oparta o technologię IP.

 
Jakie są przykładowe możliwości tego rozwiązania?

- Platforma potrafi integrować się z systemami Open-
Layers/Open Street Map, Google Maps, Microsoft Virtual 
Earth, Mapstraction, dzięki czemu możemy zdalnie moni-
torować całe osiedla, budujące się inwestycje czy np. wy-
syłaną ciężarówkę z wartościowym transportem. System 
daje również możliwości nagrywania i przekazywania bie-
żącej wizji z trasy danego transportu czy zużycia paliwa 
co wspomaga kontrolę w firmie. W przypadku telefonów 
z modułem GPS, dzięki obsłudze geolokalizacji nasza plat-
forma pozwala precyzyjnie określić miejsce zrobienia np. 
fotografii i natychmiastowo określa jego lokalizację. Wy-
obraźmy sobie dewelopera, który obserwuje swój budują-
cy się obiekt w każdej chwili on-line. Platforma łączy się 
nawet z portalami społecznościowymi czy pocztą e-mail. 
Jest to narzędzie na miarę XXI wieku, a wymieniona część 
możliwości to dopiero początek. Zapraszamy do prezen-
tacji systemu w siedzibie firmy AGIS SECURITY. Nadszedł 
najwyższy czas, aby Prezesi firm, właściciele nieruchomo-
ści i każda osoba chcąca uzyskać rzetelną usługę ochrony 
mogła skorzystać z najlepszej technologii i miała możliwość 
faktycznej weryfikacji oferowanych zabezpieczeń.
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Rok 2017 w Porcie Gdynia jest czasem rekordów przeładunkowych – w dalszym ciągu 
wzrasta wolumen ładunków w takich grupach jak drobnica, drewno oraz ropa i prze-
twory naftowe Ogółem w okresie od stycznia do końca czerwca b.r. przeładowano 
w gdyńskim porcie 10,3 mln ton różnorodnych ładunków - odnotowując  107,5 wskaźnik 
dynamiki przeładunków  2017/2016. Niezależnie od przejścia części ładunków skon-
teneryzowanych z gdyńskich terminali  do DCT w Gdańsku, Port Gdynia utrzymuje 
wysoką konkurencyjność swoich usług. 
- Wysoka dynamika przeładunków oraz duża różnorodność trafiających do Portu 
Gdynia ładunków wykazuje, że Gdynia to obecnie jeden z najlepszych nowoczesnych 
portów uniwersalnych działających na Morzu Bałtyckim – podkreślają przedstawiciele 
gdyńskiego portu.

Rekordowa 
dynamika 
wzrostu
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W Zakładzie Nowych Budów Stoczni 
Remontowej Nauta zwodowane zo-
stały dwa statki rybackie.  Operacja 
podwójnego wodowania nie należy 
do codziennych sytuacji w stoczni. 
W ponad czterdziestoletniej historii 
pochylni B1 dopiero po raz drugi 
miało na niej miejsce podwójne wo-
dowanie. Jako pierwszy, zwodowany 
został częściowo wyposażon  trawler 
rybacki oznaczony numerem budowy 
B-437. PTrawler Themis (B-437) po-
wstał w Stoczni Nauta na zamówienie 
duńskiego klienta – Karstensens 
Skibsvaerft AS. Finalnym odbiorcą 
jednostki będzie duński armator The-
mis Fiskeri, który należy do pierwszej 
dziesiątki armatorów zajmujących 
się połowami pelagicznymi w Danii. 

Themis ma 63 m długości i prawie 13 
m szerokości. Zanurzenie jednostki 
wynosi 7,8 m.
Ocean Star (B-698) jest zdecydo-
wanie większą jednostką. Jednostka 
ma 87 m długości i 18 m szerokości. 
Statek powstał na zamówienie szkoc-
kiego armatora Mewstead. Statek po-
zostanie jeszcze w Stoczni Nauta do 
jesieni w celu finalnego wyposażenia. 
Na jego pokładzie znajdą się najno-
wocześniejsze urządzenia do połowu, 
przechowywania i przekazywania ryb 
odbiorcy. Na jednostce zostanie za-
instalowane również specjalistyczne 
wyposażenie, które będzie służyć do 
lokalizowania łowisk oraz szacowania 
ich wielkości i rodzaju. 

Podwójne 
wodowanie 
w Naucie

Urząd Morski w Gdyni podpisał 
umowę z Politechniką Gdańską 
na sprawowanie nadzoru na-
ukowo-technicznego podczas 
opracowywania obiektów i in-
frastruktury hydrotechnicznej, 
mostowej i drogowej w ramach 
realizacji projektu „Budowa 
drogi wodnej łączącej Zalew 
Wiślany z Zatoką Gdańską" 
– informuje oficjalna strona 
Urzędu Morskiego. Politechni-
kę Gdańską, podczas podpisy-
wania umowy reprezentował 
prof. dr hab. inż. Krzysztofem 
Wilde- dziekan Wydziału In-
żynierii Lądowej i Środowiska. 
Rozpoczęcie planowanych 
robót budowlanych odbędzie 
się w 2018 roku. 

Urząd Morski 
w Gdyni 
we współpracy 
z Politechniką 
Gdańską
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Tunel w Świnoujściu to jedna z najważniej-
szych inwestycji, jakie mają powstać w mie-
ście do końca 2020 roku.  Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad, jako termin 
składania ofert na budowę tej inwestycji wy-
znaczyła 7 września br. Do końca października 
planowany jest wybór wykonawcy budowy. 
Na budowę tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin 
Świnoujście otrzymało dofinansowanie unijne w ramach unijnego 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
w wysokości 775,6 mln złotych. To 85% wartości całej inwestycje. 
Pozostałe 15% miasto pokryje z własnego budżetu. Cała trasa 
wyniesie 3,4 km, z czego tunel stanowi 1,44 km. Zgodnie z uzy-
skaną w 2010 roku decyzją środowiskową tunel w Świnoujściu 
zostanie wykonany w technologii „tarczy drążonej". Średnica we-
wnętrzna tunelu będzie wynosić 12 m; zostanie w nim wykonana 
dwukierunkowa jezdnia, poniżej jezdni powstanie również tunel 
ewakuacyjny. „Do 31 października br. planowany jest wybór wy-
konawcy, a samo podpisanie umowy powinno nastąpić do końca 
2017 roku. We wrześniu tego roku nastąpi ogłoszenie przetargu 
na wybór Inżyniera Kontraktu, który powinien zostać wybrany do 
końca 2017 roku” – podaje biuro prasowe prezydenta Świnouj-
ścia, Janusza Żmurkiewicza.

Tunel 
w Świnoujściu 

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

Zamów

prenumeratę:

biuro@expressy.pl
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nAFtOPOrt
i Półrocze 2017

PREZES NAftOPRtU  DARiUSZ KOBiERECKi MA PRAWO Być W OPtyMiStyCZNyM 
NAStROJU. fiRMA DO KOńCA LiPCA 2017 PRZEłADOWAłA W SUMiE 6,7 MLN tON 

PALiW PłyNNyCH Z CZEGO 5,2 MLN tON StANOWiłA ROPA NAftOWA.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Na rzecz Grupy Lotos przeładowano 3,4 
mln ton paliw płynnych (ropa 1,9 mln ton), 
dla PKN Orlen 2,2 mln ton ropy. Pozosta-
łe 1,1 mln ton to ropa w tranzycie. Stanowi 
to około 50% ilości zakładanej w planach 
przeładunkowych na rok 2017. To o 11 proc. 
więcej niż rok wcześniej, w tym samym 
okresie. Mniej więcej 3/4 tego wyniku sta-
nowiła ropa, co oznacza, że wzrost sięgnął 
21 proc. Zmalały przeładunki paliw, z 1,475 
do 1,32 mln ton.
 
- To było niezłe pół roku z perspektywy 
NAFTOPORTU, szczególnie czerwiec wy-
glądał dobrze, z przeładunkami rzędu 1,2 
mln ton - mówi prezes Kobierecki, zastrze-
ga jednak od razu:
To nie oznacza żadnych gwarancji na II pół-
rocze. Stałą cechą naszej branży jest nie-
przewidywalność. Nie wiemy, jaki będzie 
stan dywersyfikacji dostaw ropy do dwu 
naszych i dwu niemieckich rafinerii  Nieco 
nas zaskoczyło - w sensie pozytywnym, że 
trochę odrodził się (już od ub. roku), tranzyt 
rosyjskiej ropy, której drogą morską spro-
wadzano nieco mniej niż w poprzednich 
latach, przeładowywaliśmy m.in. surowiec 
z Arabii Saudyjskiej, Iraku, a także niewielkie 
ilości ropy z Morza Północnego.  Baza Paliw 
dzięki jej połączeniu systemem rurociągów 
z rafineriami stanowi optymalną alternaty-
wę względem lądowych dostaw surowca.  

NA RAZiE NiE MA POTRZEby  
ROZbuDOWy iNFRASTRuKTuRy 

NAFTOPORTu

Infrastruktura Bazy Paliw Płynnych spółki 
NAFTOPORT w Porcie Gdańsk obejmuje 
pięć stanowisk dla statków, a jej roczny po-
tencjał przeładunkowy wynosi ok. 40 mln 
t. Te parametry sprawiają, że Naftoport to 
jeden z najbardziej konkurencyjnych ter-
minali naftowych na południowym Bałtyku. 
JEST W STANIE OBSŁUŻYĆ JEDNOCZE-
SNIE 5 JEDNOSTEK. TAKA SYTUACJA 
ZDARZYŁA SIĘ W TYM ROKU W MAJU. 
Przy wszystkich stanowiskach zacumowa-
ne było 5 tankowców. Spółka jest przygoto-
wana na takie okoliczności i wywiązuje się 
bez zakłóceń z realizacji zapotrzebowania.
Na zlecenie kontrahentów krajowych i za-
granicznych przeładowywane były jedno-
cześnie 5 statki: 4 produktowce z ładun-
kiem 10-20 tys. ton każdy i 1 zbiornikowiec 
z partią ropy wielkości 100 tys. ton. Jed-
noczesny przeładunek odbywał się przy 
czterech stanowiskach: T, T1, P,O oraz R. 
Wszystkie wyposażone są w systemy awa-
ryjnego samoczynnego rozłączania ERS 
(Emergency Release System), aktywujące 
się po przekroczeniu strefy alarmowej i za-
bezpieczające akwen wodny przed ewen-
tualnym rozlewem, a same ramiona przed 
ich uszkodzeniem. Położenie i stan ramion 
oraz zaworów są monitorowane poprzez 
pulpity w sterowniach ramion, jak również 
poprzez systemy wizualizacyjne na ekra-
nach komputerowych w dyspozytorni.
Dodatkowym atutem NAFTOPORTU jest 
dostępność dla największych tankowców, 
jakie mogą wpłynąć na Morze Bałtyckie 
przez cieśniny duńskie.
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Filmowy zwiastun ukazujący Gdańsk z perspektywy dwójki bohaterów, 
którzy decydują się zostać w nim na stałe - to najnowszy spot promocyj-
ny stolicy województwa pomorskiego.
Ma on być inspiracją do rozważenia życiowej zmiany. Nowatorski w cha-
rakterze spot zmontowany został ze scen jakby wyciętych z pełnometra-
żowego filmu. Całość prowadzi głos lektora. 
- Jak na prawdziwy zwiastun przystało, można było go obejrzeć w kinach 
w największych miastach w Polsce – mówi Anna Zbierska, zastępca dy-
rektora Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego 
w  Gdańsku. - Montaż nie zdradza pełnej fabuły, intryguje, zaprasza wi-
dza do posmakowania gdańskiej rzeczywistości na własny, indywidualny 
sposób – dodaje Zbierska.
Młodzi i ambitni ludzie, goniący za lepszym miejskim życiem, przyjeżdża-
ją na urlop do Gdańska i postanawiają zostać w nim na stałe. Bo Gdańsk 
to miasto, w którym się żyje – doskonałe miejsce do pracy, ale również 
wypoczynku, relaksu, a dodatkowo jest pełne energii i pasji. Takie jak 
jego mieszkańcy.

Tu się żyje!

Danuta Stenka, Krzysztof Czyżewski 
i Krzysztof Zanussi – to laureaci te-
gorocznych Neptunów. 
Honorowe Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdańska wręczone zostały już po 
raz dwunasty. Przyznawane są pol-
skim i zagranicznym twórcom, którzy 
swoją działalnością artystyczną 
nawiązują do gdańskiej tradycji bądź 
współczesności, istotnie wzbogaca-
jąc kulturową historię miasta poprzez 
odniesienia do wartości wolności 
i solidarności.
- Gdańszczanie mają poczucie zobo-
wiązania wobec wydarzeń sprzed 37 
lat, aby do nich wracać, opowiadać 
i szukać w Sierpniu 1980 roku świe-
żego przesłania, świeżej idei – mówił, 
otwierając uroczystą galę w Europej-
skim Centrum Solidarności, prezy-
dent Paweł Adamowicz.  
Do tej pory Neptunami uhonoro-
wano ponad trzydzieści osób. Do 
grona wyróżniony przez prezydenta 
Gdańska w tym roku dołączyli: Da-
nuta Stenka, Krzysztof Czyżewski 
i Krzysztof Zanussi.

Neptuny 2017 
wręczone

Pasażerowie korzystający z transpor-
tu publicznego w stolicy województwa 
pomorskiego mają możliwość podró-
żowania złotym tramwajem.  Pojazd 
jest częścią akcji „Jeden ze 100” Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku, po-
święconej obrazowi „Sąd Ostateczny” 
Hansa Memlinga. 
- Tramwaj został oklejony na nasze 
zamówienie – wyjaśnia Małgorzata 
Posadzka, rzecznik prasowa Muzeum 
Narodowego w Gdańsku. – Pierwszy 
etap prowadzonej przez nas kampanii 

polega na zaciekawieniu odbiorców. 
Pod koniec sierpnia na specjalnej kon-
ferencji prasowej Muzeum Narodowe 
ogłosi, o co chodzi i skąd pomysł na 
złoty kolor.
Złoty tramwaj w Gdańsku pojawił 
się pod koniec lipca, ale kampania 
promująca „Sąd Ostateczny” ruszyła 
kilka tygodni wcześniej. Wówczas na 
reklamach w mieście pojawiła się zło-
ta kula. Co ona oznacza? Również na 
razie pozostaje tajemnicą. 

Złoty tramwaj 
w Gdańsku
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Starania, by rower miejski powrócił do 
Sopotu, wkraczają w decydującą fazę. 
Unijny projekt budowy Systemu Roweru 
Metropolitalnego przeszedł wstępną we-
ryfikację formalną w Urzędzie Marszał-
kowskim. Otwiera to drogę do pozyskania 
dofinansowania. Nowy system ma być 
lepszy od tego, który w Sopocie funkcjo-
nował w latach 2014-2016.
- Przede wszystkim będzie to rower now-
szej generacji, wyposażony w nadajniki 
GPS i dający możliwość wirtualnego wy-
pożyczania przez aplikację na smartfona 

– mówi Krzysztof Jałoszyński, sopocki 
oficer rowerowy. - Jednak najważniejszą 
zmianą będzie to, że rowery nie będą 
potrzebowały kosztownych stacji doku-
jących znanych z innych miast, a jedynie 
solidne stojaki rowerowe, ponieważ za-
mek mocujący i terminal będzie wbudo-
wany w rower. 
Nowy system obejmie zasięgiem całą 
metropolię, oferując do wypożyczenia 
ponad 3800 rowerów. Będzie to drugi (po 
Warszawie) największy system w kraju.

Powrót roweru miejskiego

Według badań i analiz porównawczych przeprowadzonych przez zespół DNA Miasta 
z Fundacji Res Publica Sopot stwarza najlepsze warunki dla rozwoju kultury.  W prze-
prowadzonych badaniach eksperci porównali sto polskich miast pod względem warun-
ków dla rozwoju kultury. Autorzy rankingu wzięli pod uwagę dane liczbowe dotyczące 
takich obszarów polityki kulturalnej, jak m.in. dostępność do kultury, uczestnictwo 
w kulturze oraz działalność miejskich instytucji kultury.
- Bardzo nas cieszy pierwsze miejsce,  jakie uzyskał Sopot w rankingu „Kreatorzy roz-
woju kultury miejskiej” – mówi Joanna Cichocka-Gula, wiceprezydent Sopotu. – Bada-
nie oparto między innymi na twardych danych dotyczących funkcjonowania miejskich 
instytucji kultury i NGO-sów, ale dla nas za liczbami kryją się konkretni ludzie i ich 
starania, aby kultura w Sopocie mogła rozwijać się w sposób harmonijny z zachowa-
niem najwyższych standardów. Warto zaznaczyć, że do współpracy przy tworzeniu 
rankingu zaproszono 32 ekspertów – badaczy, animatorów kultury, pracowników in-
stytucji kultury różnego szczebla, praktyków, specjalistów od polityki kulturalnej oraz 
analiz ilościowych.

Najlepszy 
dla rozwoju kultury

Ponad 2,5 tys. osób skorzystało 
w lipcu z przejazdów melexami na 
trasie Miejski Eko-Parking – cen-
trum Sopotu – Miejski Eko-Parking. 
Miejski Eko-Parking przy Ergo 
Arenie na około 700 samochodów 
to projekt pilotażowy Sopotu, który 
ma przyzwyczajać sopockich tu-
rystów do pozostawienia aut poza 
ścisłym centrum.
- Odpowiadamy na uwagi miesz-
kańców, aby ograniczyć ruch samo-
chodowy w mieście - mówi Marcin 
Skwierawski, wiceprezydent So-
potu. – Parkingi buforowe to trend 
światowy i jedyna szansa na odkor-
kowanie centrów miast, szczególnie 
tych turystycznych.
Przypominamy, że z Miejskiego 
Eko-Parkingu w Sopocie mogą 
też korzystać osoby, które chcą 
odwiedzić gdańską plażę w Je-
litkowie. Został on bowiem ujęty 
w programie gdańskich parkingów 
przyplażowych, a dojazd do niego 
jest oznakowany także od strony 
Gdańska.

Popularny 
Eko-Parking
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Jeżeli interesują Cię filmy, ich 
produkcja, reżyseria lub animacje 
filmowe, to nadeszło Twoje… 10 
sekund. Tyle ma trwać nowy spot 
Gdyni, promujący wyjątkowość 
oferty kulturalnej miasta. Zadanie 
konkursowe polega na stworzeniu 
kilkusekundowego obrazu, który 
w sposób interesujący, twórczy 
i czytelny, a przede wszystkim 
atrakcyjny wizualnie promować 
będzie ofertę kulturalną Gdyni.  
Zwycięski spot ma być emitowany 
w telewizji i internecie, podczas 
imprez kulturalnych oraz dużych 
cyklicznych wydarzeń organizo-
wanych w Gdyni, jak m.in.: Festi-
wal Polskich Filmów Fabularnych, 
Open’er Festival czy Festiwal 
Polskich Sztuk Współczesnych 
R@PORT.  Do autora najlepszego 
obrazu trafi nagroda pieniężna 
w wysokości 15 tys. zł. Konkurs 
organizuje miasto Gdynia przy 
współpracy z Pomorską Fundacją 
Filmową, która prowadzi Gdyńską 
Szkołę Filmową.

Gdynia. 
Pełna 
kultura

Ponad 200 tys. widzów zgromadziła 
impreza lotnicza Gdynia Aerobaltic. 
W trakcie wydarzenia podniebne ewo-
lucje prezentowali najlepsi piloci akro-
bacyjni z Polski i zagranicy. Podniebne 
widowisko Gdynia Aerobaltic składało 
się z dwóch części. Oprócz pokazów 
lotniczych widzowie mieli też okazję 
oglądania nocnego spektaklu artystycz-
nego. W trakcie wieczornego show orga-

nizatorzy zaprezentowali zgromadzonym 
niezwykłe przedstawienie audiowizualne, 
będące połączeniem akrobacji lotni-
czej z pokazem fajerwerków, w czasie 
którego m.in. piloci odpalali ładunki 
pirotechniczne umieszczone na skrzy-
dłach samolotów. W ramach dwudniowej 
imprezy wystąpiło w sumie czternaście 
doświadczonych grup pokazowych 
z kraju i zagranicy.

Wielkie 
podniebne show

Szpital św. Wincentego a Paulo i Szpital 
Morski im. PCK w Gdyni otrzymały niemal 
63 mln zł dofinansowania, które pocho-
dzi ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego. W Szpitalu Św. Wincentego 
a Paulo za trzy lata, czyli pod koniec 2020 
roku, powstanie nowoczesny blok opera-
cyjny. Będą z niego korzystać oddziały zabiegowe placówki. Dzięki dofinansowaniu przedsię-
wzięcia pacjenci otrzymają lepszą jakość i dostępność do nowoczesnej diagnostyki, a także 
leczenia chorób cywilizacyjnych.  W Szpitalu Morskim im. PCK w Redłowie utworzony zostanie 
trzeci w województwie pomorskim ośrodek transplantologii szpiku, w którym z terapii hemato-
logii onkologicznej będzie mogło korzystać około 450 osób rocznie.

Miliony 
dla szpitali
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Janusz Goliński - Wójt Gminy Cedry Wielkie 
podpisał umowę na budowę boiska wielofunkcyj-
nego w miejscowości Wocławy.
W ramach zadania wykonane zostanie boisko 
o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 
819 metrów kwadratowych. Umowa obejmuje 
wykonanie boisk do dyscyplin sportowych wraz 
z dostawą wyposażenia: boisko uniwersalne do 
piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko trenin-
gowe do koszykówki. Wykonawcą zadania jest 
F.H.U. AUTO-SPORT Ireneusz Konkel z siedzibą 
w Cieszynie 7D, 83-334 Miechucino. Wartość 
umowy brutto wynosi 294 585,00 zł. Inwestycja 
ma powstać do końca listopada bieżącego roku.

Umowa 
na budowę 
boisk

Łatwiejszy dostęp do profesjonalnej opieki me-
dycznej, a co za tym idzie lepsza profilaktyka i 
profesjonalne leczenie osób starszych. W Sopo-
cie już niedługo będzie to możliwe.Pod koniec 
września rozpocznie się budowa Centrum Opieki 
Geriatrycznej.
Przewidywany koszt budowy Centrum Geria-
trycznego to ponad 27 mln zł, z czego 7,6 mln po-
chodzić będzie z budżetu miasta, czyli pieniędzy 
sopockich podatników. Centrum będzie oddzia-
łem Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego 
im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie.

Szpital 
dla seniorów

Szybkie, komfortowe i ekologiczne – na zakorkowanych ulicach 
dużych miast skutery są bezkonkurencyjne.  Od poniedziałku, 
21 sierpnia, w ramach scooter-sharingu mogą z nich korzystać 
gdańszczanie. Wypożyczenie pojazdu na minuty będzie możliwe 
dzięki specjalnej aplikacji opracowanej przez firmę Blinkee – pierwszą sieć skuterów elek-
trycznych w Polsce. Scooter-sharing to ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu miesz-
kańcy mogą sprawnie i bez problemów z parkowaniem przemieszczać się po mieście. 
Z końcem lipca system wypożyczania skuterów elektrycznych zaczął działać w Poznaniu. 
A od dziś skutery można wypożyczać również w Trójmieście.
Na początek, do końca tego sezonu, czyli do 31 listopada, Blinkee udostępni mieszkań-
com Trójmiasta 15 skuterów. W przyszłym roku flota ma się powiększyć kilkakrotnie.

Sieć skuterów 
elektrycznych
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park będzie jeszcze 
piękniejszy
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Oczyszczony staw, nowe ścieżki, automatycz-
na toaleta, rozbudowana siłownia, zmoder-
nizowany kanał - wejherowski park czekają 
znów spore zmiany, dzięki którym będzie jesz-
cze piękniejszy. 
- Dzięki systematycznej rewitalizacji park jest 
urokliwym i wręcz magicznym miejscem dla 
mieszkańców Wejherowa i turystów – mówi 
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 
– Staramy się wciąż go modernizować i rozbu-
dowywać, aby był jeszcze piękniejszy. Chcemy, 
aby każdy – niezależnie od wieku – dobrze się 
tu czuł. Stąd nasze kolejne inwestycje.
Kolejny etap rewitalizacji obejmie moderniza-
cję stawu, który zostanie oczyszczony, a jego 
ściany wzmocnione. Zastosowana zostanie 
także nowa technologia do oczyszczania 
stawu oraz zmodernizowane zostaną murki 
oporowe dzielące kanał środkowy od stawu. 
W ramach inwestycji wykonane zostaną ścież-
ki - wzdłuż kanału środkowego, poprzez most 
na rzece Cedron, który także zostanie wyre-
montowany, w stronę kaplicy nad Cedronem 
(obok Młyna Biangi).
Przy placu zabaw powstanie automatyczna to-
aleta publiczna. Rozbudowana zostanie istnie-
jąca siłownia fitness o kolejne elementy, w tym 
dla osób starszych. W parku zamontowany zo-
stanie kolejny element monitoringu.
Przypomnijmy, że rewitalizacja parku rozpo-
częła się już w 2006 roku. Z uwagi na duży za-
kres i koszt przedsięwzięcia realizacja odbywa 
się etapami. Przez ostanie lata wykonano m.in. 
meliorację, na dolnym tarasie wybudowano ka-
wiarenkę i scenę letnią, powstały nowe ścieżki 
parkowe, aleja różana z pergolami, okrągła ra-
bata kwiatowa, wybudowano altanę widokową, 
powstał zespół placów zabaw, zainstalowano 
oświetlenie, zbudowano pomosty drewniane 
z podświetleniem. A to nie wszystko – powsta-
ła ponadto siłownia zewnętrzna, miejsce na 
ognisko oraz częściowo utwardzono Polanę 
Piknikową. Oczyszczono i pogłębiono także 
kanały, wykonano łukowy most oraz efektow-
ną, podświetlaną fontannę. W ub. roku wybu-
dowano dwie woliery dla bielików i żurawi.

tRWA KOLEJNy EtAP 
REWitALiZACJi 
WEJHEROWSKiEGO PARKU. 

TEKST: Rafał Korbut
ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Cykl „Lato w Rumi” zainaugurowali zna-
ni w całej Polsce wokaliści – Monika 
Lewczuk i Kamil Bednarek. Uczestnicz-
ka piątej edycji programu „The Voice 
of Poland” zaprezentowała utwory ze 
swojego debiutanckiego krążka „#1” 
wydanego w 2016 roku. Z kolei Kamil 
Bednarek, muzyk reggae oraz bohater 
trzeciej edycji „Mam talent”, popisał się 
przed publicznością nie tylko świetną 
muzyką, lecz także swoją słynną sce-
niczną charyzmą.
Kolejną propozycją był trening z najsłyn-
niejszą instruktorką fitness w Polsce, 
autorką wielu programów treningowych, 
książek oraz płyt DVD – Ewą Choda-
kowską. Pochodząca z Sanoka trenerka 
wraz ze swoim team’em zaproponowała 
uczestnikom całodzienny program tre-
ningowy połączony z prelekcją diete-
tyka. Do Rumi, wraz z Ewą, przyjechali 
m.in. trener personalny Piotr Karwat, tre-
ner Lefteris Kavoukis, prywatnie partner 

gwiazdy oraz Tomek Choiński. Prelekcję 
o diecie poprowadziła Marta Kielak. 
Dużym wydarzeniem była dziesiąta, ju-
bileuszowa edycja Marcin Gortat Camp. 
Gwiazda NBA, reprezentant Washington 
Wizards, już po raz trzeci odwiedził Ru-
mię. Tym razem - oprócz tradycyjnego 
treningu dla dzieci i młodzieży - Marcin 
zaprosił do wspólnych ćwiczeń dzieci 
niepełnosprawne ruchowo. Na parkiecie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Rumi zobaczyć można było nie tylko 
samego Marcina, lecz także gwiazdy 
amerykańskiej koszykówki. Wśród nich 
znaleźli się Otto Porter, Bo Outlaw, Da-
niel Ochefu i David Atkins.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się 
też letnie kino zorganizowane w Parku 
Starowiejskim. Każdorazowo zgromadzi-
ło kilkaset widzów. Wszystkim widzom 
organizatorzy każdorazowo zapewnili 
wygodne leżaki, darmowy popcorn, koce 
i… dobrą pogodę.

To był gorący lipiec!
Gwiazdy muzyczne, znani sportowcy i kino letnie – cykl imprez 

„Lato w Rumi” przyciągnął tłumy mieszkańców i turystów. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

michał PaSieczny, 
burmistrz Rumi:

– Lipiec w Rumi okazał się 
dużym sukcesem. Mieszkańcy 

tłumnie brali udział 
w przygotowanych przez 

Urząd Miasta wydarzeniach. 
O Rumi głośno było także 

w ogólnopolskich mediach. 
Dziękuję wszystkim za tak duże 

zainteresowanie. 
Do zobaczenia za rok!
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Rolą "piszczków" było anonsowanie ważnych dla miasta wydarzeń, 
w tym również otwarcia i zamknięcia jarmarku. Z czasem zaczął im 
towarzyszyć także miejski carillon. I ta tradycja powróciła w tym 
roku - podkreśla Joanna Czauderna-Szreter, dyrektor programowa 
Jarmarku św. Dominika. Hejnał został skomponowany specjalnie 
na tę okazję w oparciu o stare gdańskie muzykalia przez Pawła 
Hulisza. Miał tyle nut, ile nasz jarmark lat, czyli 757. Za rok będzie 
ich 758 i tak, co roku, mistrz będzie dokładać po jednej nucie.
Duchowym rozpoczęciem Jarmarku była uroczysta msza święta 
w dominikańskim Kościele św. Mikołaja. Codziennie – aż do za-
kończenia Jarmarku - było można zwiedzać ten kościół, jego oraz 
klasztorne zakamarki, a 8 sierpnia odbyła się uroczystość odpu-
stowa św. Dominika.
Symboliczną tegoroczną zmianą w topografii Jarmarku było jego 
wyjście na drugą stronę Motławy. Po raz pierwszy kupcy handlo-
wali na ul. Stągiewnej, po raz pierwszy również koncert otwarcia 
(z Anią Dąbrowską jako gwiazdą) odbył się na Ołowiance.
- Impulsem do tej decyzji było oczywiście zainstalowanie kładki, 
umożliwiającej widzom wygodny dostęp na drugą stronę - mówi 
Maciej Glamowski, wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Tar-
gów Gdańskich, które organizują Jarmark św. Dominika.
Mająca 757 już lat tradycji gdańska impreza  otwiera się na nowe 
trendy. – mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. W tym roku 
mamy otwarcie na drugą stronę Motławy, z czasem będziemy po-
dążać dalej w stronę Nowych Ogrodów, być może także i Dolnego 
Miasta.
Jarmark zachował prastare jarmarkowe tradycje: handel dla rze-
mieślników, muzyczne akcenty, dobra zabawa i coś dla smakoszy. 
W tej dziedzinie od lat największą atrakcją jest Święto Chleba - 
już  XXII. Jak zawsze pomysłodawcą i głównym organizatorem 
jest najbardziej znany w świecie piekarz (b. szef UIB – Światowej 

757. Jarmark 
św. Dominika

Coś dla ducha 
i dla ciała

Ceremonia otwarcia odbyła się na przedprożach 
Dworu Artusa w Gdańsku. Tym razem akcentem 

muzycznym, był hejnał odgrywany przez „piszcz-
ków” - tak niegdyś nazywano miejskich trębaczy. 
Było ich aż 16, i grali w różnych punktach Dworu 
Artusa – nawet na jego dachu. Towarzyszył im 

carillon ratuszowy, w klawisze którego wali-
ła piąstkami nasza słynna crillonistka Monika 

Kaźmierczak.   

Unii Piekarzy) - Andrzej Szydłowski. Wspiera go   Stowarzyszenie 
Rzemieślników Piekarstwa RP oraz Cech Piekarzy i Cukierników 
w Gdańsku.  Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w konkate-
dralnej bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdań-
sku, skąd malowniczy pochód wyruszył w stronę Długiego Targu, 
gdzie zaplanowano główne atrakcje. W takim dniu nikt nie mógł 
być głodny, więc szczudlarze w tradycyjnych strojach piekarzy 
częstowali świeżym pieczywem. Były też konkursy. Piekarnie i cu-
kiernie rywalizowały o tytuł „Smakołyku Święta Chleba”. O uzna-
nie jury, wybranego wśród publiczności, walczyli  nie tylko zawo-
dowcy, ale także domowi piekarze, chcący zdobyć laur twórcy 
Najlepszego Chleba Domowego Wypieku.  
Dla amatorów mięsiwa przygotowano kolejną edycję Uczty Nep-
tuna. Organizatorem był  Zbigniew Nowak – twórca najbardziej 
znanej na Pomorzu marki branży mięsnej oraz przewodniczący 
Rady Krajowej Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, które 
w tym roku obchodzi 95-lecie działalności. Prócz warsztatów ku-
linarnych, porad kucharzy i dietetyków, odbyły się również liczne 
degustacje.  Clou programu był byk z rożna, pieczony przez 24 
godziny przed Zieloną Bramą. Prócz tego wszyscy czerpali z tra-
dycyjnego Kotła Obfitości i Mega Patelni. Podziwiano też Paradę 
Neptuna – happening uliczny z udziałem Teatru z Głową w Chmu-
rach i zespołu Poznań Brass, a także wiele ciekawych animacji dla 
dzieci. No cóż – jak świętować to na całego. Anna Kłos

ZDjĘcIA: archiwum MTG, www.jarmarkdominika.pl
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CORAZ WięCEJ UKRAińCóW PRZyJEżDżA DO POLSKi W POSZUKiWANiU PRACy i LEPSZEGO żyCiA. 
WłADZE W KiJOWiE, NiE MOGąC ZAPEWNić WSZyStKiM SWOiM OByWAtELOM PRACy, ZGADZAJą 
Się DE fACtO NA EMiGRACJę. WiDAć JEDNOZNACZNiE, żE ZDECyDOWANiE LEPiEJ JESt tU WiDZiANA 
EMiGRACJA DO POLSKi NiźLi DO ROSJi. tO JUż POKłOSiE OStAtNiCH WyDARZEń i KONfLiKtU 
ZBROJNEGO ROSJi Z UKRAiNą. O tyCH SPRAWACH ROZMAWiAMy Z SERGEyEM tARANEM, ZNANyM 
UKRAińSKiM POLitOLOGiEM, CZłONKiEM ZESPOłU DORADCZEGO PREZyDENtA POROSZENKi, 
DOKtORANtEM AKADEMii HUMANiStyCZNEJ W PUłtUSKU.

ukRaińcy jadą 
do Polski, 

a władze w kijowie wcale w tym Nie Przeszkadzają!

ROZMAWIA: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Jak więc w Kijowie ocenia się emigrację obywateli ukrainy do 
Polski?

- Polityka migracyjna Kijowa jest elementem kontaktów z Pol-
ską. W roku 2015 parlament Ukrainy przyjął ustawę o emigracji 
ekonomicznej w poszukiwaniu pracy. Był to fragment zobowią-
zań ukraińskich, związanych z wdrożeniem ruchu bezwizowego, 
z krajami Unii Europejskiej. Na mocy ustawy, emigranci czasowo 
wyjeżdżający do pracy za granicę nie tracą uprawnień emery-
talnych na Ukrainie. Mają też oni nadal prawo do bezpłatnej 
opieki medycznej w Ukrainie. Jednocześnie nadal znajdują się 
pod opieką ukraińskich placówek dyplomatycznych. Emigranci 
płacą podatki tylko w krajach aktualnego zamieszkania. Pozwa-
la to uniknąć sytuacji podwójnego opodatkowania.

ukraińska siła robocza w Polsce to nie tylko robotnicy. Coraz 
więcej jest u nas absolwentów wyższych uczelni.   

- Ukraińskie dyplomy szkół wyższych nie są obecnie uznawane 
w krajach Unii Europejskiej. Władze ukraińskie chciałyby jednak 
zmiany tej sytuacji. Stąd gotowość Kijowa do implementacja za-
sad wykształcenia w Unii Europejskiej. Rozmowy w tej sprawie 
już trwają. Ponadto preferowana jest polityka wyjazdów ukra-
ińskich studentów do krajów Unii, na ostatnie lata studiów. To 
pozwala młodym Ukraińcom otrzymywać podwójny dyplom 
– licencjat ukraiński oraz magisterium państwa, gdzie odbywa 
się ostatni etap studiów. Potem oczywiście część absolwentów 
pozostaje w krajach gdzie studiowali – głównie w Polsce – ale 
spora część też wraca, zasilając wysoko kwalifikowane kadry 
rodzimej gospodarki.  

Jednym z ważnych elementów polskiej gospodarki są transfe-
ry finansowe od polskich migrantów.

- Także na Ukrainie istotnym elementem systemu finansowego 
stają się transfery dewizowe zza granicy. W roku 2016 było to 
5.4 miliarda dolarów - prawie 6% PKB Ukrainy. 18% przekazów 
finansowych pochodzi od emigracji z Rosji. Ta liczba z każdym 
rokiem jednak maleje. Rośnie natomiast lawinowo wielkość 
transferów z Polski. To jednoznacznie pokazuje, że rośnie też 
ważność tego kierunku ukraińskich migracji. 

Jak duża jest zsumowana emigracja z ukrainy?
- Specjaliści wyliczają, że za granicami kraju przebywa obec-
nie nawet do 7 milionów osób, z ukraińskim paszportem. Naj-
częstszym kierunkiem emigracji stają się unijne kraje Europy 
Wschodniej. Przede wszystkim Polska. Jednocześnie w Rosji 
liczba pracujących tam Ukraińców zmniejszyła się do maksi-
mum 1.5 miliona osób. 

Jak na wielkość i kierunki emigracji wpłynie wprowadzony 
przed kilkoma tygodniami ruch bezwizowy z krajami unii 
Europejskiej?

- Władze ukraińskie nie przewidują jakiegoś znacznego wzro-
stu liczby emigrantów dzięki ruchowi bezwizowemu. To raczej 
będzie ułatwienie do legalnego poszukiwania pracy. Głównie 
w Polsce, Czechach, Węgrzech, Słowacji. Bo te kraje wprowa-
dziły znaczne ułatwienia przy pozwoleniach na pracę. Jed-
nocześnie jednak widać, że wielu rekruterów rozpoczęło też 
poszukiwania pracowników do Niemiec czy Szwecji. Rezul-
taty tych działań pewnie będą widoczne jeszcze w tym roku.  
Jednocześnie przewiduje się, że ruch bezwizowy nie doprowa-
dzi do zmniejszenia się emigracji do Polski. Skutkiem ułatwień 
wizowych winno być natomiast dalsze zmniejszanie się ilości 
Ukraińców pracujących w Rosji. 
Jednocześnie wszelkie dane wykazują, że Ukraińcy nie szukają 
pracy przez agencje zatrudnienia. W 2016 za pośrednictwem 
agentów wyjechało do pracy za granicę tylko niecałe 80 tysięcy 
osób. Z tego do Polski niepełne 10 tysięcy. Wykazuje to wielką 
mobilność i zaradność Ukraińców, którzy nie oglądają się na 
agencje tylko sami szukają sobie zatrudnienia w Polsce czy in-
nych krajach europejskich.
Do migracyjnych wyjazdów Ukraińców dostosowały się także 
tutejsze sieci telefonii komórkowej. Praktycznie każda z nich 
ma w swoich pakietach rozmów obniżki cen na rozmowy z kra-
jami największej ukraińskiej emigracji. W tym także dotyczy to 
Polski. 
Ukraińskie władze chciałyby także powiększenia ilości przejść 
granicznych na zachodniej granicy. To by pozwoliło także na 
zmniejszenie kolejek na istniejących przejściach. 
Ułatwieniem dla wielu emigrantów jest także rozrastająca się 
sieć połączeń komunikacyjnych. Autobusy ze Lwowa czy Kijo-
wa jeżdżą już do większości dużych polskich miast. Uruchomio-
ne zostało także połączenie szybkim pociągiem Kijowa z Prze-
myślem. Stamtąd można skomunikowanym transportem kole-
jowym dotrzeć czy to do Krakowa czy Warszawy. Coraz więcej 
jest także połączeń lotniczych. Gdańsk ma bezpośrednie loty 
z Kijowem i Iwano – Frankowskiem (dawny Stanisławów). 

Władze w Polsce nieco się obawiają, że ruch bezwizowy ukra-
iny z unią Europejską zmniejszy strumień emigrantów do 
Polski. 

- Całkiem bezzasadnie. O popularności polskiego kierunku emi-
gracji świadczy rozrastająca się sieć nauczania języka polskie-
go w Kijowie i innych miastach centralnej Ukrainy. Takie kursy 
dosłownie pękają w szwach. Kres tej tendencji pewnie położy 
dopiero zdecydowane polepszenie się sytuacji ekonomicznej na 
samej Ukrainie i związany z tym wzrost dochodów osobistych. 
Jak przewidują specjaliści, nie będzie to szybciej jak w perspek-
tywie około 10 lat.
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Publiczne zdroje to w dzisiejszych czasach rzad-
kość. Tymczasem w samym centrum Gdańska 
niedawno otwarto dwa takie obiekty.

Publiczne zdroje to miejsce, gdzie każdy może napić się i za-
opatrzyć w bieżącą wodę. Miejsca takie były znane przed laty, 
dziś jest ich niewiele.  Tymczasem w samym centrum Gdańska 
powstały dwa nowe zdroje publiczne – ich wygląd i miejsce 
zlokalizowania nawiązują do dawnych gdańskich ujęć wody. 
Tym samym w mieście jest już ponad 20 zdrojów.
Dwa z nich - przy ul. Świętojańskiej i ul. Szafarnia - zostały 
uruchomione niedawno. Są jednocześnie pierwszymi tego typu 
obiektami uruchomionymi na terenie historycznego centrum 
miasta w ramach programu "Gdańskie fontanny i zdroje".
Projekty obu zdrojów zostały dostosowane do zabytkowej 
architektury miasta. Ujęcia wody dodatkowo są wyposa-
żone w specjalne misy, umożliwiające korzystanie z wody 
zwierzętom.
Zdrój znajdujący się przy ul. Świętojańskiej, obok kościoła św. 
Jana powstał dla upamiętnienia studni wodnej, która znajdo-
wała się w tym miejscu w XIX w. Zdrój przy ul. Szafarnia po-
wstał w sąsiedztwie mostu wiodącego na Ołowiankę, w pobliżu 
dzisiejszej mariny.
Spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 
tłumaczy, że celem programu "Gdańskie fontanny i zdroje" jest 
przywrócenie miastu tradycji związanych z architekturą wod-
ną. Jeszcze w tym roku do użytkowania zostanie przekazany 
zdrój przy ul. Chlebnickiej na tyłach Dworu Artusa. W przy-
szłym roku w ramach prac związanych z rewitalizacją ulicy 
ma powstać zdrój w sąsiedztwie dawnego Dworu Miejskiego 
u zbiegu ulic Ogarnej i Garbary.

Wodna
 architektura
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Osiedle Beauforta to nowa propozycja dewelopera Euro 
Styl na mapie gdyńskich inwestycji mieszkaniowych.
Gdański Euro Styl S.A. z Grupy Dom Development roz-
począł sprzedaż nowej inwestycji w gminie Kosakowo, 
graniczącej z Gdynią. Wieloetapowe, nowoczesne Osie-
dle Beauforta powstaje w niedalekiej odległości od ulicy 
Płk. Stanisława Dąbka. W I etapie zaplanowano 26 lokali 
w 3-piętrowym budynku. Termin planowanego przeka-
zania gotowych mieszkań to I kwartał 2019 roku. 
Atutem Osiedla Beauforta są m.in. lokalizacja w pobli-
żu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, kameralna 
zabudowa nawiązująca do architektury nadmorskich 
kurortów oraz rozbudowana infrastruktura sportowa 
i rekreacyjna, która zachęca do aktywnego spędzania 
wolnego czasu niezależnie od pory roku. Mieszkańcy 
będą mogli korzystać m.in. z zadaszonego Portu Beau-
forta  ze stanowiskami do gier planszowych i zręczno-
ściowych czy wyposażenia sportowego dla dzieci na 
terenie ogólnodostępnym, np. ścianki wspinaczkowej, 
skate parku, stołu do ping-ponga. Na terenie inwestycji 
powstanie zbiornik retencyjny, pełniący także funkcję 
rekreacyjną - oczka wodnego ze strefą relaksu. Osie-
dle otoczone zielenią jest doskonale skomunikowane 
z centrum miasta Gdynia i Trójmiastem. 
Docelowo na terenie inwestycji powstanie łącznie 
ok. 600 lokali w 24 budynkach o niskiej zabudowie. 
Z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie mieszkańców 
zaplanowano podziemny garaż, a na parterze znajdują 
się lokale usługowe.

Nowe osiedle 
na gdyńskiej mapie
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Loft to - z definicji - mieszkanie o otwartej, wyso-
kiej przestrzeni urządzone w dawnych pomiesz-
czeniach poprzemysłowych (fabryki, magazyny, 
spichlerze). W wersji „soft” jest to lokal w nowym 
budynku deweloperskim, który formą nawiązuje do 
stylistyki przemysłowej.
Lofty i soft lofty to doskonała propozycja dla ko-
goś, kto chce mieszkać w niekonwencjonalnej prze-
strzeni. W tego typu apartamencie miejsca jest bar-
dzo dużo, można zatem śmiało pozwolić sobie na 
designerskie szaleństwo. Z uwagi na większą prze-
strzeń możliwe jest zastosowanie zaskakujących 

akcentów wystroju.  Możliwości są nieograniczone 
i jedyne, co nas ogranicza, to własna fantazja.
Kolejnym powodem, dla którego warto rozważyć 
zakup loftów są ogromne okna. Osoby, które lubią 
dobrze nasłonecznione wnętrza, na pewno będą za-
chwycone przepływem światła w tego typu lokalach. 
Z reguły okna rozciągają się na wysokość dwóch 
kondygnacji, co daje poczucie przestrzenności.
A jak sprawdzają się lofty jako miejsca do pracy? 
Niektórzy twierdzą, że pracy nie powinno się przy-
nosić do domu. Lofty oferują jednak tak ciekawą 
przestrzeń, że bez trudu można tu zaaranżować 

Luksusowa 
przestrzeń

PRZEStRZEń, OGROM śWiAtłA, DySKREtNy LUKSUS, A DODAtKOWO NUtKA 
PREStiżU. Któż By NiE CHCiAł tAK MiESZKAć?

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe

garnizon, hoSSa garnizon, hoSSa
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zarówno gabinet jak i prywatną pracownię. Jest to 
świetna opcja dla tych, którzy uprawiają tzw. wolne 
zawody.
Ponieważ lofty stają się modne i coraz częściej za-
możni klienci poszukują właśnie takich apartamentów 
nic dziwnego, że deweloperzy coraz chętniej realizują 
takie inwestycje. Tak jest też na Pomorzu. Jako przy-
kłady takich lokali można wymienić Garnizon Lofty-
&Apartamenty, teren dawnego Browaru Gdańskiego 
czy soft lofty budowane w centrum Gdyni. 
- Lofty wyróżniają się przede wszystkim tym, że po-
wstają w istniejących już, często zabytkowych budyn-
kach – wyjaśnia Katarzyna Sasiak, dyrektor ds. inwe-
stycji w Przedsiębiorstwie Budowlanym "Górski". - Te 

miejsca mają już swoją historię, nietypową aranżację, 
niepowtarzalny styl.
Lofty to nietypowe pomieszczenia, wymagają więc 
nietypowych rozwiązań architektonicznych. Nieotyn-
kowane cegły, ogromne okna, metal, wyeksponowa-
ne fragmenty starych instalacji – to typowy wygląd 
loftu. Najtrudniejsze jest chyba dobranie wszystkich 
elementów wnętrza tak, aby współgrały z surowością 
i minimalistyką przemysłowego wnętrza.
- W loftach idealnie sprawdza się bardzo ostatnio lu-
biana stylizacja typowo fabryczna – mówi Martyna 
Musiał, wiceprezes zarządu BMC. - Wnętrza zostają 
proste i nieco surowe. Ale w tym jest cały ich urok 
i funkcjonalność.

pb górSki, browar pb górSki, browar

bmc bmc



 72    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

NIE ZAMIERZAMy 
SPOCZyWAć 

na laurach
Z Sebastianem Magrian, Prezesem Sierra Golf Club, rozmawia Anna Walk.

ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Sierra Golf Club z sukcesem działa już od piętna-
stu lat. Jak to się wszystko zaczęło?

- Na początku była miłość do golfa właścicieli, 
czyli rodziny Państwa Siek. Chcieli oni rozwijać 
swoją pasję, ale piętnaście czy siedemnaście lat 
temu w regionie nie było zbyt wielu pól golfo-
wych. W związku z tym pojawiła się inicjatywa, 
aby w pobliżu Wejherowa wybudować profesjo-
nalne pole golfowe. Dzięki pasji właścicielskiej 
i ciężkiej pracy zamierzenie udało się zrealizo-
wać w ciągu dwóch lat. Oczywiście, że powstałe 
pole golfowe dzisiaj wygląda zupełnie inaczej, 
ale większość nasadzeń pochodzi właśnie 
sprzed piętnastu lat.

Obecnie Sierra Golf Club to nie tylko pole gol-
fowe i dom klubowy, ale też cała infrastruktura 
towarzysząca. Co się na nią składa?

- Od około czterech lat osobom, które do nas 
przyjeżdżają, oferujemy nocleg na polu golfo-
wym. To powoduje, że nasz obiekt staje się co-
raz bardziej popularny, bo przyjeżdżają golfiści 
zarówno na pobyty krótko, jak i długotermino-
we. Nasze położenie sprawia, że goście z róż-
nych części kraju i zagranicy mogą spędzić wol-
ny czas w wyjątkowym miejscu na Kaszubach.
Swoją działalność obecnie koncentrujemy na 
tzw. deweloperce. Choć budujemy mieszkania 
na terenie pola golfowego, to nasza oferta skie-
rowana jest nie tylko do zapalonych golfistów. 
Swoje miejsce na Ziemi mogą odnaleźć tu wszy-
scy, którzy cenią sobie bliskość natury, wysoki 
standard wykonania, a także spokój i położenie 
w niedalekiej odległości od Trójmiasta.

Jeżeli zaś chodzi o golfistów, to dlaczego przy-
jeżdżają akurat do Pętkowic?

- Może zabrzmi to mało skromnie, ale Sierra 
według wielu polskich i zagranicznych rankin-
gów jest numerem jeden. To pole golfowe, które 
charakteryzuje wysoka jakość i duża dbałość 
o szczegóły. Dla nas ważne jest nie tylko samo 
pole golfowe, ale i całe jego otoczenie. Stąd 
piękny dom klubowy, okazały taras, świetna re-
stauracja i możliwość noclegu. Dzięki temu gol-
fista, który zamierza skorzystać z naszego pola, 
nie musi martwić się o to, gdzie będzie spał bądź 
jadł. Na naszą markę pracowaliśmy przez ostat-
nie piętnaście lat. Poparta jest ona szeregiem 
dużych turniejów zarówno o zasięgu krajowym, 
jak i międzynarodowym. Tylko w tym roku na 
naszym polu golfowym organizowane były dwa 
prestiżowe turnieje. Chodzi o Mistrzostwa Euro-
py Seniorów, które odbyły się w czerwcu, a tak-
że trzecią edycję Sierra Polish Open. Obecnie 
jesteśmy areną coraz bardziej rozpoznawalnych 
turniejów, ale nie zamierzamy spoczywać na 
laurach i nadal będziemy się doskonalić. Chce-
my dalej podnosić jakość oferowanych przez 
nas usług i dożyć do tego, że będziemy bardziej 
rozpoznawalni.

Na czym Sierra zamierza się skupiać przez naj-
bliższe kilka lat?

- Jeżeli mamy na myśli deweloperkę, to zamie-
rzamy skupić się na rozwoju osiedla mieszkanio-
wego. Jesienią tego roku mamy zamiar przystą-
pić do kolejnego etapu prac związanych z bu-
dową nowych mieszkań. O szczegółach przed-
sięwzięcia będziemy informować już niebawem. 
W przypadku pola golfowego to nadal zamierza-
my stawiać na poszerzenie oferty i podwyższa-
nie jakości. W tym roku otworzyliśmy 9-dołkową 
Akademię Golfa, którą stworzyliśmy przede 
wszystkim z myślą o osobach, które z golfem do 
tej pory miały niewiele wspólnego. To też propo-
zycja dla golfistów, pragnących podszkolić się 
w krótkiej grze, która w golfie jest bardzo ważna. 
Jeżeli zaś chodzi o najmłodszych, to w wakacje 
organizujemy półkolonie dla dzieci i młodzieży. 
W ten sposób golfa propagujemy wśród mło-
dych ludzi. Warto wiedzieć, że budujemy swoją 
własną drużynę juniorską, która mamy nadzieję, 
że w najbliższych latach będzie odnosiła sukce-
sy w prestiżowych turniejach.

Sierra Golf Club zamierza hucznie świętować 
urodziny?

- Może nie będzie hucznych urodzin, bo pięt-
naście lat istnienia na rynku nie wydaje się zbyt 
długim okresem, ale przez ten czas udało nam 
się sporo zrobić, więc mamy powody do święto-
wania. Z okazji piętnastych urodzin w paździer-
niku zamierzamy zorganizować turniej golfowy. 
Mamy nadzieję, że wezmą w nim udział nie tyl-
ko nasi członkowie, ale i przyjaciele Sierra Golf 
Club oraz osobistości ze świata golfa. Całość 
zamierzamy zakończyć bankietem, który zor-
ganizowany zostanie w domu klubowym. Warto 
zaznaczyć, że przygotowaliśmy też sporo atrak-
cji i niespodzianek dla osób, które zamierzają 
z nami świętować. Dlatego już dziś serdecznie 
zapraszam do świętowania z nami.

Golf przez wiele lat uważany był za sport elitar-
ny. Czy to się zmieniło?

- W Polsce nierzadko nadal jest tak postrzega-
ny. Od lat walczymy z tym, aby ten wizerunek 
ocieplić i udowodnić, że golf dostępny jest dla 
wszystkich. Jak już wspominałem, prowadzimy 
półkolonie dla dzieci, a dodatkowo raz w tygo-
dniu odbywają się specjalne zajęcia dla Pań. To 
powoduje, że golf cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem.

Dlaczego warto rozpocząć przygodę z golfem?
- W dzisiejszych czasach, gdy tempo życia jest 
ogromne, mamy wiele obowiązków i mało cza-
su dla siebie, chwila wytchnienia jest wręcz na 
wagę złota. Na polu golfowym każdy ma możli-
wość wyciszenia, obcowania z przyrodą i ludźmi 
o podobnej pasji. Można odetchnąć od zgiełku 
dnia codziennego i chociażby dlatego warto 
spróbować.



 74    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

Na trzydniową rozgrywkę przybyło bli-
sko stu golfistów z dwudziestu krajów. 
Niemiec okazał się nie do pokonania - 
w finale Dellingshausen wykonał jedynie 
63 uderzenia, poprawiając „o dwa oczka” 
rekord pola Sierra Golf Club o normie 72 
„strzałów”. Drugie miejsce zajął Szkot 
Chris Robb, a trzecie Pedro Figueiredo 
z Portugalii.

- Grało się super. Sierra to świetnie za-
projektowane, zadbane i wymagające 
pole - mówił 24-latek z Dusseldorfu, który 
zgarnął puchar, czek na pięć tysięcy euro 
i przepustkę do Challange Tour. - Wygra-
na daje mi prawo startu w wyższej lidze, 
więc jestem o krok od spełniania marzeń, 
ale rywalizacja w tym sporcie jest wielka 
i ciężko się przebić na światowy top.

Niemiec Nicolai 
von Dellingshausen 
zwyciężył w Otwartych 
Międzynarodowych 
Mistrzostwach Polski 
Mężczyzn Sierra Polish 
Open 2017, będących 
częścią zawodowego cyklu 
Pro Golf Tour. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe

zaWodoWcy 
z całej euRoPy
POD WEJHEROWEM
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Biało-czerwone barwy reprezentowało 
siedemnastu graczy, na czele z najwyżej 
notowanym w historii krajowego golfa - 
Adrianem Meronkiem. Ale najlepiej z Po-
laków, którzy awansowali do rundy fina-
łowej, spisał się Mateusz Gradecki, który 
zajął piętnaste miejsce. Adrian Meronk 
był dwudziesty drugi. 
- Pierwszego dnia pękły mi pęcherze na 
zmęczonej trzymaniem kija dłoni - mówił 
Gradecki. - Bolało tak bardzo, że byłem 
bliski rezygnacji. Jednak z oplastro-
waną ręką zagrałem nie najgorzej, ale 
sto procent możliwości chcę pokazać 
w kolejnych turniejach - mistrzostwach 
Holandii, które odbędą się w Eindhoven 
i sierpniowym czempionacie kraju, który 
rozegrany zostanie w Postołowie.
Podsumowując trzydniowe wydarze-
nie Simon Bowler, dyrektor turnieju 
z ramienia Pro Golf Tour, podkreślił dobrą 
współpracę ze Sierra Golf Club i wyraził 
nadzieję, na kontynuowanie organizacji 
Polish Open właśnie w tym miejscu. Jak 
zaznaczył prezes zarządu Sierra Golf Re-
sort, to był zaszczyt gościć zawodowców 
z całej Europy, ale obiekt ma ambicję na 
bycie gospodarzem kolejnych międzyna-
rodowych turniejów, a nawet areną naj-
ważniejszych sportowych zmagań.
- Nie spoczywamy na laurach. Chcemy 
być miejscem coraz bardziej rozpozna-
walnym na mapie Europy, przyczyniając 
się również do promocji Wejherowa i ca-
łego naszego regionu wśród graczy ze 
świata - podkreślił Sebastian Magrian. 
- Oddana w tym roku baza hotelowa na 
120 osób i 9-dołkowa akademia to kolej-
ne aspekty naszego kompleksu, dzięki 
którym coraz łatwiej nam organizować 
wielkie turnieje.
Dodał, że otwarta w 2002 roku Sierra to 
już nie tylko sportowe pole golfowe, ale 
też miejsce do rodzinnego, weekendowe-
go wypoczynku w nowopowstałych apar-
tamentach i nauki gry w golfa.
Sierra Polish Open było siedemnastym 
turniejem tegorocznego cyklu Pro Golf 
Tour, czyli europejskiej trzeciej ligi. Jej 
finał odbędzie się w październiku, w nie-
mieckim Salzkotten.
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Przede wszystkim zachęcam do bycia aktyw-
nym fizycznie ponieważ każdy lekarz potwier-
dzi że” ruch jest wstania zastąpić każdy lek, 
ale żaden lek nie zastąpi ruchu”. Na początek 
Dorze abyś miał świadomość tego, że Twoje 
mięśnie podczas aktywności fizycznej potrze-
bują określonych składników odżywczych. Są 
to cukry oraz białka. Cukry podczas wysiłku 
utrzymują nasze mięśnie w dobrej kondycji 
co pozwala trenować z dużą efektywnością 
przez cały trening, białko natomiast jest bu-
dulcem mięśni. W zależności jaki rodzaj ak-
tywności uprawiasz Twoje zapotrzebowanie 
na energię i białko będzie różne. Sporty wy-
trzymałościowe takie jak- bieganie, triatlon 
wymagają dostarczenia do organizmu więk-
szej ilości węglowodanów, natomiast sporty 
siłowe takie jak kulturystyka, podnoszenie 
ciężarów czy cross fit, wymagają dostarczenia 
większej ilości białka. A zatem jak kompono-

wać posiłki w ciągu dnia. Posiłki około tre-
ningowe powinny dodawać nam energii 

na trening i uzupełniały wartości od-
żywcze po zakończonym treningu  

w celu prawidłowej regeneracji. 
Co zatem jeść i kiedy. Około 
3-4 godz przed treningiem 
powinniśmy zjeść  posiłek 
bogaty w złożone węglo-
wodany ( kasza jaglana, 
gryczana, ryż brązowy, 
płatki owsiane), białko 
(chude mięso drobiowe, 
wieprzowe lub wołowe) 
oraz dużo kolorowych 
warzyw. Zjedzenie du-
żego posiłku 3-4 godz 
przed treningiem nie 
spowoduje przykrych 
dolegliwości układu 
trawiennego podczas 
treningu i dostatecz-
nie odżywi nasze 
ciało i przygotuje na 
dobry trening.  1.5-2 

godz przed treningiem 
możemy zastosować 

przekąskę zawierającą 

węglowodany proste takie jak sok z wyci-
skanych owoców, banan lub trochę rodzy-
nek. Robimy to po to, ab na treningu mieć 
dodatkową energię oraz żeby nie dopadł nas 
głód. Następnie wchodzimy w trening. Jeżeli 
planujemy czas treningu do około godziny to 
dobrze odżywiony organizm nie będzie po-
trzebował dodatkowego odżywiania cukrem 
podczas treningu. Jeżeli natomiast wiemy że 
nasz trening będzie trwał np. 1.5 godz, to już 
20 min po rozpoczęciu treningu powinniśmy 
zadbać o dodatkowe źródło energii i i spożyć 
około 150 ml napoju izotonicznego i robić 
tak co 15-20 min żeby nasz organizm miał 
moc na wykonanie pełnego treningu i nie 
zabrakło mu energii. Bezpośrednio  po wy-
konanym treningu powinniśmy uzupełnić 
utracone wartości odżywcze i zjeść np. bana-
na lub wypić porcję napoju izotonicznego aby 
uzupełnić energię. Robimy to po to aby orga-
nizm się zregenerował i był gotowy n kolejną 
jednostkę treningową. Jeżeli nie uzupełnimy 
węglowodanów bezpośrednio po treningu 
regeneracja naszych mięśni może spaść na-
wet o 50% co spowoduje że następny nasz 
trening nie będzie już taki efektywny.  Oko-
ło 1.5-2 godz po treningu, jak już wrócimy 
z siłowni lub z innego treningu powinniśmy 
zjeść pełnowartościowy posiłek składający się 
z węglowodanów złożonych, białka , witamin 
i minerałów.  Jeżeli trenujesz około południa 
to możesz po prostu zjeść pełnowartościowy 
obiad składający się z kaszy, ryżu, makaronu 
pełnoziarnistego, jeżeli posiłek po treningowy 
jest Twoją kolacją możesz zjeść  płatki owsia-
ne lub pieczywo razowe do tego kawałek 
ryby lub chudego mięsa i oczywiście porcja 
warzyw. Bardzo często popełnianym błędem 
z reguły przez kobiety jest przekonanie, że zje-
dzenie po 18 godz pójdzie w boczki. To zależy 
co się zje i o której pójdziesz spać. Natomiast 
jeśli w tym dniu masz trening i kończysz go 
np o 20.00, nie bój się jeść, Twoim obowiąz-
kiem jest odżywić swoje ciało. Taki posiłek po 
treningowy  uzupełni braki w Twoim organi-
zmie, zregeneruje po ćwiczeniach i spowodu-
je że na kolejnym treningu będziesz w stanie 
dać z siebie wszystko. 

odżywianie w sporcie 
i aktywności fizycznej

AdAm OgrOdOwczyk, Trener Personalny FOOD & FIT
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GRAżyNA PATuRAlSKA

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

Nadal jest wielu mężczyzn, którzy pod 
żadnym pozorem nie dają się namówić 
na choćby jeden garnitur. Wówczas ide-
alnym rozwiązaniem jest jego współcze-
sny zamiennik – zestaw koordynowany. 
Występuje on w kilku odmianach. Skła-
da się z marynarki i spodni uszytych 
z innego, choć pasującego do siebie ma-
teriału. W swoim najpopularniejszym 
wydaniu jest to granatowa marynarka 
(może być, ale nie musi, ze złotymi 
guzikami), która połączona z szary-
mi spodniami tworzy zestaw klubowy. 
Inne, cieszące się dużym powodzeniem 
zestawienia to marynarka w kratę lub 
prążek połączona ze spodniami w jed-
nolitym, pasującym kolorze. Kombina-
cja odwrotna też jest możliwa, ale wy-
maga każdorazowo sprawdzenia, jak się 
razem komponuje: w tym zestawieniu 
pierwsze skrzypce powinna grać ma-
rynarka. Nadmierna dominacja wzoru 
spodni nie jest wskazana, zwłaszcza je-
śli marynarka jest z materiału wzorzy-
stego. Zasada jednego wzoru nadal jest 

Uniwersalny zestaw 
koordynowany… 
zamiast garnituru
najbardziej uniwersalnym i bezpiecz-
nym rozwiązaniem.
Zestawy koordynowane to z jednej 
strony doskonały sposób na sprawie-
nie wrażenia, że posiadasz wiele, a nie 
tylko jeden garnitur. Z drugiej strony 
pozwala on, poprzez połączenie róż-
nych części garderoby, na nadanie od-
powiedniego stopnia jego formalności. 
W sytuacji posiadania choćby jednego 
męskiego garnituru, możemy stworzyć 
co najmniej kilka stylizacji w oparciu 
o zmieniające się dodatki. 
Teraz, latem, panowie mogą pozwolić 
sobie na nieco więcej luzu zakładając 
do marynarki bez podszewki spodnie 
z lnu lub chinosy w kolorze koszuli.
Inna możliwość na popołudnie i wie-
czór to granatowa lub szara marynar-
ka o charakterze formalnym, noszona 
z białą koszulą, krawatem jednolitym 
lub w delikatny prążek oraz białą, 
gładko ułożoną w kieszonce poszet-
ką. Spodnie, w zależności od stopnia 
formalności – garniturowe lub chi-
nosy. Buty i pasek klasyczne, ze skóry 
naturalnej, w zależności od pory dnia 
i charakteru spotkania albo w kolorze 
brązowym (przed południem i wczesne 
popołudnie), albo w czarnym (późne 
popołudnie, wieczór).
Jak widać, możliwości zestawów ubra-
niowych (na bazie zaledwie jednego 
garnituru, kilku par spodni oraz koszul 

i krawatów), dopasowanych do różne-
go stopnia formalności spotkań i zajęć 
w ciągu dnia, jest wiele. Zachęcam do 
ćwiczeń i zabawy z modą.
Szczegółowe informacje na ten temat 
w książce „Ubierz (J)Ego”.

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

www.expressbiznesu.p l

biuro@expressy.pl
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Szampańskie śniadanie w Sofitel Grand Sopot, którego Gościem była Agnieszka 
Michajłow odbyło się  w pięknej scenerii hotelowego ogrodu graniczącego z alejką 
nadmorską i plażą.  Panie w szykownych kapeluszach i kreacjach godnych garden 

party w Ascot, powitał General Manager Sofitel Grand Sopot, Gregory Millon.

ZDjĘcIA: materiały prasowe

Z Agnieszką Michajłow rozmawia Grażyna Paturalska. 

OdpOwiedzialnOść 
i spójnOść 

to mój kaPitał
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Z wykształcenia jest Pani prawniczką i absolwentką dyploma-
cji na SGH w Warszawie. Co sprawiło, że już przed wieloma laty 
zdecydowała się Pani na dziennikarstwo?

- Myślę, że zanim nastąpił całkiem świadomy wybór, sporo było 
tu przypadku. Lubię wyzwania i adrenalinę. Porównuję pracę 
dziennikarza do pracy strażaków: kiedy nic się nie dzieje, zio-
nie pustką i nudą. A kiedy zaczyna się nagle coś dziać, wszyscy 
uwijają się jak w ukropie, działają pod presją czasu ale i też ze 
świadomością, że ich praca jest ważna i komuś potrzebna. Tak 
właśnie czuje się dziennikarz dostarczający ważnych informacji 
ludziom, którzy na nie czekają. 

Znalazła Się Pani w gronie siedmiu najbardziej wpływowych ko-
biet na Pomorzu. Jest Pani zastępcą sekretarza Radia Gdańsk. 
Czym kieruje się Pani w życiu zawodowym i prywatnym? 

- Dawno temu, kiedy rozpoczynałam pracę dziennikarza, mój 
starszy i doświadczony kolega powiedział mi, abym zawsze pa-
miętała, że  wszystko, co i w jaki sposób robię, pracuje na moje 
nazwisko. Później, wiele razy przypominało mi się to zdanie, 
kiedy sytuacja wymagała ode mnie rzetelności dziennikarskiej, 
zamiast pójścia na manowce, wkroczenia na drogę taniej sen-
sacji, na którą jest ogromny popyt. W życiu nieustannie trzeba 
dokonywać jakichś wyborów. Odpowiedzialność i spójność to 
mój kapitał, stałam się dzięki niemu rozpoznawalna i doceniana 
za wiarygodność. To podstawa mojego sukcesu.

Czy wydarzyła się w Pani życiu jakaś historia, która miała de-
cydujący wpływ na to, kim jest Pani dzisiaj? 

- W październiku 2009 roku urodziła się moja córka. To wyda-
rzenie podzieliło moje życie na wszystko, co było „przed” i „po”. 
Kiedy więc w kwietniu 2010 roku wydarzyła się katastrofa smo-
leńska przez moment czułam się trochę z boku, pochłonięta 
macierzyństwem. Od razu jednak przypomniały mi się inne tra-
giczne wydarzenia, w których brałam udział jako młoda dzien-
nikarka. Były to lata 1994 – 95, kiedy miał miejsce pożar w hali 
Stoczni Gdańskiej, tragiczny wypadek autobusu oraz pożar 
wieżowca w Gdańsku Wrzeszczu. W wypadkach tych zginęło 
wiele ludzi. To mną wstrząsnęło, nauczyło mnie empatii wobec 
nieszczęść. Pewnie z tego powodu jestem trochę niedzisiejszą 
dziennikarką, bo nie epatuję złem, nie gonię za sensacją. Taka 
postawa jest niepopularna w mediach komercyjnych, bo właśnie 
złe wiadomości skupiają największą uwagę i zainteresowanie.

Jest Pani uznaną dziennikarką polityczną,  która prowadziła 
wiele debat. Dlaczego w działalności dziennikarskiej najbar-

dziej zainteresowała Panią polityka?
- Myślę, że to trochę polityka mnie wybrała. Do takiej tematyki 
potrzebny jest tzw. „pazur”, zaczepność, a nawet bezkompromi-
sowa bezczelność, która odziera z iluzji i „mówienia na okrągło” 
wielu polityków. Miałam wówczas wiele takich cech i dodatkowo 
jeszcze dociekliwość, która kazała mi iść do końca. Uważałam, 
że nie ma powodów, dla których należałoby ich chronić przed 
niewygodnymi tematami. Po wielu latach nieco złagodniałam… 
Dziś zdecydowanie wolę tematy społeczne. I choć wciąż są one 
głęboko niedoceniane, to bardzo potrzebne do budowania pew-
nej równowagi, stabilności, poczucia bezpieczeństwa. Nie lubię 
natomiast i zupełnie nie podejmuję się tematów militarnych. Są 
to dla mnie zupełnie obce kwestie, wybieram pokój, zgodę.
  

Przeprowadziła Pani wywiady z najważniejszymi politykami 
w naszym kraju i wszystkimi dotychczasowymi Prezydenta-
mi Polski. Czy trudno było umówić się z nimi na rozmowę i czy 
miała Pani podczas wywiadów tremę?

- Oczywiście, zawsze mam tremę. Najsympatyczniej wspomi-
nam rozmowy z Aleksandrem Kwaśniewskim. Miło i swojsko 
rozmawiało mi się z Bronisławem Komorowskim. Lech Kaczyń-
ski wzbudzał we mnie opiekuńczość… wydawał się taki trochę 
pozytywnie zagubiony. Lech Wałęsa to szczególna osoba, nie 
tylko jako Prezydent. Jest nieprzewidywalny i zaskakujący 
w swoich reakcjach i nastrojach. Przez długie lata musiałam 
się Go uczyć, wejść na tory Jego rozumowania i sformułowań. 
Z biegiem czasu „dotarliśmy się” w naszych rozmowach.
Nie chodzi mi o hierarchię ważności moich rozmówców, a o bu-
dowanie nici porozumienia, znalezieniu wspólnego tonu rozmo-
wy, wytworzeniu pewnej atmosfery. Niestety nie zawsze się to 
udaje, bo frazesy wygłaszane przez najważniejsze osoby w na-
szym kraju, czynią rozmowę drętwą, pozbawioną energii i emo-
cji. Bez nich wywiad jest jak studnia bez wody. 

Czy zaliczyła Pani jakąś zabawną „wpadkę” na antenie radia 
lub podczas wywiadów?

- Jestem profesjonalistką i zawsze staram się dobrze przygo-
tować do każdego wywiadu. Jednak to, co mi przeszkadza, to 
brak błyskawicznej riposty na sytuację, która mnie zaskoczy-
ła oraz brak zdecydowanej postawy wobec „półprawd”, co jest 
dość powszechnym zjawiskiem.

Jakie ma Pani plany na najbliższą przyszłość?
- Mam dość ustabilizowaną sytuację zawodową skupiam się 
więc na samorozwoju, doskonaleniu siebie, swojej osobowości.
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WItOLD GULcZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Stylowe meble ze starych fattorii, pałacowe okna, żyrandole, 
monety, książki i dawne ubrania. Włoski styl absolutnie za-
chwyca zarówno w tym dawnym, jak i dzisiejszym wzornic-
twie. Od witryn sklepowych nie można oderwać oczu. 
Kilka malowniczych wzgórz dzieli Arezzo od Cortony, śre-
dniowiecznego miasteczka, w którym zakochała się od 
pierwszego wejrzenia bohaterka filmu „Pod słońcem Toska-
nii”. Zakochała się i została. W Cortonie zastała mnie pięk-
na pogoda, mimo że były to ostatnie dni października. Lody 
i mała czarna kawa smakowały obłędnie. Na kościelnych 
schodach pojawiła się ślubna para, a potem weselni goście 
w sukniach i garniturach z modowych wybiegów włoskich 
projektantów. Cóż to za krew płynie w żyłach Włochów, że od 
wieków tworzą to, co najpiękniejsze. Ściany w malowidłach, 
ołtarze w płaskorzeźbach, a w Galerii Ufizi we Florencji ścia-

ny uginają się pod ciężarem dzieł sztuki. Nawet strzeliste cy-
prysy posadzone rzędami tworzą w toskańskim krajobrazie 
malownicze wzory. Wiecznie zielone dumnie prowadzą do 
winnic i piwnic wypełnionych beczkami z winem. Na zbo-
czach w zamglonym słońcu nabiera słodyczy, a potem smaku 
w beczkach, aby w końcu oddało aromat po otwarciu butel-
ki. Najbardziej uznane przez koneserów Chianti podaje się 
z truflami i serami. Włosi to smakosze. Tu w Toskanii posiłki 
się celebruje, zasiada się rodzinnie do stołu, by bez pośpie-
chu rozpływać się we włoskich smakach. Jeśli udało mi się 
zasiać Toskanię w Państwa sercach, zapraszam do naszych 
biur. Polecam podróż do magicznych Włoch. Może uda się 
przeżyć toskańską burzę? O winach, smakach, plażach, słoń-
cu piszemy codziennie na naszym funpageu „Podróże i My”. 
Lajkujcie!

Pod słońcem 
Toskanii

Do Arezzo raz w roku zjeżdżają się antykwariusze, zbieracze, pasjonaci staroci. Na wąskich, 
średniowiecznych uliczkach rozstawiają stragany. Kupić można niemal wszystko.
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Gdańska stocznia Dream Green Boats to wielki sukces 
Bartłomieja Zientka i Mirosława Skwarka. Ich ekskluzywne 
łodzie solarne „Solliner” cieszą się olbrzymią popularnością 
nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, a nawet na 
wodach Atlantyku. Teraz, gdańska firma poszła jeszcze da-
lej. Właśnie miała miejsce premiera luksusowego domu na 
wodzie – Nomadream. Innowacyjne podejście, nowoczesna 
architektura, staranne wykończenie i komfort użytkowania 
– to tylko nieliczne atuty rewolucyjnego Nomadream.
Nomadream posiada 36 metrów kwadratowych powierzchni 
mieszkalnej. Twórcy projektu, wnętrze łodzi zaprojektowali 

tak, jak standardowe mieszkanie: przestronny salon z w peł-
ni wyposażonym aneksem kuchennym, sypialnia z mał-
żeńskim łożem, stolikami nocnymi i regałami na książki, 
łazienka z zamykanym prysznicem i toaletą, a także pokój 
gościnny. Na zewnątrz znajdują się trzy rozległe tarasy (na 
dziobie, na rufie i na dachu). W ofercie znajdują się również, 
jeszcze bardziej ekskluzywne modele wyposażone w jacuz-
zi. Dzięki tak ergonomicznemu urządzeniu wnętrza, w po-
łączeniu z wysokiej jakości, designerskim wykończeniem, 
Nomadream z powodzeniem może konkurować z małymi 
apartamentami i kawalerkami na lądzie.

Nomadream 
– rewolucyjne 
domy na wodzie

Za nami 14. edycja prestiżowych regat – Sopot Match Race. Ekscy-
tująca rywalizacja o pierwsze miejsce odbyła się pomiędzy dwoma 
polakami. Z wygranej i złotego medalu cieszyła się załoga Przemysława 
Tarnackiego. Regaty przebiegały w prawdziwie żeglarskiej, wietrznej 
atmosferze (wiatr w porywach osiągał 20 węzłów).  Świetnie przygo-
towani zawodnicy z dużą sprawnością radzili sobie z często trudnymi 
warunkami na wodzie. W tym roku sopockie regaty zdecydowanie nale-
żały do zawodników z Polski. Na podium stanęły, aż trzy polskie załogi. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna Przemysława Tarnackiego, która w 
ostatecznej rozgrywce pokonała załogę Patryka Zbroi. Regaty Sopot 
Match Race w tym roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem 
wśród widowni.  Formuła regat Sopot Match Race jest bardzo widowi-
skowa. Dynamiczne pojedynki przyciągały uwagę zarówno żeglarskich 
fanów, jak i przypadkowych przechodniów. Zmagania jachtów obser-
wować można było bezpośrednio z wody, jak i z lądu – ze specjalnej 
trybuny zbudowanej w nowej marinie na końcu sopockiego mola.

Sopot Match Race 2017 
– wygrana Polaków
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W sopockiej Operze Leśnej festiwal zainaugu-
rowała Gala Hiszpańska, która zabrała melo-
manów w muzyczną podróż na Półwysep Ibe-
ryjski. Koncert odkrył przed słuchaczami wiel-
kie bogactwo dźwięków, jakie niesie ze sobą 
kultura Hiszpanii. W tytułową Carmen z opery 
Bizeta wcieliła się światowej klasy mezzoso-
pranistka Nancy Fabiola Herrera. Oczy kilkuty-
sięcznej widowni zgromadzonej tego wieczoru 
w sopockiej Operze Leśnej, skierowane były 
także na czarującą dźwiękami hembra i macho 
Maribel Gallardo – mistrzyni castañuelas. Na 
scenie pojawił się znakomity gitarzysta kla-
syczny Łukasz Kuropaczewski, którego pełen 
melancholii „Concierto de Aranjuez” urzekł pu-
bliczność niezwykłą wrażliwością i kunsztem 
wykonania. W barwny krajobraz hiszpańskich 
ogrodów przeniósł słuchaczy pianista Rodrigo 
Tomillo w utworze „Noches en los jardines de 
España” Manuela de Falli. Artystycznym dopeł-
nieniem Gali Hiszpańskiej była widowiskowa 
formacja COMPAÑÍA DANZA MEDITERRA-
NEO, która uzupełniła muzykę jej naturalnym 
kontekstem – tańcem. Słowa uznania należą 
się muzykom Polskiej Filharmonii Kameralnej 
Sopot i maestro Wojciechowi Rajskiemu, którzy 
udowodnili, że rodzima orkiestra nieprzerwanie 
utrzymuje wysoki artystyczny poziom oraz 
dotrzymuje kroku światowej sławy gwiazdom.
Emocje melomanów nie zdążyły jeszcze 
dobrze okrzepnąć, gdy na koniec lipca w so-
pockim kościele św. Jerzego wystąpił jeden 
z najwybitniejszych zespołów dętych na świe-
cie – German Brass, który uwiódł publiczność 
swobodą w sięganiu do różnorodnych styli-
styk. Na tklasyków znalazły się kompozycje 
współczesne, w tym niesamowita aranżacja 
„Błękitnej rapsodii” George’a Gershwina. So-
czyste i dynamiczne dźwięki trąbek, waltorni, 
puzonów i tuby przeniosły gości sopockiej 
świątyni w zupełnie inny świat.

Szczególnym punktem festiwalowego progra-
mu była Gala Finałowa IV Konkursu Kompozy-
torskiego im. Krzysztofa Pendereckiego, która 
odbyła się 2 sierpnia w Sali Koncertowej PFK 
Sopot. Konkurs miał na celu popularyzację 
dzieł młodych twórców. Podczas Koncertu Mu-
zyki Polskiej zaprezentowane zostały zwycię-
skie utwory, w tym awangardowa kompozycja 
„Equilibrum” Piotra Peszata oraz inspirowana 
kulturą orientu „Orsi na orkiestrę smyczkową” 
Martyny Koseckiej. Muzykom Polskiej Filhar-
monii Kameralnej Sopot pod batutą Dawida 
Runtza, towarzyszyli znakomici soliści – Agata 
Kielar-Długosz oraz Łukasz Długosz (flet) oraz 
Andrzej Wojciechowski (klarnet). Ukoronowa-
niem wieczoru był „Koncert na klarnet, smycz-
ki, perkusję i celestę” Krzysztofa Pendereckie-
go, który był gościem honorowym festiwalu.
Festiwal zakończył się uroczyście 6 sierpnia 
w Oprze Leśnej. Podczas Koncertu Muzyki 
Filmowej Polska Filharmonia Kameralna So-
pot pod kierownictwem maestro Wojciecha 
Rajskiego zaprezentowała najpopularniejsze 
utwory znane słuchaczom ze srebrnego ekra-
nu. Solistką wieczoru była Aleksandra Kuba-
s-Kruk, której kryształową czystością głosu 
i doskonały warsztatem wokalnym zachwycała 
się kilkutysięczna publiczność. Goście usłyszeli 
m.in. przepełniony emocjami „Taniec Eleny” 
z filmu „Bandyta” i pełną wyrazu kompozycję 
„Ave Maria” z „Prowokatora”. Nie zabrakło też 
dzieł Andrzeja Korzyńskiego czy Wojciecha 
Kilara, a z zagranicznych produkcji – Ennio 
Morricone czy Nino Roty. Finał należał do kapi-
talnej muzyki Johna Williamsa z „Gwiezdnych 
wojen”, która okazała się doskonałym zakoń-
czeniem festiwalowej przygody.
Od początku istnienia festiwal jest wspierany 
przez Miasto Sopot i objęty Honorowym Patro-
natem Prezydenta Jacka Karnowskiego.

Festiwal 
NDI Sopot Classic 
za nami!

W ramach siódmej edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego NDI Sopot Classic, publiczność miała okazję 
wysłuchać pięciu zróżnicowanych programowo koncertów.

TEKST: Ewelina Gołuńska

fo
t. 

M
. S

zy
m

oń
cz

yk
fo

t. 
Bo

gn
a 

Ko
ci

um
ba

s
fo

t. 
Bo

gn
a 

Ko
ci

um
ba

s

Sponsorem Tytularnym festiwalu Sopot Classic jest Grupa NDI z Sopotu, którą tworzą spółki specja-
lizujące się w  realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze budownictwa, energetyki oraz hydro-

techniki. Od wielu lat NDI jest także mecenasem kultury, angażując się we wsparcie zarówno lokalnych 
instytucji kulturalnych, jak i indywidualnych twórców.
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WsPaNiała 
    sylWETka 
z Sheraton Fitness

Czas postawić sobie nowe cele. 
Dzięki członkostwu w Sheraton Fitness sukces 
możesz osiągnąć szybciej, niż myślisz!

Zaawansowany sprzęt marki TechnoGym, 
kameralna atmosfera i profesjonalni trenerzy 
personalni pomogą Ci zrealizować Twoje cele.

Nowa, atrakcyjna oferta członkostw 
to gwarancja Twojego sukcesu!

Zadbaj o formę, dobre samopoczucie 
i zgrabną, silną sylwetkę już dzisiaj.

W pełni wyposażona siłownia, ręczniki 
i woda są już na miejscu.

Brakuje tylko Ciebie!

Szczegóły i rezerwacje
T. 58 767 19 00
spa.sopot@sheraton.com

Członkostwa teraz od

170 PLN 
miesięcznie
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Gdańska spółka DiabetesLabs Poland otrzymała unijny 
grant, który pozwoli na stworzenie innowacyjną technologię, 
która pomoże chorym na cukrzycę.
 
Projekt spółki został nagrodzony trzema prestiżowymi cer-
tyfikatami „Seal of Excellence” w konkursie„Horyzont 2020 
– Instrument dla MŚP”. 
-Nasz projekt został określony jako „projekt wysokiej jakości” 
na podstawie ocen punktowych –dzięki temu otrzymaliśmy 
od Komisji Europejskiej certyfikaty „Seal of Excellence”, które 
z kolei otworzyły nam drzwi do współpracyz Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – tłumaczy Olga Pusto-
valova, researcher w spółce Diabetes Labs Poland.
-Zamierzamy wprowadzić na rynek międzynarodowy inno-
wacyjną technologię, która znacznie ułatwiazarządzanie 
cukrzycą insulino-zależną – mówi Ewa Rajewska dyrektor 
finansowo – operacyjny spółki. - Technologia stworzona 
przez naszzespół wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby 
spersonalizować terapię cukrzycową i pomóc pacjentom 
w codziennym,samodzielnym zarządzaniu tą przewlekłą 
chorobą.

Przedsiębiorcy 
dla chorych 
na cukrzycę

To było siedem dni wypełnionych dobrą muzyką, wido-
wiskowymi koncertami i innymi atrakcjami. Pod koniec 
sierpnia zakończył się Ladies Jazz Festival, czyli jedy-
ny na świecie muzyczny hołd dla dam jazzu, swingu, 
soul, bossa novy i stylów pośrednich

Jedną z atrakcji wydarzenia był występ rewelacyjnej, 
młodej amerykańskiej wokalistki, autorki i instrumen-
talistki Kandace Springs Jej debiutancka płyta od razu 
pojawiła się ze znaczkiem Blue Note! Kandace to nowe 
i niezwykle ciekawe zjawisko na światowej scenie jazzu, 
soul i pop. "Jej głos może roztopić wszystkie śniegi" - 
powiedział o niej Prince, współpracuje z producentem 
Lizz Wright i Melody Gardot, fachowcy porównują ją 
również z Norah Jones. Jej jedyny koncert w Polsce 
odbędzie się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
Ostatni dzień festiwalu należał natomiast do songwri-
terki i wokalistki Wendy Lands. Artystka zasłynęła wy-
stępami w kanadyjskiej produkcji musicalu Nędznicy, 
była dwukrotnie nominowana do nagrody dla najlep-
szego artysty i za przebój Radia Kanadyjskiego. Rozpo-
częła swą artystyczną drogę od fascynacji twórczością 
Carol King, Keitha Jarretta, Stevie Wondera, Cheta 
Bakera i Billie Holliday. Zainteresowania muzyczne 
i sposób interpretacji stawiają artystkę w tym samym 
szeregu co Norah Jones czy najsławniejsze wyko-
nawczynie utworów Bacharacha. Śpiewa jazz i piękny 
melodyjny pop.

Jazzowe 
atrakcje
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Podsumowanie 
wakacji

Lato z Hotelem Haffner

Aktywne Lato z Hotelem Haffner powoli dobiega końca. Niezapomniane wrażenia 
dorosłym dostarczyły sportowe zmagania (Beach Soccer Haffner Cup oraz II Cha-
rytatywny Turniej Siatkarski z LOTOS Trefl Gdańsk). Dzieci spotykały się co sobotę 
podczas czytanek na „Bajkowej Plaży Haffnera”. Najmłodsi wczasowicze wraz z ro-
dzicami brali udział również z budowaniu miasta z piasku oraz uczestniczyli w warsz-
tatach aktorskich prowadzonych przez Krakowski Teatr Komedia. Przed nami ostat-
nia letnia impreza na zakończenie wakacji, która odbędzie się już 2 września od go-
dziny 12:30. Moc atrakcji na zwieńczenie sezonu letniego czeka na gości hotelowych 
oraz mieszkańców na plaży Hotelu Haffner w Sopocie, przy wejściu nr 14.
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Gdzie 
PłyWać 
Pod koNiEc sEZoNu?
Cudze chwalicie, swojego nie znacie – to przysłowie doskonale pasuje do trendów żeglarskich w Polsce. 
Często wybieramy wybrzeża Grecji, Chorwacji, czy Balearów, zapominając jak wiele do zaoferowania 
mają polskie akweny. Podpowiadamy, które miejscowości  wybrać pod koniec sezonu wakacyjnego.

TEKST: Marta Jundziłł | ZDjĘcIA: materiały prasowe

kaSzuby:

Jedna z najciekawszych krain na północy Polski, której atutem są przede 
wszystkim rozległe lasy i piękne jeziora. Szczególnie atrakcyjne jest tak zwane 
„Morze Kaszubskie”, czyli kompleks jezior Wdzydzkich. Cały akwen objęty jest 
obszarem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, który ze względu na bliskie 
sąsiedztwo z jeziorami słynie z roślinności wodnej i torfowej. Kaszuby to miej-
sce, gdzie bez problemu znajdziemy przytulną przystań i spokojny kąt, a także 
zasmakujemy regionalnej kuchni. Bez problemu wynajmiemy również żaglowy 
czarter. „Wrzesień to idealny czas, aby na kaszubskich jeziorach złapać więk-
szy oddech. Nie ma już dzieciaków, okolica robi się spokojniejsza, a pogoda 
na żeglowanie we wrześniu często jest nawet lepsza, niż w wakacje”. – ocenia 
Ryszard Józefowicz z mariny Wdzydzki Kąt.

SzczeGólnie 
Polecamy uwaDze:

marina wdzydzki kąt •	 – Jezioro Wdzydze
Przystań u Grzegorza•	  – Jezioro Jelenie
małe Swory•	  - Jezioro Charzykowskie
Przystań Półwysep lipa•	  – Jezioro Wdzydze
Przystań Gołuń•	  – Jezioro Wdzydze
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PółwySeP helSki:

Półwysep Helski to co prawda mekka surferów, 
ale znajdziemy tu również miejsce na jachty. Bli-
skość otwartego morza, przepiękna natura i nad-
morski klimat – to tylko niektóre atuty tego miej-
sca. Popularną formą spędzania czasu na Helu 
są wycieczki rowerowe, które pod koniec sezonu 
stają się świetnym urozmaiceniem dla aktywnych 
na wodzie. Co prawda, przystani nie ma tu aż tyle, 
co na Mazurach, ale są równie klimatyczne, a ze 
względu na przepiękną, nadmorską okolicę cieszą 
się dużym powodzeniem, również poza sezonem 
turystycznym. Mirosław Mońko, kierownik Portu 
Jastarnia nie narzeka na brak zainteresowanych: 
„Ze względu na dużą atrakcyjność Jastarni, nie-
stety często musimy odmawiać zawijającym go-
ściom. Nasz port to w większości  stali rezydenci, 
którzy cenią sobie piaszczyste plaże, czystą za-
tokę,  dobrą kuchnie w naszej restauracji Cantina 
Port, a także piękny widok z pobliskiego mola. Ale 
okolica jest bardzo atrakcyjna, także dla przypły-
wających. W tym sezonie bosman naliczył ponad 
712 zawinięć z obcych portów”.

oto wybrane 
PrzyStanie 
na PółwySPie helSkim:

Przystań i Port w kuźnicy •	
Port Jachtowy w Jastarni•	
Port na helu•	

mazury:

Mazury to legendarna kraina wielkich je-
zior (jest ich ponad 2 600!). Znajdziemy 
tu zarówno spokojne, klimatyczne przy-
stanie, jak i przyciągające, rozrywkowe 
miejsca z nowoczesną infrastrukturą. 
Liczne sieci jezior decydują o tym, że 
Mazury to najpopularniejsze miejsce dla 
żeglarzy. Podczas wakacyjnego sezonu 
jest tu dość tłoczno (w szczytowych 
momentach, mazurskie jeziora odwie-
dza nawet 50 000 osób jednocześnie), 
dlatego też warto decydować się na ter-
miny rozpoczynające, lub kończące se-
zon. Agnieszka Falenta z przystani Na-
wigator twierdzi, że wrzesień to oferta 
idealna dla prawdziwych żeglarzy: „We 
wrześniu odwiedzają nas ludzie, którzy 
nie boją się wietrznej pogody, unikają 
tłumów i przyjeżdżają nad wodę, by na-
prawdę wypocząć. Nie ma już hałasu, 
tłumów i dzieci. Zostają prawdziwi że-
glarze ”.  Z kolei Port Łabędzi Ostrów w 
Giżycku, we wrześniu często organizuje 
imprezy regatowe dla dużych firm. Te 
cieszą się w Polsce coraz większą popu-
larnością. Ale Port Łabędzi Ostrów to nie 
tylko obsługa firm. Marina dba również 
o klientów indywidualnych. „Obecnie, w 
naszym Porcie planujemy wybudować 
bazę gastronomiczno-eventową, która 
wyszłaby naprzeciw oczekiwaniom, za-
równo osób, które przyjeżdżają na Ma-
zury wypocząć z dala od tłumów, jak i 
tych, którzy w porcie szukają rozrywki”. 
- zdradza Piotr Zagórski, dyrektor regio-
nalny Obiektów na Mazurach.

oto naJciekawSze 
PrzyStanie 
na mazurach:

marina lester club •	 w Rydzewie
Port łabędzi ostrów •	   
Piękna Góra k. Giżycka   
nad jeziorem Kisajno
ekomarina w Giżycku•	    
nad jeziorem Niegocin
Przystań u zdzicha •	 nad jeziorem 
Drwęckim w Ostródzie
marina •	 Nawigator nad Jeziorem 
Mikołajskim i Tałty
rybaczówka, •	 Bogaczewo,   
k. Giżycka
evelyn •	 – Bogaczewo, k. Giżycka

zalew wiślany:

Zalew Wiślany to rozległy akwen, który jest do-
skonałą odskocznią od wód śródlądowych. Zato-
ka Morza Bałtyckiego przez wiele lat, ze względu 
na niewielką głębokość basenu, powstawanie 
stromych fal, a także bliskość bezkonkuren-
cyjnego Morza Bałtyckiego nie była popularna 
wśród żeglarzy. Jednak, w ostatnich latach, po-
wstało tu wiele nowych przystani wodnych, zaś 
spora część została odrenomowana. Ze względu 
na różnorodność atrakcji, Zalew Wiślany to do-
skonałe miejsce do wypoczynku także z dziećmi. 
Atutów jest całe mnóstwo: dzikie plaże, w pobliżu 
historyczny Frombork, muzeum Zalewu Wiślane-
go, a przede wszystkim typowo morska fauna 
i flora. Mało kto wie, że Zalew Wiślany to także 
jeden z ważniejszych obszarów rozrodczych śle-
dzia w południowych wodach Bałtyku. 

Polecane Porty 
w zalewie wiślanym:

kąty rybackie•	
nowa Pasłęka•	
Port tolkmicko•	
Port Frombork•	
Port Jachtowy w krynicy morskiej•	
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AuTOMObilKlub ORSKi  Z  POKOlENiA NA POKOlENiE 

U Pani prezes zainteresowanie motoryzacją jest chyba 
rodzinne?

AO: Jestem absolutną pasjonatką. Nie umiem działać, gdy 
coś mnie nie kręci. Przy takich wydarzeniach, jak np. Rajd 
Kobiet, włącza mi się piąty bieg, turbodoładowanie i zero 
hamulców.
Od zarania zawsze coś mnie pasjonowało. Czasami zdarza-
ły się pomysły dość kontrowersyjne, szczególnie dla moich 
rodziców.  Jako nastolatka miałam pasje muzyczne. Byłam 
metalówą i chciałam mieć swój własny zespół. Dodatkowo 
marzyłam o tym, aby posiadać hodowlę tygrysów. intere-
sowałam się też Japonią.
teraz mam nieco spokojniejsze zainteresowania. Poza pracą 
czas poświęcam rodzinie, dzieciom. Moją pasją jest Sopot, 
w którym mieszkam oraz podróże, na których spędzam każ-
dą wolną chwilę. to z pasji do Sopotu i podróży otworzyli-
śmy w klubie pierwszą w Polsce informację turystyczną dla 
Zmotoryzowanych.
Zaskoczę ponownie - motoryzacja nigdy nie była i chyba nie 

będzie moją miłością. Po prostu dla mnie sport motorowy 
to chleb powszedni, codzienność, która towarzyszyła mi od 
zarania przez całe dzieciństwo, a to za sprawą mojego tatu-
sia, Lesława Orskiego, kierowcy rajdowego, który kropelkę 
benzyny we krwi przekazał mi w genach i którego pasja do-
minowała w życiu naszej rodziny. 
Chyba lubię wszystko, co dziwne i niespotykane, skoro 
zostałam prezesem klubu. Często podczas spotkań klubo-
wych, wielkich zjazdów naszego związku PZM-ot byłam 
jedyną kobietą. teraz się to mocno zmienia. Coraz więcej 
kobiet angażuje się w sport motorowy. W tym roku powsta-
ła nawet w PZM-ot  Komisja ds. kobiet w motoryzacji, która 
wspiera i promuje pasjonatki i zawodniczki.

Proszę powiedzieć: co jest misją Sopockiego Stowarzyszenia 
Sportowego Automobilklub Orski?

AO: Klub traktuję bardzo osobiście. Działam w nim, jak na 
rzecz własnej firmy, oddając się całkowicie temu, co robię. 
Na szczęście nie muszę być typowym zarządcą. Nie muszę 

SPORTY 
MOTOROWE
Z Anną Orską - Majewicz, Prezes Sopockiego Stowarzyszenia Sportowego 
Automobilklub Orski  i Lesławem Orskim, Dyrektorem Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski Grand Prix Sopot-Gdynia rozmawia Zdzisława Mochnacz.

 ZDjĘcIA: UMA Fotografia Agnieszka Wołkowicz

lESłAW ORSKi, 
Dyrektor Górskich 
Samochodowych 
Mistrzostw Polski 

Grand Prix Sopot-Gdynia

ANNA 
ORSKA - MAJEWiCZ, 

Prezes Sopockiego 
Stowarzyszenia Sportowego 

Automobilklub Orski
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nikogo motywować, bo mam wokół siebie samych pasjo-
natów, a przede wszystkich jestem przecież dla nich, dla 
zawodników, działaczy, członków klubu. Wspieramy się 
nawzajem i współpracujemy ze sobą. tu pragnę wszystkim 
działaczom podziękować, bo sukcesy są również ich zasłu-
gą. Klub reprezentują zawodnicy w niemalże wszystkich 
dyscyplinach sportu motorowego, tj. wyścigach, wyścigach 
górskich, rajdach, rally crossie, rajdach terenowych itp. 
Mamy ponad pięćdziesięciu czynnych, licencjonowanych 
zawodników, zdobywających tytuły mistrzowskie dla nas 
i dla Sopotu, które wspiera nas w sportowej działalności. 
Działalności klubowych jest cała masa. Nasza misja zwią-
zana jest z pracą na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Prowadzimy Ośrodek Szkolenia Kierowców na 
kat. B, którego celem jest nauka prowadzenia samocho-
du, a nie tylko zdania egzaminu. Dodatkowo organizujemy 
spotkania dla sopockiej młodzieży szkolnej z wychowania 
komunikacyjnego.
Właśnie zbliża się termin kolejnego, szóstego Rajdu Nie-
podległości, na który już dziś serdecznie zapraszam. Zapla-
nowany został on na 8 i 9 listopada, a w jego ramach odbę-
dzie się szkolenie z bezpiecznej jazdy dla każdego.
Ulubioną działalnością dla mnie jest organizacja eventów 
motoryzacyjnych dla firm. Od dwunastu lat dla Grupy Lotos 
organizujemy cykliczną imprezę integracyjną w formie raj-
du turystycznego pod ciekawą nazwą „Rajd o Kroplę Losto-
su”, która prowadzi przez ciekawe szlaki turystyczne, np.: 
szlakiem latarni, zamków Krzyżackich, grodzisk średnio-
wiecznych, dworków itp. Pomysłów nie brakuje, a liczba 
chętnych uczestników wciąż rośnie.

Zawody Grand Prix Sopot – Gdynia organizowane przez Au-
tomobilklub Orski doczekały się pięknej, jubileuszowej edy-
cji. to już dwadzieścia lat.

LO: W 1996 roku powstało Sopockie Stowarzyszenie Spor-
towe AUtOMOBiLKLUB ORSKi, którego zostałem pierw-
szym prezesem. Stowarzyszenie założyło szesnaście ówcze-
śnie czołowych zawodników pomorskich sportów samo-
chodowych, pochodzących z Automobilklubu Morskiego 
w Gdyni, którego władze zdecydowały o likwidacji sekcji 
sportowej. Prezesując klubowi, zrezygnowałem z czynnego 
uprawiania sportów motorowych. Już po roku udało mi się 
zorganizować dla trzeźwo myślących Górskie Samochodo-
we Mistrzostwa Polski w Sopocie. Nadal wielu dziwi połą-
czenie gór z morzem, ale nasza trasa spełnia wymagania 
stawiane przez Międzynarodową federację Automobilową 
i zawodnicy wysoko oceniają atrakcyjność wyścigu z Sopotu 

do Gdyni, a także walory techniczne trudnej, szybkiej, nie-
bezpiecznej trasy. O niebezpieczeństwie świadczy fakt, że 
po wypadku podczas wyścigu zmarł nasz przesympatyczny 
zawodnik Roman Głowienke.

Panie dyrektorze jest się czym pochwalić...
LO: W Sopocie, znanym i coraz bardziej popularnym ku-
rorcie Morza Bałtyckiego, odbywa się od dwudziestu lat 
najwyższej rangi wyścig. to tak, jak w słynnym Monte Carlo 
wyścig formuły 1. 

co jest najważniejsze podczas przygotowań oraz samego 
startu tego typu zawodów?

LO: Oczywiście „oczkiem w głowie” Polskiego Związku Mo-
torowego, a jednocześnie naszym, jest bezpieczeństwo. Po-
przednio, przy naszym wieloletnim partnerze, firmie LOtOS 
S.A. było zdecydowanie łatwiej organizować tę spektaku-
larną imprezę, która na rynku pomorskim najlepiej promu-
je bezpieczeństwo, motoryzację i sporty motorowe. Dzięki 
firmie Lotos i innym sponsorom postawiliśmy kilkanaście 
lat temu bariery energochłonne, poprawiające bezpieczeń-
stwo na odcinku drogi przez las pomiędzy Sopotem a Gdy-
nią. W tym roku doczekaliśmy się kapitalnej pomocy ze 
strony prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka, który prze-
znaczył środki na nową nawierzchnię ul. Sopockiej w Gdyni, 
poprawiając zdecydowanie zawodników, a przede wszyst-
kim kierowców korzystających ze wspomnianej nawierzch-
ni. Wierzymy, że za rok pozostała część około 500 metrów 
nierównej drogi otrzymała również nową nawierzchnię. 
Zespół oddanych fanów sportów motorowych nad przygo-
towanie trasy pracuje w sumie około dwóch tygodni, a Au-
tomobilklub blisko pół roku.

czego Państwu życzyć z okazji dwudziestych urodzin?
LO: Mieszkańcy sopockiego osiedla Brodwino przyzwy-
czaili się do naszej imprezy i wielu zaprasza do siebie gości 
w czasie trwania wyścigu. Obecnie przy starcie do wyści-
gu, w miejscu wybranym po długich konsultacjach przez 
mieszkańców Sopotu, powstaje nowoczesne, długo oczeki-
wane schronisko dla zwierząt. Władze miasta i mieszkańcy 
doskonale wiedzą o dwóch dniach w ciągu roku głośnego 
ruchu pojazdów podczas wyścigu. Wierzymy, że po naszych 
informacjach i umowach nie pojawią się obrońcy zwierząt, 
którzy będą chcieli zablokować nasz wyścig. Myślimy o tym, 
bo też kochamy zwierzęta.
Wierzymy, że doczekamy się również jubileuszowej, pięć-
dziesiątej edycji Grand Prix Sopot - Gdynia 2047 i zarówno 
ludzie, jak i zwierzęta nam w tym nie przeszkodzą.
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NadMORSkiE 
WyŚCiGi „GóRAli”

Grand Prix Sopot-Gdynia odbyło się jako podwójna runda 
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.  Wyścigi na 
leśnej trasie spinającej Sopot z gdyńskimi Karwinami roz-
grywane są już od 20 lat, a zapoczątkował je Lesław Orski. 
Rywalizacja odbyła się na liczącym 3050 metrów długości 
odcinku, na którego charakterystykęskłada się 18 zakrętów 
(11 prawych i 7 lewych) oraz różnica poziomów wynosząca 
64 metry.  Pierwszą okazją do obcowania z wyścigowymi 
maszynami – spośród których najmocniejsze rozwijają moc 
rzędu 700 KM i od 0 do 100 km/h przyśpieszają w 2,5 se-
kundy – było Badanie Kontrolne na sopockim molo. 
- Cieszę się, że Sopot i trójmiasto po raz kolejny stały się 
nie tylko wakacyjną, ale i motoryzacyjno-sportową stolicą 
Polski - mówi Lesław Orski, dyrektor zawodów. - Jest to 

specyficzna jak dla kurortu dyscyplina sportu. inne wyścigi 
górskie odbywają się na południu Polski z dala od dużych 
aglomeracji. tutaj jest trójmiasto i Sopot, Monte Carlo 
skrojone na warunki polskie. 
Podsumowując: 20. Grand Prix Sopot – Gdynia okazał się 
wspaniałym widowiskiem. Bohaterem najważniejszej walki 
stał się Waldemar Kluza, który przez cały weekend wyści-
gowy utrzymywał doskonałe tempo jazdy. Dobry wynik 
w trójmieście miał przybliżyć lidera klasyfikacji do tytułu 
mistrzowskiego, ale okazało się, że kierowca Skody fabia 
S2000 zrobił dużo więcej. Kolejne dwie wygrane rundy i do-
dane 40 punktów wystarczyło do tego, aby Waldemar Kluza 
wyjechał z Sopotu, jako nieoficjalny Mistrz Polski GSMP 
2017. i to na dwie rundy przed końcem sezonu!

20. edycja Grand Prix Sopot-Gdynia za nami. Rajdowych emocji nie brakowało.  

TEKST: Rafał Korbut  | ZDjĘcIA: UMA Fotografia Agnieszka Wołkowicz

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

 92    



KOlEJNA FiRMA 
STaWia Na 
hYbRYdY

Marcopol to wiodący, polski 
producent i dostawca elementów 
złącznych dla wielu gałęzi przemysłu 
w Europie. Od ponad piętnastu lat 
flota firmy opiera się na autach 
zakupionych w Toyota Walder.

W tym roku po raz pierwszy Marcopol zde-
cydował się na zakup pojazdów wyposażo-
nych w silniki hybrydowe. 
- Jako odpowiedzialna społecznie firma, 
Marcopol dba, aby nasza działalność była 
przyjazna dla środowiska naturalnego. 
Właśnie dlatego wybór padł na ofertę to-
yoty - informuje Karolina trzęsicka-Cyman, 
Kierownik Logistyki.
- Dokonując wyboru pojazdów firma Mar-
copol kierowała się przede wszystkim 
aspektem ekologicznym – twierdzi Błażej 
Czaplicki, opiekun Klienta Biznesowego 
w firmie toyota Walder – Nasi Klienci coraz 
częściej i z dużo większym przekonaniem 
sięgają po pojazdy, które są przyjazne dla 
środowiska. Od zakupywanych pojazdów 

oczekują nie tylko efektywnego wyglądu, 
niskich kosztów eksploatacji oraz nieza-
wodności. Mają też świadomość, że zakup 
pojazdu z silnikiem hybrydowym jest dla 
nich przede wszystkim doskonałą inwe-
stycją. Dzięki niej zyskują niezawodność 
i znacznie bardziej ekonomiczną jazdę. to-
yota Auris wyposażona w silnik hybrydowy, 
zużywa w ruchu miejskim średnio zaledwie 
3,5 litra paliwa na 100km. 
Pojazdy hybrydowe pozbawione są wielu 
awaryjnych części, które posiadają samo-
chody o tradycyjnych silnikach. Należą do 
nich między innymi alternator, rozrusznik 
czy tradycyjne sprzęgło – a więc te elemen-
ty, które w przypadku awarii, generują naj-
większe koszty naprawy.

TEKST:  Toyota Walder | ZDjĘcIA: Toyota Walder
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Canon rozszerza ofertę skanerów dokumentów 
o nowe urządzenie imageFORMULA DR-C230
Canon zaprezentował najnowszy model ima-
geFORMULA DR-C230, rozszerzając ofertę 
popularnych skanerów. Zaprojektowane z my-
ślą o potrzebach małych i średnich firm nowe 
urządzenie został wyposażony w najnowsze 
technologie i funkcje wymagane zarówno przy 
codziennym skanowaniu biurowych dokumen-
tów, jak i przy obsłudze bardziej zaawansowa-
nych procesów. Model imageFORMULA DR-C230 
jest oparty na technologii znanej z popularnego 
modelu imageFORMULA DR-C240. Charaktery-
zuje się niezawodnością, kompaktową, solidną 
konstrukcją i jest oferowany wraz z pakietem 
oprogramowania. Prędkość skanowania nowe-
go urządzenia wynosi 30 stron / 60 obrazów na 
minutę.

Canon zaprezentował wyczekiwaną pełnoklatkową lustrzankę 
cyfrową EOS 6D Mark II, która dzięki najnowszym technologiom 
z zakresu obrazowania spełni oczekiwania zarówno pasjonatów 
fotografii, jak i profesjonalnych użytkowników.Następca modelu 
EOS 6D to kompaktowa i wydajna lustrzanka cyfrowa, która na-
daje się do wielu zastosowań, od fotografii podróżniczej czy ślub-
nej po portretową. Dzięki pełnoklatkowej matrycy, procesorowi 
DIGIC 7, 45-punktowemu systemowi AF oraz technologii Dual 
Pixel CMOS AF, lustrzanka EOS 6D Mark II zapewni najwyższą 
jakość obrazu nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.
EOS 6D Mark II posiada nową matrycę CMOS o rozdzielczości 
26,2 megapikseli, która oferuje użytkownikom bezkonkurencyjną 
jakość obrazu i wydajność pracy. Dzięki wysokiemu zakresowi 
dynamicznemu użytkownik może dowolnie kontrolować para-
metry ekspozycji i tym samym wykonywać doskonałe zdjęcia 
przy bardzo jasnym oświetleniu. 

Pełnoklatkowa 
lustrzanka

Firma Sony rozpoczęła sprzedaż telewizorów 
z serii XE70. Modele są wyposażone w tech-
nologie Sony, skupiające się wokół jakości 
obrazu oraz dźwięku.
Seria XE70 to przede wszystkim technologia 
4K X-Reality PRO, której zadaniem jest poka-
zanie obrazu 4K HDR (High Dynamic Range) 
w najlepszej możliwej szczegółowości. Pro-
ducent podkreśla, że połączenie rozdzielczo-
ści 4K z systemem Motionflow XR, zapewnia 
płynność i ostrość obrazu, dzięki której wi-
dzowie oglądający sport czy kino akcji, będą 
mogli cieszyć się dynamiką w najwyższej 
jakości. Jest to możliwe dzięki generowaniu 
i wstawianiu dodatkowych obrazów między 
klatkami oryginalnego materiału, które za-
pobiegają rozmyciu obrazu oraz nadają mu 
prawdziwie kinowego wyglądu.

Firma ADATA wprowadzi na rynek zewnętrz-
ny dysk SSD z USB C - model SE730H.Naj-
nowszy dysk używa nowoczesnych kości 3D 
TLC NAND, które pozwoliły uzyskać do 25% 
lepszą niezawodność urządzenia, dużym 
atutem dysku jest nowoczesne złącze USB 
C oraz zgodność z urządzeniami, które uży-
wają systemu Android. Dysk spełnia wymogi 
militarnej normy MIL-STD-810 516.6 oraz 
standardu IP68, urządzenie jest więc odpor-
ne na wstrząsy, pył i wodę. Dodatkowa zale-
ta dysku to jego niska waga - 33 gramy.

Telewizory 
dla wymagających

Skaner 
dla profesjonalistów

Zewnętrzny dysk






