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Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa 
ręce kolejny, 55 numer „Expressu Biznesu”.
Lekturę numeru proponujemy rozpocząć od wywiadu 
z Iwoną Kmiecik, dyrektorem sopockiego butikowego 
hotelu Bayjonn. W tym materiale piszemy o cechach 
idealnego dyrektora hotelu, sposobach na połączenie 
tradycji z nowoczesnością, pojawia się również tajem-
nicze określenie „efekt Bayjonn”.
Inne ciekawe wywiady aktualnego numeru to rozmo-
wa z wiceprezesem Morskiego Portu Gdańsk i wice-
prezesem spółki Serwis Haller. Z przedstawicielem 
gdańskiego portu rozmawiamy o poważnych inwe-
stycjach, które będą tam organizowane, głównym te-
matem rozmowy z wiceprezesem spółki Serwis Hal-
ler jest natomiast 40-lecie tej firmy, która jest jedno-
cześnie najstarszym przedstawicielem serwisu Opla 
w Polsce.
Państwa uwadze polecamy również materiał o rosną-
cej popularności studiów MBA w Trójmieście i artykuł 
o rekordach frekwencyjnych w pomorskich muzeach. 
Jak się okazuje, powodem takiego ogromnego zainte-
resowanie może być m.in. kapryśna letnia aura.
W numerze wiele miejsca poświęcamy także aktu-
alnym wydarzeniem biznesowym, znajduje się więc 
tam relacja z debaty Business Centre Club, materiał 
o rozmowach Gdańskiego  Urzędu Pracy z pracodaw-
cami, odnotowaliśmy również rozdanie branżowych 
nagród „Złote Kotwice”.
Ważnym punktem numeru są także tematy motory-
zacyjne, deweloperskie i lifestylowe, które, tradycyj-
nie już, znajdują się na ostatnich stronach naszego 
magazynu.

Życzymy miłej lektury!

Piotr Ruszewski
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HOTEL 
Z CHARAKTEREM 

I EFEKTEM BAYJONN 
Z IWONĄ KMIECIK, DYREKTOREM BUTIKOWEGO HOTELU  
BAYJONN W SOPOCIE, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

ZDjĘcIA: Agnieszka Potocka
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Jak długo pracuje Pani w hotelarstwie i dlaczego wybór ta-
kiej branży?

Moja przygoda z hotelarstwem rozpoczęła się równo dzie-
sięć lat temu.  Swoje pierwsze kroki stawiałam jako refe-
rent hotelowy w obiekcie, który był częścią spółki akcyjnej, 
zajmującej się produkcją obuwia. Można uznać, że los tak 
chciał, ale moim zdaniem to hotelarstwo wybrało mnie, a nie 
na odwrót. Ukończyłam właśnie technikum ekonomiczne i 
wybierałam się na filologię angielską. Pamiętam, że czeka-
łam na ostatni egzamin maturalny z języka angielskiego, 
kiedy zadzwonił telefon. Spytano mnie, czy nie chciała-
bym spróbować pracy w hotelowej recepcji. Zgodziłam się, 
mimo, że nic nie wiedziałam na temat branży hotelowej. 
Zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Zastana-
wiałam się skąd kierownik hotelu miał mój numer telefonu, 
przecież  nie składałam tam swojego życiorysu. W pierw-
szych minutach rozmowy dowiedziałam się, że zostałam 
polecona przez Panią z sekretariatu, u której odbywałam 
praktyki zawodowe, a do której zwrócił się mój przyszły 
pracodawca z prośbą o polecenie kandydata. Tak zaczęła 
się moja przygoda z hotelarstwem. Dzisiaj mogę powie-
dzieć, że to praca i pasja zarazem. A zamiast na filologię 
trafiłam oczywiście na studia o kierunku turystycznym.

Od 6 lat jest Pani związana z butikowym Hotelem Bayjonn, 
położonym w centrum Sopotu. Jaki jest Pani przepis na od-
niesienie sukcesu  w hotelarstwie?

Jak w każdej branży, trzeba lubić, to co się robi. W prze-
ciwnym razie nie ma szans na rozwój i osiągnięcie zakła-
danych celów. Droga do sukcesu może być ciężka i przy-
jemna jednocześnie. Do hotelu Bayjonn trafiłam po hotelu 
sieciowym, miałam przyjść na pół etatu... Już po rozmowie 
kwalifikacyjnej wiedziałam, że zostanę tu na dłużej. Jest 
w tym miejscu coś wyjątkowego, co trudno opisać słowa-
mi. To ludzka życzliwość i niewymuszona serdeczność. Na 
butikowość hotelu składa się  jego nowoczesne  wyposa-
żenie, wyszukane dodatki, dbałość o detale, jednak to my 
i nasi goście tworzymy atmosferę tego miejsca, dodając 
uroku i oddając charakter. W zależności od tego, jak defi-
niujemy sukces, różna jest nań recepta. Każdego dnia od-
nosimy mniejsze lub większe sukcesy. Najlepszym przykła-
dem sukcesu jest zadowolenie naszych gości z pobytu w 
hotelu. Dzisiaj goście są bardzo świadomi swoich potrzeb i 
wymagający, dlatego ich uśmiech i zadowolenie to bezcen-
ne nagrody za naszą pracę. 

Dlaczego akurat Bayjonn ? Nie próbowała Pani pracy w in-
nych hotelach?

Hotel jest właściwie moim drugim domem, z którego wra-
cam czasami późno wieczorem, by pojawić się ponownie 
już wcześnie rano. Ludzie, z którymi mam przyjemność 
pracować, nadają temu sens. W przypadku hoteli prywat-
nych bardzo duże znaczenie ma współpraca z właścicie-
lem, panująca atmosfera i nieograniczone możliwości. 
Prezes spółki zarządzającej hotelem jest bardzo otwartą 
osobą z dużą orientacją biznesową, co pozwala w płynny 
sposób podejmować decyzje i wdrążać je w funkcjonowa-

nie tego obiektu. Oczywiście jak wspomniałam wcześniej, 
pracowałam również w hotelu sieciowym, w którym nie 
miałam możliwości rozwinąć skrzydeł. Brakowało otwarto-
ści i bezpośredniego kontaktu z właścicielem. Natomiast 
na każdym kroku mojej ścieżki zawodowej miałam dużo 
szczęścia i  poznawałam wspaniałe osoby. Niektóre z nich 
są mi bliskie do dziś.

Jakie są cechy idealnego dyrektora hotelu?
Oprócz cech prawdziwego lidera dobrze byłoby posiadać 
bardzo rozwinięte poczucie odpowiedzialności. Odpowia-
dam zarówno za swój zespół jak i gości. Dyrektor powinien 
w taki sposób zarządzać obiektem, aby zapewnić każdemu 
członkowi zespołu bezpieczeństwo. Musi wypracować za-
sady niwelujące trudne sytuacje, czy narażające pracow-
ników na stres. Odpowiedzialność za gości to, nie tylko 
zapewnienie odpowiednich warunków wypoczynku i snu, 
to także odpowiedzialność za ich wspomnienia z hotelu, 
Sopotu, ba, a nawet z Polski. Goście zagraniczni będą oce-
niać nasz kraj przez pryzmat miejsca, w którym się znaleźli 
i osób, z którymi się zetknęli. To my budujemy wizerunek 
miejsca, miasta i kraju. 
Rola dyrektora przypominać może role gospodarza, który 
zaprasza w swe progi gości. Zapraszając do siebie swoich 
bliskich, również staramy się wypaść jak najlepiej, sprawić 
im przyjemność, zaskoczyć ulubiona potrawą czy specjalną 
dekoracją stołu. Gościnność to także otwartość, dbałość o 
szczegóły i dobra organizacja pracy.
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Bayjonn Hotel Sopot to miejsce, w którym historia i tradycja 
spotykają się z nowoczesnością. Bliższa Pani jest tradycja 
czy jednak nowoczesność ?

Zdecydowanie bliższa jest mi nowoczesność, która świetnie 
sprawdza się naszym hotelu. Całe centrum Haffnera jest 
bardzo nowoczesne, stąd też hotel idealnie wpasowuje się 
w ten klimat.
W czerwcu tego roku oddaliśmy do użytku nowo wybudo-
wane IV piętro hotelu 
o nazwie Premium. To 
nowocześnie urządzo-
ne i wykończone piętro. 
Siedem nowych pokoi, w 
tym apartament to nasze 
odpowiedzi na potrzeby 
najbardziej wymagają-
cych  gości. Co ciekawe, 
często czerpią inspira-
cję z naszych wnętrz do 
urządzenia w podobnym stylu własnych domów czy miesz-
kań. To dowód na to,  że czują się u nas dobrze i taka forma 
wystroju jest trafnym kierunkiem.

Co jeszcze jest wyróżnikiem Hotelu Bayjonn ?
Jako hotel jesteśmy organizatorem Międzynarodowego Tur-
nieju Badmintona dla seniorów o nazwie Bayjonn Cup. Turniej 
jest zaliczany do klasyfikacji Polskiego Związku Badmintona. 
Pierwsza edycja odbyła sie w 2013 roku i została nagrodzona 
przez Polski Związek Badmintona nagrodą za najlepiej zor-
ganizowany turniej. Po blisko 25 latach w Sopocie odżyła ta 
dość zapomniana dyscyplina sportowa. Uczestnicy Bayjonn 

Cup to pasjonaci sportów rakietowych, do których należy 
również właściciel hotelu. Mieliśmy zaszczyt gościć także 
Mistrzów Europy badmintona seniorów, byłych olimpijczy-
ków oraz drużynowych Mistrzów Świata w racketlonie.

Medale na turniej zostały zaprojektowane przez wybitego 
artystę, niestety nieżyjącego już Bogdana Mirowskiego, któ-
ry był twórcą doskonale wszystkim znanej statuetki Bursz-

tynowego Słowika. Tak, 
dokładnie tego samego, 
którym obdarowuje się 
laureatów festiwalu mu-
zycznego Sopot Festiwal.
Każdej edycji towarzy-
szy aukcja charytatywna. 
Zapraszamy wszystkie 
zaprzyjaźnione firmy i 
partnerów biznesowych. 
W ubiegłych latach ho-

norowy patronat nad wydarzeniem objęli prezydenci miast: 
Sopot, Gdańsk, Gdynia. Liczę, że i w tym roku będzie podob-
nie. Zachęcam przy okazji do kibicowania podczas kolejnej 
edycji, która odbędzie się 27 i 28 styczna na Hali Stulecia w 
Sopocie.. Wstęp na turniej dla kibiców jest bezpłatny.

Proszę w kliku słowach zarekomendować swój hotel bądź 
proszę w kliku słowach zaprosić do swojego hotelu.

Myślę, że to bardzo proste. Jedyny taki w Polsce i niepowta-
rzalny hotel z charakterem. Jesteśmy hotelem butikowym, 
a naszych przyszłych gości zapraszamy do sprawdzenia co 
oznacza dla nas efekt Bayjonn. 
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Odbyła się kolejna edycja spotkania biznesowo - networkingo-
wego „ Biznes po Kaszubsku” w gościnnych progach bizneso-
wego centrum Kaszub - Bazuny Hotel***&SPA w Kościerzynie. 
Wartości wyznawane w życiu i kultywowane przy prowadzeniu 
biznesu na terenach Kaszub stały się motywem przewodnim 
spotkania licznie przybywających lokalnych oraz trójmiejskich 
przedsiębiorców. Organizatorom zależy na zbudowaniu pewnego 
rodzaju platformy umożlwiającej poznawanie się i budowanie 
relacji biznesowych, w myśl zasady, że to Ludzie tworzą Biznes. 
Istotne jest przesłanie dotyczące budowania biznesu w oparciu 
o wartości, szacunek i wiarygodność, a dane słowo powinno być 

na równi ważne z podpisanymi umowami. Spotkania mają luźną 
i przyjazną atmosferę, tak aby uczestniczy mieli okazję poznania 
się przy filiżance dobrej kawy i domowym cieście. Zupełnie tak 
samo, kiedy zapraszamy gości do domu, czujemy się swobodnie 
rozmawiając i wzajemnie poznając. Na każdą edycję spotkania 
zapraszani są goście specjalni, którzy opowiadają o wartościach 
towarzyszących im w codziennym prowadzeniu biznesu. 
Spotkanie było objęte patronatem honorowym Pana Burmistrza 
Kościerzyny Michała Majewskiego i Pani Starosty Powiatu Ko-
ścierskiego Alicji Żurawskiej. 

Biznes 
po Kaszubsku 



   13

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 14    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

NIEKTóRZY PIERWSZE SKRZYPCE GRAć MAJĄ PONOWNIE, 
INNI DOPIERO BęDĄ SIę SPRAWDZAć W NOWYCH, 
ODPOWIEDZIALNYCH ROLACH. CHOć W OSTATNIM CZASIE 
OBYŁO SIę BEZ DUżYCH ZMIAN PERSONALNYCH, TO WARTO 
WIEDZIEć, KOMU POWIERZONE ZOSTAŁY NAJWAżNIEJSZE 

fUNKCJE W REGIONIE.

Teraz jest 
ich czas

Marek Wierzbicki,
prezes spółki Trefl Sopot

Nowy prezes Trefla Sopot w spo-
rcie działała już od ośmiu lat. Od 

listopada 2015 roku pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu spółki Atom 

Trefl Sopot, a w styczniu 2016 roku 
został jej prezesem. Jego doświad-

czenie obejmuje także członkostwo 
w radach nadzorczych Trefla Gdańsk 
(od 2009 roku) oraz Trefla Sopot (od 
2015 roku). Tytuł magistra ekonomii 

zdobył na Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 
2000-2010 pracował w firmie Trefl, 

a od 2010 roku sprawuje funkcję 
prezesa zarządu w spółce Trefl Toys. 
Stanowisko prezesa zarządu spółki 

Trefl Sopot objął w sierpniu.

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Łukasz ToMczak, 
dyrektor zarządzający 

Gdańskim Centrum 
Handlowym Manhattan

Absolwent m.in. Wydziału Ekono-
micznego Uniwersytetu Gdańskiego 

po kilkunastu latach aktywności 
zawodowej m.in. w Warszawie i Po-
znaniu powrócił w rodzinne strony. 
Stanowisko dyrektora zarządzające-
go objął na początku lipca. W Gdań-
skim Centrum Handlowym Manhat-
tan odpowiada za operacyjne funk-
cjonowanie obiektu. Posiada ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie na 

rynku obiektów komercyjnych. 
Pracował między innymi dla grupy 
Caelum Development, CREAM, czy 
Multi Poland. Dodatkowo prowadził 
specjalistyczne projekty dla Polskiej 
Rady Centrów Handlowych. Przez 

ostanie dwa lata stał na czele agencji 
Cantal Group, specjalizującej się 

w doradztwie strategicznych i działa-
niach public relations. 

Jerzy LiMon,
dyrektor Gdańskiego Teatru 

Szekspirowskiego

Prowadzenie Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego Jerzemu Limono-

wi zostało powierzone ponownie, 
tym razem na trzy sezony artystycz-

ne. Dyrektor Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego to profesor Uni-

wersytetu Gdańskiego, autor książek 
o tematyce szekspirowskiej wyda-

wanych przez wydawnictwa polskie 
i zagraniczne, licznych artykułów, 
esejów, recenzji, a także powieści 

oraz przekładów sztuk elżbietańskich 
i współczesnych. Prof. Jerzy Limon 

jest fundatorem i prezesem Fundacji 
Theatrum Gedanense, która powsta-

ła w 1990 roku w celu odbudowy 
teatru szekspirowskiego w Gdańsku. 
Fundacja zapoczątkowała także or-
ganizację Międzynarodowego Festi-

walu Szekspirowskiego. 

igor MichaLski,
dyrektor Teatru Muzycznego 

w Gdyni 

Do 31 sierpnia 2022 roku kontrakt 
dyrektorski przedłużono obecnemu 

dyrektorowi Teatru Muzycznego 
w Gdyni. Igor Michalski to absol-
went Wydziału Aktorskiego Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona 

Schillera w Łodzi. Od 2014 roku 
pełni funkcję dyrektora Teatru Mu-
zycznego im. Danuty Baduszkowej 
w Gdyni. W latach 2007 – 2013 kie-
rował Teatrem im. Wojciecha Bogu-
sławskiego w Kaliszu oraz odpowia-
dał za Kaliskie Spotkania Teatralne. 

W 2011 roku świętował 30–lecie 
pracy artystycznej. W tym samym 
roku uhonorowany został Srebr-

nym Medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis, który nadany został 

przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego, Bogdana Zdrojewskie-
go. W latach 1982 – 2006 był akto-
rem Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 

W swoim dorobku posiada wiele ról 
w spektaklach telewizyjnych, filmach 

fabularnych, serialach telewizyj-
nych, a także jako lektor w filmach 

dokumentalnych.
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Jesteśmy 
OTwarci 

O WYZWANIACH, A TAKżE MOżLIWOśCIACH, JAKIE STWARZAJĄ PRZED POMORSKIMI fIRMAMI 
PRACOWNICY Z UKRAINY DYSKUTOWALI PRZEDSTAWICIELE PRACODAWCóW, SAMORZĄDOWCY 

ORAZ DYREKTORZY URZęDóW PRACY Z GDAńSKA I LWOWA.

TEKST: Łukasz Iwaszkiewicz | ZDjĘcIE: Łukasz Iwaszkiewicz

Debata GDańskieGo UrzęDU Pracy 
z PracoDawcami

na pracowników 
Z UKRAINY
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Wnioski z debaty są jednoznaczne - goście zza wschodniej granicy 
są polskiej gospodarce potrzebni, konieczne jest jednak wypraco-
wanie nowych rozwiązań, które skuteczniej zachęcą ich do podej-
mowania zatrudnienia w Trójmieście.
Sytuacja na ukraińskim rynku pracy nie jest tak dobra, jak w Polsce. 
Potwierdził to Oleg Risnyj, dyrektor urzędu pracy we Lwowie. W jed-
nym z najważniejszych miast naszego wschodniego sąsiada stopa 
bezrobocia sięga 9% (w Gdańsku 3,4%), a krajową gospodarkę sku-
tecznie ogranicza tzw. szara strefa, niskie wynagrodzenia, problemy 
związane z korupcją oraz skomplikowana sytuacja polityczna.
- Średnie wynagrodzenie pracownika na Ukrainie wynosi około 
5 000 hrywien. W przeliczeniu na polska walutę jest to kwota około 
800 zł - wyjaśnia Oleg Risnyj. - W porównaniu z przeciętną pensją 
w Polsce to kwota niewielka nie może więc dziwić, że wielu naszych 
obywateli wyjeżdża za pracą do Polski. Oczywiście chcielibyśmy za-
trzymać ich u siebie ale zdajemy sobie sprawę, że rynek pracy jest 
otwarty i jeśli mieszkańcy Lwowa chcą wyjechać, to my jako urząd 
pracy nie będziemy w tym przeszkadzać, a w pewnym zakresie po-
staramy się pomóc - dodaje.
Na wzrost zainteresowania Ukraińców gdańskim rynkiem pracy li-
czą lokalni przedsiębiorcy, jak i samorządowcy. Zdaniem Aleksandy 
Dulkiewicz, z-cy Prezydenta Miasta Gdańska, oba miasta łączy wie-
le, a prowadzona na różnych płaszczyznach współpraca trwa już od 
kilku lat. Powinna być ona w dalszym ciągu rozwijana zarówno w ob-
szarze zatrudnienia, jak i w zakresie edukacji czy turystyki. Oczeku-
ją tego pomorscy pracodawcy, którzy coraz poważniej odczuwają 
trudności związane z pozyskiwaniem nowych pracowników. Dla 
niektórych z nich napływ rąk do pracy ze wschodu to jedyna szansa 
na dalszy rozwój i nowe inwestycje. Potwierdzają to obecni w trak-
cie debaty przedstawiciele prywatnych agencji zatrudnienia. 
- Zainteresowanie pracownikami z Ukrainy wciąż jest bardzo duże 
i choć jeśli policzyć wszystkie koszty związane z ich sprowadzeniem 
do Trójmiasta to w ogólnym rozrachunku nie są oni pracownikami 
tańszymi Polaków, ale są - podkreśla Cezary Maciołek wiceprezes 
zarządu firmy Progres, która swoje przedstawicielstwo otworzyła 
w Kijowie.
Pozyskanie najlepszych pracowników w odpowiedniej ilości nie jest 
jednak proste. Uczestnicy debaty wielokrotnie podkreślali koniecz-
ność poprawy komunikacji między Gdańskiem a Lwowem poprzez 
np. utworzenie połączenia lotniczego między miastami. Problemem 
są także kwestie proceduralne. Zatrudnienie obywatela Ukrainy na 
okres powyżej 6 miesięcy wymaga bowiem uzyskania specjalnej 
zgody wydawanej przez wojewodę pomorskiego. Niestety na odpo-
wiednie dokumenty w Pomorskiem trzeba czekać zamiast 30 dni, 
jak w niektórych województwach, nawet kilka miesięcy.

Problemy te dostrzega Gdański Urząd Pracy, który stara się ela-
stycznie reagować na potrzeby lokalnego biznesu.
- Robimy wszystko, aby zapewnić lokalnym firmom płynny dopływ 
pracowników. Utworzyliśmy specjalny referat ds. zatrudnienia cu-
dzoziemców, pomogliśmy Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 
w zatrudnieniu dodatkowych urzędników niezbędnych do obsługi 
wydawania zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, a we wrześniu 
br. planujemy wystawić się na Lwowskich Targach Pracy, gdzie za-
prezentujemy informacje o warunkach życia w Gdańsku, a także 
przedstawimy oferty pracy kierowane do Ukraińców - wylicza Ro-
land Budnik, dyrektor GUP. - Intensywnie myślimy też o utworzeniu 
swojego przedstawicielstwa we Lwowie, aby na miejscu informować 
obcokrajowców o możliwościach podejmowania pracy w Trójmie-
ście - dodaje.
GUP chce także zacieśnić współpracę ze swoim lwowskim odpo-
wiednikiem. W planach jest m.in. wspólna realizacja projektów szko-
leniowych współfinansowanych ze środków unijnych.
Do przyspieszenie starań w wypracowaniu atrakcyjniejszej oferty 
dla obcokrajowców zachęcał przedsiębiorców Dariusz Gobis, dy-
rektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. Obawia się on, że zanie-
chania w tym zakresie w najbliższym czasie mogą spowodować, że 
myślący o wyjeździe za pracą Ukraińcy wybiorą nie Gdańsk, a Cze-
chy, Niemcy lub inne państwa UE. Podobnego zdania był również dr 
Zbigniew Canowiecki, prezydent stowarzyszenia Pracodawcy Po-
morza, współorganizatora debaty. Jego zdaniem lokalni przedsię-
biorcy w coraz większym stopniu będą musieli polegać na obcokra-
jowcach, dlatego konieczne jest wypracowanie oficjalnego systemu 
zatrudniania cudzoziemców ze wschodu, który będzie promował 
legalność zatrudniania i wspierał tworzenie dla nich odpowiednich, 
uczciwych warunków pracy. Organizacja zapewniła jednocześnie, 
że jest gotowa współuczestniczyć w tworzeniu takich rozwiązań. 
Oprócz wielu możliwości pojawiają się jednak też pewne obawy. 
O najważniejszych mówił obecny na spotkaniu ukraiński konsul, Łew 
Zacharczyszyn. Jego zdaniem z obecności Ukraińców na polskim 
rynku pracy powinny korzystać oba kraje. Tym samym zachęcał on 
pomorskie firmy do śmielszego inwestowania na Ukrainie, tak jak 
robią to przedsiębiorstwa niemiecki, japońskie czy belgijskie. Zwró-
cił także uwagę na niepokojące sygnały, jakie docierają do niego od 
rodaków. Chodzi głównie o nieuczciwych pośredników, a także nie-
których pracodawców, którzy zatrudniają Ukraińców nielegalnie lub 
oferują im gorsze warunki pracy i płacy. Konsul odniósł się także do 
pojawiających się doniesień o aktach przemocy, jakie miały miejsce 
wobec cudzoziemców mieszkających w Polsce, miał jednak nadzie-
ję, że wydarzenia te miały jedynie incydentalny charakter.
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Razem z partnerami – Rotary Club Sopot i niemiecką orga-
nizacją Kaufmannschaftzu zu Lübeck – po raz kolejny Pra-
codawcy Pomorza zorganizowali międzynarodowy program 
edukacyjny „WIWAG – gra ekonomiczna”. Unikalne warsztaty 
trwały od 18 do 22 września, zaś za przestrzeń edukacyjną 
posłużyły dwa miejsca w Gdańsku: siedziba „Pracodawców 
Pomorza” oraz biuro firmy State Street, partnera merytorycz-
nego projektu. 
„WIWAG – gra ekonomiczna” jest programem skierowanym 
do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z województwa po-
morskiego. Obejmuje pięciodniowe warsztaty przedsiębior-
czości prowadzone w języku angielskim przez wykładowców 
wyższych uczelni oraz przedsiębiorców. Polscy uczniowie 
spotkali się ze swoimi niemieckimi rówieśnikami z Lubeki, 
aby wziąć udział w złożonej symulacji obejmującej powsta-
nie i rozwój przedsiębiorstwa. Uczestnicy zostali podzieleni  
na  sześcioosobowe  zespoły  tworzące  firmę produkcyjną.  
Każdego  dnia  walczyli o  rozwój  swojej  firmy,  ulepszali swój 
produkt,  zarządzali finansami  i  ryzykiem oraz sprzedawali 

swoje towary. Młodzież prowadziła firmy w oparciu o rzeczy-
wiste warunki rynkowe kreowane przez program kompute-
rowy, który nie ułatwiał życia młodym przedsiębiorcom, lecz 
znacznie je komplikował. Do projektu organizatorzy zapro-
sili doświadczonych przedsiębiorców, którzy podczas swo-
ich wykładów  i  spotkań  doradczych  pomagali młodzieży  
wejść  w  tajniki  biznesu, zarządzania produkcją, kadrami czy 
finansami.
Program  „WIWAG – gra ekonomiczna” oparty jest na autor-
skiej licencji szwajcarskiej fundacji Schmidheiny Foundation 
in Switzerland, która od kilkudziesięciu lat realizuje to przed-
sięwzięcie dla młodzieży z Niemiec, Szwajcarii i Słowacji. 
Współorganizatorem tegorocznej edycji  „WIWAG – gry eko-
nomicznej” jest Miasto Gdańsk, zaś sponsorami Fundacja 
Energa i Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Partnerem 
warsztatów są z kolei firmy State Street Gdańsk oraz Manpo-
werGroup Solutions. 
W kolejnym numerze przedstawimy podsumowanie całej 
inicjatywy.

SYMuLATOR BIZNESu 
DlA MłODZIEżY
„WIWAG – gra ekonomiczna” to stymulująca gra biznesowa w formie warsztatów, 
zorganizowana przez „Pracodawców Pomorza” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

TEKST: Maciej Michniewski  | ZDjĘcIA: Maciej Michniewski
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Debatowali 
o euro 

O ZNACZENIU WALUTY EURO DLA POLSKIEJ GOSPODARKI ROZMAWIANO W OLIvIA 
BUSINESS CENTRE. DEBATę Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI POMORSKIEGO BIZNESU 

I EKONOMISTóW ZORGANIZOWAŁA LOżA GDAńSKA BUSINESS CENTRE CLUB.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIE: Rafał Laskowski

Uczestnicy debaty bcc (od lewej): prof. dariUsz filar, rafał dobranowski, szef działU prawnego firmy drUtex , robert 
raszczyk, dyrektor firmy brands polska, michał makowski, dyrektor finansowy remontowa holding sa, lidia i bartosz 
ziaja, właściciele ziaja ltd zakład prodUkcji leków i prof. witold orłowski.



W debacie udział wzięli przedstawiciele firm zrzeszonych 
w Loży Gdańskiej BCC: Lidia Ziaja, kierownik eksportu fir-
my kosmetycznej Ziaja, Bartosz Ziaja, współwłaściciel firmy 
Ziaja, Michał Makowski, dyrektor ds. finansowych w Gdań-
skiej Stoczni „Remontowa” i Rafał Dobranowski, szef działu 
prawnego firmy Drutex; do udziału w dyskusji zaproszo-
no także ekonomistów: prof. Dariusza Filara, ekonomistę 
i wykładowcę Uniwersytetu Gdańskiego oraz Witolda Or-
łowskiego, głównego doradcę ekonomicznego firmy PwC. 
W rolę moderatora debaty wcielił się Jakub Kurasz, który 
występował z ramienia współorganizatora – firmy PwC. 
Rozmowę rozpoczęło pytanie Macieja Dobrzynieckiego, 
Kanclerza Loży Gdańskiej o sens dyskutowania o wspól-
nej walucie, gdy temat z punktu widzenia politycznego jest 
martwy.
- Jeśli lwia część naszego eksportu skierowana jest na 
rynek Unii Europejskiej, to wyeliminowanie na tym etapie 
ryzyka kursowego jest czymś wyjątkowo istotnym dla pol-
skich podmiotów gospodarczych. Właśnie dla takich pod-
miotów, moim zdaniem, euro jest istotnym, przyszłościo-
wym rozwiązaniem - podkreślał prof. Dariusz Filar.
Witold Orłowski  przyznał, że na temat wprowadzenia 
euro nie wypowiadają się ostatnio politycy, którzy skupieni 
się na innych tematach, sprawa wprowadzenia tej waluty 
może się jednak pojawić w ciągu najbliższych lat.
Kolejny panelista, Lidia Ziaja podkreśliła, że w jej firmie 
eksport do krajów Unii Europejskiej wynosi aż 80 procent 
całego eksportu. Powołała się także na dobry przykład 
Słowacji, gdzie wprowadzeniu euro towarzyszyły proste 
i skuteczne rozwiązania. Właśnie one pozwoliła na rozwia-
nie obaw, które pojawiają się także  w naszym kraju.

- Wprowadzono tam ustawę zakazującą zmiany cen przez 
rok od wprowadzenia nowej waluty. Dodatkowe rozwiąza-
nie to ustalenie stałego kursu i zaddbanie o to, żeby  każ-
dy mieszkaniec doskonale znał jego wysokość – mówiła 
przedstawicielka firmy Ziaja. 
O tym, czy wprowadzenie waluty euro będzie miał wpływ na 
działalności firmy Drutex mówił natomiast Rafał Dobranowski 
- Na tym etapie nie ma to większego znaczenia – pod-
kreślał. - Ale ważnym zadaniem dla polityków będzie to, 
żeby wprowadzenie strefy euro pojawiło się we właściwym 
momencie. Prowadząc intensywne działania na rynkach 
zagranicznych i będąc ważnym graczem na rynku, mamy 
świadomość, że na zachodzie są firmy, które nas przewyż-
szają. I tutaj pojawia się pytanie, czy powodem jest to, ze 
wspomniane firmy sprzedają na tych rynkach od wielu lat, 
czy też istnieje jakiś inny i wciąż nieznany przez nas czyn-
nik, który musimy poznać, żeby zdobyć przewagę.
W trakcie dyskusji pojawił się także temat rynku pracow-
nika. Przedstawiciele biznesu i ekonomiści podkreślali, że 
coraz bardziej widoczny w kraju jest brak pracowników, 
pojawił się także temat przyciągania do kraju osób wy-
bitnie utalentowanych, którzy mogliby wpłynąć na wzrost 
innowacji.
Na zakończenie spotkania mówiono m.in. o sytuacji ogól-
noekonomicznej. Pojawiły się także pytania o dalszy udział 
Polski w UE.
- Jestem ostrożnym optymistą. Muszę też podkreślić, że to 
nie fundusze unijne są najważniejszą zaletą członkostwa 
w UE tylko brak granic – zaznaczał  prof. Witold Orłowski.
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Nieważne, co Ty czytasz
ważne kto czyta o Tobie!



Wiadomość o śmierci Grzegorza Szalewskiego wiele osób 
zaskoczyła i wstrząsnęła. Miał przecież dopiero 61 lat. A nie 
wszyscy wiedzieli, że zmagał się z ciężką chorobą, która 
w końcu Go pokonała. 
Grzegorz Szalewski dał się zapamiętać m.in. ze swojej dzia-
łalności samorządowej, był bowiem pierwszym Starostą 
Wejherowskim. Stało przed nim zatem niezmiernie trudne 
zadanie – budował przecież samorząd całkowicie od pod-
staw, nie mógł korzystać z doświadczeń innych, bo to prze-
cież właśnie on stawiał pierwsze kroki w nowej, niezależnej 
Polsce. 
Jako lekarz nie tylko pomagał innym, ale postanowił zrobić 
coś znacznie więcej – zbudować infrastrukturę związaną ze 
służbą zdrowia, stale podnosić jakość świadczonych usług, 
stworzyć nowoczesną przychodnię, zatrudnić specjalistów. 
W dużej mierze Mu się to udało, stworzył bowiem przychod-

ODSZEDł 
WIElkI 
CZłOWIEk
Lekarz, przedsiębiorca, polityk, społecznik, człowiek wielkiego 
serca – tak o Nim mówią członkowie rodziny, przyjaciele i zna-
jomi. Na zawsze odszedł rumianin, dr Grzegorz Szalewski. 

nię lekarską w Rumi, do której nie tylko przychodzą pacjenci 
z tego miasta, ale przyjeżdżają też z dalszych regionów ca-
łego województwa. 
Gdy zakończył pełnienie funkcji starosty, poświęcił się 
pracy w służbie zdrowia. Ale dla nikogo nie było tajemni-
cą, że to, co działo się w Rumi, było bliskie Jego sercu. To 
on uczestniczył w sesjach Rady Miejskiej Rumi, to On miał 
zawsze mnóstwo pomysłów, to On spotykał się z lokalnymi 
politykami, aby coś zaproponować, doradzić, zasugerować. 
I wiele osób korzystało z Jego wiedzy i doświadczenia. 
Bardzo ważna była dla Niego także edukacja i kultura ka-
szubska. Jako darczyńca dofinansowywał rumskie szkoły, 
wspierał organizacje pozarządowe, akcje charytatywne. 
Jako osoba wierząca wspierał także kościół. To włąśnie 
dzięki staraniom Grzegorza Szalewskiego powstał Dom 
Kaszubski, o czym świadczy m.in. umieszczony tam napis 
„Grzegorzu, Bóg zapłać!”. 
Nie zdążył zrealizować wszystkich planów i pomysłów, jak 
choćby budowy nowego ratusza w Rumi. I nie chodziło tyl-
ko o nowy budynek Urzędu Miasta, ale o stworzenie cen-
trum miasta – czyli miejsca nie tylko załatwiania formalnych 
spraw, ale też centrum kultury, rozrywki, odpoczynku i spo-
tkań mieszkańców. 
- Grzegorz miał taki życiorys, że starczyłoby go, aby obdzie-
lić nim kilka osób – powiedziała podczas ostatniego poże-
gnania Gabriela Lisius, starosta wejherowski. 
I te słowa chyba najlepiej pokazują, jakim człowiekiem był 
śp. dr Grzegorz Szalewski.

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIE: materiały prasowe



Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskie-
go w Gdyni zmarł w drugą sobotę września. W sierpniu obchodził 
86. urodziny. Wówczas wyszedł ze szpitala i marzył m.in. o space-
rze po ulubionej ulicy Mariackiej w Gdańsku, do której świetności 
przyczynił się, decydując o pracach remontowych podczas swojej 
prezydentury. 
Życie dostarczało mu zarówno elementów trudnych, jak z lekka 
humorystycznych. Pierwsza pracę otrzymał w Poznaniu, a dokład-
niej w Zakładach Cegielskiego (wtedy im. Stalina). Jego obowiąz-
ki polegały na podpisywaniu listy płac, na której figurowała niezła 
sumka – cztery razy większa niż średnia krajowa. Dzięki temu – on 
student prawa, był finansowym filarem rodziny, która w ramach re-
presji za działalność i polityczne poglądy ojca została przegnana 
z Wybrzeża. 
Czynnym sportowcem był dziesięć lat. Z drużyną cztery razy repre-
zentował Polskę w Mistrzostwach Europy, raz w Igrzyskach Olimpij-
skich – w Rzymie w 1960 roku. Spotkał tam m. inn. Grace Kelly, która 
już była słynną aktorką, ale jeszcze nie księżną Monaco, a wtedy 
przyszła do wioski olimpijskiej odwiedzić brata, reprezentanta USA 
w wioślarstwie. 
Równolegle rozwijała się jego kariera naukowa – kiedy rozstawał 
się z profesjonalnym uprawianiem sportu, był już adiunktem. Pra-
cownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego był od momentu 
powstania tej uczelni w 1970 roku. Doszedł do stanowiska prodzie-
kana Wydziału Prawa.

Miał jednak pasję interesowania się życiem bieżącym społeczeń-
stwa, a nadchodziły wielkie wydarzenia historyczne. W kwietniu 
1977 roku został wyznaczony – tak to się wtedy odbywało – na 
stanowisko prezydenta Gdańska. Trafił na najtrudniejsze, najburz-
liwsze czasy. W Gdańsku już się gotowało, a niebawem pożar miał 
się rozprzestrzenić na cały kraj. Jak zawsze, starał się działać inteli-
gentnie i rozważnie, pomagać ludziom w trudnych sprawach byto-
wania. Na przykład w sprawach mieszkaniowych. Podpisał decyzję 
o przyznaniu mieszkania na Zaspie rodzinie Wałęsy, ale też wielu 
innym rodzinom wielodzietnym. Dbał, aby w sklepach jednak coś 
było, aby funkcjonowała miejska komunikacja. Z funkcji został od-
wołany w momencie wprowadzenia stanu wojennego.
Równolegle zajmował się działalnością naukową i to w dość trudnej 
unikalnej specjalizacji – prawo morskie. Poza Polską angażowano 
go chętnie do pracy na uczelniach. Wiele lat spędził z tego powo-
du poza granicami kraju. Był profesorem doktorem habilitowanym 
nauk prawnych. Od 1958 roku uczył w Wyższej Szkole Ekonomicz-
nej w Sopocie, od 1970 roku był pracownikiem naukowym Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach osiem-
dziesiątych kierował Instytutem Morskim. Dodatkowo był wykła-
dowcą Światowego Uniwersytetu Morskiego. Rektorem Wyższej 
Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego 
w Gdyni został w 2004 roku.

CZłOWIEk 
pEłEN pASJI 
I WIEDZY

Wybitny naukowiec, popularny wykła-
dowca, który był uwielbiany przez rzesze 
współpracowników i studentów. Odejście 
Jerzego Młynarczyka to niewątpliwie 
ogromna strata. 

JERZY 
MłYNARCZYk

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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mBA, 
windą do kAriery

czyli

TE TRZY LITERY MOGĄ BARDZO POMóC W BIZNESIE. MIMO WYSOKICH 
KOSZTóW I WYMAGAJĄCEGO PROGRAMU STUDIA MBA CIESZĄ SIę 

CORAZ WIęKSZYM ZAINTERESOWANIEM W TRóJMIEśCIE. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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MBA to dwuletnie studia dyplomowe 
skierowane do osób aspirujących do 
piastowania kierowniczych stano-
wisk, zarządzających średnimi i du-
żymi firmami i menedżerów różnego 
stopnia. Nazwa pochodzi od tytułu  
Master of Business  Administration, 
który trafia do absolwentów tego 
kierunku.
Co ważne, ten biznesowy kierunek 
nie powinien być wybierany tuż po 
zakończeniu nauki, do studiowania  
wymagane jest bowiem doświadcze-

nie. Na zwykły kierunek MBA można 
się dostać już po 2 latach pracy jako 
menedżer, nauka według programu  
Executive MBA wymaga natomiast 
większego (3 lata albo 5) doświad-
czenia na stanowisku kierowniczym
Studia według programu MBA trwa-
ją dwa lata i odbywają się w trybie 
zaocznym, nie powinno być więc 
problemu z łączeniem nauki z pracą. 
Tym bardziej że wielu pracodawców 
wysyła swoich menedżerów na takie 
studia i współfinansuje naukę.

naTaLia bogdan, 
właścicielka agencji pracy  

Jobhouse

- Mediana wynagrodzeń absolwen-
tów MBA jest prawie trzykrotnie 

wyższa niż magistrów. Ale nie ma się 
co dziwić – same studia MBA to wy-
datek rzędu kilkudziesięciu tysięcy 

złotych. Pracodawcy powinni jednak 
spojrzeć na to jak na inwestycję – ab-
solwent MBA zarabia więcej, ale też 
zwykle dzięki wiedzy pozyskanej na 
uczelni potrafi zwielokrotnić zyski 
firmy. Moim zdaniem umiejętności 

pozyskane na tego typu studiach 
przydają się niezależnie od wielkości 
organizacji. W każdej firmie można 
coś usprawnić, a mała firma dzięki 
dobremu managerowi dość szybko 

może zmienić się w prężnie rozwija-
jące się przedsiębiorstwo.

ZaiNtereSOwaNie rOśNie

W Trójmieście studiować według programu MBA można m.in. W Wyższej Szkole 
Bankowej, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu i w Gdańskiej Fundacji Kształ-
cenia Menedżerów, taki program można znaleźć także na państwowych uczel-
niach – Uniwersytecie Gdańskim i Politechnice Gdańskiej.
Prawie wszystkie uczelnie obserwują zwiększone zainteresowanie studiami biz-
nesowymi. - Zainteresowania mierzone liczbą zapytań o studia i zgłoszeń do pro-
cedury kwalifikacyjnej jest większe niż w ubiegłym roku. Problem polega na tym, 
że część zgłoszeń nie ma szans na pozytywną kwalifikację z uwagi na brak stażu 
zawodowego lub negatywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzeniu 
rozmów kwalifikacyjnych – tłumaczy dr Tomasz Białas, Prorektor Wyższej Szko-
ły Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie realizowany jest program MBA Poject 
Management.
Chociaż warunkiem koniecznym do podjęcia studiów MBA jest ukończenie stu-
diów wyższych to  kandydaci muszą posiadać także dobrą znajomość języka 
angielskiego i wspomniane wcześniej doświadczenie. W przypadku rekrutacji 
na studia według programu Executive MBA  kandydaci muszą się liczyć także 
z rozmową, która sprawdzi ich rozumienie procesów biznesowych, pojawiają się 
również teksty matematyczne, psychologiczne i zadania sprawdzające umiejęt-
ność logicznego myślenia. Takie wymogi to efekt praktycznego wymiaru studiów. 
W ich trakcie studiujący rozwiązują bowiem konkretne problemy, które pojawiły 
się w trakcie pracy i dzielą się swoim doświadczeniem. Uczelnie muszą więc mieć 
pewność, że każdy kandydat sprosta takich zadaniom i pomoże w ich rozwiąza-
niu swoim kolegom.
O rosnącym zainteresowaniu mówią także przedstawiciele WSB.
- Dbając o jakość naszych studiów, staramy się utrzymać optymalną liczebnie 
grupę uczestników programu MBA. Stanowi to dla nas wyzwanie, ponieważ 
zainteresowanie studiami MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku jest 
coraz większe i nie wszystkich możemy na te studia przyjąć. Rekrutacja na rok 
2017/2018 jeszcze trwa, ale myślimy już o liście rezerwowej – podkreśla Grzegorz 
Borawski, Dyrektor Działu Sprzedaży Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.

Pracownik jako 
inwestycja
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StuDia w PraktyCZNym wyDaNiu

Wszystkie uczelnie prowadzące studia  MBA pod-
kreślają, że ich program ma wyjątkowo praktyczny  
wymiar i nie ma nic wspólnego z nużącymi zajęciami 
teoretycznymi.
- Nasz opiera się na trzech filarach. Jest profesjonalny, 
partnerski i praktyczny. Słuchacze MBA są naszymi 
partnerami w realizacji studiów i mają realny wpływ na 
przebieg zajęć – zaznacza Grzegorz Borawski - Wy-
mieniają się wiedzą i doświadczeniem nie tylko z wy-
bitnymi dydaktykami będącymi praktykami biznesu, 
ale też między sobą. W efekcie rozwija się kreatyw-
na, profesjonalna współpraca i nawiązywane są cen-
ne kontakty biznesowe lub zawodowe. Sprzyja temu 
sposób prowadzenia zajęć, ponieważ wykorzystujemy 
interaktywne metody nauczania:  warsztaty, business 
case’y, dyskusje panelowe i gry biznesowe. Organizu-
jemy również wizyty studyjne w firmach i dodatkowe 
wykłady prowadzone przez specjalnie zapraszanych 
gości.

wyżSZe wyNagrODZeNia i awaNSe

Uzyskanie dyplomu studiów MBA oznacza konkretny 
wzrost wynagrodzeń -  mediana wynagrodzeń absol-
wentów MBA jest prawie trzykrotnie wyższa niż magi-
strów. Absolwenci mogą liczyć także szybki awans. 
-Jesteśmy dumni z tego, że ponad 70% spośród na-
szych dotychczasowych słuchaczy awansowało 
w trakcie lub po ukończeniu programu na stanowiska 
najwyższej kadry menedżerskiej w dużych korpora-
cjach zagranicznych, firmach krajowych i instytucjach 
administracyjnych – podkreśla dr Renata Orłowska, 
kierownik Studiów Executive MBA realizowanych na 
Uniwersytecie Gdańskim.
Posiadanie dyplomu MBA pomaga także w przypad-
ku próby zmiany pracy. Z doświadczeń trójmiejskiej 
agencji pracy Jobhouse wynika, że słowo MBA coraz 
częściej pojawia się w przesyłanych do firmy doku-
mentach aplikacyjnych.
- Sam tytuł nie zawsze jednak idzie w parze z rzeczy-
wistymi umiejętnościami. Coraz więcej uczelni decy-
duje się na wprowadzenie MBA do swojego programu, 
ale ich poziom jest bardzo zróżnicowany. Zanim zde-
cydujemy się na taki kierunek studiów, zapoznajmy się 
z programem i wykładowcami. Nie rekomenduję też 
MBA każdemu. Z założenia jest to program skierowa-
ny do doświadczonych managerów, więc lepiej zdobyć 
odpowiedni staż pracy, zanim zdecydujemy się na ta-
kie studia – podpowiada Natalia Bogdan, właścicielka 
agencji.

 
anna LeWecka 

Dyrektor Operacyjny, 
Serwis Personalny

 
-W przypadku kandydatów, któ-
rzy chcieliby zostać menedżerami 
wyższego szczebla w dużej firmie 

lub korporacji, dyplom ukończenia 
studiów MBA na pewno będzie 

poważnym atutem. Według moich 
obserwacji wspomniany dyplom nie 
jest natomiast niezbędny, gdy kan-
dydat do pracy poszukuje pracy na 
średnim stanowisku, także dlatego, 
że MBA uczy m.in. kompleksowego 
zarządzania a pełne wykorzystanie 
takiej wiedzy wymaga posiadania 

stosunkowo wysokiego stanowiska 
w organizacji. Warto także dodać, 
że część małych firm, często zarzą-
dzanych przez rodziny podchodzi 
raczej krytycznie do kandydatów 

z dyplomem MBA i twierdzi, że są 
to "ludzie mądrzejsi od nas wszyst-

kich". Nie jest to jednak jakaś reguła, 
spotkałam się bowiem także z przy-
padkami, gdy właściciele firmy ro-

dzinnej chcieli przejść na emeryturę 
i poszukiwali zastępcy, który będzie 
miał wyjątkowo wysokie kompeten-
cje i doświadczenie-w tym wypadku 
dyplom MBA był bardzo pożądany.

studia 
Przydatne 

na wyższym 
szczeblu
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ProFesJonALiZm
indywiduALiZm

JAKOŚĆ OD 40 LAT
Z JóZEfEM HALLEREM, WICEPREZESEM SPóŁKI SERWIS HALLER SP. Z O.O., KTóRA JEST 

NAJSTARSZYM PRZEDSTAWICIELEM OPLA W POLSCE ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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Serwis Haller Sp. z o.o. jest najstarszym przedstawicielem Opla 
w Polsce. Od 40 lat z sukcesami działa na trójmiejskim rynku 
motoryzacyjnym. Co jest najważniejsze, aby osiągnąć sukces 
w tej branży?

Aby oferować naszym klientom najwyższą jakość usług, Serwis 
Haller łączy najważniejsze elementy biznesu motoryzacyjnego 
- sprzedaż samochodów nowych (osobowych i  dostawczych) 
oraz używanych, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dys-
trybucję części zamiennych, usługi finansowe, ubezpieczenia, 
a także naprawy blacharsko-lakiernicze. Naszą przewagą kon-
kurencyjną jest połączenie wszystkich tych elementów szcze-
gółowo opracowanymi procesami, zgodnie z długofalową filo-
zofią i strategią firmy. We wszystkich działaniach staramy się 
na każdym kroku pamiętać, że najważniejszy jest klient i to, aby 
zawsze wychodził od nas usatysfakcjonowany.

głównym celem Serwisu Haller jest…
…utrzymanie najwyższego standardu obsługi klienta poprzez 
nieustanne doskonalenie umiejętności naszych pracowni-
ków i wykorzystywanie ponad 40-letniego doświadczenia  
w branży. Zależy nam na tym, aby Serwis Haller kojarzony był 
z profesjonalizmem, najlepszą jakością i indywidualnym podej-
ściem do każdego klienta. 

tytuł doktora z zakresu zarządzania, z pewnością pomaga 
w nowocześnie prowadzonym biznesie. inne istotne cechy to?

Przede wszystkim konsekwencja. Jeśli wszystkie, nawet drobne 
działania i decyzje, wpisane są w długofalową strategię firmy to ich 
konsekwentna implementacja pozwala na doskonalenie biznesu. 
Istotna jest również umiejętność słuchania – zarówno pracowni-
ków, jak i klientów, stąd też zależy nam na prowadzeniu częstych  
i dokładnych badań satysfakcji. Staram się również jak najczę-
ściej wychodzić do naszych klientów, aby uzyskać informacje 
zwrotne bezpośrednio od nich.

Zasiada Pan w zarządzie europejskiego Stowarzyszenia Deale-
rów Opla. Do czego zobowiązuje to stanowisko ?

Europejskie Stowarzyszenie Dealerów Opla czyli EURODA – re-
prezentuje około 4000 Dealerów Opla/Vauxhalla zatrudniają-
cych łącznie ponad 50 tysięcy osób w Europie. Jest organizacją 
powołaną do reprezentowania wszystkich jej członków w zakre-
sie procesów doradczych, decyzyjnych, a także w nieustającym 
rozwoju i budowaniu relacji pomiędzy centralą Opla a jej deale-
rami. Aby możliwie najbardziej efektywnie pracować na rzecz 
swoich członków, łączymy wspólne cele dla wszystkich rynków. 
Dodatkowo, jako delegat Dealerów, uczestniczę w Europejskiej 
Radzie Dealerów przy Opel Europe.

Proszę w kilku słowach zaprosić do swoich Salonów w trójmie-
ście i elblągu.

Zgodnie z credo Opla – „Przyszłość należy do wszystkich” pro-
ponujemy naszym klientom samochody, które wraz z rozwojem 
nowych technologii dostosowują się do kierowców, a nie od-
wrotnie. Jeśli szukają Państwo idealnego dopasowania samo-
chodu do Państwa potrzeb, profesjonalizmu i kompleksowej 
znajomości marki, serdecznie zapraszamy do salonów Opel 
Serwis Haller.

Zamów
prenumeratę:
biuro@expressy.pl

Nieważne,
co Ty czytasz
ważne kto
czyta o Tobie!
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Aleksandra Adamiak 
DYPLOMOWANY REfLEKSOLOG 
CERTYfIKOWANY 
PRZEZ INSTITUTO DE 
REfLExOLOGIA fACIAL & 
PODAL INTERNATIONAL W 
BARCELONIE UTWORZONYM 
PRZEZ LONE SORENSEN 
- śWIATOWEJ SŁAWY 
TERAPEUTKę. CZŁONKINI 
MIęDZYNARODOWEGO 
STOWARZYSZENIA 
REfLEKSOLOGóW GLOBAL 
fACIAL REfLEKSOLOGY 
NETWORK. JEDNA Z KILKU 
TERAPEUTóW REfLEx THERAPY 
TEMPRANA W POLSCE. 
WŁAśCICIELKA REfMED 
GABINETóW REfLEKSOLOGII 
W GDAńSKU.

refleksologia 
zwiększa efektywność pracy

Jest to system pracy, który pasuje dla każdego człowieka na świe-
cie, niezależnie od wieku. Jest to narzędzie pracy służące polep-
szeniu efektywności pracy ludzi biznesu, a także jest to narzędzie 
pracy dla rodziców, chcących pomóc swojemu dziecku, jest to na-
rzędzie pracy dla ośrodków rehabilitacyjnych.
Do tej pory odbyło sie wiele projektów , w których właśnie reflekso-
logia odegrała główną rolę. Można tu wymienić m.in. Danię, Japo-
nię, Oman,  Słowenię, Argentynę, Hiszpanię, gdzie terapeuci z róż-
nych stron świata pracowali z pacjentami skutecznie poprawiając 
ich jakość życia wykorzystując terapię Temprana Reflex Therapy 
by Lone Sorensen.
Pomagamy wielu ludziom pracującym na wysokich stanowiskach w 
biznesie, ludziom z problemami emocjonalnymi, żyjącymi w perma-
nentnym stresie. Opieką otoczyliśmy osoby cierpiące na cukrzycę, 
chorobę Parkinsona, czy po wylewach, jak również dzieci ze spe-

cjalnymi potrzebami, które na co dzień borykają się z dysleksją, 
trudnościami w zapamiętywaniu czy koncentracją. Pracowaliśmy 
również z małymi pacjentami Hospicjum Pomorze Dzieciom, czy 
Fundacji Hospicyjnej. 

aDreSatem teraPii mOże Być każDy
W propozycji dla firm odpowiedzialnych społecznie proponujemy 
procesy długofalowe.
Te działania efektywnie wpływają na jakość życia dorosłych i dzieci, 
co w przyszłości będzie skutkowało osiągnięciem dobrego pozio-
mu życia, pracy, lepszej wydajności pracy pracowników w firmach.
Opracowujemy szczegółowy plan pracy. Jest to terapia zindywi-
dualizowana, tutaj skupiamy się na problemie człowieka. Wiedza 
i doświadczenie pozwala nam na szybkim docieraniu do celu naj-
krótszą drogą.
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Te działania pozwalają uwolnić potencjał drzemiący w ludziach, po-
prawia ich stan zdrowia, przyniesie wymierne korzyści ekonomicz-
ne dla firm, dla państwa i sprawi, że dorośli, młodzież i dzieci będą 
bardziej twórczy, ic praca będzie efektywna, co na pewno zmniejszy 
koszty leczenia w przypadku depresji i wielu innych problemów...
W Danii zabiegi refleksologii są niezwykle popularne, państwo re-
funduje zabiegi. Co 4 Duńczyk korzysta z tej wspaniałej terapii jaką 
jest refleksologia twarzy, rąk, stóp, czy tez tybetańskiej refleksologii 
karku i głowy. Refleksologia jest jednym z najczęściej stosowanych 
terapii alternatywnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
opublikował w 2010 roku raport, który pokazał, że 55 procent wy-
biera alternatywne metody leczenia. To odpowiada prawie trzy mi-
lionom Duńczyków. Większość ubezpieczeń zdrowotnych zapewnia 
dotacje na refleksologię. Korzystajmy z dobrych przykładów.
Każdego dnia przyglądamy się swojemu odbiciu w lustrze i nie 
zawsze jesteśmy zachwyceni tym, co widzimy... Próbujemy zama-
skować pewne niedoskonałości stosując drogie preparaty, kremy, 
serum... a i tak czasem okazuje się, że to nic nie pomaga. Nasze sa-
mopoczucie, stan naszego organizmu, nasze uczucia często widać 
na twarzy. Nasz organizm wysyła wiele informacji na temat stanu 
zdrowia, lecz często lekceważymy te symptomy. Większość proble-
mów zdrowotnych zaczyna się w naszych emocjach, w naszej psy-
chice, co znajduje odbicie na twarzy.
Synonimy kondycji to: samopoczucie, sprawność fizyczna, wy-
dolność, wytrzymałość, zdrowie, odporność, hart, dobra forma, 

stan psychiczny, nasze emocje i wiele innych, które informują nas 
o naszym zdrowiu. To wszystko możemy dostrzec na twarzy. Aby 
zapobiec różnym dolegliwościom, różnym zaburzeniom, wystarczy 
w odpowiednim momencie zauważyć objawy, które wysyła nam 
nasz organizm. Zabieg refleksologii twarzy jest doskonałym sposo-
bem na szybkie rozpoznanie nieprawidłowych procesów wewnątrz 
organizmu i przygotowanie odpowiedniego planu działania w celu 
uzyskania dobrego zdrowia.
Zadaniem refleksologa jest dokładna analiza obszarów na twarzy, 
zmian jakie się pojawiły, a następnie dokładna stymulacja każdego 
obszaru w celu wyeliminowania złogów, które są sygnałem pojawia-
jących się problemów. Możemy zaobserwować wiele znaków- sygna-
łów na skórze, które będą nas informowały o jakimś niedomaganiu.

DlaCZegO tO takie ważNe?
Dzięki refleksologii twarzy stymulujemy zakończenia nerwowe 
w skórze twarzy i dzięki temu sygnał jest wysyłany do środka nasze-
go organizmu, przez co poprawiamy działanie organów wewnętrz-
nych. Dzięki wielu mikrosystemom pracującym w naszym organi-
zmie wysyłane są informacje do różnych organów, funkcji i obszarów 
ciała, które poprzez odpowiednią stymulację wzmacniają funkcjono-
wanie naszego organizmu, wzmacniają odporność na zachorowania 
i przywracają równowagę psychiczną.
Aby utrwalić efekty jakie uzyskamy podczas zabiegu, wymagana jest 
większa ilość sesji. Oczywiście wszystko zależy od stanu pacjenta.
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Gdańska firma LPP otworzyła pierwszy salon marki Reserved 
w Londynie. Liczący ok. 3 tys. m kw. sklep znajduje się przy 
Oxford Street 252, w samym centrum londyńskiego West Endu. 
Debiut flagowej marki LPP na jednej z najbardziej prestiżowych 
ulic handlowych świata ma być kolejnym etapem realizowania 
globalnych aspiracji i ważnym krokiem w międzynarodowej 
ekspansji polskiej firmy. Wraz z otwarciem londyńskiego salonu 
marki ruszyła również sprzedaż internetowa Reserved na rynku 
brytyjskim
- Londyn to prawdziwie globalne miasto, europejska stolica mody 
i okno na świat, co roku odwiedzane przez setki milionów tury-
stów – mówi Marek Piechocki, Prezes LPP SA. Chcemy budować 

globalną rozpoznawalność Reserved jako marki i LPP jako firmy. 
Nasza obecność na Oxford Street to ważny krok w tym kierunku.
Brytyjskim klientom Reserved zaoferuje specjalnie zaprojektowa-
ną kolekcję ubrań i dodatków, w których przemyca wątki polskiej 
kultury i wzornictwa. Marka chce zaproponować Brytyjczykom 
świeże spojrzenie na modę i styl, łącząc lekkość i elegancję z ele-
mentami bardziej awangardowymi. Oferta obejmuje pełen asorty-
ment Reserved, czyli kolekcję damską, męską oraz dziecięcą.
Londyński salon Reserved został zaprojektowany według kon-
cepcji „Open to Public”. Przestrzeń handlowa, licząca ok. 3 tys. m 
/kw., została zaaranżowana na jednym poziomie. Całość ma spra-
wiać wrażenie lekkości, elegancji i nowoczesności. 

Salon 
Reserved 
w Londynie

Irlandzka firma Benetel otworzyła swoje pierwsze międzyna-
rodowe biuro oraz centrum działalności badawczo-rozwo-
jowej, wybierając lokalizację w Pomorskim Parku Naukowo-
Technologicznym.
- Wybór Gdyni na polską siedzibę firmy zajmującej się techno-
logiami przyszłości jest jak najbardziej słuszny. Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny Gdynia to przestrzeń dedykowana 
innowatorom, takim jak Benetel Ltd, którzy tworzą nowocze-
sne produkty, usługi czy inicjatywy. Cieszę się, że firma posta-
nowiła otworzyć tu właśnie centrum R&D. Badania i rozwój, 
poszukiwania nowych rozwiązań, możliwości ich wdrażania 
to motor rozwoju. Kreatywne  powiązania pomiędzy nauką 
a biznesem, stymulują innowacyjną gospodarkę - komentuje 
Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.
Firma Benetel z siedzibą w Dublinie od 2001 roku jest jednym 
z pionierów w dziedzinie tworzenia małych stacji bazowych 
LTE (ang. LTE small cells).Wraz ze wzrostem wykorzystania 
sieci komórkowych coraz częściej mamy do czynienia z prze-
ciążeniami istniejącej infrastruktury. Małe stacje bazowe LTE 
są tanie w zastosowaniu i łatwe w rozmieszczeniu, umożliwia-
ją dotarcie do odległych terenów oraz utworzenie prywatnych 

sieci LTE dla sektorów, w których komunikacja ma największe 
znaczenie, takich jak np. bezpieczeństwo publiczne, dla wy-
darzeń (koncerty, imprezy masowe, protesty, manifestacje 
i inne duże zgromadzenia) oraz miejsc narażonych na ataki 
terrorystyczne.
Benetel pracuje nad stworzeniem przenośnej, ultramałej stacji 
bazowej LTE w częstotliwościach dedykowanych bezpieczeń-
stwu publicznemu, które mogą działać w samochodach poli-
cyjnych, wozach strażackich i karetkach pogotowia. Rozwią-
zanie to może być wdrożone w każdym momencie i miejscu, 
zapewniając sztabowi kryzysowemu stabilną sieć 4G, która 
umożliwi sprawną komunikację, uniezależnioną od panujących 
warunków.

Irlandzki inwestor 
działa już w Gdyni
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Wszak kaszubska nazwa Centrum zobowiązuje. Najpierw po-
dziękował Panu Bogu i przyrodzie, że akurat ta sobota stała 
się pogodną przerwą w pomorskim lecie deszczowców. Po-
gratulował odwiedzającym imprezę trafnej decyzji, bo jesień 
to najlepszy czas, aby przygotować ogród do przezimowania 
i w perspektywie - wiosennej zielonej zabawy. Pewnie zaprosi 
też w przyszłym roku na kolorową Wiosnę w Ogrodzie. 
 
Goście imprezy zastanawiali się co dziś powinni zrobić w ogro-
dzie, aby im ten zielony salon rozkwitał i piękniał przez cały rok 
i z roku na rok. Ułatwiało im to ponad stu wystawców, wśród 
których prym wiedli fachowcy, którzy chętnie dzielili się swą 
wiedzą.
Klienci ochoczo korzystali z tej okazji, bo jak powiedział mi 
pan Zbigniew, woli kupić od wystawcy z RENKU, ponieważ po 
pierwsze nie jest on anonimowy, tylko ma na stoisku tablicz-
kę z informacją, gdzie swe ogrodnicze gospodarstwo prowadzi, 
po drugie wie jakie odmiany w naszym pomorskim sub klimacie 
będą dobrze rosły, natomiast rośliny kupowane w hipermarke-
tach są wprawdzie tanie, ale często wkrótce nadają się tylko na 
śmietnik.  

Cały reNk Był we wrZOSaCH, 
wrZOśCaCH i HOrteNSJaCH...

Już na pierwszy rzut oka było widać barwy wrzosów - różowe, 
czerwonawe, lila, fiolety i ogromne kwiaty hortensji. To horten-
sje bukietowe, naśladujące kiście wiosennych lilaków, kwitnące 
aż do mroźnych dni. Są to nowe  odmiany - pachnące i barwne, 
o odporności na zimno, kwitnące na jednorocznych pędach, któ-
re - jak informuje mój przewodnik - pan Zbigniew, przycinamy 
wiosną, świetnie nadające się na tereny wysoczyzny kaszubskiej.  
Dalej szaleństwo wrzosów i wrzośców - cały festiwal kolorów 
i wzorów, wymarzona ozdoba jesiennego ogrodu i nie tylko jego, 
bo upiększamy nimi tarasy i balkony, zastępując w skrzynkach 
i donicach kwiaty jednoroczne, które już przekwitły i pożółkły. 
Ostatnio bardzo modne zrobiły się też trawy – i słusznie, bo jak 
zobaczyliśmy, teraz kwitną, a ich pióropusze będą zdobić ogród 
całą zimę. 
Pan Zbigniew przypomina też, że należy kupić byliny, które 
uzupełnią wiosną rabaty kwiatów jednorocznych, czyli: okazałe 
rudbekie, pysznogłówki, rozwary, kolorowe jeżówki i jak to tam 
się wszystko nazywa...

wrZoścAmi 
Jesień się ZAcZynA...

RENK.
 JESIEń W OGRODZIE 2017

NOWY PREZES CENTRUM HURTOWEGO RENK  - SŁAWOMIR NIECKO,  POWITAŁ 
WE WRZEśNIU BR. RAZEM Z KASZUBSKĄ KAPELĄ, GOśCI POPULARNEJ 

W NASZYM REGIONIE IMPREZY JESIEń W OGRODZIE.

TEKST: Anna Kłos  | ZDjĘcIA: Wiesław Malicki



www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Nie tylkO królOwa aNgielSka wie, Jaką 
atrakCJą OgrODu mOgą Być trawNiki. 

Chcąc się cieszyć zielonym dywanem od wiosny, powinniśmy 
skorzystać z porad specjalistów  jaką trawę wybrać, aby pa-
sowała do wyznaczonego miejsca w ogrodzie.   Ale soczysta 
zieleń to tło dla barwnych kwiatów.  Myśląc już o wiośnie, sa-
dzimy rośliny cebulowe: tulipany, narcyzy, czosnki, bogactwo 
cebulek oferowali wystawcy na RENKU.
Możemy posadzić też drzewa i krzewy ozdobne – zachwa-
lał pan Zbigniew. Teraz najlepiej widzimy, jakie mają łodygi, 
formy koron, kolory liści i kwiatów. Pozwala to dobrze wybrać 
i zaprojektować dla nich najlepsze miejsce w ogrodzie. Mamy 
ułatwione zadanie - rośliny są ukorzenione w doniczkach, 
a my przenosimy je tylko na miejsce stałe. Niedługo – przed 
nadejściem chłodów przygotowujemy rośliny do przezimowa-
nia, usypując kopczyki i zakładając osłony przeciwmrozowe. 
Z tak przygotowanymi i zabezpieczonymi roślinami z sukce-
sem wejdziemy w okres wiosenny. 

 
trOCHę OwOCów też Się PrZyDa

 
Jesień to najlepszy czas, aby uzupełnić część sadowniczą 
w naszym ogrodzie – radzi pan Zbigniew. Teraz możemy ku-
pić drzewka ukorzenione w doniczkach, ale wiadomego po-
chodzenia i korzystając z rad fachowych ogrodników.
Trzeba rozsądnie zaplanować ilość drzewek, gatunków a na-

wet rozważyć ich nasadzenie według stron świata,  tak, aby 
szybciej rosnące, np. śliwy, nie zasłoniły światłolubnych wiśni, 
brzoskwiń czy moreli. W małym ogrodzie planujemy niewiele 
drzewek, ale warto mieć te, które kolejno owocują w ciągu lata. 
Gdy sadzimy jabłonie, dobrze wybrać różne gatunki - bardzo 
wczesne, letnie i zimowe. 
W każdym ogrodzie można posadzić brzoskwinię, more-
lę lub wiśnię, które w czasie kwitnienia są też jego ozdobą.   
Krzewy owocowe to ważny dział naszego ogrodu – przeko-
nuje pan Zbigniew.  Możemy sadzić porzeczki, agrest, borów-
ki, maliny, jeżyny itp.  Mogą być to formy krzewiaste lub, jeśli 
mamy mniej miejsca - drzewkowe, które pozwalają na równo-
ległą uprawę pod ich koronami, np. kwiatów. Rozsądnie jest  
posadzić nowe odmiany malin, które owocują na licznych pę-
dach do zimy. Także truskawki - obowiązkowo wręcz sadzona 
krzewinka w ogrodzie, ma odmiany owocujące całorocznie. 

JeSień w OgrODZie 
tO też luDOwy feStyN

Kapela rżnęła od ucha do ucha, na stoiskach gospodynie – nie 
tylko kaszubskie - oferowały regionalne pyszności, a honorowi 
goście w towarzystwie prezesa Sławomira Niecko, oglądając 
jesienną ofertę zastanawiali się jak upiększyć swe otoczenie. 
Widzieliśmy np. Danutę Makowską – Regionalną Dyrektor 
Ochrony  Środowiska, a nad wszystkim czuwał przewodniczą-
cy Rady Nadzorczej RENKU Kazimierz Janiak.

prezes sł. niecko i kaszUbska kapela



W sierpniu odbyło się Walne Zebranie Członków Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk – Gdynia – Sopot (OMG-G-S). Prezes zarządu Paweł 
Adamowicz podsumował 6 lat funkcjonowania tego stowarzyszenia, 
a wiceprezes Jacek Karnowski przedstawił cele na przyszłość. 
Zostało też podpisane porozumienie między Pracodawcami Pomo-
rza a Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ze strony 
Pracodawców podpisali je: prezydent Zbigniew Canowiecki, prezes 
Jerzy Jerkiewicz i członek zarządu – Maciej Grabski. 
PP deklarują wolę współpracy z OMG-G-S w kwestii jak najszyb-
szego uchwalenia ustawy o pomorskim związku metropolitalnym 
(potocznie zwanym metropolią), na wzór tej już uchwalonej dla wo-
jewództwa śląskiego. Aktywne działania lobbistyczne mają być pro-
wadzone przez PP wśród przedstawicieli administracji rządowej oraz 
parlamentarzystów. Władze OMG-G-S liczą na zaangażowanie PP 
w realizację zadań przyszłego związku metropolitalnego, szczególnie 
na wskazywanie priorytetów promocji gospodarczej woj. pomorskie-
go. Obie strony chcą też działać na rzecz przyspieszenia procesu 
powstawania związków metropolitalnych także w innych wojewódz-
twach (prócz pomorskiego), aby mogły stać się one partnerami dla 
europejskich a nawet światowych metropolii. 
Jak ma funkcjonować elektroniczny bilet?

Przykładowy Kowalski wchodzi do któregoś ze środków komunikacji 
publicznej -  autobusu, tramwaju, kolejki czy trolejbusu, w którym 
będzie zainstalowane urządzenie do pobierania opłat, czyli: kasow-
nik, komputer pokładowy czy urządzenie do kontroli biletów, przy-
łoży nośnik np. w formie zbliżeniowej karty płatniczej lub smartfona 
do specjalnego czytnika. System odnotuje przejazd  i ewentualne 
wszystkie przejazdy tego dnia. Na koniec dnia wybierze taryfy naj-
tańsze dla Kowalskiego i obciąży tą sumą jego konto, więc Kowalski 
zapłaci  za faktycznie przejechaną trasę. 
Takie urządzenia mają być zamontowane we wszystkich pojazdach 
jeżdżących po gminach Obszaru Metropolitalnego GGS, tzn. w ok. 
655 autobusach i trolejbusach, 140 zestawach tramwajowych oraz 
w taborze wykorzystywanym w przewozach kolejowych obsługują-
cych stowarzyszenie. Nic dziwnego, że ta rewolucja musi dużo kosz-
tować. Organizatorami przewozów pasażerskich w ww. środkach są: 
Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarząd Komunikacji Miej-
skiej w Gdyni, Urząd Miejski w Wejherowie i Urząd Miejski w Tczewie, 
oraz jeśli chodzi o przewozy kolejowe – Marszałek Województwa 
Pomorskiego, zatem „elektroniczną portmonetką” zapłacimy w SKM-
ce i Kolei Metropolitalnej ale nie np. w pendolino.

O przyszłości 
pomorskiej 
metropolii

podpisanie Umowy o współpracy władz omg-g-s z praco-
dawcami pomorza. od lewej zarząd pp: członek zarządU 
- maciej grabski, prezes jerzy jerkiewicz, prezydent zbigniew 
canowiecki, prezydent gdańska paweł adamowicz

Uroczysta gdańska inauguracja roku szkolnego 2017/18 odbyła 
się  w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Dyr Jadwiga Pie-
chowiak ma się czym pochwalić – rok szkolny w tej placówce 
rozpoczęło 10 klas pierwszych, wśród nich dwie nowe specja-
lizacje: technik automatyk i technik szerokopasmowej komu-
nikacji elektronicznej. Do ich ustanowienia przez Ministerstwo 
Edukacji walnie przyczyniła się organizacja Pracodawcy Pomo-
rza, szczególnie wiceprezes Wojciech Szczepański – członek 
Gdańskiej Rady Oświatowej. 
- Inicjatorami utworzenia tych zawodów były firmy z wojewódz-
twa pomorskiego oraz Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 
– powiedziała dyrektor szkoły Jadwiga Piechowiak. - Praco-
dawcy uczestniczyli przy opracowaniu podstawy programowej 
oraz programów nauczania. Firmy branżowe, chcąc wspomóc 
uczniów w zdobyciu umiejętności zawodowych, włączą się do 
procesu dydaktycznego – oddelegują swoich pracowników, 
będą prowadziły kursy, szkolenia i staże.

- Ten rok szkolny upłynie pod hasłem współpracy – współpracy 
wszystkich społeczności szkolnych: nauczycieli i pracowników 
szkoły, was – uczniów i waszych rodziców. Jesteśmy w szko-
le, która poza kompetentną kadrą ma niezwykłych przyjaciół 
w postaci pracodawców i to oni wspólnie tworzą dla was ofertę 
edukacyjną. Ofertę, która powstaje, jako odpowiedź na potrzeby 
rynku pracy. Dzięki czemu, kończąc tę szkołę, większość z was 
rozpocznie równocześnie pracę w firmach, których przedsta-
wicieli widzimy tu na sali – dodał wiceprezydent Gdańska ds. 
polityki społecznej Piotr Kowalczuk.
Szkoła cieszy się współpracą z prawie trzydziestoma przedsię-
biorstwami. Od września br. dołączyły kolejne. Umowy o wza-
jemnej współpracy zostały podpisane z firmami: Orange, Assel, 
Techno Service, SPARTEZ, TV Chopin. 
O pięcioletniej już współpracy ze szkołą mówił Jerzy Straszew-
ski – prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, prezes 
i współwłaściciel firmy SATEL. Przybliżył też temat roli branżo-
wej współpracy zagranicznej w przenikaniu nowych technologii 
oraz w kształceniu kadr. 
Klasa w której kształcą się technicy- elektronicy  objęta jest 
patronatem firmy SATEL i Politechniki Gdańskiej.

Łączność 
z pracodawcami
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Choć są i tacy, którzy nie lubią upałów, to 
jednak w niepogodę najlepiej wypoczywa-
my pod dachem. Nie oznacza to wcale, że 
musimy siedzieć przed telewizorem bądź 
monitorem. Na Pomorzu nie brakuje bo-
wiem miejsc, które świetnie sprawdzają się 
podczas opadów.
Które z nich są najpopularniejsze? W czo-
łówce rankingów królują muzea. Choć pogo-
da w tym przypadku odgrywa istotną rolę, 
to nie jest najważniejsza. Placówki muzeal-
ne systematycznie biją rekordy frekwencji. 
Dzieje się tak z kilku istotnych powodów. Po 

pierwsze, muzea są bardziej dostępne niż 
inne obiekty czy też wydarzenia kulturalne. 
Można je zwiedzać bez dużo wcześniejszej 
rezerwacji biletów, tak jak to jest w przy-
padku spektakli teatralnych bądź koncer-
tów. Po drugie, rośnie znaczenie turystyki 
krajowej, a sama Polska przyciąga coraz 
większe grono zagranicznych turystów. Po 
trzecie, placówki muzealne prześcigają się 
w uatrakcyjnianiu swoich ofert. Dodatko-
wo coraz większy nacisk kładą na działania 
promocyjno-marketingowe, co przynosi 
oczekiwane efekty.

to LAto 
 
do muZeów

należało

GDY JEDNI LICZĄ STRATY, ONI KALKULUJĄ ZYSKI. TEGOROCZNY SEZON LETNI NALEżAŁ DO BRANżY 
MUZEALNEJ. POWóD? CHOCIAżBY KAPRYśNA AURA. DLA MUZEóW TO POGODA WRęCZ IDEALNA. 

TEKST: Anna Walk | ZDjĘcIA: fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS
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andrzeJ 
gierszeWski, 

rzecznik prasowy 
Muzeum Historyczne 

Miasta Gdańska

Turyści wypoczywający na Pomorzu 
starają się zobaczyć jak najwięcej. 
Dlatego latem muzea odnotowu-
ją wzrost frekwencji. W naszym 
przypadku wpływ na większość 
popularność ma również wzrost 

znaczenia marki turystycznej stolicy 
województwa pomorskiego. W tym 
roku Gdańsk zajął trzecie miejsce 

w plebiscycie European Best Desti-
nation, co wpływa na zwiększenie 

rozpoznawalności miasta w Europie. 
Pośrednio korzysta na tym Muzeum 
Historyczne Miasta Gdańska, które 
składa się z ośmiu różnych oddzia-
łów i pokazuje bogate dziedzictwo 
naszego miasta. Tegoroczny sezon 
letni jest dla nas o około 30 proc. 

lepszy od ubiegłorocznego. Najlep-
szym wynikiem procentowym może 
pochwalić się Twierdza Wisłoujście, 

ale ta w sezonie letnim ubiegłego 
roku nie była dostępna dla zwie-

dzających w pełnym wymiarze oraz 
Dom Uphagena położony przy ulicy 

Długiej 12, gdzie można zobaczyć 
wystawę o gdańskich kąpieliskach. 
Świetnie radzi sobie także chętnie 
odwiedzane Muzeum Bursztynu. 
Możliwe, że w bieżącym roku od-

wiedzi je ponad 100 tysięcy turystów 
z całego świata.

aLeksander 
MasŁoWski 

rzecznik prasowy
Muzeum II Wojny Światowej

W miesiącach lipcu i sierpniu Mu-
zeum II Wojny Światowej odwiedzi-
ło około 110 tys. osób. W stosunku 
do wcześniejszych miesięcy jest to 
spory wzrost, który zapewne wiąże 
się z okresem wakacyjnym. Latem 

ludzie przyjeżdżają na Pomorze 
i z chęcią zwiedzają region, a Mu-
zeum II Wojny Światowej znajduje 
się już na mapie „obowiązkowych” 
miejsc, które warto zobaczyć. Nie-

wątpliwie wpływ na wysoką fre-
kwencję ma również fakt, że nasza 

placówka jest stosunkowo nowa. Być 
może niektórzy ciągle przybywają 

zwabieni niestworzonymi plotkami 
o rzekomym zamiarze likwidacji 

wystawy. Wielu zwiedzających chce 
też zapewne mieć własne zdanie 

na temat trudnych do przeoczenia 
merytorycznych mankamentów wy-
stawy głównej. Prezentowane przez 
nas ekspozycje, tj. wystawę główną 
i wystawy czasowe, oglądają zarów-
no ludzie z Polski, jak i zagranicy. 

Z pewnością przyjeżdżają do nas, bo 
tematyka, którą prezentujemy, jest 

wciąż żywa i obecna w mentalności 
wielu z nas. Żyją przecież świadko-
wie tamtych wydarzeń, są ich dzieci 
oraz bliscy. To ich najbardziej intere-
suje okres II wojny światowej. Mamy 
świadomość tego, że w najbliższych 

miesiącach ze względu na okres 
jesienno-zimowy zwiedzających bę-
dzie nieco mniej, ale liczymy na to, 
że wysoka frekwencja nadal będzie 

się utrzymywała.
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PaWeŁ goLak,
zastępca dyrektora 

Europejskiego Centrum 
Solidarności 

Wzrost liczby zwiedzających od-
notowujemy właściwie zawsze już 
w okolicach Świąt Wielkanocnych. 

W tym roku przełomowy był ostatni 
weekend kwietnia. Największy ruch 

corocznie przypada na przełom lipca 
i sierpnia. W sierpniu tygodniowo 
Europejskie Centrum Solidarności 
odwiedzało od 24 do 28 tys. osób. 

Naszymi gośćmi są zarówno ci, któ-
rzy wystawę traktują jako podróż 

sentymentalną do lat młodości czy 
czasów własnej aktywności oby-
watelskiej, jak i młodzież, która 

o wydarzeniach lat 80. słyszy głów-
nie w szkole, a chciałaby wiedzieć 

więcej. Innych przyciąga oryginalna 
architektura, są też zwiedzający, któ-
rzy interesują się przemysłem stocz-
niowym i ECS jest jednym z miejsc, 

w którym mogą poznać lepiej 
historię Stoczni Gdańskiej. Wielu 
zwiedzających to goście z zagrani-
cy, którzy tutaj pierwszy raz słyszą 
o pokojowej rewolucji Solidarności 
i szczerze uważają ją za fascynującą. 
Każdy zwiedzający znajduje tu coś 
dla siebie, bo wystawa składa się 

z wielu wątków i w bardzo nowocze-
sny sposób pokazuje historię. Wciąż 
też uzupełniamy naszą ekspozycję. 
Wszystko to sprawia, że nasi goście 

chętnie spędzają czas w Europejskim 
Centrum Solidarności. 

sebasTian 
TyrakoWski, 

zastępca dyrektora 
Muzeum Emigracji w Gdyni 

Muzeum Emigracji w Gdyni to 
miejsce szczególne. Usytuowane 

jest w centrum wciąż działającego 
gdyńskiego portu, w pięknym mo-
dernistycznym budynku Dworca 

Morskiego, gdzie przed laty odbywał 
się ruch tranzytowy. W tym roku 
odwiedziła nas rekordowa liczba 

gości. Przez trzy wakacyjne miesiące 
było to prawie 46 tys. osób (czer-

wiec - sierpień). Począwszy od maja, 
w którym braliśmy udział w ogól-

nopolskiej Nocy Muzeów, z dnia na 
dzień statystyki wyglądały coraz le-
piej. Najwyższy pik nastąpił w sierp-

niu - odwiedzających było o 60 
proc. więcej w stosunku do miesięcy 

niewakacyjnych, a już sam lipiec 
był tego doskonałą zapowiedzią. Na 
wysoką frekwencję niewątpliwie ma 
wpływ ciekawa i różnorodna oferta 

programowa i edukacyjna, którą 
przygotowujemy na czas wakacji 

oraz wystawy. Bardzo dbamy o to, by 
prócz interaktywnych i zapadających 
w pamięć ekspozycji, być otwartymi 
na potrzeby wszystkich naszych go-
ści, młodszych i starszych, zaintere-
sowanych historią, a także chcących 
spędzić ciekawie i różnorodnie czas. 
Bo w Muzeum Emigracji w Gdyni 
nie można się nudzić, a czas pędzi 

niepostrzeżenie. 

iWona orszuLak,
specjalista ds. promocji 

Muzeum Zamkowe w Malborku

W stosunku do ubiegłego roku liczba 
zwiedzających zwiększyła się o oko-

ło 30 tys. osób. Wpływ na wzrost 
frekwencji miała przede wszystkim 
bogata oferta, którą systematycznie 
staramy się poszerzać. W ubiegłym 
roku zwiedzającym udostępniliśmy 
zamek po dość poważnych pracach 
konserwatorskich, co odbiło się sze-
rokim echem nie tylko w kraju, ale 
i poza jego granicami. Turyści mają 
okazję zwiedzania nowych wystaw 
i dodatkowych przestrzeni. Nadto 

wzbogaciliśmy naszą ofertę o dodat-
kowe wejścia na trasę rodzinną. To 
wszystko przyczyniło się do tego, że 
w trakcie tegorocznych wakacji nie 

mogliśmy narzekać na brak zaintere-
sowania ze strony zwiedzających. 
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Z DYREKTOR WOJEWóDZKIEGO URZęDU PRACY, JOANNĄ WITKOWSKĄ, ROZMAWIA ANNA KŁOS.

W celu ułatwienia Pomorzanom poznania 
własnych uzdolnień i preferencji zawodo-
wych, a także w odpowiedzi na potrzeby 
pomorskiego rynku pracy, Samorząd Wo-
jewództwa Pomorskiego podjął działania 
wynikające z zobowiązań ujętych w Strategii 
Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 
zmierzające do wdrożenia regionalnego sys-
temu poradnictwa zawodowego. Są to ini-
cjatywy mające na celu rozwinięcie i zwięk-
szenie dostępu do skutecznego poradnictwa 
zawodowego dla wszystkich mieszkańców 
regionu. Budowanie regionalnego systemu 
poradnictwa zawodowego polega między 

innymi na skoordynowaniu sieci współpra-
cy podmiotów zaangażowanych w świad-
czenie usług poradnictwa zawodowego tj. 
powiatowych urzędów pracy, akademickich 
biur karier, poradni psychologiczno-peda-
gogicznych, ochotniczych hufców pracy, 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Rozwój regionalnego systemu poradnictwa 
zawodowego ma przyczynić się do wzmoc-
nienia aktywności mieszkańców regionu, 
tak by mieli większe szanse na podejmowa-
nie pracy odpowiadającej ich aspiracjom 
i akceptowali potrzebę zdobywania nowych 
umiejętności przez całe życie. 

REGIONALNY SYSTEM 
PORADNICTWA ZAWODOWEGO

DObRY fACHOWIEC 
NA WAgę ZłOTA
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- wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. to oznacza pełną mo-
bilizację nie tylko pracowników sektora edukacji. młodzież, która 
zasiądzie w szkolnych ławach będzie obiektem zainteresowania 
także pracodawców, którzy chcą, aby przyszłe kadry były jak naj-
lepiej przygotowane do zasilenia rynku pracy. w jaki sposób może 
w tym pomóc wojewódzki urząd Pracy?

Wojewódzki Urząd Pracy działając w ramach samorządu woje-
wództwa pomorskiego tworzy regionalny system poradnictwa za-
wodowego, który m.in. ma na celu promowanie całożyciowego po-
radnictwa zawodowego. Zbudowanie platformy współpracy part-
nerów w tym zakresie ma na celu podniesienie jakości świadczo-
nych usług poradnictwa zawodowego w urzędach pracy, szkołach, 
poradniach pedagogicznych i innych instytucjach pomagających 
mieszkańcom Pomorza m.in. w zdobyciu aktualnych informacji 
o trendach i zjawiskach na rynku pracy. Nasza rolą jest pomaga-
nie obu stronom, czyli zarówno tym, którzy chcą zatrudniać, jak 
tym, którzy tego zatrudnienia potrzebują. Przybliżenie aktualnych 
trendów rynku pracy i oczekiwań pracodawców, a także pokazanie 
sposobów poszukiwania pracy oraz odkrywania własnych talentów, 
to główne cele cyklu warsztatów dla młodzieży :”Wybieraj mądrze”, 
organizowanych w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego 
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Te warsztaty to właśnie  
jeden z elementów budowanego systemu poradnictwa zawodowe-
go. Już w poprzednim roku szkolnym w zajęciach udział wzięło 
750 uczniów z 9 pomorskich szkół. Byli to zarówno gimnazjaliści 
jak i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: lęborskiego, 
sztumskiego, wejherowskiego, kartuskiego oraz z Gdyni. Podczas 
warsztatów uczniowie mieli też okazję zapoznać się z Barometrem 
Zawodów, pokazującym które zawody, w ujęciu lokalnych rynków 
pracy, obecnie są przez pracodawców poszukiwane, a które mogą 
nie zapewnić zatrudnienia. Zajęcia prowadzone były przez dorad-
ców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz 
Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, doradców z Centrum Rozwo-
ju Talentów oraz specjalistów Pomorskiego Obserwatorium Rynku 
Pracy. Z końcem roku szkolnego zakończyła się pierwsza edycja 
warsztatów. Niebawem planowana jest kolejna odsłona cyklu, pod-
czas której doradcy zawodowi odwiedzą kolejne dziesięć szkół 
w Pomorskiem.

kiedy dowiemy się które to będą szkoły i kiedy ruszy cała akcja?
Drugi etap cyklu warsztatów chcemy skoncentrować na wspiera-
niu tych szkół, które zostały wskazane przez pomorskie powiaty do 
tzw. Przedsięwzięcia strategicznego w zakresie szkolnictwa zawo-
dowego, które realizowane jest w naszym województwie ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego 2014-2020 . Obecnie trwają jeszcze ustalenia. Pierwszych 
zajęć można się spodziewać na przełomie września i października 
tego roku. Warto śledzić stronę Pomorskiego Obserwatorium Ryn-
ku Pracy na facebooku, tam będzie można dowiedzieć się więcej.

Jaki wpływ mają wasze warsztaty na postrzeganie szkolnictwa 
zawodowego w terenie?

Warsztaty stały się platformą współpracy i wymiany doświadczeń.  
Przyczyniły się do rozwoju kontaktów w sieci poradnictwa zawodo-
wego budowanej w województwie pomorskim, poprzez nawiązanie 
współpracy ze szkolnymi oraz powiatowymi doradcami zawodowy-
mi. W ramach wymiany doświadczeń, chętni doradcy ze szkół i po-

wiatowych urzędów pracy,  mogli obserwować prowadzone warsz-
taty i czerpać inspirację do swoich działań. Nauczycielom, nie tylko 
doradcom zawodowym, też trzeba przekazywać wiedzę o rynku 
pracy, ponieważ z racji pełnionej funkcji społecznej mają znaczący 
wpływ, na wybory młodzieży i mogą pomóc dobrze wybrać  Do-
radcy ze szkół otrzymali również publikacje na temat rynku pracy, 
poradnictwa i przedsiębiorczości, a uczniowie  wykaz zawodów de-
ficytowych i nadwyżkowych w swoim powiecie i w województwie. 

Jak warsztaty były oceniane przez głównych adresatów swej 
działalności?

Myślę, że warsztaty  spełniły oczekiwania odbiorców. Docierały 
do nas opinie, że dla młodzież  szczególnie istotne było uzyskanie 
praktycznej wiedzy w jaki sposób   w dzisiejszych czasach, charak-
teryzujących się dosyć dużą  złożonością  zjawisk społeczno – go-
spodarczych, dokonać świadomego wyboru szkoły, a następnie za-
wodu zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami. Nasze 
warsztaty miały również na celu wzmocnienie w uczniach postawy 
przedsiębiorczości i aktywności wobec przyszłej pracy, rozbudze-
nie aspiracji zawodowych i pobudzenie motywacji do działania, 
a także dostarczenie bieżących informacji o zawodach i wymaga-
niach zarówno regionalnego jak i lokalnych rynków pracy.  Doradz-
two edukacyjno-zawodowe stanowi doskonałe narzędzie budowa-
nia własnej ścieżki zawodowej, gdyż pozwala "przymierzyć" się do 
różnych ról zawodowych, marzyć i odnajdować drogę do realizacji 
tych pomysłów. Jednocześnie narzędzia typu "Barometr zawodów" 
urealniają oczekiwania młodzieży. 

Praca z młodzieżą obliczona jest jednak na zasilanie w kadry pra-
codawców w perspektywie przyszłości, a potrzeby są już dziś. w 
jaki sposób uczestniczy w tym wojewódzki urząd Pracy?

Wiemy, że jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszych czasów  dla 
pracodawców jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych 
pracowników, a także niwelowanie rotacji kadry w firmach. Dlatego 
też tak ważne jest zapewnienie dostępu do wszelkich form pod-
noszenia kompetencji i kwalifikacji W dobie rosnącego deficytu rąk 
do pracy, możliwość rozwoju zawodowego w postaci szkoleń i zdo-
bywania nowych umiejętności w firmie jest jednym z ważniejszych 
atutów, które pracodawca może zaoferować Podwyższanie kwalifi-
kacji pracownika daje mu możliwości podejmowania trudniejszych 
zadań i rozwoju. Korzyści płynące z podniesienia wiedzy i umiejęt-
ności zespołu, wpływają również na lepsze funkcjonowanie przed-
siębiorstwa. Pracodawcy nie muszą dziś sami finansować szkoleń 
i kursów zawodowych swoich pracowników, mogą wspierać ich 
rozwój korzystając z funduszy zewnętrznych, np. środków Krajo-
wego Funduszu Szkoleniowego. Mogą też korzystać z bezpłatnych 
usług w zakresie rozwoju zawodowego kadr doradców zawodo-
wych z gdańskiego i słupskiego Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej, które działają w Wojewódzkim Urzędzie Pra-
cy w Gdańsku. W roku 2017 województwo pomorskie otrzymało 
ponad 9, 6 mln zł na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego. Ze względu na duże zainteresowanie 
pracodawców możliwością skorzystania z dofinansowania z KFS, 
samorząd województwa pomorskiego wystąpił do MRPiPS o kolej-
ne 2 mln zł dla Pomorskiego. Szczegółowych informacji jak uzyskać 
wsparcie oraz jakie priorytety wydatkowania środków KFS obowią-
zują w bieżącym roku udzielają powiatowe urzędy pracy.
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ElectroMobility Poland (EMP) ogłosiło 
laureatów konkursu na wizualizację nad-
wozia samochodu elektrycznego. 
Podczas uroczystego finału  nagrodzo-
no zwycięskie projekty konkursu na 
Miejskie Auto Przyszłości. Laureatom 
gratulował Minister Energii Krzysztof 
Tchórzewski.
–Inicjując w Ministerstwie Energii projekt 
rozwoju elektromobilności chcieliśmy 
przede wszystkim, żeby polski samo-
chód elektryczny był dostosowany do 
potrzeb Polaków. Dlatego idea konkursu 
zorganizowanego przez ElectroMobility 
Poland była zbieżna z naszymi planami 
i oczekiwaniami. Dziś widzimy efekty 
pracy uczestników konkursu i jury - no-
woczesne, atrakcyjne i wykonane zgod-
nie z najnowszymi trendami projekty, 
przygotowane przez rodzimych projek-
tantów, które staną się fundamentem do 
powstania polskiego auta elektryczne-
go– mówił minister.
Jury konkursu zdecydowało o przyzna-
niu czterech równorzędnych nagród. 
Laureaci to:

Łukasz Myszyński, autor projektu •	
Junior. 
Jest absolwentem Wydziału Wzor-
nictwa Przemysłowego ASP we 

Wrocławiu oraz Scuola Politecnica 
di Design w Mediolanie. Współpra-
cował z zespołami projektowymi 
Lamborghini, Audi oraz Ducati, 
tworząc pojazdy koncepcyjne.
Mateusz Tomiczek to twórca pro-•	
jektu Curie. 
Studiował na Wydziale Architek-
tury Politechniki Śląskiej. Obecnie 
pracuje jako stylista samochodów, 
projektuje zarówno karoserię jak 
i wnętrza pojazdów.
Damian Woliński zaprezentował •	
projekt SE1. 
Ukończył studia magisterskie na 
kierunku wzornictwa przemysłowe-
go w ASP we Wrocławiu. Motoryza-
cja jest jego pasją od najmłodszych 
lat.
Sebastian Nowak to autor projektu •	
Be-E 
projektant, grafik 3D, a także 
wykładowca akademicki od po-
nad 15 lat związany z branżą gier 
komputerowych i projektowaniem 
przestrzennym. Obecnie zajmujący 
stanowiska Senior Vehicle Artist 
w firmie CD Projekt Red oraz Chief 
Designer w Triggo S.A.

Wybrano projekt 
polskiego 
e-samochodu

Nieważne,
co Ty czytasz
ważne kto
czyta o Tobie!

Zamów
prenumeratę:
biuro@expressy.pl



   45

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
podjęło zajmie się zmianą przepisów ustawy 
o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 
pracy kierowców. Nowe rozwiązania mają ure-
gulować rozwiązania.

- Na rynku przewozu osób samochodami osobo-
wymi funkcjonują podmioty, których działalność 
polega na pośrednictwie w przekazywaniu zle-
ceń przewozowych złożonych m.in. za pomocą 
aplikacji mobilnych pomiędzy pasażerami 
a kierowcami. Ta działalność nie jest obecnie 
uregulowana przepisami. Dostrzegając potrzebę 
stworzenia jednakowych warunków prawnych 
dla podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób 
oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa 
pasażerów, Ministerstwo Infrastruktury i Bu-
downictwa podjęło prace mające na celu zmianę 
przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz 
ustawy o czasie pracy kierowców – tłumaczą 

przedstawiciele Mini-
sterstwa Infrastuktury 
i Budownictwa. Projekt 
nowelizacji został skie-
rowany do konsultacji 
publicznych i uzgodnień 
międzyresortowych, aby wszystkie zaintere-
sowane podmioty mogły wyrazić swoją opinię. 
W proponowanych zmianach przewiduje się 
m.in.: wprowadzenie definicji pośrednictwa 
przy przewozie osób, ustanowienie licencji na 
pośrednictwo przy przewozie osób, wprowa-
dzenie ułatwień przy ubieganiu się przez przed-
siębiorcę o uzyskanie licencji na wykonywanie 
krajowego transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób samochodem osobowym. Zapro-
ponowane rozwiązania uwzględniają specyfikę 
rynku drogowego przewozu osób samochodami 
osobowymi, w tym działalność podmiotów, 
których funkcjonowanie dotychczas nie było 
uregulowane przepisami prawa.

Resort zmieni 
ustawę o transporcie 
drogowym

Pracownik produkcji, magazynu, operator maszyn, spawacz 
oraz monter – to właśnie takich pracowników wśród Ukraińców 
najczęściej poszukują przedsiębiorstwa w Polsce.
Tak wynika z listy TOP5 przygotowanej przez Personnel Servi-
ce, który zajmuje się rekrutacją obywateli Ukrainy na potrzeby 
pracodawców w Polsce. Spawacz może liczyć już na 21 zł netto 
na godzinę, podczas gdy pracownik magazynu zarobi średnio 
od 10,5 zł do 12,25 zł netto na godzinę. 
– Pracodawcy mają problem z rekrutacją na stanowiska niższe-
go szczebla, zwłaszcza, gdy poszukiwane są osoby o wykształ-
ceniu zawodowym, których po prostu brakuje. W takiej sytuacji, 
zatrudnienie obywateli z krajów sąsiadujących jest najlepszą 
alternatywą, zwłaszcza gdy są to osoby o odpowiednich kwa-
lifikacjach. Co więcej, pracodawcy nie tylko coraz częściej 
korzystają z tego rozwiązania, ale są też skłonni płacić pracow-
nikom z Ukrainy podobne stawki co rodakom. Monter w prze-
myśle ciężkim zarobi nawet 18 zł netto na godzinę, a spawacz 
nawet 21 zł – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Pracownik niższego szczebla 
rozpaczliwie poszukiwany



 46    

GOSPODARKA MORSKA / www.expressbiznesu.pl

W kategorii "Produkt" nagrodę otrzymała Remontowa Ship-
building za serię trzech nowoczesnych promów z napędem 
dual fuel. Promy Salish to jedne z najbardziej innowacyjnych 
i nowoczesnych jednostek tego typu na świecie. Zostały 
w całości zaprojektowane i zbudowane w Polsce. Ze względu 
na możliwość wykorzystania paliwa gazowego czyni te stat-
ki ekologicznymi i przyjaznymi dla środowiska. Szczególną 
i unikalną w skali światowej cechą tych jednostek jest możli-
wość bunkrowania LNG z użyciem cysterny wjeżdżającej na 
pokład samochodowy, co pozwala na pobranie paliwa w sy-
tuacji braku odpowiedniej infrastruktury nabrzeżowej umoż-
liwiającej standardowe bunkrowanie przez drzwi burtowe. 
 
Nagroda "Złota Kotwica" w kategorii "Usługa" została przy-
znana firmie DNV GL Poland za inspekcje dronowe. Pomysł 
ten narodził się w polskim oddziale tej firmy. Inspektorzy ba-
zując na swojej wiedzy i doświadczeniu w przeprowadzaniu 
inspekcji klasyfikacyjnych statków i innych obiektów pływa-
jących opracowali metodę wykonywania przeglądów z po-
mocą dronów. DNV GL w Gdyni rozpoczęło i wykonuje tego 
typu przeglądy na zlecenie klientów jako pierwsze na świecie. 
 

W tym roku kapituła postanowiła również wyróżnić Wy-
dział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej i przyznać jej wy-
różnienie w kategorii "Produkt" za dwu-zadaniowy pojazd 
podwodny typu UUV/AUV Stealth przeznaczony do celów 
patrolowych związanych z infrastrukturą krytyczną. Kapi-
tuła przyznała tę nagrodę za prace nad pojazdem docenia-
jąc innowacyjność projektu, jego funkcjonalność a przede 
wszystkim polską, niezwykle obiecującą myśl techniczną. 
 
Z kolei nagrodę specjalną "Osobowość Roku Gospodarki Mor-
skiej" otrzymał kpt. ż.w. inż. Zbigniew Sulatycki - były wicemi-
nister transportu i gospodarki morskiej. Kapituła doceniła jego 
ogromne wysiłki dla integracji różnych środowisk na rzecz bu-
dowy silnej gospodarki morskiej, która jego zdaniem powinna 
być jednym z najważniejszych filarów gospodarki narodowej.83
-letni kapitan Zbigniew Sulatycki, szef powołanego przez mini-
stra gospodarki morskiej Marka Gróbarczyka Konwentu Mor-
skiego deklaruje, że dla niego wzorem jest Eugeniusz Kwiat-
kowski, który stworzył Centralny Okręg Przemysłowy i Gdynię, 
a wcześniej zorganizował grupę wspaniałych inżynierów, któ-
rzy chcieli służyć państwu. A poglądy polityczne nie są ważne.

ZłOTE kOTWICE 
DlA NAJlEpSZYCH 
Tradycyjnie z okazji targów BALTEXPO Krajowa Izba Gospodarki 
Morskiej przyznała nagrody branżowe „Złote Kotwice”. 

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe

kapitan zbigniew sUlatycki 
i inni laUreaci
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Port 
GdAński 

Z WICEPREZESEM MORSKIEGO PORTU GDAńSK 
SA DS. INfRASTRUKTURY, MARCINEM OSOWSKIM, 
ROZMAWIA ANNA KŁOS.

fali
NA ROZWOJOWEJ

ZDjĘcIE: materiały prasowe
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w której fazie tej fali jesteśmy?
-Wciąż niesie nas w górę, mamy swe 5 minut w historii. 
Otrzymaliśmy dwa miliardy złotych na inwestycje do wy-
dania do 2020 roku, licząc od bieżącego, z tych pieniędzy 
połową dysponuje port a połową Urząd Morski, w którego 
gestii jest infrastruktura dostępu do portu.

rozumiem, że to pieniądze unijne...
- Zgadza się – z projektu CEF, czyli Łącząc Europę, który 
jest rozwinięciem dawnego TEN-T. Nasze inwestycje mają 
z niego 85% dofinansowania. Musimy się spieszyć z ich 
realizacją, ponieważ termin rozliczeń to koniec 2020 roku. 
Prócz tego Zarząd Portu Gdańsk przeznacza rokrocznie na 
inwestycje 100 mln rocznie z własnych środków. Weszliśmy 
w bardzo gorący okres.

Jakie zatem macie plany?
- Pilnie musimy rozwiązać problem Wolnego Obszaru Celne-
go, który zrobił się mocno za ciasny ze względu na rosnące 
przeładunki samochodowe. Chcemy wybudować 1 km na-
brzeża głębokowodnego wzdłuż Naftoportu od strony Portu 
Północnego na potrzeby m. innymi przeładunków samocho-
dów. Natomiast po drugiej stronie rurociągów Naftoportu 
planujemy urządzić duży plac na postoje tych samochodów. 
Mamy już pozwolenie na budowę, aczkolwiek wciąż trwają 
rozmowy z władzami Naftoportu na temat zachowania ko-
niecznych zasad bezpieczeństwa. Byłaby to pierwsza od lat 
70. inwestycja w nowe nabrzeża. Szacowane na ok. 200 mln 
zł koszty inwestycji mają być pokryte ze środków własnych 
portu. Nabrzeże Północne będzie elementem nowej infra-
struktury portu w okolicy przyszłego Portu Centralnego. 
Port ma projekt inwestycji oraz ważne, prawomocne po-
zwolenie na budowę. Planujemy ogłosić przetarg na roboty 
budowlane pod koniec roku.  . Nabrzeże ma być uniwersalne 
i może być wykorzystywane do rozładunku różnego typu 
ładunkówWykluczamy jednak jakąkolwiek funkcję pasażer-
ską i przede wszystkim ma służyć jako terminal ro-ro dla 
nowych aut. Nabrzeże Północne będzie pierwszym elemen-
tem planowanego Portu Centralnego w porcie, chociaż nie 
będzie lokalizacyjnie bezpośrednio powiązane z Portem 
Centralnym.

Proszę krótko scharakteryzować ten Port Centralny o któ-
rym ostatnio tak dużo się mówi, choć często sceptycznie.

- Koncepcję budowy Portu Centralnego uwzględniono 
w "Strategii rozwoju Portu Gdańsk do roku 2027". Nazwa 
Port Centralny nie wynika z tego, że to centralna inwestycja 
Polski, ale ze względu na lokalizację planowanej inwestycji 
na terenie portu w Gdańsku. Ma powstać między ujściem 
kanału portowego a Naftoportem. Plany przewidują, że faza 
dokumentacyjna Portu Centralnego rozpocznie się naj-
wcześniej w 2019 roku, natomiast realizacja projektu - po 
roku 2020. Zakłada się budowę terminali: drobnicowego, 
pasażerskiego oraz bazy przeładunku kontenerów. Koszt 

inwestycji ZMPG szacuje na około 6-9 mld zł. Port ma ob-
sługiwać aż 100 mln ton ładunków rocznie. A na jego te-
renie ma powstać kilka terminali, wśród nich: pasażerski, 
baza przeładunku kontenerów i jednostek transportujących 
samochody. Powiększony port, miałby pełnić funkcję lidera 
regionu, z którego mogłyby korzystać również państwa nie 
mające dostępu do morza, a to z kolei pozytywnie wpłynę-
łoby na rozwój handlu międzynarodowego, na czym skorzy-
stałaby Polska. Póki co nie jest znany dokładny termin roz-
poczęcia prac, wiadomo tylko że mają ruszyć do 2020 roku. 
Port Centralny ma stać się bazą infrastrukturalną, która 
pozwoli na dalszy rozwój funkcji dystrybucyjnych portu dla 
Europy Środkowo-Wschodniej. Powstaną także terminale 
wyposażone w zaplecze magazynowo - składowe z dostę-
pem do nowoczesnej infrastruktury lądowej - dróg i torów 
kolejowych, co zapewni pełną przepustowość do i z portu 
w oparciu o główną oś połączeń lądowych Polski.

Z czego ma być finansowana tak ogromna inwestycja?
- Resort gospodarki morskiej jest otwarty na różne moż-
liwości takie jak: fundusze europejskie czy modele PPP 
(partnerstwo publiczno-prywatne). Naszą firmę czeka po-
szukiwanie prywatnych inwestorów, zainteresowanych  mo-
delem BOT (wybuduj, operuj, przekaż).

Czy ruch w porcie może być tak intensywny, by potrzebne 
była aż taka rozbudowa?

- Z prognoz Banku Światowego wynika, że w najbliższych 
latach nastąpi szybki wzrost morskich obrotów handlowych, 
a port gdański może spodziewać się rocznie nawet do 100 
mln t towarów. Obecny potencjał zdolności przeładunkowej 
wynosi ok. 75 mln t, a zatem konieczne staje się powiększe-
nie potencjału portu do 140 mln t, zgodnie z tzw. strategią 
wyprzedzającą. Wszystkie inwestycje portu, łącznie z budo-
wą Portu Centralnego, pozwolą na zwiększenie znaczenia 
portu na rynku bardzo konkurencyjnej gospodarki morskiej 
zarówno europejskiej, jak i globalnej.

Co ma Pan na myśli mówiąc o wymiarze globalnym?
- Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdańsk w lip-
cu br. już po raz drugi wzięli udział w jednej z najważniej-
szych konferencji międzynarodowych, dedykowanych idei 
Jedwabnego Szlaku. The 3rd Maritime Silk Road Port In-
ternational Cooperation Forum, organizowane cyklicznie 
w Ningbo w Chinach, w tym roku skoncentrowało się na 
rozwoju przewozów drogą morską i lądową m.in. z udziałem 
Polski, Słowenii, Chorwacji, Rumunii i Chin. W ramach kon-
ferencji miało miejsce m.in. spotkanie czterech portów Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej oraz Portu Ningbo. Celem było 
zaprezentowanie możliwości działań i podkreślenie swojej 
roli w projekcie Jedwabnego Szlaku. Uczestnicy analizowali 
również przyszłe wzrosty lub spadki PKB ponad 60 państw 
leżących na trasie Jedwabnego Szlaku. Wnioski są dla nas 
pozytywne.
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Nauta pozyskała nowego kontrahenta 
– stocznia przebuduje  i dostosuje do 
nowego kontraktu  jednostkę  Vole  au 
Vent należącą do jednego z największych 
armatorów, realizującego między innymi 
prace pogłębiarskie - grupy Jan De Nul.
Stocznia Remontowa „Nauta” S.A. pod-
pisała kontrakt z jedną z czołowych firm 
specjalizujących się w pracach podwod-
nych, takich jak pogłębianie, a także 
instalacja rur i kabli na dnie morskim 
oraz instalacja farm wiatrowych – Jan De 
Nul. Realizacja prestiżowego kontraktu 
plasuje Stocznię Nauta poprzez fundusz 
MARS będącą częścią Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej w czołówce europejskich 
stoczni zajmujących się skomplikowany-
mi przebudowami.
- Będzie to jeden z większych i ważniej-
szych projektów realizowanych obecnie 
w Naucie. Armator, który do współpracy 
wybiera tylko najlepsze stocznie zde-
cydował się na nas. To budujące, że 
zostaliśmy dostrzeżeni pomimo liczącej 
się konkurencji, działającej na rynku 
europejskim. Cieszymy się, że armator 
zaufał właśnie nam i liczymy na wielo-
letnią kooperację - mówi prezes Nauty 
Sławomir Latos. 
W ramach kontraktu Stocznia Nauta 

wykona na statku szereg prac, które 
pozwolą zwiększyć powierzchnię robo-
czą pokładu oraz przygotują jednostkę 
do realizacji nowego kontraktu. Łączna 
waga nowo zainstalowanych konstrukcji 
wyniesie około 600 ton.
Klient Nauty – firma Jan De Nul zatrud-
nia ponad 6000 pracowników, a jej flota 
liczy ponad 400 jednostek specjalistycz-
nych, które służą do różnorodnych prac 
związanych z infrastrukturą morską.
Vole au Vent został zbudowany w Polsce 
w 2013 roku jako Vidar. Statek ma 140,4 
m długości i 41 m szerokości oraz ogrom-
ny pokład ładunkowy o powierzchni 
3400 metrów kwadratowych. Charakte-
rystycznym elementem jego konstrukcji 
są 4 nogi o wysokości 90 metrów i śred-
nicy 4,8 metra umożliwiające solidne 
zakotwiczenie i ustabilizowanie jednostki 
podczas korzystania z ogromnego dźwi-
gu Liebherr o udźwigu 1200 ton. Służy on 
do ustawiania fundamentów i montażu 
turbin wiatrowych na morzu o głębokości 
do 50 metrów, nawet w ekstremalnych 
warunkach pogodowych. Statek posiada 
też system pozycjonowania na morzu 
z dokładnością do jednego metra. Pręd-
kość maksymalna jednostki wynosi 11 
węzłów. 

Nauta z nowym 
kontraktem

Do gdyńskiego portu arcyciekawa jednostka 
Bundesmarine (Niemieckiej Marynarki Wo-
jennej) FGS „Planet”, która jest okrętem typu  
SWATH czyli katamaranem. FGS „Planet” 
o długości 73 metrów i szerokości 27,2 metra 
oraz zanurzeniu 6,8 metra zacumowała przy 
nabrzeżu Francuskim.
FGS „Planet” został zbudowany w stoczni 
Nordseewerke  w Emden i wszedł do służby 
w 2005 roku. Okręt przeznaczony jest do 
badań  oceanograficznych – zajmuje się 
przede wszystkim zagadnieniami związa-
nymi z tematyką możliwości redukcji pól 
fizycznych i zwiększeniem wykrywalności 

obiektów podwodnych oraz zastosowania 
nowych środków i procedur wojny podwod-
nej, a także dostarczaniem informacji nie-
zbędnych dla operowania floty na akwenach 
pełnomorskich. Funkcje badawcze okrętu 
wspierane są przez zastosowanie tzw. ciche-
go napędu spalinowo-elektrycznego.
Na pokładzie okrętu - jak na typowym 
statku naukowo-badawczym, znajdują 
się laboratoria badawcze i pomieszczenia 
mieszkalne dla personelu naukowo-badaw-
czego oraz -  na rufie - szereg dźwigów, 
żurawików i wciągarek do obsługi sprzętu 
badawczego. Jest na nim także miejsce na 
pięć 20-stopowych kontenerów.
FGS „Planet”  wygląda jak zwykły statek, 
gdyż nie jest pomalowany jak okręty wojen-
ne na szaro - burty katamaranu są w kolorze 
ciemno-niebieskim. Okręt nie posiada także 
burtowych numerów taktycznych - A1473.

FGS PLANET 
w Porcie Gdynia
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Inwestycja znacznie zwiększy możliwości portu w Gdyni - po-
wiedział Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia 
SA. - Wraz pogłębieniem portowych basenów Gdynia stanie 
się portem głębokowodnym z prawdziwego zdarzenia, w pełni 
konkurencyjnym na Bałtyku, z potencjałem równym sąsiadom. 
Realizacja obrotnicy, która pozwala na obrócenie jednostki 
przed wejściem do portu, jest warunkiem dalszego jego rozwo-
ju.  Dzięki tej inwestycji stanie się on portem głębokowodnym, 
co ustawi go w ekstralidze polskich portów. Obecnie jedynym 
polskim portem głębokowodnym jest port w Gdańsku. Projekt 
otrzymał dofinansowanie unijne z programu POIiŚ 2014-2020. 
Obrotnica wymaga inwestycji towarzyszących. W latach 2018-
2020 w gdyńskim porcie planowane jest poszerzenie przez 
Urząd Morski w Gdyni zewnętrznego toru podejściowego do 280 
m, a także jego pogłębienie do 17 m. Pogłębione do 16 metrów 
mają być też akweny wewnątrz portu, a wejście wewnętrznego 
portu poszerzone do ok. 140 m. Zaplanowano również przebu-
dowę nabrzeży przyległych do Kanału Portowego. Dzięki nowej 
obrotnicy do portu w Gdyni będą mogły wpływać statki o dłu-
gości do 400 m. Teraz port może przyjąć statki o maksymalnej 
długości ok. 320-330 metrów (masowce) i ok. 240 m (kontene-
rowce). Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 
jego zdolność przeładunkowa wyniesie ok. 44,5 mln ton.

amBiCJe gDyNi Są JeSZCZe więkSZe

- Port Gdynia przystępuje, za zgodą Ministerstwa Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej”, do tworzenia koncepcji 
Portu Zewnętrznego w Gdyni – poinformował prezes ZMPG, 
Adam Meller. Program nosi nazwę „Port Gdynia 2030”. W Por-
cie Zewnętrznym mogłyby powstać terminale: kontenerowy 
i pasażerski.
Prezes podzielił się wiadomością, że obecnie prowadzone są 
bardzo wstępne rozmowy, mające na celu znalezienie  partnera, 
który m.in. wyłoży pieniądze, aby taka inwestycja mogła być zre-
alizowana w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. Podobnie jak 
to dzieje się na świecie, głównym partnerem może być operator 
kontenerowy. To oznaczałoby powstanie terminala kontenero-
wego. W ramach budowy Portu Zewnętrznego spółka rozważa 
też budowę stanowiska dla dużych statków pasażerskich. 
- Byłby to terminal dla cruizerów, dużych statków wycieczko-
wych, które obecnie cumują przy Nabrzeżu Francuskim” - wy-
jaśnił prezes Meller. 
Jeszcze w tym roku w porcie gdyńskim rozpocznie się budowa 
publicznego terminala pasażerskiego, z którego ma korzystać 
m.in. armator Stena Line. Terminal przy Nabrzeżu Polskim ma 
powstać w ciągu dwóch lat. Z nowego terminala będą mogli 
korzystać też inni operatorzy, którzy zechcą uruchomić nowe 
połączenia z Gdyni.

WIElkIE plANY 
PORTu GDYNIA

Baltexpo 2017. port Gdynia

Podczas Międzynarodowych Targów Morskich Baltexpo przedstawiciele 
Zarządu Morskiego Portu Gdynia i spółki PORR SA Warszawa, która wygrała 
przetarg, podpisali umowę na rozbudowę obrotnicy nr 2 w porcie.

TEKST: Anna Kłos | ZDjĘcIE: materiały prasowe
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W obecności władz państwowych i przedstawicieli samorządu miało miejsce  uroczy-
ste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Cedrach Wielkich.

Podczas uroczystości, którą zorganizowano 4 września akt erekcyjny upamiętniający 
wmurowanie kamienia węgielnego odczytała Nicol Jabłońska, przewodnicząca samo-
rządu uczniowskiego. W imieniu Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia ceremonii poświęcenia aktu erekcyjnego dokonał Ksiądz Biskup Wiesław 
Szlachetka. Aktualnie budowany obiekt będzie dwupiętrowy z antresolą, w którym 
znajdzie się wielofunkcyjne boisko sportowe. Hala będzie posiadała widownie i do-
datkowe rozsuwane trybuny oraz nowoczesne zaplecze techniczne i sanitarne z szat-
niami dla sportowców, trenerów, pokój lekarski i salę rehabilitacyjną. Przewidziano 
również budowę wyspecjalizowanej sali do edukacji przyszłych adeptów żeglarskich. 
Łączny koszt budowy hali wynosi około 10 mln zł a planowane zakończenie inwestycji 
to koniec października 2018 r. Istotnym elementem całego przedsięwzięcia będzie 
rozbudowa szkoły o część dydaktyczną stanowiącą łącznik z hali do istniejącego już 
budynku. W łączniku zaplanowano budowę 7 sal lekcyjnych, w tym 2 specjalistycz-
nych do nauki języków obcych i sali komputerowej oraz dwupoziomową bibliotekę 
z czytelnią, gabinet pedagoga i pokój nauczycielski.
- Chcemy, aby rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Cedrach 
Wielkich, w tym budowa hali sportowej służyła dobrze wszystkim naszym uczniom, 
mieszkańcom z terenu całej gminy i przyniosła możliwości osiągania jeszcze więk-
szych sukcesów oraz odkrycia wielu sportowych talentów. Niech stanie się to widocz-
nym znakiem na przyszłość, że na pewno można i warto w nas inwestować – podkre-
śla Janusz Goliński, wójt gminy Cedry Wielkie.

Rozbudowa Szkoły 
Podstawowej

Gmina Cedry Wielkie była gospodarzem 
Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolne-
go 2017/2018 

Wydarzenie, które miało miejsce 4 wrze-
śnia,  rozpoczęła Msza Św. koncelebro-
wana w Kościele pw. Św. Aniołów Stróżów 
w Cedrach Wielkich , której przewodni-
czył Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka. 
Po przemarszu prowadzonym przez or-
kiestrę i poczty sztandarowe szkół, część 
oficjalna odbyła się przy obiekcie Szkoły 
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Ce-
drach Wielkich. 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich od-
czytał list od Pani Beaty Szydło Premiera 
RP, która zaznaczyła, że reformę edukacji 
wprowadzamy po to, by polska szkoła 
była szkołą ambitną i otwartą, życzył 
również uczniom, żeby zapamiętali szko-
łę, jako udaną i ciekawą przygodę.
Monika Kończyk, Pomorski Kurator 
Oświaty odczytała list Pani Anny Za-

lewskiej - Ministra Edukacji Narodowej, 
życząc nauczycielom satysfakcji z wyko-
nywanej pracy, a uczniom dużo sukcesów 
i rozwijania własnych talentów. 
Pan Janusz Goliński dziękując za możli-
wość organizacji wydarzenia na terenie 
Gminy Cedry Wielkie podkreślił, że 
z wprowadzoną reformą oświaty w gmi-
nie jest niewiele problemów, bo istniały 
dwa Zespoły Szkół, które przekształcone 
zostały w Szkoły Podstawowe. Włodarz 
podziękował również  za otrzymane 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki środki 
finansowe na budowę hali sportowej (do-
tacja 2,5 mln złotych) i  2,7 mln zł z fun-
duszy europejskich na dofinansowanie 
zajęć dodatkowych w szkołach i zakup 
nowoczesnych pomocy naukowych.

wojewódzka 
inauguracja roku 
szkolnego
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Najniebezpieczniejsze skrzyżowanie w Rumi jest właśnie 
w trakcie gruntownej przebudowy.

Na skrzyżowaniu ulic Pomorskiej i Gdańskiej 
w Rumi często dochodziło do kolizji i wypadków. 
I o ile sporo winy ponosili kierowcy, to sam układ 
drogowy pozostawiał wiele do życzenia. Dlatego 
postanowiono zmodernizować felerne skrzyżo-
wanie i wybudować tam rondo.
- Podstawowy cel inwestycji był jeden: poprawa 
bezpieczeństwa kierowców i pieszych – mówi 
Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 
Przypomnijmy, że prace ruszyły w ubiegłym 
miesiącu. Inwestycja realizowana jest przez mia-
sto we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Wejherowie. Na budowę ronda uzyskano dofi-
nansowanie w kwocie blisko 800 tys. zł, zaś cał-
kowity koszt inwestycji to 1,6 mln zł.
Kierowcy i piesi jeszcze przez najbliższe kilka ty-
godni muszą liczyć się z utrudnieniami. Na odcin-
ku objętym robotami wprowadzono bowiem za-
wężenia jezdni i przeniesienie ruchu na pojedyn-
cze wloty oraz zamknięto część jezdni i popro-
wadzono ruch objazdami. Ponadto wyznaczono 
tymczasowe przejście dla pieszych i wyłączono 

z ruchu części ścieżki rowerowej i chodnika. 
Na ulicach Pomorskiej i Gdańskiej wprowadzono 
następujące zmiany w organizacji ruchu:
W pierwszym etapie wyłączono południową 
część skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul. Często-
chowskiej i ul. Pomorskiej. Ruch samochodowy 
został przeniesiony na północną część skrzy-
żowania. W związku z zamknięciem został wy-
tyczony objazd ul. Gdańskiej ulicami Generała 
Henryka Dąbrowskiego i ul. Pomorską. 
Etap nr II zakłada wyłączenie północnej części 
skrzyżowania ul. Gdańskiej, ul. Częstochowskiej 
i ul. Pomorskiej. Ruch samochodowy zostanie 
przeniesiony na południową nowowykonaną 
część ronda. W związku z zamknięciem zostanie 
wytyczony objazd ul. Gdańskiej ulicami Dębo-
górską i Gdyńską. 
Prace mają zostać zakończone najpóźniej 31 
października. Wszystkie szczegółowe informację 
oraz pomocnicze mapki można znaleźć na ofi-
cjalnej stronie Urzędu Miasta Rumia - rumia.eu, 
w zakładce „Aktualności”.

RONDO pOpRAWI
bEZpIECZEńSTWO

TEKST: Rafał Korbut  | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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skończą PrzeD terminem!

NAWET TRZY MIESIĄCE PRZED PLANOWANYM TERMINEM DO UżYTKU MA BYć ODDANY 
WęZEŁ KOMUNIKACYJNY śMIECHOWO. JEDNOCZEśNIE TRWAJĄ PRACE PRZY BUDOWIE 
WęZŁA KWIATOWA. DWA BUDOWANE WŁAśNIE WęZŁY INTEGRACYJNE MAJĄ CAŁKOWICIE 

ODMIENIć KOMUNIKACJę I UŁATWIć PORUSZANIE SIę PO MIEśCIE. 

ZmiAny JesZcZe 
w tym roku

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: Rafał Korbut
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śmieCHOwO Na ukOńCZeNiu

Jako pierwsza rozpoczęła się budowa węzła Śmiechowo (wcześniej 
roboczo nazwany węzeł ZRYW). Prace są już bardzo zaawansowa-
ne i mają zakończyć się przed terminem, czyli jeszcze w tym roku. 
- W ub. roku zbudowane zostało rondo w ul. Necla i Gryfa Pomor-
skiego z „wysięgnikami” w tych ulicach oraz nową ul. Patoka wraz 
z kolejnym rondem na skrzyżowaniu z ul. Stefczyka – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - W bieżą-
cym roku powstał kolejny krótki odcinek ul. Patoka (w przyszłości 
ta droga będzie prowadzić tunelem pod krajową „szóstką” do ul. 
Sikorskiego) oraz rondo stanowiące rozjazd dla pasa zjazdowego 
z DK6 i pasa wyjazdowego na DK6 w stronę Słupska oraz droga 
równoległa do DK6, łącząca ten cały układ z trzema rondami z ul. 
Jaśminową. Same ulice to oczywiście nie wszystko. Ważnym ele-
mentem inwestycji jest budowa zbiornika retencyjnego, który ma 
rozwiązać problemy z wodami opadowymi.  
Jak podkreśla zastępca prezydenta, sporym wyzwaniem było 
przełączanie starego kanału kanalizacji sanitarnej na nowy kolek-
tor. Wykonywano to bez zamykania głównej rury, odprowadzającej 
ścieki z dużego obszaru miasta, dlatego te prace zajęły aż miesiąc. 
Podczas realizacji inwestycji miasto ściśle współpracuje z Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni, które poniosło część 
kosztów budowy infrastruktury podziemnej. 
Podczas prac budowlanych przestawiono też bramownice na DK6, 
co kosztowało dodatkowo ok. 2,8 mln zł. 
- Mówiąc o kosztach trzeba też pamiętać o kosztach odszkodowań 
dla właścicieli gruntów – dodaje Beata Rutkiewicz. - Teren, na któ-
rym budowaliśmy drogi, w dużej części nie należy do Miasta. Do-
datkowo na wniosek mieszkańców położyliśmy nakładkę asfaltową 
na części ul. Gryfa Pomorskiego. Podczas prac ruch był kierowany 
na tę ulicę i remont nawierzchni okazał się potrzebny. 
Warto dodać, że w projekcie węzła Śmiechowo nie przewidywano 
zachowania przystanku autobusowego na DK6 w kierunku cen-
trum miasta. Władze miasta postanowiły jednak, aby po zakończe-
niu prac przystanek w tym miejscu pozostał ze względu na etapo-
wanie całej inwestycji.
Łącznie powstało 2,5 km dróg. Koszt inwestycji to ponad 18 mln zł, 
z tego dofinansowanie z Programu Rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na poziomie ok. 2,5 mln 
zł. 
- Po zakończeniu prac w tym roku mieszkańcy północnej części 
miasta zyskają całkowicie nowy układ drogowy – podkreśla Be-
ata Rutkiewicz. - Spowoduje to rozprowadzenie ruchu z krajowej 
„szóstki” i znacznie łatwiejszy dojazd do tej części miasta. 
Docelowo węzeł Śmiechowo będzie rozbudowany o tunel pod DK6 
i wiadukt kolejowy pod torami kolejowymi. Co ważne prezydent 
miasta podpisał porozumienie z PKP na mocy którego to PKP wy-
kona wiadukt, dzięki czemu miasto zaoszczędzi ok. 20 mln zł. Nie 
są jeszcze znane dokładne terminy dalszej realizacji Węzła Śmie-
chowo, ale wstępnie zakłada się, że wiadukt kolejowy powinien po-
wstać do 2022 roku. 

kwiatOwa Za Dwa lata

Drugi z właśnie budowanych węzłów to Kwiatowa. Na inwestycję 
składają się dwa projekty budowlane. Pierwszy z nich obejmuje 
przebudowę ul. 10 Lutego, placu Piłsudskiego (przed dworcem 
kolejowym), ul. Kwiatowej i wiaduktu kolejowego pod DK6 wraz 
z włączeniem do DK6. Ten projekt jest obecnie realizowany. 
Umowa z wykonawcą opiewa na ok. 22 mln zł. Termin zakończe-
nia prac zaplanowano na październik 2019 roku, ale prawdopo-
dobnie prace uda zakończyć się przed terminem. 
- Oprócz budowy ulic powstaną ścieżki rowerowe, chodniki, za-
toki postojowe, oświetlenie, małe parkingi – wylicza Beata Rut-
kiewicz. - W ramach inwestycji przebudowywana jest też cała 
infrastruktura podziemna, w tej części robót uczestniczy (także 
finansowo) gdyński PEWIK. Drugi projekt zakłada budowę duże-
go parkingu pomiędzy DK6 i torami kolejowymi. Przetarg na tę 
inwestycję został niedawno ogłoszony, prace mają być wykona-
ne także najpóźniej do października 2019 roku. 
Ostatecznie w centrum Wejherowa powstanie więc duży parking 
na ponad 140 aut, małe parkingi, przystanki autobusowe, przy-
stanki taxi, parkingi dla rowerów, zejścia podziemne prowadzące 
z parkingów w różne kierunki miasta oraz infrastruktura drogo-
wa umożliwiająca dojazd do parkingu. Dofinansowanie inwesty-
cji (obydwu projektów) to łącznie ok. 18 mln zł. Prace budowlane 
zostały podzielone na 4 etapy po to, aby nie blokować tej części 
miasta 
Oddanie węzła do użytku nie tylko spowoduje mniejsze korki 
i usprawni ruch w mieście, ale praktycznie zmieni cały system 
komunikacyjny, rozwiąże problem z miejscami parkingowymi 
i umożliwi podróżnym łatwe przesiadanie się z jednego środka 
komunikacji na inny. 
Na oddanie całej inwestycji do użytku trzeba będzie wprawdzie 
jeszcze poczekać do 2019 roku, ale już pod koniec listopada br. 
zniknie część utrudnień, ponieważ otwarta zostanie ul. 10 lutego 
i Kopernika aż do ul. Dworcowej i część ul. Kwiatowej. Rozpocz-
nie się wówczas przebudowa ul. Kwiatowej, a ostatnia część in-
westycji obejmie przebudowę przejazdu przez tory i wyjazdu na 
DK6.
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Blisko 840.000 gości odwiedziło Gdańsk w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku. 
Z danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej wynika, że to blisko 70.000 więcej osób niż 
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ocena pobytu to rekordowe 9,1 w 10-stopniowej 
skali. Badania pokazały interesującą tendencję. Mniej niż w ubiegłym roku było w Gdańsku 
odwiedzających, czyli osób, które spędziły w Gdańsku jeden dzień (bez noclegu). Jedno-
cześnie zdecydowanie więcej było turystów, a więc osób, które spędziły na terenie miasta 
więcej niż jeden dzień.  Podobnie jak w latach ubiegłych wśród turystów zagranicznych 
prym wiodą goście z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Krajowi turyści przybywali do 
stolicy województwa pomorskiego z rożnych części Polski, a najliczniej z Mazowsza, co jest 
kontynuacją trendu z lat ubiegłych.
- Trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jedną, ważną rzecz: pogoda nas nie rozpieszczała, 
a mimo tego w Gdańsku padł rekord liczby gości – mówi Łukasz Wysocki, prezes Gdańskiej 
Organizacji Turystycznej. - To świadczy o tym, że nasze miasto ma bardzo wiele atrakcji do 
zaoferowania, niezależnie od aury.

Rekordowe lato

Gdańsk zajął pierwsze miejsce w rankingu 
Gospodarny Samorząd w kategorii miast 
na prawach powiatu. Stolica województwa 
pomorskiego została doceniona m.in. za 
politykę dotyczącą integracji migrantów. 
Wyniki rankingu zaprezentowano podczas 
XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-
Zdroju. Twórcy rankingu w trakcie prac brali 
pod uwagę wiele czynników, m.in. inwestycje, 
strategię rozwoju, czy też programy wspar-
cia dla przedsiębiorców.  
- Konsekwentnie rozwijamy Gdańsk na wiele 
sposobów – czy to przez inwestycje, czy 
projekty społeczne. Warto podkreślić, że to 
sami mieszkańcy są współautorami Strategii 
Miasta 2030Plus, a więc to oni wyznaczyli 
kierunek, w którym zmierzamy – mówi Paweł 
Adamowicz, prezydent Gdańska.
Wyróżnienie w rankingu Gospodarny Samo-
rząd to kolejny laur dla Gdańska w ostatnim 
czasie. W maju 2017 roku Gdańsk zajął dru-
gie miejsce w prestiżowym plebiscycie Perły 
Samorządu Dziennika Gazety Prawnej.

Gdańsk 
najbardziej 
gospodarny

Wystartowała kampania promocyjna Gdańska. Akcja skie-
rowana jest do zagranicznych turystów. „Week ends in 
Gdańsk!” to hasło nowej kampanii stolicy województwa po-
morskiego, która ma zachęcić turystów z Wielkiej Brytanii, 
Irlandii, Norwegii, Szwecji, Danii oraz Niemiec do spędzania 
jesiennych weekendów w Gdańsku. 
Spot promocyjny, będący kluczowym elementem akcji, 
zrealizowano w konwencji baśniowej opowieści, ukazującej 
Gdańsk jako miejsce magiczne, owiane tajemnicą. Boha-
terami spotu są ludzie w różnym wieku, którzy podczas 

pobytu w Mieście Wolności spotykają się z intrygującymi 
sytuacjami. Fabułę uzupełnia utwór muzyczny, który został 
skomponowany specjalnie przez Marka Kuczyńskiego, ce-
nionego, gdańskiego twórcę muzyki filmowej, koncertowej 
i teatralnej.  W kampanii, której zasięg szacowany jest na 
około 15 000 000 kontaktów z przekazem reklamowym na 
wybranych rynkach zagranicznych, organizatorzy stawiają 
przede wszystkim na internet.

Week ends 
in Gdańsk!



Starania Sopotu o szpital dla osób starszych za-
kończyły się sukcesem. Ruszyła budowa Centrum 
Opieki Geriatrycznej. Dzięki pieniądzom z Unii Euro-
pejskiej i środkom pochodzącym z budżetu Sopotu 
już w połowie 2019 roku oddany zostanie do użytku 
szpital, w którym osoby starsze znajdą profesjonal-
ną opiekę.
– Dzięki nowemu Centrum Geriatrycznemu pomor-
scy seniorzy będą mieli łatwiejszy dostęp do usług 
zdrowotnych, jeszcze lepiej dopasowanych do ich 
indywidualnych potrzeb – mówi Mieczysław Struk, 

marszałek województwa pomorskiego. – Ośrodek 
będzie świadczył kompleksową opiekę ambulatoryj-
ną. Dzięki sprawnemu leczeniu i rehabilitacji pacjen-
ci szybciej powracać będą do zdrowia. 
Całkowity koszt budowy Centrum Opieki Geriatrycz-
nej to ponad 27 mln zł, z czego 7,6 mln pochodzić 
będzie z budżetu miasta. Centrum będzie oddziałem 
Pomorskiego Centrum Reumatologii im. dr Jadwigi 
Titz-Kosko w Sopocie. Uroczyste rozpoczęcie inwe-
stycji połączone zostało z piknikiem „Zdrowy Pomo-
rzanin, zdrowy Sopocianin”.

Ruszyła 
budowa 
Centrum

Rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs na „Modernizację Roku 
2016”. W gronie laureatów zmagań znalazł się sopocki Eden. Pen-
sjonat, który położony jest przy ul. Kordeckiego 4/6, wygrał w ka-
tegorii „hotelarsko-turystycznej”. Modernizacja Edenu zdobyła wy-
różnienia dla inwestora (Hanny Żuchlewskiej i Krzysztofa Manczar-
skiego, współwłaścicieli pensjonatu), autora projektu (arch. Jacka 
Kowalczuka i Karoliny Niemczyk-Bałtowskiej, autora programu prac 
konserwatorskich), wykonawcy (Jakuba Bałtowskiego, kierowni-
ka robót konserwatorskich i firmy Artbud - Witold Głuchowski), 
a także dla zgłaszającego (dr Danuty Zasławskiej, Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków w Sopocie). Ponadto rewitalizacja pensjonatu 
otrzymała nagrodę im. prof. Wiktora Zina Stowarzyszenia Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Modernizacja 
Roku w Sopocie

W Sopocie trwa kampania informacyjna, która ma 
zachęcić mieszkańców do zmiany obecnego źró-
dła ogrzewania na ciepło z miejskiej sieci. Chętni 
mogą liczyć na dotacje w wysokości nawet 20 
tys. zł i wsparcie przy formalnościach. W ramach 
kampanii „Zmień ogrzewanie! Wybierz miejską 
sieć ciepłowniczą” na ulicach miasta pojawiły się 
mobilne punkty informacyjne. Dodatkowo zor-
ganizowane zostały spotkania informacyjne dla 
mieszkańców. Do przyłączenia się do miejskiej 
sieci namawia między innymi prezydent Sopotu.
- Rozwój sieci ciepłowniczej to najlepsza metoda 
walki ze smogiem – zapewnia Jacek Karnowski. 
Dla Sopotu, jako uzdrowiska, jest to szczególnie 
ważne. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej mieszkań-
ców, także tych z domów jednorodzinnych, przy-
łączyło się do nowego systemu ciepłowniczego.
Warto zaznaczyć, że zmiana źródła ciepła w So-
pocie jest o tyle łatwiejsza, że od 2016 roku działa 
tu nowoczesna sieć ciepłownicza, która ogrzewa 
już niemal 40 proc. miasta.

Nastaw się 
na ciepło
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Za nami uroczysta gala dwunastej edycji Nagrody 
Literackiej Gdynia 2017. Do konkursu zgłoszono 
w sumie 434 tytuły. Dwadzieścia z nich wytypowa-
nych zostało do ścisłego finału, po pięć w każdej 
kategorii - eseistyka, poezja, proza i tłumaczenie 
na język polski. Gdyńska kostka mogła zostać 
przyznana tylko jednej książce z każdej katego-
rii. W kategorii eseistyka otrzymał ją Krzysztof 
Siwczyk za esej „Koło miejsca/Elementarz”. Jeżeli 

chodzi o poezję, to nagrodzony został Michał Sobol 
za tom poetycki „Schrony”. Salcia Hałas za powieść 
„Pieczeń dla Amfy” otrzymała nagrodę w kate-
gorii proza. Za najlepszy przekład na język polski 
uznano nowe tłumaczenie „Szkoły uczuć” Gusta-
ve'a Flauberta. W związku z tym nagroda w tym 
przypadku trafiła do Ryszarda Engelking. 
Oprócz pamiątkowych statuetek laureaci otrzymali 
nagrody finansowe w wysokości 50 tys. zł.

Nagroda 
literacka 
Gdynia 2017

Urząd Miasta Gdyni otrzymał miano „Przyjazne-
go Urzędu”. Wręczenie pamiątkowych statuetek 
odbyło się podczas gali finałowej, która zorga-
nizowana została w pałacu Polskiej Akademii 
Nauk. Czym wyróżnia się Urząd Miasta Gdyni? 
Rekordową ilością spraw urzędowych, które moż-
na załatwić on-line, okienkami otwartymi popołu-
dniami i w soboty, a także przyjazną obsługą.
Warto zaznaczyć, że to już kolejny raz, kiedy 
Urząd Miasta Gdyni zdobywa laury w dziedzinie 
dobrego zarządzania. Jak zaznaczają urzędnicy, 
wyróżnienie w konkursie „Przyjazny Urząd” służy 
budowaniu pozytywnego wizerunku nagrodzonej 
instytucji i kreowaniu zaufania w relacjach z inte-
resantami czy partnerami zewnętrznymi. Należy 
zaznaczyć, że ideą przedsięwzięcia jest nie tylko 
nagradzanie uczestników, ale przede wszystkim 
obiektywna i rzetelna ocena wprowadzonych 
w urzędach rozwiązań organizacyjnych oraz 
informatycznych. 

Przyjazny Urząd

Trwa dwutygodniowy okres głosowania 
w kolejnej edycji gdyńskiego budżetu 
obywatelskiego. Do 2 października 
gdynianie mogą wybierać spośród 132 
zakwalifikowanych projektów. W tym 
roku łączna pula środków w budżecie 
obywatelskim to dokładnie 5 310 198 zł. 
Równolegle odbywa się głosowanie na 
tzw. projekty miękkie w ramach „Przy-
jaznej dzielnicy”. Pula środków w tym 
przypadku to 550 tys. zł. 
Głosowanie odbywa się za pomocą 
strony www.bo.gdynia.pl. Głosy odda-
wać można z komputera, tabletu czy 

telefonu – jednym słowem z każdego 
urządzenia połączonego z internetem. 
Weryfikacja odbywa się poprzez poda-
nie numeru PESEL oraz imienia ojca. 
Samo głosowanie podzielone zostało 
na dwa kroki. Najpierw należy zazna-
czyć maksymalnie pięć popieranych 
projektów, a następnie uszeregować je 
w kolejności od najważniejszego do naj-
mniej istotnego, przyznając łącznie 15 
punktów. Głosować można na projekty 
w jednej, dowolnie wybranej przez sie-
bie dzielnicy – niezależnie od tego, czy 
jest się w niej zameldowanym, czy nie.

Mieszkańcy 
wybierają
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TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDjĘcIA: materiały prasowe

energetyczne 
rozgrywki

Bałtów 
z polską w tle

DO ROKU 2025 KRAJE BAŁTYCKIE MAJĄ WYJść Z SOWIECKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO 
BRELL, ZWIĄZANEGO MAGISTRALAMI PRZESYŁOWYMI Z ROSJĄ I BIAŁORUSIĄ. TRWA JEDNAK 

PRZEPYCHANKA POMIęDZY ESTONIĄ I LITWĄ O SPOSóB W JAKI TO MIAŁOBY SIę STAć. 
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Wedle władz litewskich do pełnej synchronizacji sieci elektroenerge-
tycznej pomiędzy Polską, a Litwą wystarczy istniejący już  LitPolLink, 
czyli magistrala energetyczna pomiędzy Olitą (Alytus), a Ełkiem. Es-
tończycy zaś upierają się, że jeśli nie powstanie druga nitka tego po-
łączenia (LITPOLLINK II)  to połączenie z Europą winno wieść przez 
Tallinn do Finlandii. To by oznaczało, że kraje nadbałtyckie byłyby 
zsynchronizowane energetycznie z systemem skandynawskim, róż-
nym od tego funkcjonującego w Polsce i Niemczech. Sprawę dodat-
kowo komplikuje, niechętne wobec rozwijania połączeń energetycz-
nych z Litwą, stanowisko władz w Warszawie. Bałtowie uważają, iż ta-
kie podejście Polaków to chęć obrony energetyki opartej na węglu.    
Litwa oraz Estonia mają już połączenia elektroenergetyczne ze 
Szwecją oraz z Finlandią. Dzięki temu kraje te mają dostęp do nor-
dyckiego rynku energii. Morskie kable energetyczne pozwalają na 
import taniej energii ze Szwecji z tamtejszych hydroelektrowni. Po-
tencjalna jednak synchronizacja energetyczna ze Szwecją wyklucza 
preferowane przez władze Litwy synchronizowanie energetyczne 
z Polską i Niemcami.  

O tych sprawach mówią specjaliści z Wilna i Tallina.
Vidmantas Jankauskas z Wilna przypomina, 

że Litwa, po zamknięciu elektrowni jądro-
wej w Ignalinie, importuje ponad 70 proc. 
potrzebnej energii elektrycznej. W dużej 
części z Rosji i Białorusi. Litwa posiada 
jednocześnie połączenia energetycz-
ne z każdym sąsiednim krajem, a moce 

przesyłowe na jej obszarze pozwalają na 
przesył energii trzykrotnie przewyższający 

zapotrzebowanie na nią w tym kraju. Prócz połą-
czeń z Polską i Szwecją, Litwa ma cztery połączenia, o napięciu 330 
kV i trzy o napięciu 110 kV z Łotwą. Na granicy z Białorusią jest 5 linii 
o napięciu 330 kV i siedem 110 kV. Z obwodem kaliningradzkim trzy 
połączenia o napięciu 330 kV i 110 kV. 
Wedle profesora Jankauskasa Estończycy chcą wygrać dwie sprawy. 
Po pierwsze chodzi o obiecane w Brukseli 500 milionów euro inwe-
stycji. To łakomy kąsek dla każdego z krajów bałtyckich. Po drugie 
Estończycy chcieliby uzyskać w Brukseli (jako kraj bezpośrednio 
łączący region ze skandynawskim systemem energetycznym) do-
datkowe dotacje na ekologiczne wykorzystanie swoich łupków bi-
tumicznych. Dodatkowo, gdyby się to wszystko udało, to właśnie 
Estonia, a nie Litwa stałaby się regionalnym hubem energetycznym. 
By zaś całkowicie odgrodzić się od rosyjskiego systemu energetycz-
nego (nawet w postaci awaryjnych linii zasilających) Estończycy (co 
sugeruje Jankauskas) proponują dodatkowe obłożenie podatkami 
energii ewentualnie importowanej do regionu z krajów spoza UE. Ta-
kie zaś łącza (z Rosją i Białorusią) chciałaby sobie pozostawić Litwa. 
Ceny energii na rynku w Szwecji są dla Litwy atrakcyjne. Cena za 
jedną Mwh w Szwecji wynosi ok. 22 euro. Na Litwie zaś jest to 42 
euro. Ma także zostać rozbudowane połączenie ze Szwecją. Druga 
nitka interkonektora jeszcze obniży cenę energii na Litwie i ta tania 
energia będzie trafiać do państw bałtyckich oraz Polski. Takie są 
w każdym razie kalkulacje strony litewskiej. Plany są takie by rozsze-
rzyć moc połączeń z Polską z obecnych około 500 mw do 2000 MW. 
Tego w każdym razie chce strona litewska. To by pozwoliło Litwie 
stać się prawdziwym hubem energetycznym w tym regionie Europy. 
W Wilnie dostrzega się brak woli politycznej w Polsce dla rozbudowy 
połączenia elektroenergetycznego z Polską. Dlatego też Wilno zakła-
da, że rozbudowa LitPol Link 1 może przesunąć się na lata dwudzie-
ste. W takim przypadku Litpollink 2 miałby powstać dopiero po roku 
2025. Takie rozwiązanie nie jest jednak w interesie Estonii i Łotwy, 

które stawiają raczej na połączenie z systemem skandynawskim po-
przez łącza z Finlandii do Estonii. 
W Wilnie z wielką ostrożnością podchodzą także do polskiej idei 
połączenia podmorskiego „Władysławowo – Kłajpeda”. Traktuje się 
możliwość układania takiego kabla jako polską próbę odejścia od 
rozbudowy Litpolink. Litwini wykazują także, iż to połączenie nie daje 
możliwości synchronizacji technologicznej. To bowiem tylko sposób 
na przesył energii. 
Obawy Estończyków, że połączenie systemów energetycznych Pol-
ski i Litwy, tylko poprzez Litpolink 1 jest niewystarczające, traktuje 
się w Wilnie jako wybieg taktyczny mający przekonać Brukselę do 
większego zainteresowania łączem z Finlandią. 
Komentator ekonomiczny „Lietuvos Rytas”, Vakarys Deksnys przy-
pomina zaś, że w strategii energetycznej Litwy jest zapisane wyraź-
nie, że do roku 2050 Litwa stopniowo zacznie wytwarzać tyle ener-
gii (ze źródeł odnawialnych), że wystarczy jej (energii) na potrzeby 
całego kraju. Łącza ze Szwecją więc oraz z Łotwą i Polską byłyby 
jednoznacznie pomocne przy reeksporcie litewskiej energii.
Estoński analityk energetyczny, Raivo Vare, komentując obecne 
nieporozumienia energetyczne litewsko – estońskie, przypomina, 
że starania Tallina o odłączenie się od rosyjskiego systemu ener-
getycznego trwają już od roku 1995. Wedle niego, w Wilnie potrze-
bę separacji z BRELL dostrzeżono dopiero kilka lat temu. „Teraz to 
przypomina kawaleryjską szarżę” – sugeruje jednoznacznie Vare. 
Co zauważa analityk, jest już otwarty konkurs na wybudowanie łą-
cza energetycznego Estonii z Łotwą. Miałoby to ułatwić rozmowy 
z Brukselą odnośnie dofinansowania projektu. Raivo Vare oskarża 
także stronę litewską o polityzowanie całej sprawy: „Litwini chcieli-
by wykazać, że projekt estoński to jakiś element poparcia Rosji. Tak 
jakby nie widzieli, że jest dokładnie odwrotnie. Bo przecież to Litwa 
chciałaby (na zasadzie „awaryjnej”) jednak pozostawić swoje energo 
łącza z Rosją i Białorusią.” 
Ponadto komentator z Tallina jednoznacznie stwierdza, że działania 
Wilna to element całościowego projektu energetycznego. Jak mówi 
Vare, Litwa już ma nadwyżkę w gazie (dzięki terminalowi w Kłajpe-
dzie). „Teraz więc chcieliby stać się prawdziwym hubem energetycz-
nym w regionie” – mówi Vare. 
Jak stwierdził analityk estoński, nie można jednak uznać warunków 
litewskich za uzasadnione z racji na małą (zdaniem tegoż specjalisty) 
przepustowość LITPOLLINK. 
Spór pomiędzy Litwą i Estonią wydaje się absolutnie o podłożu eko-
nomicznym. Z jednej strony Litwini chcieliby zarabiać na tranzycie 
energii pomiędzy Łotwą (a więc i Estonią), Szwecją, Polską. Z drugiej 
strony Wilno podobnie jak i Tallinn walczą o 500 milionów dotacji eu-
ropejskiej, przeznaczonej na stworzenie jednolitego systemu energe-
tycznego. Estończycy zdają sobie sprawę, że mogą być co najwyżej 
pośrednikiem energetycznym z Finlandią i dalej Skandynawią. Litwini 
zaś dostrzegli swoją szansę w łączach z Polską i dalej Niemcami. Te 
rynki wydają się o wiele bardziej obiecujące. Władze polskie (poprzez 
opieszałość w rozbudowie LITPOLLINK) stają się de facto sojusz-
nikiem Tallina. Na dłuższą metę może się to okazać niebezpieczne, 
gdyż choć ochronimy rynek przed tanią energią ze Szwecji (a może 
i z Rosji), to jednocześnie odetniemy się systemowo (w sensie ener-
getycznym) od północnych sąsiadów. Nota bene powody takich de-
cyzji widzą jednoznacznie w Tallinie. Tamtejszy komentator sugeruje, 
że jeśli Polska chroni kopalnie węglowe (nie dopuszczając energii ze 
Skandynawii) to i Estonia powinna uzyskać w Brukseli dodatkowe 
dotacje i pozwolenie na pomoc publiczną dla nierentownych kopalni 
łupków bitumicznych.  
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Szczególnie zachwycać może wnętrze. Pokoje oraz 
pomieszczenia wspólne zostały zaprojektowane przez 
londyńskie studio architektoniczne DeSallesFlint. Pro-
jektantom udało się uzyskać połączenie funkcjonalności 
i artyzmu. 
Pokoje są pełne naturalnego światła, stylowo umeblowane, 
wyposażone w designerskie prysznice. A dzięki darmo-
wemu wi-fi goście mogą pozostać w stałym kontakcie 
z resztą świata.
Lampy są inspirowane strukturą portowych żurawi w wy-
sokim na osiem pięter atrium, klimat tworzą naturalne tka-
niny (len, skóra, bawełna), drewniane i metalowe wykoń-
czenia, rdzawa paleta barw. Ważnym elementem filozofii 
Puro jest współpraca z artystami związanymi z lokalnym 
kontekstem. W lobby wyeksponowane są ceramiczne 
rzeźby Olgi Milczyńskiej, obiekty autorstwa Marty Szostek 

z wkomponowanymi elementami znalezionymi na terenie 
Stoczni Gdańskiej, fotografie lotnicze Kacpra Kowalskiego 
i dokumentujące życie Stoczni prace Michała Szlagi.
Puro Gdańsk został otwarty wiosną 2015 r. W planach Puro 
od samego początku była rozbudowa hotelu o drugą, bliź-
niaczą część. Nowa część Puro to meble od wieloletnich 
partnerów, niepowtarzalne oświetlenie, jak np. niezwykłe 
lampy przypominające opleciony linami bursztyn. Ściany 
zdobią lustra z przydymionego szkła i prace lokalnych 
i zagranicznych artystów, wyselekcjonowane z najwyższą 
starannością: niezwykły mural Seikona, obrazy Łukasza 
Patelczyka, grafiki Aleksandry Prusinowskiej, a także mini-
malistyczne fotografie Sary Morris.
W hotelu otwarto też restaurację Dancing Anchor, specja-
lizującą się w daniach z owoców morza i aromatycznych 
mięs. Nie zabrakło też kompleksu PRISMA Spa.

HOTEl INNY 
NIż WSZYSTkIE
Ten hotel łączy w sobie lokalne uroki z kreatywną energią nowoczesności. 
PURO Hotel Gdańsk to nowoczesność, elegancja i wyrafinowanie. 

TEKST: Rafał Korbut  | ZDjĘcIA: PURO Gdańsk
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W drugim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa 
Polnord wypracowała 84,5 mln zł skonsolido-
wanych przychodów ze sprzedaży. W porów-
naniu do 35,8 mln zł rok wcześniej to wzrost 
o 135,8 proc. W II kwartale spółka sprzedała 
316 mieszkań, co stanowi wzrost o 17 proc. 
w porównaniu do roku poprzedniego. Do 
oferty rynkowej Polnord wprowadził 740 lo-
kali, co przy 173 lokalach wprowadzonych do 
sprzedaży w II kw. ubiegłego roku oznacza 
wzrost o ponad 327 proc. i pokazuje skalę 
inwestycji realizowanych obecnie przez spół-
kę.  Ogólnie w I półroczu 2017 r. Polnord SA 
odnotował ponad 19 proc. wzrost sprzedaży 
mieszkań, w stosunku do analogicznego 

okresu roku ubiegłego, osiągając tym samym 
rekordowy wynik w 40-letniej historii firmy. 
Według danych ważonych udziałami Polnord 
nabywców znalazło 650 lokali. 
– Konsekwentnie realizujemy przyjęty plan 
rozwoju i, korzystając z dobrej koniunktury, 
sukcesywnie wprowadzamy do sprzedaży 
kolejne inwestycje – mówi Dariusz Krawczyk, 
Prezes Zarządu Polnord SA - Widoczny jest 
spektakularny wzrost liczby lokali wprowa-
dzanych do sprzedaży w stosunku do roku 
ubiegłego.
Celem Spółki na 2017 rok jest osiągnięcie 
sprzedaży na poziomie ok. 1250 mieszkań  
i wprowadzenie do oferty ok. 1450 lokali.

Dobre wyniki 
Polnordu

Ostatni etap inwestycji Cztery Oceany otrzymał pozwolenie na 
użytkowanie. Niedawno odbyła się uroczystość zakończenia 
inwestycji. Kompleks czterech wież nazwanych na cześć Oce-
anów – Atlantyckiego, Indyjskiego, Spokojnego  
i Południowego położony jest przy ul. Obrońców Wybrzeże 
w dzielnicy Przymorze. To samo serce aglomeracji gdańskiej 
z doskonale rozwiniętą infrastrukturą, zapewniającą bardzo do-
brą komunikację z całym Trójmiastem. Cztery Oceany wyróżnia 
nowoczesna i harmonijna architektura, wysoki standard wykona-
nia mieszkań i części wspólnych oraz unikalny wystrój holi wej-
ściowych poszczególnych budynków inspirowany paletą barw 
każdego z oceanów. Na szczególną uwagę zasługują elewacja 
południowa budynków wykonana z płyt alukobond zmieniająca 
swój kolor od niebieskiego po zielony w zależności od światła 

oraz obwodowe balkony na najwyższych kondygnacjach, które 
tworzą efekt fali na poziomie projektu całej inwestycji.
I etap inwestycji – Ocean Atlantycki - został oddany do użytku 
w 2011 roku, następnie oddawano kolejne: Ocean Indyjski, Ocean 
Spokojny i w końcu ostatni - Ocean Południowy. Deweloper - BPi 
Polska ogłosił ponadto, że sprzedał już 100 proc. dostępnych 
mieszkań. Po skończeniu IV etapu Czterech Oceanów, BPi Pol-
ska, nie wyklucza realizacji kolejnych inwestycji w Trójmieście.

Cztery 
Oceany
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Rekordowa ilość 
     inwestycJi

JUż PONAD 4 LATA TRWA OżYWIENIE NA RYNKU MIESZKANIOWYM. DEWELOPERZY WYZNACZAJĄ 
KOLEJNE REKORDY I BUDUJĄ NAJWIęCEJ OD LAT. 

Po raz pierwszy w historii polskiego rynku deweloperzy rozpoczęli 
w ciągu roku budowę ponad stu tysięcy mieszkań. GUS zanotował 
rekord także w kategorii liczby mieszkań oddanych do użytkowa-
nia, ich liczba przekroczyła 85,5 tys. lokali.
101 tys. 308 lokali mieszkalnych – dokładnie tyle zaczęli budować 
w ostatnich 12 miesiącach deweloperzy w Polsce. To pierwszy w hi-
storii polskiego rynku przypadek, gdy przekroczona została barie-
ra 100 tys. mieszkań. Sierpniowe 9330 sztuk to o 27 proc. więcej niż 
w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Liczba rozpoczynanych 
budów rośnie z kwartału na kwartał, a efektem tego są rekordy 
w innej kategorii danych raportowanych przez Główny Urząd Sta-
tystyczny: lokali oddawanych do użytkowania.
Polacy chcą kupować mieszkania na potęgę, a więc firmy dostar-

czają ich najwięcej w historii. Nawet jednak rekordowo duża podaż 
lokali nie jest w stanie zaspokoić potrzeb popytu. Efekt? Zarówno 
nowe jak i używane mieszkania drożeją. 
Dotychczas ożywienie stymulowali nabywcy dysponujący gotówką 
na zakup. Skala ich aktywności jest dziś na poziomach nienotowa-
nych w historii - trzy razy wyższa niż w 2012 roku. 
Ponadto od początku roku popyt na kredyty znacząco wzrósł. 
Przez 7 miesięcy progres wyniósł około 16% w porównaniu do 
analogicznego okresu rok wcześniej. Jest to o tyle zaskakujące, że 
banki wymagają nawet 20-proc. wkładu własnego przy zaciąganiu 
kredytów hipotecznych, a gdyby tego było mało, to długi takie dro-
żeją w związku z podwyżkami bankowych marż.
A jak oceniają sytuację sami deweloperzy?

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe



   67

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

andrzeJ Przybek,
dyrektor sprzedaży BMC

- Sytuacja na rynku nieruchomości 
jest bardzo dobra dla wszystkich 

jego uczestników. Po pierwsze dla 
deweloperów ponieważ większość 
mieszkań jest sprzedawanych na 

wiele miesięcy przed ich odbiorem. 
Po drugie dla kupujących – na rynku 
jest bardzo duży wachlarz inwestycji 

i jest z czego wybierać.
Na chwilę obecną realizujemy trzy 
projekty z terminem realizacji na 
I połowę 2018 roku: Kontinuum – 

Gdańsk Wrzeszcz – ulica Batorego/
Sosnowa; Passa – Sopot – ulica 23 

marca 98; Centrum – Gdynia Śród-
mieście – ulica Batorego 9 oraz pro-
jekt z planowanym terminem reali-

zacji na I połowę 2019 roku - Asteria 
– Gdynia Wzgórze św. Maksymilia-

na – ulica Kopernika/Legionów. 
W przygotowaniu jest oferta w gdań-
skiej Oliwie w rejonie ulicy Czyżew-

skiego – szczegóły będą znane na 
wiosnę 2018.

arkadiusz 
zaLaszeWski, 

kierownik ds. marketingu i sprzedaży 
NDI Development:

- Sytuacja na rynku nieruchomości 
jest wyjątkowo dobra. Zaintereso-
wanie zakupem nowych mieszkań 
i apartamentów jest bardzo duże. 

Sprzedaż mieszkań w Trójmie-
ście jest dodatkowo stymulowana 
przez osoby mieszkające w innych 
rejonach Polski, które kupują nie-

ruchomości na wakacje. Duża ilość 
nowych inwestycji wdrażanych na 
rynek przez  deweloperów odpo-
wiada zainteresowaniu klientów. 

Obecnie jest bardzo mało na rynku 
mieszkań gotowych, co świadczy 

naszym zdaniem o równowadze po-
pytu i podaży.

NDI Development specjalizuje się 
w realizacji inwestycji w segmencie 
Premium. Obecnie zakończyliśmy 

realizację inwestycji TRE MARE Re-
sidence położonej w pasie nadmor-
skim na granicy Sopotu i Gdańska. 

W tym wyjątkowym apartamentow-
cu znajdują się m.in. tarasy dachowe 
z przepięknym widokiem na morze. 
Obecnie zostało w nim kilka lokali. 
Przygotowujemy kolejne inwestycje 
w wyjątkowych miejscach w Gdań-
sku, Sopocie i Warszawie. Ich pre-
miery będziemy ogłaszać w przy-

szłym roku.

sebasTian 
barandziak,

dyrektor sprzedaży 
i członek zarządu Dekpol S.A.

 Koniunktura na pierwotnym rynku 
mieszkaniowym jest  bardzo dobra. 
Potwierdzeniem mogą być ostatnie 
duże targi mieszkaniowe W Gdyni 
i  Gdańsku. W obu wydarzeniach 
uczestniczyło bardzo dużo osób 

zainteresowanych zakupem nowego 
lokalu.   

W pierwszym półroczu tego roku 
zakontraktowaliśmy sprzedaż 486 lo-
kali. To był dla nas historycznie naj-
lepszy wynik. Dla porównania w tym 

samym okresie poprzedniego roku 
kontraktacja była na poziomie 278 

lokali, a w całym 2016 r. na poziomie 
537 lokali. Ten poziom w skali całego 
bieżącego roku z pewnością znacznie 

poprawimy. Na koniec pierwszego 
półrocza tego roku w ofercie sprze-

dażowej mieliśmy 581 lokali. 
W ramach działalności deweloper-
skiej koncentrujemy się obecnie na 
rejonie Trójmiasta oraz okolic. Pla-
nujemy inwestycję Grano Residence 
na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. 

Naszym najnowszym projektem jest 
apartamentowiec Verano Residence 
powstający w Juracie.  Oprócz tego 
na terenie Gdańska, Gdyni i Tcze-
wa realizujemy kolejne inwestycje 

mieszkaniowe.



 68    

Nowa instalacja przestrzenna stanęła 
w gdyńskim parku Kolibki. Jest to długa, 
wygięta ława (rzeźbiarskie siedzisko) 
w kolorze czerwonym. Niby rampa do 
deskorolkowych czy rowerowych trików, 
a może jednak zacienione siedzisko pod 
wielkim kasztanowcem? Przed Dworkiem 
Królowej Marysieńki na gdyńskich Kolib-
kach stanęła nowa, przykuwająca wzrok 
instalacja. Nic dziwnego – jest w końcu 
wściekle czerwona. Instalacja o roboczej 
nazwie „Ława” została zrealizowana przez 
gdyńskie Stowarzyszenie Traffic Design. 
Jest wynikiem konkursu na kształtowanie 
przyjaznej przestrzeni publicznej w Gdyni. 
Pierwszym krokiem w projekcie było prze-
prowadzenie internetowej ankiety, sondu-
jącej pomysły gdynian na tę przestrzeń.  
Do współpracy Traffic Design zaprosił 
dwóch trójmiejskich architektów – Filipa 
Kozarskiego i Adriana Manię.
– Kształt siedziska wynika z tego, że 
chcieliśmy połączyć historyczne elementy 
zagospodarowania, które występują przed 
dworkiem – kasztanowiec i nieistniejącą 
już fontannę - tłumaczy architekt, Filip 
Kozarski. - W miejscu, w którym prawdo-
podobnie rosło drugie drzewo i dokładnie 
w osi kalenicy dachu dworku zaplanowali-
śmy szpic instalacji. Dzięki temu powstało 
długie, wielofunkcjonalne siedzisko.
– Chodziło o podkreślenie dawnej osi 
całej przestrzeni – drzwi do dworku, fon-
tanny i bramy do parku - dodaje Adrian 
Mania, drugi architekt. - Kolor instalacji  
został wybrany na zasadzie kontrastu 
z dominującą w parku zielenią. Ma on 
przyciągać i zapraszać do interakcji.

Gdyński 
design

W ciągu najbliższych kilku tygodni ma się rozpocząć budowa nowego biurowca. 
Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie Europejskiego Centrum Solidar-
ności.  Do realizacji inwestycji przystępuje spółka z Grupy RWS. Biurowiec o wy-
sokości ok. 30 metrów będzie miał 8 kondygnacji naziemnych, jedną podziemną, 
łączną powierzchnię około 7 tys. mkw. a zbudowany zostanie u zbiegu ulic Nowo-
miejskiej i Jaracza. Pierwsze prace mogą ruszyć – jak zapowiada inwestor – już 
na przełomie września i października.  Kto zostanie najemcą biurowca – na razie 
nie wiadomo. Inwestor jest w trakcie prowadzenia rozmów, nie wyklucza wynaję-
cia całego obiektu jednemu podmiotowi, jak i kilku mniejszym firmom. 
Projekt biurowca powstał w pracowni APA Wojciechowski, prace budowlane 
- według zamierzeń - mają potrwać około 12 miesięcy.  Jak zapowiadają przed-
stawiciele Grypy RWS, budynek ma się wyróżniać ciekawą architekturą i kame-
ralnością. Ma być przyjazny dla środowiska oraz jego użytkowników. Grupa RWS, 
która jest także właścicielem działki sąsiadującej z tą, gdzie powstanie biurowiec, 
nie ukrywa, że ma dalsze plany inwestycyjne. Docelowo ma powstać tu kolejny 
budynek - biurowiec lub hotel.

Nowy biurowiec 
powstanie 
w Gdańsku
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Pojawił się urodzinowy tort, było dmuchanie świeczek, tań-
ce i zabawa. Gdańskie studio tańca Dance Atelier świętowa-
ło swoje drugie urodziny.

Świętowanie drugich urodzin studia połączono z 32-
urodzinami Barbary Materek, założycielki Danie Atelier.
Przedstawiciele studia podkreślają, że starali się stworzyć 
przyjazną, ciepłą przestrzeń z domową atmosferą dla dla 
każdego: dla małych i dużych, dla singli i tych mających 
swoją drugą połówkę. Założycielka studia to pasjonatka 
rytmów latynoskich Barbara Materka, której salsa, bachata, 
chachacha i inne latynoskie rytmy nadają sens życiu. 
Dance Atelier to nie tylko szkoła tańca, ale również miejsce 
spotkań, latynoskich imprez oraz niepowtarzalna prze-
strzeń na różnego rodzaju eventy: prywatne czy firmowe.

Drugie urodziny 
Dance Atelier

Kolejne spotkanie LDIES  in RED– roz-
wój, biznes, wizerunek za nami. Orga-
nizatorki  Maria Gotkiewicz i Amelia 
Szaposznikow  zadbały o dużą dawkę 
inspirującej wiedzy i doskonałą energię, 
która udzieliła się wszystkim Paniom.

czerwona 
odsłona 
kobiet

Hampton by Hilton jedna z glo-
balnych marek sieci Hilton, 
znana ze swej dbałości o kom-
fort gości i wyjątkowy serwis 
ogłosiła otwarcie kolejnego 
obiektu – Hampton by Hilton 
Gdansk Oliwa. Hotel w Gdańsku 
to siódmy obiekt Hampton by 
Hilton w Polsce.
Niezmiernie cieszymy się 

z otwarcia Hampton by Hilton 
Gdansk Oliwa i  jesteśmy go-
towi na przyjęcie pierwszych 
gości. Nowo otwarty hotel to 
nowoczesny obiekt, oferujący 
przestronne pokoje i doskonałą 
lokalizację w pobliżu centrum 
biznesowego Gdańska” – powie-
dział Rafał Rosiejak, dyrektor 
generalny hotelu

Kolejny Hampton by Hilton 
w Gdańsku już otwarty
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Już po raz 42 Gdynia była gospodarzem Fe-
stiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Świę-
to polskiego kina wystartowało 18 września, 
festiwal otworzył pokaz filmu animowanego 
„Twój Vincent”, zakwalifikowanego do 
Konkursu Głównego. W ten sposób orga-
nizatorzy uczcili przypadający w tym roku 
jubileusz 70-lecia polskiej animacji. Ważnym 
festiwalowym wydarzeniem było nazwanie 
głównego traktu przecinającego plac Grun-
waldzki imieniem Andrzeja Wajdy. Decyzja 
o nadaniu traktowi imienia Andrzeja Wajdy 
została jednogłośnie przyjęta przez Radę 
Miasta Gdyni. 
Wielką Nagrodę 42. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni „Złote Lwy” dla 
Najlepszego Filmu „Cicha Noc ” otrzymał 
reżyser Piotr Domalewski oraz producenci: 
Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek 
Bromski. Nagrodę „Srebrne Lwy” za film 
„Ptaki Śpiewają w Kigali” otrzymał reżyser 
i producent – Joanna Kos Krauze oraz reży-
ser Krzysztof Krauze. 
Nagrodę Publiczności ufundowaną przez 
Telewizję Kino Polska otrzymał Łukasz Pal-
kowski, reżyser filmu „Najlepszy”. 

Gdyńskie 
święto kina

Szykuje się sporo atrakcji i mnóstwo emocji. Sierra Golf Resort 
będzie obchodzić 15-lecie istnienia.
Z tej okazji na terenie Pętkowic koło Wejherowa w dniach od 13 do 
15 października sporo będzie się działo. Najwięcej jednak atrak-
cji organizatorzy uroczystości przewidzieli na sobotę. Wówczas 
zorganizowany zostanie m.in. urodzinowy turniej. W zmaganiach 
na polu golfowym wezmą udział członkowie Sierra Golf Club i za-
proszeni goście. Wielką golfową fetę pod względem artystycznym 
uświetnią występy muzyczne.
Sierra Golf Resort to nowoczesny i profesjonalny obiekt sportowy 
z 18-dołkowym polem golfowym klasy mistrzowskiej (72 par) oraz 
Akademią Golfa. Dzięki ogromnej pracy i staraniom najlepszych 
greenkiperów to pole golfowe na światowym poziomie, na którym 
organizowane są najważniejsze wydarzenia sportowe w najpięk-
niejszej z dyscyplin sportu, czyli golfie.

Oj, będzie 
się działo!
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Jak być zdrowym 
bez większego wysiłku?

Trener  personalny Adam Ogrodowczyk założyciel  Food & Fit 
catering dietetyczny, podpowie Ci jak nie rezygnować z dotych-
czasowych przyzwyczajeń i utrzymać Ciało w dobrej kondycji.  
Najczęstszym powodem zaniedbywania swojego ciała, kiepskie-
go odżywiania jest brak czasu, dużo stresów związanym z pracą 
i życiem ogólnie. Co w takiej sytuacji zrobić żeby mieć poczucie że 
jednak o siebie dbamy. Bardzo ważnym elementem jest oczywiście 
dieta. Ale nie dajmy się zwariować i nie jedzmy tyko sałaty z goto-
waną rybą.  Chodzi o to aby nasz organizm miał energię  efektywnie 
i twórczo pracować przez cały dzień.  Jak to zrobić?  W domu lub 
w pracy zjedz  syte śniadanie na dobry początek. Miej  zawsze pod 
ręką przekąskę na drugie śniadanie- jakichś owoc lub garść orze-
chów, sprawdzi się również mieszanka studencka. Około godz 12-13 
zjedz pożywny lunch. Zostaje jeszcze zdrowa przekąska i fajna ko-
lacja, która może być czasem dla Ciebie, dla bliskich. Jeżeli jednak 
nie masz pomysłu na zdrowe zbilansowane jedzenie, możesz sko-
rzystać z cateringu dietetycznego, zaoszczędzisz przy tym sporo 

czasu, który możesz przeznaczyć dla rodziny lub na odpoczynek. 
Jeżeli już masz uregulowaną kwestię jedzenia, dobrze jest wpro-
wadzić aktywność pomiędzy codzienne obowiązki. Ciekawym spo-
sobem jest stworzyć w swoim biurze swojego rodzaju zawody, kto 
w ciągu tygodnia-miesiąca zrobi więcej kroków. Są aplikacje, które 
to mierzą lub możesz zaopatrzyć się krokomierz. Możesz rów-
nież zamienić samochód na rower, korzystać ze schodów zamiast 
z windy, przespacerować się po biurowcu albo jeżeli przekonasz 
pracodawcę o słuszności sprawy może będziesz mógł w przerwie 
przewietrzyć się na dworze. 
Zrób coś dla siebie.  Proponuję taki eksperyment. Każdego dnia 
zrób coś dla siebie co sprawi Ci radość. Coś co chodzi Ci po głowie 
od dłuższego czasu, a do tej pory się nie zadziało. 
Dlaczego o tym piszemy w magazynie biznesowym? Ponieważ gdy 
nasze Ciało jest w dobrej kondycji, jemy zdrowo i jesteśmy wypo-
częci, pracujemy  efektywniej i mamy więcej kreatywnych pomy-
słów w biznesie.

www.foodandfit.pl
www.adamogrodowczyk.pl

ADAM OgRODOWcZyK: 

Trener Personalny, pasjonat sportu i propagator Zdrowego 
i Aktywnego Stylu życia. założyciel food & fit Catering Dietetyczny.
Były antyterrorysta, absolwent Akademii Wychowania fizycznego, 

ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS. 
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Trudno wyobrazić sobie współczesnego mężczyznę, który 
mógłby obejść się bez wielu koszul na różne okazje. Jakkol-
wiek ostatnia dekada wypromowała T-shirt jako ich dosko-
nały zamiennik w lekkich casualowych zestawach z dżinsami 
i marynarką, to jednak taka stylizacja w żaden sposób nie 
dorównuje elegancją koszuli. Zacznijmy od tej, której cały 
świat, niezależnie od położenia geograficznego i kultury, 
składa hołdy każdego dnia.
 
BIAŁA KOSZULA pełna jest sentymentalnych wspomnień. 
Zwłaszcza teraz, we wrześniu, przypomina o sobie w szcze-
gólny sposób, bo towarzyszyła Ci przez wszystkie kolejne 
szczeble edukacji a później w pracy i w życiu codziennym.  
Koszula, a zwłaszcza biała, jest niezmiennym symbolem ele-
gancji i dobrego stylu. Jeśli założysz ją w najbardziej trady-
cyjny sposób do ciemnego garnituru z krawatem, a do kie-
szonki wsuniesz starannie złożoną białą poszetkę, nie będzie 
kobiety, której wzroku nie ściągniesz. Taka stylizacja nigdy 
nie będzie nudna. Biała koszula jest oczywiście ważnym ele-
mentem stroju formalnego, gdzie spełnia rolę pierwszopla-
nowego dodatku do garnituru czy smokingu. Ale równie do-
brze możesz ją nosić do dżinsów i marynarki, podnosząc tym 
samym formalność stroju casualowego. Po erze królowania 

niemal wyłącznie niebieskich koszul, coraz częściej widuje 
się ją w eleganckich restauracjach w porze lunchu, a nawet na 
lotniskach, podczas podróży. Mężczyźni noszący ją w takich 
okolicznościach są świadomi własnego stylu i elegancji.
Biała koszula zobowiązuje do najwyższej staranności, jeśli 
ma spełnić swoją rolę. Przede wszystkim musi:

być w nieskazitelnym kolorze – bez przebarwień, spra-•	
nych plam;
być uszyta z bawełny w bardzo dobrym gatunku;•	
doskonale na Tobie leżeć w każdym swoim szczególe: •	
kroju, kołnierzyku, długości rękawów;
mieć kołnierzyk i mankiety bez śladów przetarć •	
materiału;
mieć grube guziczki z masy perłowej na cztery dziurki;•	
dodawać Ci zabójczo męskiego czaru.•	

Koszula w stroju męskim to temat rzeka. Biała, choćby jedna, 
to absolutny must have w życiu każdego mężczyzny. Czym się 
kierować, na co powinieneś zwrócić uwagę kupując tę pierw-
szą czy też kolejną sztukę? Choć trafnych odpowiedzi jest bez 
liku, są jednak pewne uniwersalne zasady, ważne dla każdego 
mężczyzny, który chce ją nosić z przyjemnością.
Więcej na ten temat w kolejnym felietonie i w książce „Ubierz 
(J)Ego”.

Koszula 
    bliska ciału 

grażyNa PaturalSka

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 
„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)Ego”
Projektantka marki Grace Collection

ZAPAMIĘTAJ! 
Koszula powinna być blisko ciała, ale nigdy 
nie powinna krępować go niczym pancerz.

www.expressbiznesu.p l

biuro@expressy.pl

Nieważne, co Ty czytasz
ważne kto czyta o Tobie!
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Spotkanie rozpoczęło się w Sali Balowej, 
gdzie przy pięknie nakrytym stole zasia-
dło ponad 30 pań uczestniczących w tym 
wydarzeniu, a wśród nich, Danuta Wałęsa. 
Przybyłe panie powitała autorka projektu 
i prowadząca spotkanie, Grażyna Patu-
ralska oraz General Manager - Gregory 
Millon, Deputy General Manager - Beata 
Sarnowska, PR Manager - Agata Kielan. 
Podkreślił On doniosłość tego wydarze-
nia i charakter wcześniejszych spotkań, 
wnoszących w życie tego prestiżowego 
miejsca inspirującą energię i synergię 

kobiecą, ich urok osobisty i elegancję nawiązu-
jącą do świetności takich spotkań, wpisujących 
się idealnie w charakter hotelu z 90 – letnią 
tradycją.
Danuta Wałęsa, niezwykła postać życia publicz-
nego, matka ośmiora dzieci, Pierwsza Dama 
RP, Odznaczona przez Prezydenta Bronisła-
wa Komorowskiego Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Człowiek 
Roku 2011 wg Dziennika Bałtyckiego oraz wie-
loma innymi nagrodami i tytułami. Partnerzy 
wydarzenia: G.H.Mumm, Grace Collection, In-
stytut Babiana, Perfect Coll, Pierre Lang.

gP: Jak, gdzie i kiedy poznała Pani swojego męża? Czy była to 
miłość od pierwszego wejrzenia?

DW: Leszka poznałam jesienią 1968 roku. Mogę szczerze po-
wiedzieć, że z mojej strony była to miłość od pierwszego 
wejrzenia.
 W 69 roku wzięliśmy ślub, a po roku urodził się nasz pierwszy 
syn, Bogdan. Zaczęło się życie…i zaczęła się polityka, która trwa 
aż do dzisiaj z ciężkimi i pięknymi chwilami. W życiu tak już jest, 
że za wszystko trzeba płacić: po chwilach szczęścia zawsze 
przychodzi trudny czas, ale nie można się poddać, trzeba się do 
niego przygotować.

gP: kim była 20 - letnia Danusia gołoś kiedy przed 48 laty po-
wiedziała tak lechowi wałęsie? 

DW: Przyjechałam ze wsi, z wielodzietnej rodziny i jak każda 
chyba dziewczyna, miałam przyziemne marzenie, aby założyć 
rodzinę, stworzyć dom… Na początku miałam twardą szkołę 
życia, która przygotowała mnie do niejednej trudnej sytuacji i 

twardego stąpania po ziemi. Dzięki temu nigdy nie przewróciło 
mi się w głowie i zawsze gdzieś tam wewnątrz pozostałam sto-
jącą o krok do tyłu, za mężem.
 

gP: Jak z perspektywy czasu wspomina Pani okres, kiedy 
dzieci przychodziły na świat i wymagało to pełnego zaangażo-
wania w opiekę nad nimi? Czy powracający z manifestacji tata 
wycierał dzieciom nosy i łzy, zmieniał pieluchy?  

DW: minęło tyle lat… szczerze powiedziawszy, już tego nie pa-
miętam i nie ma to dla mnie dziś większego znaczenia. Wtedy 
działy się naprawdę wielkie i piękne sprawy, a ja jakoś sobie ze 
wszystkim musiałam poradzić.

gP: Na przestrzeni kilkudziesięciu lat, od powstania Solidarno-
ści, jak to jest być żoną człowieka - legendy za życia?

DW: Nic nie stało się od razu, życie przygotowywało mnie do 
kolejnych wyzwań i ról w czasie, kiedy wszystko się działo. Mój 
mąż starał się zapewnić byt naszej rodzinie, a ja o nią dbałam, 

Szampańskie       
      śniadanie

Ostatnie z tegorocznego cyklu Szampańskie śniadanie w Sofitel Grand 
Sopot w piękny, słoneczny, sierpniowy poranek, miało szczególną oprawę 

i obfitowało w wiele niespodzianek. Jego Gościem Specjalnym była 
Danuta Wałęsa, I Dama RP, zwykła – niezwykła osoba, instytucja sama 

w sobie, silna spokojem, skromnością i umiarem.

TEKST: Grażyna Paturalska | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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opiekowałam się dziećmi i domem. Potem poświęcił 
nasze życie rodzinne dla polityki. Dla mnie był to bar-
dzo trudny, ale najpiękniejszy czas: doświadczyłam 
bezgranicznej życzliwości ludzi, którzy chcieli mi pomóc 
w każdy możliwy sposób, wspierali mnie kiedy mój mąż 
stracił pracę, a potem był internowany. Dzięki Jego zaan-
gażowaniu i walce jesteśmy wolnym krajem, możemy się 
rozwijać i spełniać nasze marzenia.
Teraz przeżywam najtrudniejszy czas, bo widzę, że wo-
kół brakuje prostych, podstawowych wartości życiowych: 
życzliwości i szacunku. Trudno bez nich żyć, bo każdy czło-
wiek – bogaty, czy biedny, zasługuje na szacunek. Drama-
tem jest, że ważniejsze jest mieć pieniądze niż być uczciwym 
człowiekiem.

gP: Zanim skupiła Pani na sobie uwagę świata, była Pani 
przez całe lata wręcz oscarową bohaterką postaci drugopla-
nowej, która doskonale zna swoje miejsce w każdej sytuacji 
i nigdy nie wychodzi przed szereg.

DW: Zawsze w naszym życiu byłam o krok za mężem. Dla mnie 
to normalna sytuacja, że mężczyzna jest na pierwszym planie. 
Tak było zawsze i nigdy mi to nie przeszkadzało ani  nie czułam 
się z tego powodu gorsza. Poza tym pozostawanie o krok z tyłu 
daje lepszą pozycję do obserwacji, jak się kto zachowuje, jakie 
ma intencje? 

gP: Jak przeżyła Pani odbiór, w imieniu męża, Pokojowej Na-
grody Nobla? Czym dla Pani była ta nagroda? 

DW: Był to dla mnie niezwykły honor i wyzwanie. Mąż, jak wia-
domo, nie mógł wtedy wyjechać, bo pewnie nie pozwolono by 
mu wrócić. Więc mnie, niejako z nakazu, wyznaczono tę rolę. 
Oczywiście problemem było, jak się ubrać, jak się pokazać? 
Chciałam się zaprezentować jak najlepiej  jako polska kobieta: 
matka dzieciom, skromna, ale z klasą. Podobnie też czułam 
się podczas audiencji z Królem Karolem XVI Gustawem…  Po-
instruowano mnie i syna, jak się zachować, gdzie stanąć, jak 
„dygnąć”.  Miałam wielką tremę i wrażenie, że zaraz odfrunę od 
napompowanej emocjami atmosfery. Nagle otworzyły się drzwi, 
wpadł Król i zapytał po prostu: jak to u nas teraz wygląda „czar-
ny rynek”? Nie zdążyliśmy ani zająć odpowiednich miejsc, ani 
stosownie się ukłonić i wszystko potoczyło się tak normalnie… 
Doniosłość tego wydarzenia dotarła do mnie dopiero podczas 
wieczorowej gali przyznania Nagrody Nobla. Kiedy zobaczyłam 
salę wypełnioną po brzegi, Komitet Honorowy i Króla, balkon, 
z którego wygłaszano przemówienia, drżałam ze wzruszenia 
i emocji…
Był to też moment zwrotny w naszym wspólnym życiu: wyszłam 
z cienia „niebytu”.  Wiadomo było od początku, że Wałęsa ma 
żonę i dzieci, ale nikt mnie wcześniej nie znał, nie widział na tzw. 
salonach. Później to się zmieniło, bo towarzyszyłam mężowi 
podczas Jego oficjalnych wizyt państwowych.

gP: Co lub kto stał się inspiracją do napisania książki ”ma-
rzenia i tajemnice”? książka w ciągu zaledwie kilku miesięcy 
sprzedała się w 450 tys. egzemplarzy, otrzymała wiele presti-
żowych nagród… 

DW: Pomysł napisania książki rodził się przez wiele lat, nie była 

to nagła decyzja. Wielu ludzi nakłaniało mnie do tego, aż w koń-
cu zdecydowałam się to zrobić. Książka powstawała przez dwa 
lata… Wkrótce upłynie 6 lat od jej wydania.

gP: Czy miała Pani, jako pierwsza Dama, doradców od wizerun-
ku i kogoś na miarę dzisiejszego „stylisty”, kto podpowiadał, 
jak się ubrać na nieskończenie wiele oficjalnych okazji?

DW: Dzisiejsze Prezydentowe mają wokół siebie sztab dorad-
ców personalnych, stylistów, osób, które reżyserują każdy ich 
krok, wygląd, wypowiedź. Ja zadana byłam na siebie, nie było 
się też na kim wzorować. Istniał wówczas tylko doradca od pro-
tokołu dyplomatycznego, który przed najważniejszymi spotka-
niami na szczycie, instruował, jak należy się zachować, ale już 
mniej – w co się ubrać?
Wiedziałam tylko, że na spotkanie z Królową, należy założyć 
kapelusz…
Były to czasy, kiedy w sklepach trudno było cokolwiek kupić. 
Wybierając ubrania kierowałam się intuicją i wygodą.

gP: kto lub co czyni z Pani osobę szczęśliwą, zadowoloną z wła-
snego życia?

DW: Trudno odpowiedzieć w jednym zdaniu… kocham moje ży-
cie, moje radości i smutki, codzienne problemy, kocham moją 
obecną tu ze mną  przyjaciółkę, Anię Ziemiańską, na którą za-
wsze mogę liczyć. 

gP: Co chciałaby Pani powiedzieć kobietom, które przeżywają 
w życiu niełatwe sytuacje i borykają się z wieloma problemami. 
Co jest najważniejsze, o czym nigdy nie można zapomnieć?

DW: Myślę, że każda kobieta ma swój własny świat, wartości, 
sposób na życie. Każdy musi sam znaleźć receptę na swoje 
życie. Trzeba obserwować świat i ludzi i podejmować własne 
decyzje. Mądrość przychodzi wraz z upływem lat, ale nigdy nie 
powinnyśmy zapominać o wartościach najważniejszych, nie-
przemijających, o dzieciach, rodzinie. Nie tylko rozwój osobisty 
i budowanie kariery zawodowej czyni kobietę naprawdę głębo-
ko szczęśliwą.
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co było pierwsze pasja do podróżowa-
nia czy pomysł na biznes?

- Może odpowiem w ten sposób, sło-
wami wspaniałej podróżniczki Elżbiety 
Dzikowskiej : "Życie bez podróży jest 
jak potrawa bez soli ". Powyższy cytat 
obrazuje moją największą pasję - po-
dróżowanie, której jestem w pełni od-
dany. Dzięki temu, że firma powstała 
z pasji, pozwoliło mi to traktować ją nie 
tylko jako żródło dochodu, ale także 
jako drogę do realizacji marzeń. Oczy-
wiście kroczę ta drogą po dzień dzisiej-
szy i na szczęście nie widzę końca!

itaka zajmuje na rynku pozycję niekwe-
stionowanego lidera branży turystycz-
nej. czy to główny powód dlaczego 
związał się Pan z tym biurem podróży ?

Oczywiści, że teraz Itaka jest numerem 
1. Ja jednak rozpoczynałem jednak 
swoją podróż z tym touroperatorem 
w 2004 roku, kiedy posiadał zaledwie 
kilkanaście salonów w całej Polsce a nie 
jak teraz ok 170. Tak naprawdę to wizja 
i pionierskie działania właścicieli Itaki 
przekonały  mnie do podjęcia współ-

pracy właśnie z tym biurem podróży.
 

na czym polega konkurencyjność ofer-
ty itaki ?

Itaka ma w swojej ofercie zwiedzanie 
i wypoczynek w blisko 100 miejscach 
na całym świecie. Co roku wydawane są 
2 edycje katalogów: LATO i ZIMA. Od 
2010 r. realizowany jest również pro-
jekt „ITAKA&GALA - Podróże w stylu 
gwiazd” - propozycje luksusowego wy-
poczynku i wycieczek dla najbardziej 
wymagających Klientów. Od tego roku 
proponujemy również unikalną moż-
liwość wyruszenia w rejs pod żaglami 
Itaki po Wyspach Kanaryjskich w połą-
czeniu z Maderą lub Maroko. Wszyst-
ko oczywiście w lubianej przez naszych 
klientów formule all inclusive. Należy 
dodać, że Itaka jako pierwszy polski 
touroperator wyczarterował cały statek 
czyli 273 kabiny umiejscowione na 8 
pokładach.
Już niebawem bo od 29 września zaczy-
namy sprzedawać pełną ofertę na Lato 
2018 z pakietem atrakcyjnych zniżek 
i gwarancji!

Proszę w kilku słowach zaprosić klien-
tów do swoich biur sprzedaży.

Największą wartością są dla nas relacje 
z Klientami oparte na zaufaniu. Dlate-
go pomagamy im w realizacji podróż-
niczych marzeń. Jak? Przekazując zdo-
byte doświadczenie i dzieląc się pasją. 
Największą nagrodą jest dla nas widok 
stałego Klienta, który wraca zadowo-
lony z wakacji, z bagażem beztroskich 
wspomnień. Zapraszamy!

która podróż była Pana podróżą życia, 
a  może jest jeszcze w planach ?

Całe moje życie jest wielką podróżą 
dzięki pracy a może raczej czymś co 
można nazwać stylem życia. Wszystko 
więc jeszcze przede mną, gdyż apetyt 
na odkrywania mam cały czas wielki.

 
czym dla Pana jest sukces? 

Sukcesem jest to, że każdego ranka ja 
i moi pracownicy z radością idą do 
pracy. Sukcesem jest każdy uśmiech 
człowieka, który dzięki nam zwiedził 
pasjonujący zakątek świata.

Moje życie jest 
wielkĄ PodrÓżĄ

Z Witoldem Gulczem właścicielem salonów firmowych 
Biura Itaka rozmawia Zdzisława Mochnacz. 

WiToLd guLcz: 
w.gulcz@itakagdansk.pl

Jestem właścicielem czterech Salonów Firmowych 
Biura Podróży Itaka: w Gdańsku - Szadółkach CH 
Rental Park, w Gdańsku CH Auchan, w Rumii w CH 
Auchan oraz w Poznaniu w CH Poznań Plaza. Od 
roku 2006  z współpracownikami prowadzę portal 
turystyczny Cititravel.pl wraz z pięcioma salona-
mi sprzedaży , a od dwóch lat dzielę się swoją po-
dróżniczą pasją prowadząc profil Podróże i MY na 
Facebooku. 
Kolejną moją pasją są ludzie, to by im dać trochę 
szczęścia założyliśmy fundację One World. Dzięki 
niej chcemy łączyć ludzi z rożnych stron świata, 
aby pomagać, wymieniać się wspólnymi doświad-
czeniami, rozwijać pasje. Fundacja nie zajmuje się 
jednak tylko wolontariatem, mamy dużo większe 
ambicje. Pragniemy współpracować z organizacjami 
społecznymi na całym świecie, a także  inspirować 
dzieci i dorosłych by rozwijać pasje. 
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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!

Dla pierwszych 20 nowych członkostw
oferta specjalna - 2 wejścia 
do Sheraton Spa Experience
o łącznej wartości 280 PLN!

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

Członkostwa teraz od

170 PLN 
miesięcznie



To już tradycja, że ostatni weekend 
sierpnia w Jastrzębiej Górze zapełnia 
się koneserami i amatorami whisky. 
Z edycji na edycję  wystawcy prześci-
gają się w pomysłach, aby zaskoczyć 
gości i stworzyć wyjątkową atmosferę. 
Pośród wystaw z irlandzką czy szkocką 
whisky nie mogło zabraknąć amery-
kańskiego reprezentanta w postaci 
Jack Daniel’s Tennessee Whiksey.

Czwarta edycja Festiwalu Whisky 
gościła wystawców prezentujących 
whisky z całego świata. Ideą imprezy 
jest propagowanie kultury picia whisky 
i jednoczenie wielbicieli tego wyjąt-
kowego trunku. Na 6000m2 powstały 
wystawy degustacyjne, które przy-
bliżały świat bursztynowego trunku. 
Festiwalowicze mogli poznać ofertę 
producentów i rozpoznać podstawowe 
różnice w dostępnych trunkach.
Specjalnie zaprojektowana przestrzeń 
podzielona na strefy przenosiła gości 
festiwalu do Destylarni, wokół której 
toczy się życie mieszkańców Lynch-
burga. W imponujących rozmiarów 

beczce wypełnionej aromatami jęcz-
mienia i kukurydzy, dzięki okularom 
wirtualnej rzeczywistości można było 
odbyć spacer po Destylarni. W wyko-
nanym z drewna, klasycznym barze 
serwowano whiskey z rodziny Jack Da-
niel’s i wtajemniczano festiwalowiczów 
w wyjątkowy świat Tennessee Whiskey.  
Degustacja na bujanych fotelach 
w strefie chill-out’u miała miejsce tuż 
obok 3 metrowego monumentu, który 
obrazował wspomniany już legendarny 
proces charcoal mellowing.
Dla szukających odmiany od czystej 
whiskey, specjalny, drugi bar zaadapto-
wany w czarnej przyczepie Airstream, 
serwował Lynchburg Lemonade – let-
nią propozycje koktailową na bazie 
Tennessee Whiskey. Jack Daniel’s nie 
zapomniał też o odpowiedzialnym pi-
ciu, dlatego gościom strefy zapewnio-
no butelki wody, a barmani zachęcali 
do degustacji whiskey z głową.

JACK DANIEL’S PRZYPOMINA: PIJ 
ODPOWIEDZIALNIE

Klimat Lynchburga 
na czwartej edycji 
Festiwalu Whisky

Utwór „Sopockie Bolero” w wykonaniu Edyty 
Geppert do słów Agnieszki Osieckiej był 
leitmotivem uroczystego wieczoru jubile-
uszowego w hotelu Sofitel Grand Sopot.
W uroczystym wydarzeniu wzięli udział 
m.in. prezydent Sopotu Jacek Karnowski 
i ambasador Francji Pierre Levy. Gości po-
witał Gilles Clavie Prezes Zarządu, Dyrektor 
Generalny Orbis SA oraz Wiceprezes Orbis 
SA Ireneusz Węgłowski i Gregory Millon 
dyrektor hotelu. Na zaproszenie dyrektora 
przybyli m.in. Danuta Wałęsa, Lidia Popiel, 
Monika i Zbigniew Zamachowscy, Katarzyna 

Figura i Tomasz Raczek. Dziewięćdziesiąt 
lat temu otwarciu hotelu towarzyszyła 
muzyka jazzowa, w wykonaniu amerykań-
skiego bandu Erica Burcharda. Na jubile-
uszowym przyjęciu tę rolę przejął zespół 
The Swing Thing, który poprowadził 
gości w muzyczną podróż w czasie. Przy 
dźwiękach utworów z lat 20. można było 
oddać się refleksjom nad minioną epoką 
i przysłuchiwać barwnym anegdotom 
związanym z historią hotelu. Narratorem 
tych opowieści był znany krytyk filmowy 
i publicysta, Tomasz Raczek.

90 lat hotelu 
Sofitel Grand Sopot
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Ponad 1200 biegaczy, 229 drużyn z trójmiej-
skich firm i 1000 kibiców. Na 3 września zapla-
nowano  charytatywny bieg Gdańsk Business 
Run. 
W 8 polskich miastach, uczestniczących w Po-
land Business Run, zebrano już łącznie ponad 
1,2 mln złotych!Wydarzenie stanowi największy 
charytatywny bieg biznesowy, który pomaga 
spełniać marzenia osób po amputacjach. Bieg 
ten ma charakter sztafety - występuje w niej 
pięciu zawodników. Bieg organizowany jest 

już od 6 lat. Inicjatywa ma na celu nie tylko 
wsparcie osób z niepełnosprawnością, ale też 
promocję aktywnego stylu życia i integrację 
społeczności lokalnej z biznesem W roku 2016 
łącznie w biegu wzięło udział 16.025 biegaczy, 
którzy pobiegli w 7 miastach w Polsce (Kraków, 
Warszawa, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Poznań, 
Łódź). Dystans dla każdego zawodnika wynosi 
około 3,8 km.
Magazyn Express Biznesu objął patronat nad 
gdańską edycją wydarzenia.

Bieganie 
i pomaganie

Polska marka Yasumi, której założycielką 
jest Zofia Bydałek, zorganizowała spotka-
nie w sopockim salonie, na którym zapre-
zentowano nowości kosmetyczne.
Ważną częścią spotkania była historia 
marki i przedstawienie jej spektakularne-
go rozwoju.

Yasumi 
znaczy relaks
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Nieważne, co Ty czytasz
ważne kto czyta o Tobie!
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PRENUMERATA:
biuro@expressy.pl
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Nowy LS zachwycił zebranych na pokazie gości, przede wszystkim 
śmiałymi liniami oraz sylwetką na wzór modelu coupé z nowymi 
akcentami stylistycznymi. 
Tak jak pierwszy LS zapoczątkował markę Lexus, tak całkowicie od-
mieniony LS z roku 2018 jest kontynuatorem bardziej dynamicz-
nego kierunku jej rozwoju. 
Kolejne generacje tego modelu na swój sposób nieodmiennie 
wprowadzały nowe aspekty nowoczesnego luksusu, kunsztu rze-
mieślniczego, osiągów i bezpieczeństwa jazdy, natomiast najnow-
sza dodaje do tego znacznie bardziej emocjonującą stylistykę i po-
rywające własności jezdne.
Elementem łączącym wszystkie generacje modelu LS pozostaje 
Omotenashi – idea Japońskiej gościnności. W branży samocho-
dowej oznacza ona troskę o kierowcę i pasażerów, przewidy-
wanie ich potrzeb, dbanie o ich komfort i chronienie ich przed 
zagrożeniami.
Pod maską Lexusa LS 500 znajduje się skonstruowany od podstaw 
3,5-litrowy, sześciocylindrowy silnik widlasty z podwójnym doła-
dowaniem, który zastąpił wolnossącą jednostkę v8 znaną z po-
przedniej generacji modelu LS. Nowy motor zapewnia mniejsze 
spalanie i oferuje moc na poziomie 421 KM oraz maksymalny mo-
ment obrotowy 600 Nm. Napęd przekazywany jest przez pierwszą 
w segmencie luksusowych limuzyn 10-biegową przekładnie auto-
matyczną znaną ze sportowego coupe Lexus LC. Przyspieszenie od 
„zera” do 100 km/h zajmuje 4,5 sekundy.
Nowy Lexus LS odznacza się podwyższonym poziomem bezpie-
czeństwa – zarówno biernego, wynikającego m.in. z zastosowania 
platformy GA-L, jak i czynnego, wspomaganego przez ulepszony 
Lexus Safety System+. Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa 
udostępnia m.in. inteligentną funkcję zapobiegania potrąceniu 
pieszych – po wykryciu pieszego przed samochodem system roz-
poczyna hamowanie, a jeśli to konieczne, stara się go ominąć, nie 
opuszczając pasa ruchu.
Ceny nowego Lexusa LS zaczynają się od 490 tys. zł za wersję Ele-
gance z napędem hybrydowym oraz od 510 tys. zł z silnikiem kon-
wencjonalnym. Obie wersje silnikowe mają stały napęd na cztery 
koła. Topowa odmiana Omotenashi zaczyna się od 650 tys. w przy-
padku LS 500h i od 670 tys. zł w przypadku LS 500.

W  Starym Maneżu w Gdańsku odbył się pokaz 
flagowej limuzyny Lexusa – nowego modelu LS. Lexus 

Ls ZaDeBiutOwał 
w tróJmieśCie

więcej szczegółów na temat lexUsa ls 
można Uzyskać w aUtoryzowanym salonie 
lexusa W Gdyni przy alei zWycięstWa 241.



 86    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

 86    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

 86    

Już w ciągu najbliższych kilku miesięcy na Pomo-
rzu ma rozpocząć się wdrażanie systemu wypo-
życzania samochodów na określony czas. Czy 
niewielkie, miejskie auta zrewolucjonizują ko-
munikację? W połączeniu z rozwojem komunika-
cji zbiorowej oraz budowanymi właśnie węzłami 
integracyjnymi to możliwe. Tym bardziej, że po-
dobny system sprawdza się nie tylko w wielu kra-
jach Europy, ale też w Warszawie czy Krakowie. 
Idea jest prosta – w miastach będą wyznaczone 
miejsca, gdzie będą stać zaparkowane samocho-
dy. Nie będą to najmniejsze z produkowanych 
pojazdów, lecz standardowe, 5-osobowe i 4- lub 
5-drzwiowe auta miejskie z napędem hybrydo-
wym, a docelowo elektrycznym. Osoba, która 
będzie chciała skorzystać z samochodu, będzie 
dokonywać rezerwacji auta poprzez aplikację. Po 
skorzystaniu z takiego środka transportu wystar-
czy odstawić samochód na jedno z wielu wyzna-
czonych miejsc. Jak przekonują pomysłodawcy, 
taki system jest doskonały dla osób, które nie po-
trzebują własnego samochodu na co dzień – jest 
to rozwiązanie tańsze niż zamówienie taksówki, 
a gdy podróż komunikacją zbiorową oznaczała-
by konieczność dwóch czy trzech przesiadek, to 
również atrakcyjną cenową w takim przypadku. 
W poniedziałek przedstawiciele władz samo-

rządowych z Trójmiasta oraz Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego podpisali list intencyjny w sprawie 
wdrożenia systemu wypożyczania samochodów 
miejskich. Dostarczeniem samochodów, kwestia-
mi związanymi z ich eksploatacją oraz sposobem 
ich wypożyczania zająć się mają prywatne przed-
siębiorstwa. Samorządy natomiast mają pomóc 
w koordynacji całego przedsięwzięcia oraz wy-
znaczyć miejsca postoju dla takich aut. 
Wprowadzenie systemu (usługa nazywa się car-
sharing) zainicjowały władze Gdyni, a włączyły 
się w to Gdańsk, Sopot, Wejherowo, Reda, Ru-
mia i Pruszcz Gdański. 
- Mamy kilka celów, do których chcemy dążyć, 
dotyczących nowoczesnych rozwiązań transpor-
towych – tłumaczy Bartosz Bartoszewicz, wice-
prezydent Gdyni. - Są to kwestie podnoszenia 
jakości życia, ekologii i zmniejszenia ilości samo-
chodów w miastach. Do 2020 roku chcemy stwo-
rzyć system miejskich, ekologicznych (bezemi-
syjnych) samochodów na obszarze od Pruszcza 
Gdańskiego, poprzez Trójmiasto, aż do Wejhe-
rowa. Będzie to alternatywa dla posiadania wła-
snego samochodu, jak również dla samochodów 
służbowych. Będzie to również uzupełnienie 
transportu zintegrowanego.

 – a PO CO?

Kupno 
samochodu

Zakup samochodu na własność wiąże się ze sporymi kosztami. 
Samorządy – wspólnie z partnerami biznesowymi – proponują inne 
rozwiązanie. Czy sprawdzi się i stanie się jednym z atrakcyjnych 
sposobów na przemieszczanie się po mieście?

TEKST: Rafał Korbut | ZDjĘcIA: materiały prasowe
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beaTa ruTkieWicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

- Korzyści jest wiele, jedną z naj-
ważniejszych jest ograniczenie 
emisji spalin. W Wejherowie 

mamy problem z czystością po-
wietrza, który spowodowany jest 
głównie piecami grzewczymi, ale 
też dużym ruchem samochodów 

osobowych. A samochody miejskie 
będą nisko- lub bezemisyjne. Poza 
tym dziś nie każdy potrzebuje sa-
mochodu na własność. Jest bardzo 
duża grupa osób, korzystających 

z auta sporadycznie. Dla nich było-
by to ułatwienie życia, bo posiada-
nie samochodu to dziś duży koszt. 
Następna rzecz to korki w mieście 
– przesiądźmy się na komunikację 
zbiorową i na samochody wypo-
życzane, a wtedy pewnie będzie 
się nam żyło lepiej. Dziś jeszcze 
nie wiemy, ile miałoby być tych 

samochodów, gdzie one będą stały 
i kiedy w Wejherowie system miał-
by zacząć działać. Musimy teraz to 

wszystko opracować.

krzyszTof 
krzeMiński,

 burmistrz Redy:

- Jesteśmy ważnym miastem 
w aglomeracji trójmiejskiej. 

Mieszkańcy od Pruszcza Gdań-
skiego aż po Wejherowo często 
nie rozróżniają, gdzie dokładnie 
jest granica pomiędzy jednym 

miastem a drugim, tworzymy jed-
ną metropolię. Dbając o naszych 

mieszkańców uczestniczymy 
w działaniach innych samorzą-

dów, poprawiających jakość życia. 
Car-sharing jest właśnie jednym 
z takich działań. Jako samorzą-
dy musimy opracować wspólną 
politykę cenową, koordynować 

działania związane z wypożycza-
niem takich aut i wyznaczeniem 

stref, gdzie samochód można 
wypożyczyć i odstawić, zająć się 

kwestiami związanymi z pro-
mocją tego projektu. Ważna jest 
zmiana naszej mentalności: cho-
dzi o wytłumaczenie ludziom, że 
nie trzeba wszystkiego mieć na 
własność, aby z tego korzystać. 
Taki trend da się zaobserwować 

na całym świecie.

PioTr 
WiTTbrodT, 

zastępca burmistrza Rumi:

- Nie mam wątpliwości, że ten 
projekt jest dzisiaj bardzo po-
trzebny na Pomorzu. Eksperci 
szacują, że samochód carsha-

ringowy zastępuje od 4 do 
10 samochodów prywatnych 

i dzięki temu znacznie przyczy-
nia się do ochrony środowiska. 
Co za tym idzie, zmniejszą się 

również korki, a więc i czas po-
trzebny na przebycie z punktu 

A do punktu B.
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PORSCHE 
PANAMERA 4S

Rok produkcji: 2009 r. 
Typ nadwozia: FASTBACK 
Przebieg: 179 300 km 
Rodzaj paliwa: BENZYNA 
Pojemność: 4806 cm3 
Moc: 400 KM

neTTo 154 400 Zł

Zadowolenie zarówno sprzedającego, 
jak i kupującego, wysoka kultura obsługi, 
dokładne - niezakłamane informacje o stanie 
pojazdów, estetyka miejsca – to główne cechy 
salonu sprzedaży samochodów mwmobile 
z Rumi.

Jacek Myszewski, właściciel marki mwmobile, doświadczenie 
w branży motoryzacyjnej zdobywał w Stanach Zjednoczonych, 
pracując w dziale sprzedaży dealera marki Dodge oraz w na-
szym kraju pod szyldem  marki Toyota. 
- Posiadając niezbędną wiedzę oraz kontakty w USA zostałem 
poproszony o pomoc w zakupie auta z Ameryki i tak zacząłem 
sprowadzać samochody zza oceanu – mówi Jacek Myszewski. 
- Początkowo dla znajomych; po pierwszym sprowadzonym 
aucie (w 2007 roku) przyszła kolej na drugi, trzeci, kolejny... 
I tak to wszystko się rozpoczęło. 
Po dwóch latach pan Jacek prowadził już własną działalność 
gospodarczą. W 2011 roku, dzięki życzliwości kilku znajomych, 
otworzył salon sprzedaży używanych aut w rodzinnej Rumi 
przy ul. Dąbrowskiego. Od tej pory firma stale się rozwija, zdo-
była zaufanie klientów i ugruntowała swoją pozycję na rynku.
- Zawsze wyznawałem dewizę, że najważniejsze w handlu jest 

zaufanie i uczciwość – podkreśla  Jacek Myszewski. Każdemu 
klientowi staramy się przekazać pełną wiedzę na temat samo-
chodu, który chcemy sprzedać. Nie uznaję ukrywania faktów 
po to, aby więcej zarobić. Szukając wyłącznie zysków finan-
sowych możemy nie zaznać tego co istotniejsze, mianowicie 
satysfakcji odwzajemnionej. Negocjujmy, pozwólmy zaoszczę-
dzić i dajmy zarobić – zaufajmy, że finalnie wszyscy będziemy 
zadowoleni. To nie tylko najlepszy, ale wręcz jedyny sposób 
na to, aby obie strony (zarówno kupujący jak i my, jako sprze-
dający) odczuwali przyjemność. Dla nas wspomnienie miło 
przeprowadzonej transakcji jest dużą siłą do dalszego działa-
nia. Pieniądze stają się wypadkową rzetelnego zaspokojenia 
potrzeb naszych klientów, a nie celem samym w sobie.
Salon mwmobile  prowadzi zarówno sprzedaż, finansowanie 
jak i skup samochodów. 
Sprzedaż własnego samochodu to czasami problem: brak cza-
su, nieznajomość jak przygotować opis, zdjęcia, gdzie i za jaką 
kwotę wystawić ogłoszenie, co istotnego zamieścić w treści, 
gdzie i kiedy przyjąć obcych – potencjalnych klientów, co jeśli 
chcieliby zakupić ratalnie… Co dalej?
- kto może pomóc? Tym właśnie my się zajmujemy. Możemy 
odkupić samochód lub przy braku kompromisu ceny przy-
jąć w komis. Co bardzo ważne, dbamy o własność naszych 
klientów, oferujemy całodzienną dyspozycyjność prezentacji 
pojazdu, posiadamy narzędzia sprzedaży jak ratalne systemy 
kredytów i leasingu, możliwości pozostawienia aut w rozlicze-
niu, wystawiamy faktury. A po sprzedaży klient/właściciel nie 
musi się obawiać o zapłatę. My chcemy oczywiście zarobić, ale 
uczciwie. I to jest największa sztuka – zdobyć zaufanie klien-
tów. Dziś z przyjemnością mogę powiedzieć, że od lat nam się 
to udaje.

ZBuDOwaNy 
Na ZaufaNiu 
i uCZCiwOśCi

Biznes

 ul. Dąbrowskiego 99     |     84-230 Rumia (k. Gdyni)     |      P o l a n d 
kom. +48 602 177 109      |     tel. +48 587 187 316      |     fax +48 587 106 133 

email: office@mwmobile.pl     |     www.mwmobile.pl
 U n I T e D  S T A T e S  C A R S  

e U R o P e A n  A U T o S

MERCEDES G 350

Rok produkcji: 2013 r. 
Typ nadwozia: TERENOWY 
Przebieg: 70 154 km 
Rodzaj paliwa: DIESEL 
Pojemność: 2987 cm3 
Moc: 211 KM

neTTo 249 900 Zł

MERCEDES 
CL 600 AMG V12

Rok produkcji: 2007 r. 
Typ nadwozia: COUPE 
Przebieg: 163 000 km 
Rodzaj paliwa: BENZYNA 
Pojemność: 5514 cm3 
Moc: 517 KM

bRUTTo 109 900 Zł
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Pierwsze z wydarzeń -  Dni M Performance organizowane 
w gdyńskim salonie BMW Zdunek – przyciągnęły przede 
wszystkim miłośników sportowych samochodów z biało-
niebieską szachownicą na masce. 
Podczas BMWi M Perfromance Days w BMW Zdunek każdy 
mógł zapoznać się z historią marki. A było o czym posłuchać, 
bo przecież BMW ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie 
w sportach motorowych. 
Prezentację poprowadzili Patryk Mikiciuk, dziennikarz mo-
toryzacyjny oraz Rafał Cieszyński, aktor i miłośnik sportów 
motorowych. Atrakcją podczas eventu była możliwość obej-
rzenia różnych modeli samochodów marki BMW, m.in. 430i 

xDrive Gran Coupé, 530i Touring, x5 M, M3, 430i xDrive Ca-
brio i innych. 
Drugim wydarzeniem motoryzacyjnego weekendu był Iv 
Prestiżowy Pokaz Zabytkowych Aut 2017, który odbył się 
w Sopocie tuż obok wejścia na molo. Można było podziwiać 
zabytkowe Jaguary, Porsche, BMW, Mercedesy i inne. 
Natomiast w Trójmieście (a w szczególności w Gdyni) po raz 
kolejny odbył się Babski Rajd. Jest to amatorski rajd kobiet. 
Warunkiem uczestnictwa załogi (kierowca i pilot) jest to, że 
za kierownicą musi zasiąść kobieta nie posiadająca licencji 
rajdowej. Wśród konkurencji znalazły się m.in. odcinki cza-
sowe, test Stewarta, troleje i konkurencja-niespodzianka.

WeeKend 
Z mOtOryZaCJą

BMW M Days, klasyki w Sopocie oraz Babski Rajd 
– to był wrześniowy weekend pełen prawdziwych, 
motoryzacyjnych atrakcji i emocji. 
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Z Wojciechem Stybor, pomysłodawcą i organizatorem 
Targów Motoryzacyjnych 3TM rozmawia Grzegorz Bryszewski. 

w jednym miejscu

WszystKie 
marKi

 ZDjĘcIA: materiały prasowe
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Najnowsza, dziewiąta z kolei edycja targów Motoryzacyj-
nych 3tM odbędzie się pod koniec października w Amber 
Expo. Wcześniejsze edycje miały miejsce we wrześniu. co 
zdecydowało o przeniesieniu terminu?

- Przesunięcie terminu imprezy da nam większe moż-
liwości organizacyjne, będziemy więc mogli zaprosić 
ciekawych wystawców i pokazać atrakcyjne premie-
ry samochodowe. Tym bardziej że tak wielka impreza 
organizowana jest właściwie do ostatniego momentu. 
Jeszcze inną zaletą zmiany terminu targów mogą doce-
nić odwiedzający, którzy przyjadą do nas w celu wybo-
ru samochodu, od października pojawiają się przecież 
atrakcyjne wyprzedaże u dealerów.

 
Kim są wystawcy?

- Wystawcami są przede wszystkim dealerzy samocho-
dów osobowych i dostawczych. Spodziewamy się ich 
około 50. Staramy się poszerzać zakres naszych targów 
i uzupełniać bogata ofertę wystawców o asortyment  
uzupełniający, ścisłe związane z branżą motoryzacyjną.
To jedna z niewielu imprez targowych, na których poja-
wiają się również samochody dostawcze do 3,5 tony. Nie 

walczymy o wielkie firmy.  Chcemy dotrzeć do klientów 
detalicznych oraz do małych i średnich przedsiębiorców.  
Uważamy ze rynek małych samochodów dostawczych 
jest bardzo rozwojowy.
Prawda jest taka, że wspólnie z wystawcami budujemy 
tę imprezę. Tym bardziej dziękuję za zaufanie wszystkim,  
którzy tworzą to niezwykle wydarzenie ze mną, zwłasz-
cza, że dla każdego z nich to duży wysiłek. Nie tylko fi-
nansowy, ale również organizacyjny. Osoby zwiedzające 
nasze targi tradycyjnie będą mogły usiąść za kierownicą 
prawie każdego samochodu. Tutaj muszę podkreślić, że 
nasze hasło "wszystkie marki w jednym miejscu" wciąż 
jest aktualne.

 
W ubiegłym roku targom 3tM towarzyszyła widowisko-
wa rywalizacja driftowozów. Będziecie kontynuowali to 
wydarzenie?

- Tym razemskupimy się na mojej autorskiej koncep-
cji prezentacji nowości samochodowych. W głównym 
miejscu targów pojawi się scena stylizowana na ring – 
3TM Ring, gdzie w ciekawej i atrakcyjnej oprawie będą 
prezentowane najlepsze samochody. 
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Do współpracy zaprosiliśmy osoby  dla których moto-
ryzacja nie ma tajemnic, to ich pasja i życie. Na scenie 
i poza nią damy możliwość spotkania  się z: Karoliną Pi-
larczyk, Rafałem Jemielitą, Kubą Bielakiem czy Jarosła-
wem Maznasem. 
Staramy się łączyć statyczną wystawę samochodów 
z elementami dynamicznymi. Targi muszą być wydarze-
niem, musi się dziać coś ciekawego z punktu widzenia 
odbiorcy. Zwiedzający nie tylko będą mogli porównać 
w jednym miejscu prawie wszystkie, dostępne na rynku 
marki i modele samochodów, ale też przeżyć coś wyjąt-
kowego. To wymaga odpowiedniej oprawy , nad którą 
ciągle pracujemy. Staramy się słuchać zarówno rynku 
i jego potrzeb, jak również uwag i pomysłów naszych 
gości.
Zmieni się także dostępność targów, w najnowszej edy-
cji planujemy targi trzydniowe, od piątku do niedzieli. 
Podejrzewamy, że właśnie piątek będzie dniem ideal-
nym dla klientów biznesowych, którzy będą mogli się 
spotkać ze swoimi partnerami i wziąć udział w profesjo-

nalnej konferencji, którą organizujemy z pismem bran-
żowym "Menadżer floty". 

 
Słyszałem, że w ramach targów odbędzie się także cieka-
wa inicjatywa charytatywna?

- To prawda. Jak co roku będziemy współpracować z Klu-
bem Motocyklowym Lotor, którego członkowie  będą 
zachęcali do oddawania krwi w ramach akcji MOTOSER-
CE.  Na terenie targów, jak co roku, pojawi się specjalny 
autobus, mobilny punkt poboru krwi.

jakich jeszcze atrakcji mogą spodziewać się odwiedzający 
tegoroczną imprezę? 

- Nie zapomnieliśmy o wyborze Samochodu Targów, 
tym razem o wyniku głosowania, oprócz naszych juro-
rów, będą mogli także zadecydować zwiedzający.
Na tegoroczną edycję mamy jeszcze kilka fajnych po-
mysłów. Nie zdradzamy wszystkiego. Zapraszamy do 
odwiedzin naszego wyjątkowego wydarzenia, jestem 
przekonany, że będzie to dobrze spędzony czas.
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Nowy odtwarzacz audio
Marka Sony wprowadziła na rynek nowy od-
twarzacz Walkman® z serii ZX: NW-ZX300. 
Urządzenie jest wyposażony w symetryczne 
wyjście audio, wzmacniacz S-Master HX™ oraz 
system obsługi stworzony przez melomanów 
dla melomanów. Wyróżnia go doskonała 
jakość i wrażenia przy słuchaniu. Producent 
zaznacza, że długi czas pracy akumulatora, 
smukła sylwetka i mała waga sprawiają, że 
urządzenie doskonale spisze się w roli odtwa-
rzacza muzycznego w każdym miejscu.

Samsung Gear Sport i Gear Fit2 Pro, najnowsze 
urządzenia ubieralne firmy Samsung, zyskały 
dostęp do platformy Speedo On. W połączeniu 
z wodoodpornością do 5 ATM i do głębokości 
50 metrów, Gear Sport i Gear Fit2 Pro stają się 
one niemal idealnymi urządzeniami dla osób 
uprawiających pływanie.
Gear Sport to  smartwatch z funkcjami pre-
mium, z kolei Gear Fit2 Pro jest ergonomiczną 
opaską do śledzenia aktywności fizycznej, po-
zwalającą na ciągłe monitorowanie tętna i wy-
posażoną we wbudowany odbiornik GPS. 
Oba urządzenia ubieralne firmy Samsung ofe-
rują dostęp do aplikacji Speedo On, służącej do 
monitorowania aktywności pływackiej. Umożli-
wia ona łatwe śledzenie najważniejszych para-
metrów, w tym: liczby przepłyniętych długości 
basenu, czasu przepłynięcia jednej długości 
i stylu. Dane ze Speedo On są zgodne z Sam-
sung Health, kompleksową platformą firmy 
Samsung, która zapewnia użytkownikowi szer-
szy obraz informacji o jego zdrowiu i kondycji 
fizycznej.

wODOODPOrNe 
urZąDZeNia 
uBieralNe

Uniwersalny 
pilot
Na rynku pojawił się Sam-
sung Smart Control, czyli 
uniwersalny pilot do ob-
sługi wielu różnych urzą-
dzeń podłączonych do 
telewizora. W nowej linii 
QLED TV pilot Smart Control 
potrafi sterować telewizorem, dekoderem, soundba-
rem, odtwarzaczem Blu-ray czy konsolą. Producent 
podkreśla, że zarządzanie domowym centrum roz-
rywki jeszcze nigdy nie było tak szybkie i łatwe. Pilot 
po sparowaniu z wybranym sprzętem – telewizorem, 
soundbarem, dekoderem odtwarzaczem Blu-ray czy 
konsolą – może swobodnie sterować urządzeniami. 

 
Marka Samsung wprowadziła na rynek 
trzy nowe monitory przeznaczone dla 
profesjonalistów: CH89 (34-calowy mo-
del o zakrzywionym ekranie), CH80 (27-
calowy o zakrzywionym ekranie) i SH85 

(23,8- i 27-calowe modele o płaskich ekra-
nach). Najnowsze monitory wyposażone 
są w interfejsy USB typu C, zapewniające 
bezproblemową łączność, zoptymalizowa-

ną przejrzystość i niesamowite odwzorowa-
nie barw w rozdzielczościach ultra WQHD 
(CH89), Full HD (CH80) i WQHD (SH85), a tak-
że bezramkową obudowę.

Monitory dla 
profesjonalistów

Miniaturowy 
aparat
Firma Sony ogłosiła, że w jej 
ofercie pojawi się aparat nowe-
go rodzaju, który daje zupełnie 
nowe możliwości rejestracji ob-
razu i pozwala korzystać z szero-
kiego wachlarza niedostępnych dotąd 
środków wyrazu. Producent podkreśla, że model RX0 łączy 
znakomitą jakość obrazu, będącą znakiem rozpoznawczym 
serii Sony RX, z zawansowanymi możliwościami fotografo-
wania i filmowania. A wszystko to w wytrzymałej obudowie 
o bardzo małych wymiarach.






