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Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a w związku 
z tym też czas podsumowań. O ocenę ostatnich mie-
sięcy poprosiliśmy firmy, które na pomorskim rynku 
z sukcesem działają już od dłuższego czasu. Przedsta-
wiciele popularnych przedsiębiorstw pokusili się nie 
tylko o podliczenie zysków i strat, ale też przedstawili 
cele, których osiągnięcie będzie dla nich priorytetem 
w 2018 roku. 

Podsumowania dominują w 57. numerze Expressu 
Biznesu. O ocenę dotychczasowych osiągnięć pokusił 
się między innymi prezes Pruszczańskiego Przedsię-
biorstwa Ciepłowniczego PEC – spółki, która w tym 
roku obchodzi 25-lecie istnienia. Jubileusz świętuje 
też Port Gdynia, na morskiej mapie  Europy funkcjo-
nujący już od 95 lat. 

Systematycznie staramy się też prezentować aktualne 
informacje ze świata nauki, gospodarki i biznesu. Stąd 
między innymi w listopadowym numerze przybliżamy 
Czytelnikom inwestycje, które realizowane są na trój-
miejskich uczelniach. Dodatkowo poruszamy sprawę 
ograniczenia handlu w niedzielę i relacjonujemy galę 
wręczenia Pomorskich Nagród Rzemiosła. 

Nieodłączną częścią Expressu Biznesu jest kącik Li-
festyle. To doskonałe miejsce do tego, aby skupić się 
na wyborze bożonarodzeniowego prezentu. Jeszcze 
za wcześnie na zaprzątanie głowy Świętami Bożego 
Narodzenia? Pomyśl o zainwestowaniu w sztukę. Za-
chęca do tego Walerij Pryżkow.

Życzymy przyjemnej lektury.

Piotr Ruszewski
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Panelistami debaty, która została 
zorganizowana w Strefie Inspiracji/
Galerii Wnętrz City Meble w Gdańsku 
byli-dr Dariusz Wieczorek z Wydziału 
Zarządzania UG, Marek Lewandowski, 
rzecznik Komisji Krajowej NSZZ „Soli-
darność”oraz Marek Theus, przedsię-
biorca i właściciel sklepów Merkus. 
Według Marka Lewandowskiego, 
rzecznika KK NSZZ „S”, wielu z pra-
cowników jest zmuszanych do pracy 
w niedzielę. Związkowiec zaznaczał, 
że możliwości robienia zakupów 
w ten dzień jest wygodna dla konsu-

DEBATA 
O NIEDZIELNYM 
HANDlU

Jakie będą konsekwencje 
gospodarcze wprowadzenia 
ustawy o ograniczeniu handlu 
w niedzielę? Odpowiedź na 
to pytanie próbowali znaleźć 
paneliści debaty „Zakaz handlu 
w niedzielę - co oznacza dla 
gospodarki?” zorganizowanej 
przez Pomorski Klub Biznesu.

menta, ale odbywa się kosztem po-
nad miliona pracowników handlu. 
Panelista przywołał także euro-
pejskie przykłady i podkreślał, że 
w dziewięciu krajach unijnych obo-
wiązuje albo całkowity zakaz, albo 
ograniczenie handlu w niedzielę.
Inny panelista – przedsiębiorca 
i właścicel sieci sklepów Merkus, 
Marek Theus przyznał, że jest 
zwolennikiem zakazu. Podczas 
debaty podkreślił również, że po-
parcie dla ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedzielę podziela aż 
95 procent osób zatrudnionych 
w jego sklepach.
Przedsiębiorca przywołał sytuację 
z połowy lat 90., gdzie jego sieć 
zadecydowała o otwarciu sklepów 
w niedzielę i tłumaczył, że decyzja 
nie była spowodawana chęcią zysku 
ale bardziej wymogiem dostosowa-
nia się do konkurencji, która również 
otwierała sklepy w niedziele.
Trzeci z panelistów – doktor Da-
riusz Wieczorek z UG tłumaczył, że 
jest za wprowadzeniem ogranicze-
nia handlu z przyczyn społecznych, 
ale według niego zmiana powinna 
być rozłożona w czasie. Najlepiej 
na co najmniej pięć lat.
Magazyn Express Biznesu objął Pa-
tronatem Medialnym debatę PKB.

TEKST: PKB
ZDJĘCIE: Rafał Laskowski

W Trójmieście jest wiele inicjatyw spotkań networkingowych, gdzie przedsię-
biorcy mają okazję poznać się i dowiedzieć, w czym pomagają swoim klientom. 
„Biznes po Kaszubsku” to spotkania  gdzie mówi się i tradycji  w życiu i biznesie. 
Organizatorom zależy na tym, aby przedsiębiorcy poznawali się w pryzmacie 
swoich wartości, pasji i zainteresowań, aby pokazywali „ludzką twarz” biznesu. 
IV edycja spotkania ”Biznes po Kaszubsku” odbyła się 16 listopada w Hotelu 
Olimp w Wejherowie. Licznie obecni przedsiębiorcy, na początku trochę nie-

śmiało, w miarę trwania spotkania z co raz  większą otwartością, rozmawiali o tym co jest dla nich 
w życiu najważniejsze. Zawarte znajomości zapewne przerodzą się w trwałe i serdeczne relacje.
Wartym podkreślenia jest również to, że zebrane środki zostały przekazane na Fundację Wspólnoty 
Burego Misia z Nowego Klincz k/ Kościerzyny i Pomorskie Hospicjum dla Dzieci z Gdańska.

Biznes po 
Kaszubsku



Niedozwolone 
witryny 

sklepowe?

O ZAKAZiE REKLAMy ALKOHOLU i REGULACJACH PRAWNyCH W tEJ SPRAWiE 
Z MECENASEM RySZARDEM StOPA, WłAśCiCiELEM SiECi KANCELARii RADCy 

PRAWNEGO RySZARD StOPA ROZMAWiA RAfAł KORBUt.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Czy w Polsce reklama alkoholu jest dozwolona?
- W naszym kraju, co do zasady obowiązuje całkowity zakaz reklamy i promocji 
napojów alkoholowych. Dozwolone przypadki wskazane zostały w ustawie o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyjątek może stanowić 
reklama i promocja piwa, a także reklama i promocja napojów alkoholowych we-
wnątrz pomieszczeń hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących 
wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych. Tak samo kształtuje się sytuacja re-
klamy na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jednym z elementów definicji re-
klamy alkoholu jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów 
alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych. Wykładnia tego pojęcia 
budzi poważne wątpliwości w praktyce. W związku z tym pojawiły się problemy 
z ekspozycjami sklepowymi, bowiem niejednokrotnie w witrynach sklepowych, 
szczególnie przed świętami, zobaczyć można wystawy, na których prezentowane 
są butelki z wysokoprocentowymi alkoholami. Powstaje więc pytanie, czy takie 
działania należy poczytywać jako niedozwolone.

- Należy więc uznać, że żaden alkohol wysokoprocentowy nie może znajdować 
się w witrynie sklepowej?

- W sprawie tej wypowiedziały się sądy administracyjne, przyjmując szerokie ro-
zumienie pojęcia reklamy i promocji alkoholu. Oznacza to, że w praktyce przyjmu-
je się prymat publicznego charakteru i możliwości trafienia do nieograniczonego 
kręgu osób. Z regulacji prawnych wynika wprost, że reklamą napojów alkoholo-
wych jest każda rozpowszechniana publicznie informacja, z wyjątkiem informacji 
używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się 
produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi. W judykaturze 
przyjęto pogląd o bezwzględnym charakterze zakazu reklamy napojów alkoholo-
wych, tak więc słuszne jest przyjęcie, iż umieszczenie w witrynie sklepu butelek 
alkoholu wysokoprocentowego może być uznane za reklamę. Taka ekspozycja 
widoczna jest dla każdego, kto przechodzi obok danego sklepu. W ten sposób 
następuje rozpowszechnienie znaków towarowych napojów alkoholowych kon-
kretnych producentów, o charakterze publicznym, a to jest już uznawane za dzia-
łanie niedozwolone.

- Jakie w praktyce oznacza to konsekwencje dla właścicieli sklepów?
- Z pewnością ujemne konsekwencje poniosą właściciele sklepów, w których taka 
witryna powstanie. Z reguły zaczyna się od kontroli przeprowadzanej przez or-
gan, który wydał zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Kolejno, jeśli zostaną zauwa-
żone nieprawidłowości, w tym przypadku, widoczne z zewnątrz znaki towarowe 
producentów alkoholi, to organ może nałożyć na takiego przedsiębiorcę, który 
wbrew przepisom Ustawy prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych, 
karę grzywny. Kary te nie są małe, bowiem sięgać mogą do 500 000 złotych. 
Co więcej, zgodnie z art. 18 wspomnianej Ustawy organ, który wydał zezwolenie 
na sprzedaż napoi alkoholowych, posiada kompetencję do cofnięcia zezwolenia, 
w przypadku naruszenia przez przedsiębiorcę zasad i warunków jego sprzedaży. 
W obliczu tak ukształtowanego orzecznictwa i poglądów doktryny oznacza to, że 
jeżeli organ kontrolujący sklep zauważy, że w witrynie sklepowej, prezentowane 
są znaki towarowe producentów napojów alkoholowych, nie tylko ukaże naru-
szającego zasady reklamy przedsiębiorcę, ale może także pozbawić go zezwo-
lenia na sprzedaż. Ponadto jako dalszy skutek uznania działań przedsiębiorcy 
za niedozwoloną reklamę, należy uznać nałożenie na niego opłaty w wysokości 
10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, łącznie we wszyst-
kim płynącymi z tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów podatkowych. 
W przypadku większych naruszeń możliwe będzie również stosowanie odpo-
wiednio przepisów karno-skarbowych.
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Z regulacji prawnych wynika wprost, że reklamą 
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Pod koniec października zakończyły się Dni Austrii Gdańsk – Sopot – Gdynia 2017. 
Wydarzeniem głównym była konferencja Design in Mobility – design w mobilno-
ści, która została zorganizowana w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, 
w Centrum Design w Gdyni. W trakcie spotkania przedstawiciele Austrii, Włoch 
i Polski wymienili się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami w zakresie mobilności 
elektrycznej pojazdów dwukołowych oraz w artystycznych projektach samocho-
dowych. Atrakcyjnym i widowiskowym punktem spotkania była prezentacja nowo-
czesnych i nowatorskich samochodów i motocykli. Dnii Austrii miały takze wymiar 
kulturalny – zaprezentowano wystawy polskich i austriackich artystów, zorganizo-
wano koncert basisty Juan García-Hereros, Kolumbijczyka o indiańskich korzeniach, 
żyjącego w Austrii; miało miejsce także spotkanie filmowe dla młodzieży z Pawłem 
Huelle, który opowiedział m.in. o swoich korzeniach austriackich. 
Nowym akcentem wydarzenia był Austriacki Tydzień Kulinarny, w ramach którego 
trzy gdańskie restauracje przygotowały specjalne menu, które inspirowane było 
austriacką kuchnią.

TRóJMIEJSkIE 
DNI AuSTRII
To był miesiąc spotkań ze sztuką, muzyką, biznesem, 
filmem i literaturą, a także z kulinariami. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Olga Kharina
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To był cały dzień wypełniony prelekcjami, warsztatami 
i networkingiem dla pomorskich przedsiębiorców. W środę 15 
listopada w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym miała 
miejsce trzecia edycja Akademii Przedsiębiorczości. Oferta 
wydarzenia kierowana była do właścicieli małych i średnich 
przedsiębiorstw, przedsiębiorców, pracodawców i kadry 
kierowniczej.  Uczestnicy Akademii Przedsiębiorczości wysłuchali 
ponad 10 prelekcji z pięciu bloków tematycznych: motywacja 
i rozwój osobisty, marketing i sprzedaż, zarządzanie firmą 
i pracownikami, nowe technologie oraz finanse i podatki w firmie. 
W ramach wydarzenia zorganizowano także sesje moderowanego 
networkingu, uczestnicy mogli również korzystać z oferty stoisk 
wystawienniczych i konsultacyjnych. Organizatorem wydarzenia 
była Fundacja Akademia Przedsiębiorczości, magazyn Express 
Biznesu objął Patronat Medialny nad akademią.

Spotkanie 
dla przedsiębiorców

Olivia Business Centre była gospodarzem konferencji techno-
logicznej dla biznesu. Tematem drugiego w tym roku spotkania 
było bezpieczeństwie sprzętu IT i danych. W ramach spotkania  
podpowiadano sposoby udostępniania i zabezpieczenia informacji, 
wskazywano podstawowe błędy bezpieczeństwa i przedstawiono 
rozwiązania  firmy Microsoft, takie jak: Azure Backup, OneDrive, 
Office365 (Grzegorz Ostrowski, Chief Technology Officer Netz), 
omówiono także bezpieczeństwo IT dla rozwiązań opartych o pro-
cesory Intel Core (Maciej Garbień, Intel).  Ireneusz  Ziomkowski 
(Netz Data) opowiedział uczestnikom spotkania o  Spektrum – no-
woczesnym systemie umożliwiającym elektroniczny obieg doku-
mentów a Tomasz Palak (Profit Plus) poruszył wyjątkowo aktualny 
temat RODO (europejskie rozporządzenieo ochronie danych 
osobowych). Radca prawny w swoim wystąpieniu mówił o tym, co 
tak naprawdę się zmieni po wprowadzeniu ROOD i wyjaśniał, czy 
rzeczywiście czeka nas rewolucja w ochronie danych osobowych 
i milionowe kary? Organizatorem spotkania była firma Netz, maga-
zyn Express Biznesu został Patronem Medialnym konferencji.

Bezpieczeństwo 
danych na konferencji
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rekrutacja, 
jeszcze nie byłojakiej

KiLKUtyGODNiOWA KAMPANiA iNfORMACyJNA W MEDiACH, KiLKUSEt CHętNyCH Z CAłEJ 
POLSKi, A tAKżE KiLKADZiESiąt GODZiN ROZMóW ORAZ tESty MALARSKiE, tAK POKRótCE 
PRZED NiEMAL CZtEREMA LAty WyGLąDAłA REKRUtACJA KANDyDAtóW DO PRACy PRZy 

PRODUKCJi fiLMOWEJ LOviNG viNCENt PROWADZONA PRZEZ GDAńSKi URZąD PRACy.

TEKST: GuP  | ZDJĘCIA: materiały prasowe twórców filmu Loving Vincent
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Od października 2017 na ekranach kin możemy 
podziwiać efekty niezwykle interesującej, ale 
i mozolnej pracy kilkudziesięciu malarzy-gra-
fików wyłonionych dzięki współpracy urzędu 
i studia filmowego Breakthru Films . 
„Twój Vincent” to pierwsza pełnometrażowa ani-
macja malarska składająca się z aż 65 tys. klatek 
namalowanych przez ponad 100 malarzy, wy-
reżyserowana przez Dorotę Kobielę i Hugh We-
lchmana. Kobiela i Welchman są również (wraz 
z Jackiem Dehnelem) współautorami scenariu-
sza. Film wyprodukowały polska firma BreakTh-
ru Films, wspólnie z którą Gdański Urząd Pracy 
rekrutował malarzy oraz brytyjska Trademark 
Films. Film, który jest biografią Vincenta van Go-
gha, przywołuje na ekran jego malarstwo, a jed-
nocześnie opowiada o życiu artysty, pełnym pasji 
ale też dramatów oraz o jego tajemniczej śmierci. 
Bardzo mnie cieszy, że twórcy tak wspaniałej 
produkcji, jaką jest Loving Vincent zwrócili się do 
nas z prośbą o wsparcie tego niezwykłego pro-
jektu. Wiedzieliśmy, że będzie to rekrutacja, jakiej 
w Trójmieście, a w zasadzie to i w całej Polsce 
jeszcze nie było. Nasza kilkumiesięczna współ-
praca z BreakThru Films zaowocowała nie tylko 
rekrutacją malarzy-animatorów, ale także wspar-
ciem finansowym w ramach szkoleń i stypendiów 
dla ich uczestników. To dla nas wyraźny sygnał, 
że wiele uznanych marek zarówno w Polsce, jak 
i na świecie widzi w nas skutecznego partnera 
HR - wyjaśnia Roland Budnik, dyrektor Gdań-
skiego Urzędu Pracy.
Ze względu na niepowtarzalność techniki, w ja-
kiej powstawał film, a także unikatowe umiejęt-
ności, które musieli posiadać graficy-malarze 
zatrudnieni przy pracy w filmie,  konieczne było 
przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia 
dla wszystkich zrekrutowanych kandydatów. 
Wiedzieliśmy, że rekrutacja malarzy do tego 
przedsięwzięcia będzie dużym wyzwaniem. 

Z jednej strony ze względu na innowacyjność 
sposobu malowania i związane z tym umiejętno-
ści kandydatów, a z drugiej niemałą liczbę poten-
cjalnych kopistów. Tak trafiliśmy do Gdańskiego 
Urzędu Pracy, z którym współpraca dała efekt 
nie tylko dobrze skoordynowanej i skutecznej re-
krutacji, ale także wsparcia nas innymi formami 
oferowanymi przez Urząd - wyjaśnia Sean Bob-
bit, CEO Breakthru Films.
Dzięki wspólnym działaniom Gdańskiego Urzędu 
Pracy oraz studia filmowego Breakthru Films uda-
ło się nie tylko przygotować szkolenia od strony 
praktyczno-teoretycznej, ale też w całości sfinan-
sować je ze środków Gdańskiego Urzędu Pracy 
dla kandydatów zarejestrowanych w urzędzie. 
W ramach zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę za-
równo w zakresie animacji malarskiej, jak i prak-
tycznego tworzenia kopii malarskich obrazów van 
Gogha na stanowiskach PAWS utworzonych spe-
cjalnie pod produkcję filmu. Dzięki tak wszech-
stronnemu podejściu do rekrutacji udało się nie 
tylko znaleźć odpowiednich kandydatów, ale do-
datkowo "wyposażyć" ich w bardzo specjalistycz-
ne umiejętności, niespotykane dotąd na rynku.
W całym projekcie udział wzięło aż 125 malarzy 
z całego świata, którzy przyjechali do specjalnie 
przygotowanych studiów filmowych w Polsce 
oraz Grecji, aby zrealizować niezwykłe zadanie, 
jakim było oddanie ostatnich kilku dni życia Van 
Gogha. Twórcy filmu „Twój Vincent” pozwolili 
sztuce w nietypowy sposób opowiedzieć praw-
dziwą historię Vincenta van Gogha. Cały projekt 
został nakręcony najpierw jako typowy film ak-
torski, a następnie ręcznie przemalowany przez 
malarzy w formie pojedynczych klatek. Efekt 
końcowy to połączenie gry aktorskiej i kunsztu 
malarskiego animatorów, którzy wszystkie po-
stacie odtworzyli za pomocą farby olejnej. W fil-
mie występują znani aktorzy, doskonale odpo-
wiadający portretowanym przez nich postaciom.

W ramach zajęć 
uczestnicy zdobywali 
wiedzę zarówno 
w zakresie animacji 
malarskiej, jak 
i praktycznego 
tworzenia kopii 
malarskich obrazów 
van Gogha na 
stanowiskach 
PAWS utworzonych 
specjalnie pod 
produkcję filmu.



Jak się mają 
pomorskie 

marki?
CZy tO Był DOBRy ROK DLA ZNANyCH i POPULARNyCH POMORSKiCH fiRM? Z JAKiMi 
WyZWANiAMi MUSiAły Się ZMiERZyć POMORSKiE fiRMy i W JAKiM NAStROJU 

PRZyWitAJą 2018 ROK? OtO WyNiKi NASZEJ SONDy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: Freepik.com
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Wzrosty sprzedaży, innowacyjne pro-
dukty czy też rozwój na rynkach europej-
skich. Pomorskie firmy, z którymi rozma-
wialiśmy wyjątkowo optymistycznie oce-
niają 2017 rok pod kątem biznesowym. 
W przypadku producenta stolarki okien-
no-drzwiowej, firmy Drutex S.A z Bytowa 
już teraz można podejrzewać, że firmie 
uda się zakończyć rok z dwucyfrowym 
wzrostem wielkości sprzedaży, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. Firmie udało się 
zwiększyć udziału w rynku i zdobyć no-
wych klientów w takich krajach jak USA, 
Meksyk czy też Australia.

 
CO ByłO naJwięKsZym 

wyZwaniem?
 
Leszek Gierszewski, prezes Drutex SA 
tłumaczy, że właśnie jako wyzwanie 
można było określić próbę nadążenia za 
rosnącym popytem na produkty firmy. 
- Wydaje się, że dynamiczny wzrost zain-
teresowania naszą stolarką przerósł na-
sze oczekiwania. Potencjał produkcyjny 
pozwalający na produkcję do 7000 okien 
dziennie to już za mało – podkreśla szef 
bytowskiej firmy.
Pozytywnie na temat bieżącego roku wy-
powiadają się także przedstawiciele spółki 
odzieżowej LPP SA, która ma swoimi port-
folio pięć marek - Reserved, House, Cropp, 
Mohito, Sinsay.
- Mijający 2017 był dla nas rokiem pełnym 
wyzwań, ale i sukcesów – podkreśla Prze-
mysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu 
i dyrektor finansowy LPP. - Jednym z klu-
czowych założeń strategicznych, które zre-
alizowaliśmy to dalsza ekspansja na nowe 
rynki zagraniczne – do Wielkiej Brytanii, na 
Białoruś czy do Serbii. Poza tym śmiało moż-
na powiedzieć, że 2017 upłynął u nas pod 
hasłem dynamicznegoe-rozwoju, ponieważ 
rosnący udział sprzedaży e-commerce LPP 
wiązał się nie tylko z wejściem na nowe ryn-
ki jak choćby w ostatnich tygodniach otwar-
ciem w Rosji, ale i ze wzrostem powierzchni 
magazynowych na obsługę tego kanału. 
Mijający rok pozytywnie ocenia także inna 
odzieżowa i pomorska marka, Patrizia Aryton. 
- Rok 2017 jest dobrym rokiem dla naszej 
marki. Notujemy stabilny wzrost sprzedaży. 
Udało nam się zrealizować plan działania 
optymalizacji kosztów w poszczególnych 
działach w organizacji co przekłada się na 
wzrost efektywności firmy.

ROZwóJ i innOwaCJa
 
Dla firmy LPP przełomowym momentem 
było pojawienie się marki Reserved na lon-
dyńskim Oxford Street oraz uruchomienie 
sprzedaży internetowej na rynku brytyjskim 
- Lokalizacja ta jest dla nas oknem na świat 
mody, które co roku odwiedzane jest przez 
setki milionów turystów. Wcześniej salon 
Reserved w najnowszym koncepcie sprze-
dażowym „Open to public” pojawił się w cen-
trum Berlina. Debiutując z flagową marką 
LPP na prestiżowych ulicach handlowych 
Europy realizujemy nasze globalne aspi-
racje – tłumaczy Przemysław Lutkiewicz, 
Dla Drutexu przełomowym momentem było 
natomiast wprowadzenie na rynek nowe-
go, interaktywnego okna pozwalającego 
na prezentację treści multimedialnych. 
- Stworzyliśmy pierwsze inteligentne okno, 
które poza swoimi standardowymi funkcja-
mi oferuje możliwość oglądania telewizji, 
korzystania z Internetu i pracy na panelu 
bezdotykowym. Swoim innowacyjnym roz-
wiązaniem Drutex wpisuje się w światowy 
trend rozwiązań z zakresu IoT (Internet of 
Things) – zaznacza Leszek Gierszewski

 
miliaRd ZłOtyCh PRZyChOdu?

 
Bytowski Drutexw przyszłym roku bę-
dzie głównie budował. Firma zaplanowała 
nowe inwestycje w potencjał produkcyj-
ny, nowoczesne technologie, innowacyj-
ne produkty. Inwestycje będą na pewno 
kosztowe, ambitne plany mogą nato-
miast oznaczać astronomiczne zyski. 
- Jak zawsze mamy ambitne plany i zakła-
damy kolejne dynamiczne wzrosty. Wszyst-
ko wskazuje na to, że nam się to uda. Kie-
dyś zadeklarowałem, że w roku 2018/2019 
powinniśmy osiągnąć miliard złotych przy-
chodu i wierzę, że nam się to uda – podkre-
śla Leszek Gierszewski, prezes Drutex SA. 
Optymistycznie patrzy w przyszłość także 
kosmetyczna firma Ziaja.
- Naszym wyzwaniem na rok 2018 jest dal-
sze umacnianie wysokiej świadomości mar-
ki Ziaja oraz pozyskiwanie nowych klientów 
na rynku polskim, oraz poza granicami kraju. 
Planujemy również dalsze inwestycje w in-
frastrukturę produkcyjną oraz rozwój oferty 
– informuje Joanna Kowalczuk, kierownik 
działu marketingu Ziaja Ltd.
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AnnA Pestilenz,
właścicielka Hotelu Szafir 

w Jastrzębiej Górze

- Rok 2017 był rokiem 
trudnym dla branży ho-
telarskiej w miejscowo-

ściach nadmorskich. Po-
goda nie sprzyjała sprze-
daży miejsc wakacyjnych. 

Jednak nam udało się 
uzyskać wzrost przy-

chodów dzięki analizom 
rynkowym oraz skutecz-
nej sprzedaży. Niemały 

wpływ na to miała także 
rozpoznawalna marka 

Hotelu Szafir.

JoAnnA KowAlczuK,
kierownik działu marketingu 

Ziaja Ltd:

- W 2017 roku sprzedaż pro-
duktów ze znakiem Ziaja 

będzie wyższa w stosunku do 
roku poprzedniego. Rozwój 
firmy nieustannie opiera się 

na konsekwentnie realizowa-
nej strategii,inwestowaniu w 
infrastrukturę produkcyjną, 
laboratoryjną i magazynową, 

rozbudowie dystrybucji i stałej 
obserwacji potrzeb klientów. 

Rozszerzyliśmy ofertę we 
wszystkich kategoriach: ko-

smetyki, dermokosmetyki ziaja 
med, kosmetyki profesjonalne 
ziaja pro, preparaty lecznicze.

RyszARd cieRocKi,
prezes firmy Patrizia Aryton

- Rok 2017 jest dobrym 
rokiem dla naszej marki. 
Notujemy stabilny wzrost 
sprzedaży. Udało nam się 
zrealizować plan działa-

nia optymalizacji kosztów 
w poszczególnych działach 

organizacji co przekłada 
się na wzrost efektywności 
firmy. Skupiamy się przede 
wszystkim na rozwoju pro-
duktu oraz skutecznym po-
zyskiwaniu nowych klien-

tów oraz umacnianiu swojej 
pozycji na rynku.

Trudny 
rok

rozszerzona 
oferTa

To był 
świeTny rok
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leszeK GieRszewsKi, 
prezes Drutex SA

- Trudno podsumowywać 
rok 2017, kiedy jeszcze się nie 
zakończył. Tak się składa, że 
w przypadku branży stolar-
ki okienno-drzwiowej trzeci 
i czwarty kwartał to okresy 

kluczowe pod względem biz-
nesowym. Na pewno jednak 

możemy już dziś potwierdzić, 
że będzie on po raz kolejny 
lepszy od minionego 2016 
roku. Planujemy zakończyć 
bieżący rok z dwucyfrowym 

wzrostem wielkości sprzedaży, 
zarówno w kraju, jak i za gra-
nicą. Rośniemy w siłę, zwięk-
szamy udziały w rynku, zdo-

bywamy nowych Klientów, nie 
tylko w Europie, ale również 
USA, Meksyku czy Australii.

PRzemysłAw 
lutKiewicz,

wiceprezes zarządu 
i dyrektor finansowy LPP

- Oprócz rozwoju segmentu 
sklepów tradycyjnych, dru-
gim filarem wzrostu grupy 
ma być sprzedaż interneto-
wa. Co roku notujemy 100-

procentowy wzrost sprzedaży 
e-commerce, dlatego jesteśmy 

przekonani o sukcesie tych 
działań. W roku 2018 chcemy 
rozpocząć sprzedaż interne-
tową w czterech kolejnych 

krajach: Bułgarii, Chorwacji, 
Serbii i Słowenii. Planujemy 
dalszą ekspansję sieci trady-
cyjnej – na Bliskim Wscho-

dzie do Izraela oraz na Bałka-
nach w Słowenii.

dwucyfrowy 
wzosT 

sprzedaży

sTawiamy 
na sprzedaż 
inTerneTową

inTensywny 
rozwój 

AndRzeJ 
PAstuszKA,

prezes Centrum Medycyny 
Holistycznej i Naturoterapii 

Kończący się rok to dla nas 
czas intensywnego rozwoju. 
Otworzyliśmy w Warszawie 
kolejne Centrum Medycyny 
Holistycznej i Naturoterapii. 
Wprowadziliśmy na rynek 
nową markę preparatów 
leczniczych Dr Holistic - 

pierwsza linia na bazie wyso-
kojakościowych produktów 

pszczelich ujrzała światło 
dziennie na początku roku, 
kolejna – na bazie szwajcar-
skiego colostrum zostanie 

przedstawiona jeszcze przed 
jego końcem. To właśnie 

praca nad Dr Holistic była 
dla nas największym, ale 

również bardzo satysfakcjo-
nującym wyzwaniem.
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Gości wydarzenia przywitał konsul generalny Niemiec 
w Krakowie, dr Michael Groß (w zastępstwie konsul generalnej 
Cornelii Pieper). Wśród nich znaleźli się m.in. burmistrz stolicy 
Brandenburgii, miasta Poczdam, Jann Jakobs wraz z żoną 
i delegacją miasta, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, 
marszałek Pomorza Mieczysław Struk oraz pani Danuta Wałęsa, 
małżonka byłego prezydenta Polski Lecha Wałęsy.
W wystąpieniach mówcy podkreślali dobre relacje sąsiedzkie 
pomiędzy Niemcami a Polską oraz wspólnotę wartości 
Europy, która nie byłaby do pomyślenia bez kościołów 
chrześcijańskich, a więc także bez Reformacji.
Muzyczną atrakcją wydarzenia był koncert Akademii Kameralnej 
w Poczdamie pod batutą Marca Niemanna. Przy organach 
towarzyszył jej prof. Roman Perucki, dyrektor Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej.Po zakończeniu koncertu zaprezentowano wystawę 
przygotowaną z okazji jubileuszu Reformacji pt. „Here I Stand – 
Martin Luther, Reformacja i jej następstwa”.

DZIEń JEDNOŚCI 
NIEMIEC W GDAńSkU
W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zorganizowano koncert z okazji Dnia Jedności Niemiec. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku
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Uczelnie 
inwestują 

miliony
UCZELNiE NiE tyLKO SyStEMAtyCZNiE POSZERZAJą OfERtę DyDAKtyCZNą, ALE 
tEż iNWEStUJą W iNfRAStRUKtURę. KAżDEGO ROKU REALiZUJą MNiEJSZE BąDź 

WięKSZE iNWEStyCJE. SPRAWDZiLiśMy, JAKiE ZADANiA PROWADZą OBECNiE.

TEKST: Anna Walk  | ZDJĘCIA: materiały uczelni
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Uniwersytet Gdański w przyszłym roku zamierza otworzyć EkoPark, 
który będzie łączył funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. 
Z początkiem 2018 roku na Wydziale Nauk Społecznych zacznie 
działać laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumen-
tacji filmowej.
- Wszystkie inwestycje Uniwersytetu Gdańskiego są efektem wyj-
ścia naprzeciw potrzebom aktualnego rynku pracy oraz poprawy 
warunków pracy i nauki dla społeczności akademickiej – mówi 
dr Mirosław Czapiewski, kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego - 
Nowoczesne pracownie i laboratoria wyposażone w najnowszą 
aparaturę zapewniają korzystne warunki do nauki, prowadzenia 
tak ważnych dziś interdyscyplinarnych badań naukowych, reali-
zowania innowacyjnych projektów, a także otwierają możliwości 
współpracy nauki z gospodarką. 
Do największych inwestycji Gdańskiego Uniwersytetu Medycz-
nego należy zaliczyć budowę Centrum Sportu. W tym roku aka-
demickim studenci nie zdążą jeszcze z niego skorzystać, ale 
w wakacje obiekt powinien już zostać otwarty. 
Szereg inwestycji realizuje również chociażby Politechnika 
Gdańska. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć remont 
i przebudowę Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego „Eureka” 
w Sopocie, a także modernizację budynku Hydromechaniki wraz 
z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu.



PRof. mARcin 
GRuchAłA,
rektor Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego 

Gdański Uniwersytet Medyczny 
od lat konsekwentnie realizuje plan 

modernizacji bazy naukowej, dydak-
tycznej i klinicznej. Modernizacji 

doczekały się m.in. sale dydaktyczne 
w Collegium Biomedicum, w których 
odbywają się ćwiczenia z biochemii 
na wszystkich kierunkach Wydziału 

Lekarskiego, Farmaceutycznego 
i Nauk o Zdrowiu. Nową siedzibę 

zyskały Zakłady: Mikrobiologii Jamy 
Ustnej i Mikrobiologii Lekarskiej, 
a po gruntownym remoncie swoją 
działalność wznowiła zmodernizo-

wana Biblioteka Główna. W Katedrze 
i Zakładzie Protetyki Stomatologicz-
nej otwarto nowoczesną salę symula-
cyjną do ćwiczeń klinicznych, która 
umożliwi studentom wykonywanie 
zabiegów klinicznych na fantomach 
w warunkach odwzorowujących te, 
które panują w gabinecie lekarskim. 

Od nowego roku akademickiego 
w Uczelni funkcjonuje Centrum 

Symulacji Medycznej - supernowo-
czesny ośrodek, który stwarza zupeł-
nie nowe możliwości w kształceniu 
medycznym. To tu studenci mogą 

doskonalić swoje umiejętności prak-
tyczne w oparciu o wysokiej wierno-

ści symulatory, dzięki czemu będą 
lepiej przygotowani do rzeczywistego 
kontaktu z pacjentem. Kilka miesięcy 
temu ruszyła budowa nowoczesnego, 
odpowiadającego potrzebom i stan-

dardom XXI wieku Centrum Sportu. 
Zgodnie z planem przebiega także 
największa inwestycja realizowana 

przez Gdański Uniwersytet Medycz-
ny, jaką jest budowa Centrum Me-

dycyny Nieinwazyjnej. Jeśli zostanie 
utrzymana ciągłość finansowania 
ze środków budżetu państwa, już 

w przyszłym roku zostaną tam prze-
niesione pierwsze jednostki. 

KmdR. PRof. dR hAb. 
tomAsz szubRycht

rektor Akademii
 Marynarki Wojennej 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
w ostatnim okresie bardzo intensywnie 
rozwija się, inwestując w infrastrukturę 
dydaktyczną i socjalną, taką jak labora-
toria, symulatory oraz domy studenckie 
i obiekty sportowe. Obecnie największą 
inwestycją jest budowa Akademickiego 

Centrum Sportowego. Pierwszy etap 
został już ukończony i oddany do użytku. 

Powstały dwie hale sportowe, sala do 
sportów walki, siłownia  z częścią aero-
bową, kompleks odnowy biologicznej, 

zaplecza biurowe i sanitarne. W paździer-
niku 2017 roku rozpoczął się drugi etap 

rozbudowy, który obejmie budowę krytej 
pływalni. Zgodnie z projektem w ramach 
kompleksu pływalni powstaną dwie od-

dzielne niecki basenowe. Ważnym aspek-
tem jest też przeprowadzenie inwestycji 
dostosowujących wszystkie budynki dy-

daktyczne, a wcześniej również domy stu-
denckie, do aktualnych wymogów bez-

pieczeństwa pożarowego. Warto nadmie-
nić, iż w ramach inwestycji dokonaliśmy 
rozbudowy domów studenckich. Dawny 
budynek magazynowy został przebudo-
wany na dom studencki z 82 miejscami 

noclegowymi, a w innym przebudowano 
wyłączony z użytku parter, uzyskując 
dodatkowe 42 pokoje, w tym dla osób 

niepełnosprawnych. Koszt tych inwestycji 
to prawie 7 mln zł. Przy wszystkich inwe-

stycjach w zabezpieczenie socjalne, czy 
przeciwpożarowe, nie zapominamy też 
o laboratoriach. W październiku otwo-

rzyliśmy trzy nowe pracownie, a obecnie 
tworzymy kolejną.  Istniejące staramy się 
doposażyć i rozbudowywać, dbając o ich 

utrzymanie na wysokim poziomie.

dR miRosłAw 
czAPiewsKi,

kanclerz Uniwersytetu Gdańskiego 

Rozwój inwestycyjny Uniwersytetu 
Gdańskiego koncentruje się na roz-
budowie uczelni w ramach trzech 

kampusów – największego w Gdań-
sku Oliwie, kampusu gdyńskiego, 

gdzie mieści się Wydział Oceanografii 
i Geografii oraz sopockiego, gdzie tra-
dycyjnie mają swoje miejsce wydziały 
Ekonomiczny i Zarządzania. Dzięki 
konsekwentnej realizacji kolejnych 

przedsięwzięć Bałtycki Kampus Uni-
wersytetu Gdańskiego stał się jednym 

z najnowocześniejszych ośrodków 
badawczo-naukowych w Polsce, 

a studenci zyskali znakomite warunki 
do nauki. W 2018 roku kontynuuje-
my rozbudowę kampusu w Gdańsku 

Oliwie, a jedną z najważniejszych 
inwestycji jest rozbudowa Wydziału 

Matematyki, Fizyki i Informatyki 
o nowy budynek Instytutu Informaty-
ki. Istotna z punktu widzenia kształ-
cenia i rozwoju studentów jest inwe-
stycja związana z budową Centrum 
Sportowego, w ramach którego po-

wstanie nowoczesny kompleks spor-
towy na terenie kampusu w Gdańsku 

Oliwie. Kończy się utworzenie na 
terenie kampusu w Gdańsku Oliwie 

EkoParku, unikatowego miejsca, 
z którego będzie mogła korzystać 

nie tylko społeczność akademicka, 
ale także lokalna. Trwa realizacja 

inwestycji – Laboratorium symulacji 
nagrań telewizyjnych i dokumentacji 
filmowej Uniwersytetu Gdańskiego 
na Wydziale Nauk Społecznych oraz 
remont DS. nr 4. Każdego roku inwe-
stujemy w remont jednego z naszych 

domów studenckich, dzięki temu 
w większości z nich został znacznie 

podwyższony standard zamieszkania. 
Dodatkowo w DS. nr 4 powstanie 
przedszkole. W planach jest także 

remont DS. nr 9. 
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Pod koniec ub. roku w roli prezesa zade-
biutował Andrzej Popadiuk, natomiast 
jego poprzednik – Wojciech Rybowski 
objął funkcję przewodniczącego Rady 
Naukowo-Programowej.  Wojciech Ry-
bowski, piastujący stanowisko prezesa 
przez 25 lat, był twórcą pierwszego wi-
zerunku Fundacji i podwalin podyplomo-
wego studium MBA (Master of Business 
Administration). Mówił o tym podczas 
uroczystości Zbigniew Canowiecki – pre-
zydent organizacji Pracodawcy Pomorza:
W czasach, gdy kończyła się na począt-
ku lat 90-tych XX wieku gospodarka 
zarządzana centralnie, nakazowo i my – 
ówczesna kadra zarządzająca przedsię-
biorstwami - nie bardzo wiedzieliśmy na 
czym polega gospodarka wolnorynkowa, 
on to wiedział i dzięki Fundacji tę wiedzę 
spopularyzował.
Należy wspomnieć, że poznał ją dzięki 
poprzednim doświadczeniom życiowym. 
Jako pracownik Uniwersytetu Gdańskie-

go, na którym w 1975 roku obronił dokto-
rat a w 1984 zrobił habilitację, pracował 
też na uczelniach zagranicznych – na 
Uniwersytecie Południowego Pacyfiku 
w Fidzi, na uczelniach w Stanach Zjedno-
czonych i Australii. Dzięki temu stał się 
specjalistą w zakresie handlu międzyna-
rodowego i finansów, biznesu globalnego, 
zarządzania organizacją i zarządzania 
strategicznego. W latach 90-tych dyplom 
MBA był rzadkością, robił duże wrażenie, 
służył jako trampolina do kariery, prze-
pustka do awansu, zapewniał uzyskanie 
dobrego stanowiska i zarobki dwa razy 
większe w porównaniu z absolwentami 
wyższych uczelni którzy MBA nie mieli. 
Fundacja w ostatnim czasie przeszła 
proces zmian, obejmujący między innymi 
wprowadzenie nowych i unowocześnio-
nych produktów szkoleniowych i dorad-
czych do oferty, rozwój technologiczny 
oraz usprawnione procesy wewnętrzne. 
Ich elementem jest odświeżony  wizeru-

EWOlUCJA 
CZY REWOlUCJA 
W GFkM?
Podczas inauguracji w Dworze Artusa kolejnego 
roku studiów podyplomowych, Gdańska Fundacja 
Kształcenia Menedżerów pokazała nowe oblicze. 

nek zewnętrzny – kompleksowa przebu-
dowa identyfikacji wizualnej, od nowego 
logo aż po stronę internetową GFKM.
Andrzej Popadiuk, nowy prezes zarządu 
GFKM tak to ocenia:
- Przyjęcie nowej identyfikacji wizualnej 
wynika przede wszystkim z dynamicz-
nego rozwoju, jaki cechował ostatni rok 
w GFKM. Nieustannie unowocześnia-
my szkolenia, produkty, programy MBA 
i wewnętrzne procesy, tak, aby możliwie 
najlepiej spełniać oczekiwania naszych 
klientów. W ten sposób linia wizualna sta-
ła się zwierciadłem zmian w GFKM. 
Za najważniejsze cele działalności Fun-
dacji uważa współdziałanie w budowa-
niu innowacyjnej gospodarki i rozwijanie 
współpracy uczelni z biznesem.
O tym, że samorząd województwa pomor-
skiego wysoko ceni rolę Fundacji, świad-
czy obecność na  uroczystości wicemar-
szałka Ryszarda Świlskiego, który życzył 
jej, aby zrealizowała marzenia pomorskiej 
gospodarki, aby jej kadra zarządzająca 
mogła grać w lidze mistrzów a Fundacja 
dała nowym liderom  taką możliwość.
Wróćmy jednak do uroczystości inaugu-
racji nowego roku studiów. Kadra zarzą-
dzająca uczelni najpierw wręczyła listy 
gratulacyjne tym, którzy właśnie zaczęli 
studiowanie na I roku MBA, następnie 
dyplomy absolwentom, którzy po dwu 
latach studia te ukończyli w Gdańsku, 
bądź na placówce prowadzonej razem 
z Business Centre Club w Warszawie. 
Wśród absolwentów jest też grupa osób 
z zagranicy.

TEKST: Anna Kłos  | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Organizatorem konkursu jest Pomorska Izba Rzemieślnicza Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw, a jego celem jest wyróżnienie firm 
rzemieślniczych województwa pomorskiego. Nagrody przyznawa-
ne są w dwóch kategoriach: firma innowacyjna (obejmuje przedsię-
biorstwa, które mogą pochwalić się nowoczesnymi rozwiązaniami, 
zarówno w sferze zarządzania, jak i nowych technologii) i firma wie-
lopokoleniowa (obejmuje firmy rodzinne, w których wiedza o wyko-
nywanym rzemiośle, czasem już zanikającym, przekazywana jest 
kolejnym pokoleniom z wielkim poszanowaniem dla tradycji). W ra-
mach konkursu przyznawany jest także tytuł Rzemieślnik Roku dla: 
seniora rzemiosła, debiutu roku i osobowości roku.

Pomorska Nagroda Rzemiosła stanowi kontynuację rzemieśl-
niczych konkursów "Firma z Jakością" (przeprowadzonego 
w latach 1996-2006) i "Firma z Przyszłością" (z lat 2007- 2013). 
Gościem uroczystej gali w Filharmonii Bałtyckiej był Kazimierz 
Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa, który 
podkreślał, że firmy rzemieślnicze odnoszą sukcesy nie tylko 
gospodarcze, ale i wspierają społeczności, w których działają.
- Rzemiosło jest również innowacyjne i nie można już kojarzyć 
go tylko z historycznymi zawodami, jakie znamy z nazw ulic na 
gdańskim Głównym Mieście – zaznaczył wiceminister Smoliński.

Doceniono 
pomorskich 

rzemieślników

JUż PO RAZ DRUGi WRęCZONO POMORSKiE NAGRODy RZEMiOSłA. fiNAł tEGO 
KONKURSU ORGANiZOWANEGO PRZEZ POMORSKą iZBę RZEMiEśLNiCZą MAłyCH 

i śREDNiCH PRZEDSięBiORStW MiAł MiEJSCE W fiLHARMONii BAłtyCKiEJ.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw



LaureaCi

i miejsce w kategorii   
firma innowacyjna
EKO-INBUD Sp. z o.o   
Tomasz Balcerowski 
 
dodatkowo w tej kategorii przyznana  
została nagroda Prezesa Pomorskiej  
izby Rzemieślniczej msP
Zakład Produkcji Mebli   
„FENIKS” Sp. z o.o.  Mariusz Nierzwicki,   
Waldemar Nierzwicki    

i miejsce w kategorii firma 
wielopokoleniowa
Zegarmistrzostwo Ogrodowicz i Syn
   

NomiNaCJe

firma innowacyjna:
Bob – Rollo Sp. z o.o.    •	
Henryk i Marian Bobruccy  
Centrum optyczno – okulistyczne  •	
Krzysztof Gollus, Marta Kierońska  
– Gollus 
Salon Fryzjerski „Wiktoria”   •	
Żaneta Białek 

  
firma wielopokoleniowa:

Ciesielstwo Dekarstwo   •	
Konstanty Dettlaff 
Optykon Jerzy Wysiecki  •	
Salon Fryzjerski Dalia 2   •	
Dariusz Truszczyński
SZUH AUTO Ośrodek Szkoleniowy  •	
M. Brudniewicz 

Rzemieślnik Roku:
Witold Mięsiak Piekarnia CHLEBPOL s.c. •	
Witold Mięsiak, Małgorzata Zalewska
Robert Pstrągowski Armet Bis Sp. z o.o.•	
Waldemar Tymoszewski Tym-Bud  •	
Zakład Remontowo-Budowlany

TyTuł 
rzemieśLNik 
roku

i miejsce 
kategoria senior Rzemiosła
Ryszard Stachura Mechanika   
Precyzyjna SKRAW-MET

i miejsce 
kategoria debiut Roku   

Fryzoteka Monika Bednarek
 
i miejsce 
kategoria osobowość Roku   
Karol Kowalski „Amber, silver, gold“ 
Złotnictwo

wyróżnienie kategorii osobowość Roku
Sylwia Łomowska Pracownia Fryzjerstwa 
Artystycznego ARTE



Firma została założona w 1984 roku i początkowo zajmowała 
się świadczeniem (jednoosobowych) usług w zakresie bla-
charstwa samochodowego. Kolejnym krokiem było rozsze-
rzenie działalności o lakiernictwo samochodowe oraz pomoc 
drogową, wzrosło także zatrudnienie zakładu.
Przełomem w działalności zakładu był rok 2000 i przenie-
sienie części usługowej z Gościcina do Wejherowa. Właśnie 
w ten sposób  mały warsztat rzemieślniczy przekształcił się 
w znaczący podmiot gospodarczy w regionie, a zakres usług 
rozszerzono także o mechanikę samochodową.
Aktualnie firma świadczy kompleksowe usługi motoryzacyjne 
(blacharstwo, lakiernictwo, mechanika i wulkanizacja) oraz 
usługi holownicze – assistance dla firm ubezpieczeniowych 
- Od uzyskania w 2004 roku certyfikatów ISO 9001 i 14001 
cały czas pracujemy według tych standardów. Z powodze-
niem startujemy w wielu przetargach, stając się jednocześnie 

kluczowym partnerem wielu instytucji – podkreśla Mariusz 
Brudniewicz, właściciel firmy.
Kolejnym krokiem właściciela firmy, ściśle związanym z prze-
niesieniem się do Wejherowa było bardzo mocne zaangażo-
wanie w działalność firmy syna – Grzegorza Brudniewicza, 
który to zaczął w tym czasie prowadzić stację kontroli pojaz-
dów, a obecnie nadzoruje pracę lakierni oraz odpowiedzialny 
jest za jej rozwój i modernizację.
Następnym etapem rozwoju było kupno zabytkowego zespo-
łu pałacowo-parkowego w Lisewie. Ten zniszczony zębem 
czasu obiekt ogromnym wysiłkiem został wyremontowany 
i pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków przy-
wrócony do dawnej świetności. Obecnie Lisewski Dwór znany 
jest z wysokiego poziomu usług gastronomiczno-hotelowych. 
Tu z kolei bardzo mocno zaangażowała się córka właściciela - 
Aleksandra, która została managerem obiektu.

RODZINNY 
pOMYSł 
NA BIZNES

Samochodowy Zakład Usługowo - Handlowy 
AUTO Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz 
z Wejherowa znalazł się wśród firm nominowanych 
w tegorocznej edycji konkursu „Pomorska Nagroda 
Rzemiosła”. Zakład nominowano w kategorii 
„firma wielopokoleniowa”.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: materiały firmy

mARiusz bRudniewicz
właściciel SZUH AUTO Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz

- Firma rodzinna to przede wszystkim bezpośrednie przekazywanie doświadczenia i emocjonalny 
związek członków rodziny z prowadzoną działalnością. Młodsze pokolenie obserwuje starszych, 
widzi ich zmagania, porażki i sukcesy, a to jest doskonałym polem do zbierania doświadczenia i 
pogłębiania wiedzy. W ten sposób rodzą się naturalne więzi z firmą. Ma to wpływ na dalszy rozwój 
młodego człowieka, wybór kierunku kształcenia, a jak to jest w naszym przypadku, późniejsze 
zaangażowanie w działalność firmy. Korzyści są obopólne. My starsi także czerpiemy z doświad-
czenia i pomysłów naszych dzieci. Ich świeże pomysły, znajomość nowych technologii pozwala 
nam na ciągłe udoskonalanie formy naszej działalności i podnoszenie jakości usług.

Tworzenie naTuralnych więzi



 30    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

Organizatorem konkursu jest Pomorska Izba Rzemieśl-
nicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, a jego celem 
jest jest wyróżnienie firm rzemieślniczych wojewódz-
twa pomorskiego. Nagrody przyznawane są w dwóch 
kategoriach: firma innowacyjna (obejmuje przedsię-
biorstwa, które mogą pochwalić się nowoczesnymi roz-
wiązaniami, zarówno w sferze zarządzania, jak i nowych 
technologi) i firma wielopokoleniowa (obejmuje firmy 
rodzinne, w których wiedza o wykonywanym rzemiośle, 
czasem już zanikającym, przekazywana jest kolejnym 
pokoleniom z wielkim poszanowaniem dla tradycji). 
W ramach konkursu przyznawany jest także tytuł 

Rzemieślnik Roku dla: seniora rzemiosła, debiutu roku 
i osobowości roku.
Producent mebli ze Skarszew został doceniony za no-
woczesne rozwiązania, przedsiębiorstwo otrzymało 
nagrodę Prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP 
w kategorii Firma Innowacyjna.
Warto podkreślić, że kilka miesięcy wcześniej, w czerw-
cu 2017 roku Feniks znalazł się wśród laureatów pre-
stiżowego konkursu inicjatywy Pomorskiej Rady Przed-
siębiorczości "Pomorski Gryf Gospodarczy". W tym 
konkursie producent mebli został zwycięzcą w katego-
rii „Średnie Przedsiębiorstwo” .

FENIKS DOCENIONY
POMORSKą NAGRODą 
RZEMIOSłA 2017

Producent mebli ze Skarszew, 
firma Feniks znalazła się wśród 
laureatów konkursu Pomorska 
Nagroda Rzemiosła 2017. 
Skarszewski zakład otrzymał 
Nagrodę Prezesa Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MSP 
w kategorii Firma Innowacyjna.

TEKST: Grzegorz Bryszewski 
ZDJĘCIA: PIRMiŚrP
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ARMET BIS 
doceniony 

na gali
Robert Pstrągowski, prezes firmy Armet Bis 
zajmującej się produkcją mebli został nominowany 
w kategorii "Osobowość Roku" w konkursie 
Pomorska Nagroda Rzemiosła 2017. Organizatorem 
tego konkursu była Pomorska Izba Rzemieślnicza 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

TEKST: Grzegorz Bryszewski 
ZDJĘCIA: PIRMiŚrP

Celem konkursie jest jest wyróżnienie firm rzemieślni-
czych województwa pomorskiego. Nagrody przyznawa-
ne są w dwóch kategoriach: firma innowacyjna (obejmuje 
przedsiębiorstwa, które mogą pochwalić się nowoczesny-
mi rozwiązaniami, zarówno w sferze zarządzania, jak i no-
wych technologi) i firma wielopokoleniowa (obejmuje firmy 
rodzinne, w których wiedza o wykonywanym rzemiośle, 
czasem już zanikającym, przekazywana jest kolejnym po-
koleniom z wielkim poszanowaniem dla tradycji). W ramach 
konkursu przyznawany jest także tytuł Rzemieślnik Roku 
dla: seniora rzemiosła, debiutu roku i osobowości roku. 
Wspomniany tytuł trafia do rzemieślników wyróżniających 
się na tle innych - którzy nie skupiają się jedynie na pracy 
zawodowej, ale równie ważna jest dla nich działalność spo-
łeczna i charytatywna.

RobeRt PstRąGowsKi,
prezes zarządu firmy Armet Bis

„Osobowość Roku” to szczególna forma doce-
nienia mojej kariery zawodowej, umiejętności 
menedżerskich i relacji biznesowych. Dla mnie 
osobiście dużą wartością, o której należy po-
wiedzieć jest to, że do wspomnianego konkursu 
zostałem zgłoszony przez pracowników firmy, 
którzy uważają mnie za osobę wiarygodną, 
lojalną i empatyczną. W tym momencie mogę 
oświadczyć, że relacje międzyludzkie  buduje 
wartość  całej organizacji. Pracownicy lepiej 
nas rozumieją gdy wspólnie uznajemy te same 
kanony biznesu i jego działania. Wspólne  
wartości są  czynnikiem trwałości firmy oraz 
podstawą do dalszego rozwoju. Cieszę się także, 
że za pomocą nominacji zauważono i docenio-
no akcje charytatywne i działania społeczne, 
w które angażuję się służbowo jak i prywatnie. 

docenili mnie 
pracownicy
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OvAL tO POMORSKA fiRMA PRZEtWóRCZA Z PONAD DWUDZiEStOLEtNiM StAżEM 
MAJąCA SWOJą SiEDZiBę W MALBORKU, SPECJALiZUJąCA Się W PRODUKCJi JAJ 
śWiEżyCH, PłyNNyCH PAStERyZOWANyCH PRZEtWORóW JAJOWyCH i CiAStEK 
BiSZKOPtOWyCH. fiRMA OvAL POWStAłA W 1997 ROKU GDy NOWE CZASy StAWiAły 

PRZED PRODUCENtAMi żyWNOśCi NOWE WyZWANiA.

branży spożywczej 
w regionie

pionierzy

TEKST: Anna Maciąg | ZDJĘCIA: Anna i Edward Maciąg
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Polscy producenci żywności chcący dorównać jakością i wydajno-
ścią firmom zachodnim musieli inwestować w swój rozwój oraz sto-
sować nowoczesne półprodukty. Jednym z nich jest produkowana 
przez Oval, dziś już powszechnie stosowana we wszystkich gałę-
ziach przemysłu spożywczego, płynna pasteryzowana masa jajowa.
Masa jajowa to produkt naturalny, który powstaje ze świeżych 
jaj kurzych – czyli są to świeże jaja w formie płynnej pozbawio-
ne skorup. Dzięki zastosowaniu maszyn o wysokim poziomie 
zaawansowania technologicznego z jaj kurzych otrzymujemy 
płynny produkt posiadający naturalną konsystencję, pozba-
wiony niebezpiecznych dla zdrowia drobnoustrojów (głównie 
pałeczki z rodziny Salmonella), a przy tym zachowujący wła-
ściwości i wartości odżywcze jaj świeżych. Produkty jajowe  
to również masa z samych żółtek i masa białkowa. 
Masy stosowane są zarówno na skalę przemysłową (np. do produk-
cji makaronów, majonezów, ciast i ciastek, likierów alkoholowych) 
gdzie dostarczane są w zbiornikach po 1000 litrów lub nawet auto-
cysterną ale również używane są przez małe lodziarnie, cukiernie 
czy naleśnikarnie do których dostarczane są w jednorazowych, 
sterylnych opakowaniach o pojemności od 5 do 20 litrów.

PROduKCJa mas JaJOwyCh tO główna 
leCZ nie Jedyna dZiałalnOść fiRmy Oval. 

Na przełomie lat 2005-2006 firma wybudowała nowy zakład pro-
dukcyjny i rozpoczęła produkcję ciastek biszkoptowych wykorzy-
stując do ich wypieku produkowane w zakładzie masy jajowe. 
Biszkopty produkowane przez Oval według tradycyjnej re-
ceptury cieszą się dużą popularnością a klienci doceniają ich 
walory smakowe. W chwili obecnej biszkopty trafiają zarówno 
na rynek polski jak i zagraniczny. 
Ze względu na duże wahania polskiego rynku producentów jaj 
w latach 2009-2012 oraz ogólnej recesji ekonomicznej i dużego 
wycofania banków (potężny kryzys w Stanach Zjednoczonych), 
Oval w trosce o zabezpieczenie priorytetowych kontraktów 
otrzymał kredyt i rozpoczął budowę nowoczesnego, specjali-
stycznego gospodarstwa rolnego zajmującego się produkcją 
jaj. W rekordowo krótkim czasie w województwie pomorskim 
powstała jedna z najnowocześniejszych ferm produkujących 
jaja kurze, spełniająca polskie i unijne standardy weterynaryjne 
oraz wymogi środowiskowe. Obecnie znaczna część jaj prze-
twarzanych w firmie Oval pochodzi z własnej fermy.
Firma Oval działa zgodnie z zasadami systemowej procedury 
identyfikacji i szacowania zagrożeń i bezpieczeństwa żywności 
tzw. HACCP a także od roku 2011 posiada certyfikat Global Stan-
dard of Food Safety /BRC/ będący gwarancją produkcji żywno-
ści oraz jej składników na wysokim światowym poziomie, uzna-
wanym przez międzynarodowe sieci handlowe.
Ze względu na rozbudowany charakter firmy i różnorodność branż 
od ponad 20 lat firma zarządzana jest przez trzech członków za-
rządu, którzy jednocześnie pełnią funkcję menedżerów. Firmą za-
rządzają: prezes Edward Maciąg,  Mieczysław Gałecki wiceprezes 
i Andrzej Paliński wiceprezes. Członkowie Zarządu (jednocześnie 
właściciele) działają w niezmienionym składzie niemalże od począt-
ku powstania firmy. Firma należy w całości do kapitału polskiego. 
Na sukces firmy składa się wiele czynników, z których główne 
to: przemyślana polityka kadrowa czyli powierzenie obowiązków 
wyspecjalizowanej kadrze utożsamiającej się z zakładem pracy, 
odpowiednia polityka jakości, strategia CSR i zrównoważony 
rozwój oraz współpraca z zaufanymi partnerami handlowymi. 
Firma współpracuje również z lokalnymi organizacjami po-
zarządowymi, ośrodkami doradczymi oraz z przedstawicie-
lami Urzędu Miasta Malborka.
W ciągu swojej działalności Firma Oval otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień za wkład w rozwój lokalnego przemysłu przetwórcze-
go, stworzenie stabilnych miejsc pracy, działalność charytatywną 
i zaangażowanie na rzecz regionu. Efektem tych działań  było dwu-
krotne przyznanie firmie Oval przez Burmistrza Miasta Malborka 
tytułu Firmy Roku za rok 2006 i 2016.

edwARd 
mAciąG
prezes

mieczysłAw 
GAłecKi 
wiceprezes

AndRzeJ 
PAlińsKi 
wiceprezes
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Program Mieszkanie Plus to główny temat zorganizowanej w gdyń-
skim Parku Naukowo - Technologicznym konferencji Krajowy Zasób 
Nieruchomości. W spotkaniu wziąl udział wiceminister infrastruktury 
i budownictwa Tomasz Żuchowski i wojewoda pomorski Dariusz Dre-
lich oraz specjaliści z wielu zainteresowanych tematem instytucji.
- Zachęcamy do udziału w programie Mieszkanie Plus. Budowa do-
stępnych mieszkań to wspólna sprawa samorządów lokalnych i rzą-
du. Liczę na to, że Pan Wojewoda po tej konferencji przyczyni się do 
tego, że Mieszkanie Plus będzie realizowane również w wojewódz-
twie pomorskim, a dane które spływają do Krajowego Zasobu Nieru-
chomości będą kompletne - mówił wiceminister Tomasz Żuchowski.
Konferencje podzielono na bloki tematyczne. Obok prezentacji Kra-
jowego Zasobu Nieruchomości i dotyczącej wykazu nieruchomości 
Skarbu Państwa mówiono o Kodeksie urbanistyczno-budowlanym 
i ustawie inwestycyjnej nad którymi prace prowadzi MIB.
Mieszkanie Plus to najważniejszy pakiet rozwiązań Narodowego 
Programu Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby 
mieszkań dostępnych dla osób o niskich i umiarkowanych docho-
dach, dzięki wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Aby 
zrealizować ten cel został powołany Krajowy Zasób Nieruchomości 
(KZN), który będzie pełnił funkcję „banku ziemi". KZN będzie gro-
madził nieruchomości należące do państwa i zarządzał nimi tak, aby 
zwiększyć podaż nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.

W Gdyni o krajowym 
Zasobie Nieruchomości

Polska rośnie na lidera w produkcji inteligentnej elektroniki użytko-
wej. Z taśm produkcyjnych fabryk urządzeń RTV i AGD w Polsce 
coraz więcej schodzi smart produktów, a producenci większe środki 
inwestują w budowę centrów R&D w naszym kraju.Według raportu 
„Polska rewolucja w segmencie smart” opracowanego przez ZIPSEE 
„Cyfrowa Polska” i Ministerstwo Rozwoju Polacy coraz więcej wyda-
ją również na nowoczesne telewizory czy duży sprzęt AGD.
- Producenci sprzętu AGD i RTV coraz chętniej wybierają Pol-
skę jako miejsce dla swoich ośrodków R&D. Doceniają wartość 
polskiego zaplecza technicznego i naukowego. Jest to istotne z 
punktu widzenia całej polskiej gospodarki. Bo rozwiązane tworzo-
ne w centrach R&D są wykorzystywane przy produkcji urządzeń z 
sektora elektronicznego na całym świecie, więc tym samym rośnie 

znaczenie polskiej gospodarki w skali globalnej - podkreśla Prezes 
ZIPSEE „Cyfrowa Polska” Michał Kanownik.
Jego zdaniem należy zrobić wszystko, by wspierać działalność mło-
dych inżynierów i start-upów tak, by ich potencjał był wykorzysty-
wany w kraju, przy tworzeniu polskich, innowacyjnych produktów, 
które będą mogły śmiało konkurować na światowych rynkach:
Według autorów raportu „Polska rewolucja w segmencie smart”  
sektor elektroniki użytkowej jest jedną z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. Jego udział w kra-
jowym wzroście gospodarczym systematycznie rośnie. W 2016 r. 
przychody tego sektora tylko w segmencie urządzeń AGD wynio-
sły prawie 5 mld euro, co dało naszemu krajowi trzecią pozycję w 
Europie. Lepsze wyniki osiągnęli tylko Niemcy i Włosi.

Rośnie polski 
rynek smart-
urządzeń
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Pierwsze dziewięć miesięcy br. to 
okres utrzymujących się wysokich 
wzrostów wymiany towarowej Pol-
ski. Według wstępnych danych GUS, 
po trzech kwartałach br. eksport 
zwiększył się o 9,8%, do 149,6 mld 
EUR, a import o 10,9%, do 147,8 mld 
EUR. Nadwyżka obrotów wyniosła 
prawie 1,9 mld EUR. Wyniki te wpi-
sują się w ogólną poprawę sytuacji 
gospodarki globalnej wspieraną 
ożywieniem w inwestycjach, handlu, 
produkcji przemysłowej oraz umac-

niającym się optymizmem w biznesie i wśród konsumentów.
W okresie styczeń-wrzesień br. zdecydowanie szybciej rosły obroty 
z krajami słabiej rozwiniętymi (wzrost eksportu o 11,3%, importu o 15,8%) 
niż z krajami rozwiniętymi gospodarczo (eksport o 9,6%, import o 8,7%).  
Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 9,1% (do ok. 118,9 mld EUR), w tym 
do Niemiec o 9,7%, Czech o 5,7%, Wielkiej Brytanii o 5,1%, Francji o 8,2%, 
Włoch o 13,5% oraz Niderlandów o 10,8%. Jednocześnie na uwagę zasłu-
guje dynamiczne zwiększenie sprzedaży zagranicznej m.in. do Austrii 
(o 16,5%) oraz Rumunii (o 13,5%). Wolniejszy wzrost importu z krajów 
unijnych (o 7,3%, do 88,2 mld EUR) zaowocował zwiększeniem nadwyżki 
z UE o prawie 4 mld EUR, do ok. 30,7 mld EUR po 9 miesiącach br. Po-
dobnie jak w poprzednich okresach, dynamicznie rosły obroty z pozo-
stałymi (poza UE) rynkami rozwiniętymi gospodarczo, tj. eksport o 15,2% 
(do 10,4 mld EUR), a import o 21,4% (do prawie 11,1 mld EUR).

Rośnie handel 
zagraniczny

6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia 
społeczne dla początkujących przedsiębior-
ców, działalność o niewielkich przychodach 
bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne 
proprzedsiębiorcze rozwiązania przyjęła Rada 
Ministrów w pakiecie Konstytucji Biznesu.
- Pakiet Konstytucji Biznesu to 5 ustaw, które 
odmienią rzeczywistość gospodarczą. To także 
kluczowy etap reformy prawa gospodarczego, 
zapowiedzianej w Strategii na rzecz odpowie-
dzialnego rozwoju. Filarem naszych propozycji 
jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Zawarliśmy 
w niej rozwiązania systemowe, jak choćby 
przepisy dotyczące pewności prawa czy zasa-
dy relacji urzędnik – przedsiębiorca, ale także 
bardzo konkretne, np. swoisty pas startowy dla 
młodych firm – powiedział wicepremier Mate-
usz Morawiecki.
Konstytucja Biznesu ma być fundamentem dla 
wszystkich innych proprzedsiębiorczych ak-
tywności rządu (np. pakiet #100zmianDlaFirm). 
Zastąpi obowiązującą ustawę o swobodzie 
działalności gospodarczej, która aktualnie  jest 
centralnym aktem prawa gospodarczego.
Nowe prawo ma wejść w życie 1 marca 2018 r., 
z wyjątkiem przepisów dotyczących „ulgi na 
start”. Te zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r.

Przyjęto 
Pakiet 
Konstytucji 
Biznesu

-Rząd zamierza dokonać istotnych zmian w prawie dotyczącym rynku pracy– 
zadeklarował w w Nysie sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.
- Odejdziemy od paru rzeczy wprowadzonych w 2014 roku, np. tzw. profilowa-
nia bezrobotnych. Chcemy także znieść różnego rodzaju limity wiekowe, tak 
by nie dochodziło do sytuacji jak obecnie, gdy ktoś chce skorzystać z pomocy 
adresowanej do ludzi w wieku do lat 30-tu, a ma tych lat 31. Zamierzamy także 
dać więcej swobody dyrektorom urzędów, tak by mogli podejmować więcej 
indywidualnych decyzji – zapowiedział wiceminister Stanisław Szwed.
Sekretarz stanu w MRPiPS dodał, że dofinansowanie osób długotrwale bezro-
botnych zostanie utrzymane.
- To są ludzie pozostający bez pracy często przez kilkanaście lat. Ich powrót 
na rynek pracy wymaga wielu wysiłków i czasu oraz konkretnych zachęt dla 
pracodawców. Myślimy zarówno o wydłużeniu wsparcia pracodawcy, ale też 
oczekujemy gwarancji dłuższego zatrudnienia – stwierdził wiceminister Szwed.

Zmiany 
w prawie 
pracy



PREZES SłAWOMiR 
OLKiEWiCZ ROZPOCZął
SWE PRZEMóWiENiE 
Z OKAZJi 25-LECiA fiRMy 
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- iNtERESUJą NAS DNi, 
KtóRyCH JESZCZE NiE 
ZNAMy, A SZCZEGóLNiE tE, 
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JEDNAK MiMO PAtRZENiA 
W PRZySZłOść NiE 
ZAPOMNiAł O LUDZiACH, 
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PRZEDSięBiORStWO 
i SWOJą PRACą KłADLi 
PODWALiNy POD JEGO 
OBECNy ROZWóJ.

Myślimy o Was 
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TEKST: Anna Kłos 
ZDJĘCIA: materiały prasowe 

25-LeCie 
PRUSZcZAńSKIeGO 
PRZeDSIęBIORSTWA 
cIePłOWNIcZeGO 
Pec SP. Z O.O.
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Na początku lat 90. ubiegłego wieku rozpoczął się rozpad Okrę-
gowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdańsku. W 1992 
roku władze Pruszcza podjęły decyzję, że nie oddadzą ciepła 
w prywatne ręce, tylko stworzą miejskie przedsiębiorstwo – 
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze PEC Sp z o.o. 
Przejęli od OPEC-u sieć ciepłowniczą i kilka kotłowni miałowych 
– zresztą w opłakanym stanie i nic poza tym. Na trudny początek 
kierowania nową firmą dał się namówić Tadeusz Jasiak.

śLedzie zamiasT kwiaTów

Początki były spartańskie. Za biuro posłużyło jedno pomiesz-
czenie w kotłowni, opalanej miałem węglowym. Wszystkie urzą-
dzenia prosiły o remont, a kasa świeciła pustkami. Pracownicy 
niezbędne narzędzia przynosili z domów. Zbliżała się zima, 
a nie było czym palić. Dyrektor Tadeusz Jasiak i zaopatrze-
niowiec Henryk Janiszewski wybrali się na Śląsk. Kto pamięta 
tamte czasy, ten wie, że wówczas niezbędnych dóbr się nie 
kupowało, ale się je załatwiało, a żeby coś załatwić, nie wolno 
było pojawić się z pustymi rękami. Kwiaty? Flaszka dobrego 
trunku? Wytworna bombonierka? Przedstawiciele Pruszczań-
skiego Przedsiębiorstwa PEC poszli na całość i sprezentowali 
władzom kopalni beczkę solonych śledzi – w najlepszym ga-
tunku. Kiedy wracali na Pomorze, jechał za nimi pociąg  – 16 
wagonów najlepszego gatunku węgla.
I załatwiali dalej – miejsce do magazynowania czarnego złota, 

spychacz, samochód serwisowy. W ich działania włączyła się 
z całą energią i pomysłowością Aleksandra Fojtowicz – biurka, 
długopisy, przybory biurowe, a nawet pracowników zbierała, 
gdzie się dało. Pracuje w firmie do dziś, ale już nie musi stoso-
wać tak niekonwencjonalnych metod. Nie tylko ona poświęciła 
firmie ćwierć wieku życia. Podczas jubileuszowych uroczystości 
fetowano też innych 25-latków: Zbigniew Bednarek, Piotr Twar-
dowski i Jarosław Lange - wszyscy do dziś pracują w PEC-u. 
Podziękowano też pracownikom, będącym już na emeryturze, 
tj. Tadeuszowi Jasiakowi, Andrzejowi Sobolewskiemu, Krystynie 
Twardowskiej i Stanisławowi Rachwalskiemu.

Pomału do Przodu

Dyrektor Tadeusz Jasiak, a potem w latach 1996-2003 Andrzej 
Sobolewski zaangażowali się w prawdziwą pracę u podstaw, 
czyli wielkie modernizacje i remonty. 1999 – w tym roku doszło 
do modernizacji pierwszej kotłowni, a dwa lata później odnowio-
no kolejną. Kotły miałowe zastąpiono urządzeniem zasilanym 
paliwem gazowym i ciekłym. Rozpoczęto w ten sposób pro-
ces wymiany kotłowni miałowych na źródła ciepła, działające 
w technologii gazowo-olejowej oraz przeobrażanie sieci przesy-
łowych wykonanych w technologii kanałowej na sieci zrealizo-
wane w technologii rur preizolowanych. W 1999 roku zmoderni-
zowano kotłownię przy ul. Tysiąclecia 16, a w odremontowanym 
budynku zlokalizowano siedzibę spółki. 
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Jego czas kierowania przedsiębiorstwem rozpoczął się 
w 2003 roku . Była gorąca, letnia sobota. w nastroju 
weekendowym jechał samochodem i nie spodziewał 
się takiego telefonu. Burmistrz zadzwonił z propozy-
cją, aby zechciał pokierować PeC-em. w głowie poja-
wiła się gonitwa myśli i uczuć: radość, obawa, nadzieja, 
lęk, ale ciekawość nowych wyzwań zwyciężyła.

- Zrobiłem krok w nieznane i była to jedna z najlep-
szych decyzji, które podjąłem w życiu – zapewnia. - Jak 
powiedział Churchill, jeśli w  życiu nie ma miejsca na odwagę, 
inne cnoty są bez znaczenia.

Czy mógłby Pan podać liczbowo osiągnięcia przedsiębiorstwa od 
czasu, gdy ujął Pan jego stery?

- To byłoby nieuczciwe, przecież zawsze coś zaczynając, opie-
ramy się na tym, co przed nami stworzyli inni. Poza tym mówi 
się, że liczby są bezduszne. To może nie jest do końca prawdą, 
bo my wkładamy w nie dużo serca.

Jakoś jednak ten czas rozwoju musimy ogarnąć.
Dużym sukcesem zakończyło się pierwsze zadanie, jakiego re-
alizacji się podjąłem. To tzw. „wielka modernizacja”. Obejmowała 
ona modernizację największej kotłowni w Pruszczu Gdańskim, 
mieszczącej się przy ul. 24 Marca 5 oraz znacznej części systemu 
przesyłowego.  Po tej modernizacji przedsiębiorstwo nie posiada 
źródeł ciepła, spalających paliwa stałe, w tym węgiel kamienny 
lub brunatny, co znacząco poprawiło jakość powietrza w mieście. 
Za niewątpliwy sukces uznajemy też poszerzenie obszaru dzia-
łalności. Wybudowaliśmy kotłownie poza Pruszczem – w Straszy-
nie, Przywidzu. W 2010 roku PEC stworzył cały system ciepłow-
niczy dla osiedla „Komarowo” w Pruszczu Gdańskim. Obejmuje 
on kotłownię wyposażoną w dwa kotły o łącznej mocy 1,46 MW, 
sieć przesyłową oraz węzły ciepłownicze wraz z urządzeniami 
pomiarowo–rozliczeniowymi. Niedawno rozpoczęliśmy dostawę 
ciepła w Cieplewie koło Pruszcza Gdańskiego.. Mamy obecnie 
cztery systemy sieciowe, a naszą największą sieć ciepłowniczą 
zasilają trzy niezależne źródła ciepła. Ilość zainstalowanej mocy 
w naszych kotłowniach wynosi około 20 MW. Już w 2015 roku 
spółka wprowadziła zdalny system nadzoru nad pracą urządzeń 
zainstalowanych w naszych węzłach cieplnych i kotłowniach.

Czy udało się nawiązać współpracę z deweloperami, budują-
cymi nowe osiedla? 

- Przedsiębiorstwo systematycznie współpracuje z deweloperami 
z Pruszcza Gdańskiego, Rotmanki, Straszyna oraz Trójmiasta. Do 
tej pory wybudowaliśmy kilkadziesiąt kotłowni w technologii gazo-
wej, w tym dwie duże (K-19) i (K-20) o łącznej mocy ok. 3000  kW.

Podczas jubileuszu życzenia składali też deweloperzy.
- Wręcz wzorowo układa się współpraca z naszym pruszczańskim 
deweloperem Andrzejem Pastuszką, właścicielem spółki Activa De-
veloper, który wciąż dostarcza nam nowych klientów. Oddany przez 
tego developera w 2012 roku Zakątek Juszkowo to osiedle budynków 
wielorodzinnych zlokalizowane na obrzeżach Pruszcza Gdańskiego, 

składające się z czterystu trzydziestu czterech mieszkań 
o łącznej powierzchni ponad 20 tys. m kw. Powstaje też 
Azaliowy Park, czyli osiedle budynków mieszkalnych 
w Pruszczu Gdańskim, gdzie są też lokale w programie 
Mieszkanie dla Młodych. Kolejne inwestycje tego develo-

pera to Supernova w Pruszczu Gdańskim oraz Astra Park 
w Gdańsku. Wiemy, że ta spółka jest na etapie projektowa-

nia i przygotowywania do realizacji kolejnego osiedla budyn-
ków wielorodzinnych na Rotmance, w bezpośrednim sąsiedz-

twie Centrum Biznesu. Będzie ono zajmowało powierzchnię około 
1,9 ha, na której stanie siedem czterokondygnacyjnych budynków. 
Bardzo cieszymy się też z długoletniej współpracy z developerem 
DOMO Sp. zo.o. kierowanym przez Adama Walentynowicza. Zasila-
my w ciepło osiedla „Merkator” i „Za potokiem”, a teraz przygoto-
wujemy się do inwestycji na osiedlu „Trzeci wymiar” i kolejnych, ale 
o tych planach na razie nie chciałbym szerzej opowiadać.

Na waszym terenie buduje też obchodząca niedawno 30-lecie 
działalności gdańska firma inpro.

- Podczas naszych uroczystości reprezentował ją wiceprezes Krzysz-
tof Maraszek. Osiedle o nazwie Debiut powstaje przy ul. Dybowskie-
go w Pruszczu Gdańskim, zaledwie 10 km od centrum Gdańska. W ra-
mach pierwszego etapu inwestycji powstaną dwa czterokondygna-
cyjne, nowoczesne budynki z windami. W ramach pierwszego etapu 
inwestycji pojawi się w sumie 105 mieszkań o zróżnicowanej po-
wierzchni. Cieszy nas perspektywa współpracy z tym developerem.

który developer jest jeszcze na waszym „celowniku”?
- Pan Jacek Szymichowski – właściciel firmy Dom-Bud z Kieł-
pina. Buduje Osiedle Olszewskiego, nazwane tak od ulicy, przy 
której jest usytuowane. Pierwsze budynki przyłączymy do na-
szej sieci jeszcze w listopadzie br.

Czy wykonujecie też usługi dla miasta?
- Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim 
corocznie ogłasza przetargi na wymianę systemów ogrzewania 
w lokalach komunalnych, które często wygrywamy, a następnie 
realizujemy. Przy tej okazji, niejako mimochodem, prowadzimy 
edukację ekologiczną. Wymieniamy instalacje, ale to nie oznacza 
przymusu podłączenia danego budynku, czy nawet mieszkania 
do naszej sieci. Zdarza się, że ludzie upierają się przy korzystaniu 
z ciepłej wody podgrzewanej przez zdezelowane junkersy. Do-
piero tłumaczenie, jakie to może stwarzać niebezpieczeństwo 
zatrucia tlenkiem węgla oraz osobiste obserwacje mieszkańców, 
jak poprawia się komfort życia dzięki użytkowaniu ciepłej wody 
z instalacji zbiorczych zasilanych z naszej sieci ciepłowniczej, 
sprawiają, że ludzie zmieniają decyzje. Szeroko prowadzona 
kampania antysmogowa może też działa, ale pewnie mniej. My 
sami jesteśmy wielkimi zwolennikami działań proekologicznych, 
w tym budowania układów kogeneracji. Na razie jednak trzeba 
będzie chyba z tym zaczekać, bo choć uzyskanie ciepła w tym 
przypadku jest bardziej ekologiczne, to jednak nakłady inwesty-
cyjne są duże. Konieczne jest wsparcie z zewnątrz, np. z Fundu-
szy Europejskich czy Funduszu Ochrony Środowiska.

Z PREZESEM PRUSZCZAńSKiEGO PRZEDSięBiORStWA CiEPłOWNiCZEGO PEC SP. Z O.O.,
 SłAWOMiREM OLKiEWiCZEM ROZMAWiA ANNA KłOS.

rozwój i ekspansja 
są w naszym Dna
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Stocznia Nauta zwodowała kolejny częściowo wyposażony statek 
rybacki dla duńskiego odbiorcy. Było to szóste w tym roku wodowanie 
w Zakładzie Nowych Budów w Gdańsku. 

CLIPPERTON, który oznaczony jest numerem budowy B-438, to traw-
ler do połowów pelagicznych. Zwodowany statek ma 63 m długości 
i prawie 13 m szerokości. Zanurzenie jednostki wynosi 5,5 m. Finalnym 
odbiorcą statku będzie szwedzki armator – B-C Pelagic AB.
CLIPPERTON powstał w Naucie na zamówienie Karstensens Skibsva-
erft AS. Jest to już 12 statek zbudowany dla tego odbiorcy. Duński 
klient od kilku lat współpracuje ze Stocznią Nauta – obecnie w portfelu 
zamówień Stoczni aż 5 statków to zamówienia od Karstensens Skib-
svaerft AS. Łącznie w budowie znajduje się 12 statków dla klientów 
z Danii, Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.
Budowa statków rybackich należy do specjalności Zakładu Nowych 
Budów Stoczni Remontowej Nauta. Od momentu uruchomienia Za-
kładu w Gdańsku jesienią 2013 r., Stocznia zakontraktowała łącznie 
22 statki do połowu ryb. Oprócz statków rybackich w portfolio Nauty 
są także jednostki naukowo-badawcze i statki obsługowe dla sektora 
offshore. W ostatnim czasie Stocznia pozyskała także ważny kontrakt 
na budowę w pełni wyposażonego statku wywiadowczego dla Szwedz-
kiej Marynarki Wojennej.

Wodowanie 
w Stoczni Nauta

W roku 2017 MTMG-Morski Terminal Ma-
sowy Gdynia  gościł już siedem bardzo 
dużych statków typu Panamax  i Capesize 
z australijskim węglem koksującym.
Od 18 października br. załoga terminalu 
masowego rozładowuje, z zacumowane-
go przy nabrzeżu Holenderskim statku 
typu Capesize-  m/v Cape Armeria -około 
79200 ton węgla koksującego, przezna-
czonego dla hut na południu Polski.  M/v 
Cape Armeria ma 291,98 m długości i 45 
m szerokości, a jego DWT wynosi 181 393 
ton. Masowiec został zbudowany w 2013 
r. w japońskiej stoczni Saijo Shipyard 
i obecnie pływa pod banderą Panamy.
Przed przybyciem do Portu Gdynia  m/v 
Cape Armeria zawinął do Rotterdamu, 
gdzie odładowano część  przewożone-
go ładunku, co zmniejszyło zanurzenie 
masowca do 11,9 m. Do końca 2017roku 
w MTMG-Morskim Terminalu Masowym 
Gdynia  spodziewane są  jeszcze 1 lub 
2  partie węgla koksującego z Australii. 
Oprócz węgla australijskiego na prze-
strzeni całego 2017 roku MTMG – Morski 
Terminal Masowy Gdynia  przeładował 
oraz planuje obsłużyć różne rodzaje 
węgla w imporcie z USA  i Rosji  oraz 
Mozambiku. Natomiast partie „czarnego 
złota” w eksporcie z Polski  to głównie 
węgiel  sortowany, przeznaczony na rynki 
Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Australijski 
węgiel 
w porcie
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA kupił od firmy Vistal Gdynia nieruchomości 
zlokalizowane przy ul. Czechosłowackiej 3 na Nabrzeżu Węgierskim.

- Od lat Port Gdynia szukał nowych terenów i zakup nabrzeża Węgierskiego to bardzo 
dobry interes - podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
– Zawarta umowa sprzedaży stanowiła zwieńczenie negocjacji prowadzonych przez obie 
strony, będąc zarazem kolejnym krokiem w realizacji strategii Zarządu Morskiego Portu Gdy-
nia S.A., związanym z pozyskiwaniem nowych terenów dla rozwoju funkcji portowych…
W roku 2010 w związku z zakupem udziałów spółki Euro-Cynk Gdynia, Vistal Gdynia stał 
się właścicielem połowy nabrzeża Węgierskiego w Porcie Gdynia , które poddał moder-
nizacji w kierunku pełniejszego dostosowania go do realizacji dużych projektów branży 
offshore i branży energetyki wiatrowej. Sfinalizowanie zakupu działki  terminalom porto-
wym, operującym w rejonie nabrzeża Węgierskiego, wielką szansę na dalszy rozwój.

Nowe tereny 
dla portu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk uczestniczył, już 
po raz drugi, w międzynarodowych targach China 
International Logistics and Transportation Fair 
w Shenzhen. Jest to największe wydarzenie logi-
styczno-transportowe, odbywające się corocznie 
w regionie. Udział w targach był dla Portu okazją 
do budowy relacji z nowymi kontrahentami z ca-
łego świata. Podczas wizyty ZMPG odbył szereg 
spotkań z przedstawicielami firm branży morskiej z całego świata. Wydarzenie stanowiło 
doskonałą okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń 
z innymi światowymi ośrodkami portowymi, a także firmami transportowymi i logistycznymi, 
wdrażającymi swoje rozwiązania na ich terenie. Przedstawiciele Portu Gdańsk wzięli rów-
nież udział w części konferencyjnej, podczas której zaprezentowali swoje rozwiązania w za-
kresie elektronicznej wymiany danych między podmiotami prowadzącymi działalność na 
terenie Portu a urzędami takimi jak np. Urząd Celny czy Graniczny Inspektorat Weterynarii.

Port Gdańsk 
na targach 
w Shenzhen

Nieważne
co Ty czytasz,
ważne kto
czyta o Tobie!

Zamów
prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Z OKAZJi DOStOJNEJ ROCZNiCy 95-LECiA POWStANiA GDyńSKiEGO PORtU, W tEAtRZE MUZyCZNyM 
W GDyNi ODByłA Się UROCZyStA GALA. UDZiAł W NiEJ WZięLi ZNAMiENiCi GOśCiE: MiNiStER 
GOSPODARKi MORSKiEJ i żEGLUGi śRóDLąDOWEJ MAREK GRóBARCZyK, POSłOWiE NA SEJM RP 
– DOROtA ARCiSZEWSKA-MiELEWCZyK, JANUSZ śNiADEK i MARCiN HORAłA ORAZ WOJEWODA 
POMORSKi DARiUSZ DRELiCH i MARSZAłEK WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO MiECZySłAW StRUK,  
A tAKżE WiCEPREZyDENt GDyNi MiCHAł GUć. GOSPODARZEM WiECZORU Był PREZES ZARZąDU 

MORSKiEGO PORtU GDyNiA S.A. ADAM MELLER.

morskiego 
portu gDynia

95-lecie

Między szacunkiem 
dla przeszłości a przyszłością

TEKST: Anna Kłos  | ZDJĘCIE: Przemysław Burda (Rzemieślnik Światła) 
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PorT w wiosCe

Na początku była myśl na fali entuzjazmu, że po latach zaborów mamy 
niepodległą Polskę i dostęp do morza. Nie było go dużo – ok.3 procent 
długości granic, ale był. Ale czym jest morze bez portu? Port w Wolnym 
Mieście Gdańsku mocą traktatów był dostępny dla Polski – teoretycz-
nie rzecz biorąc. Wbudować własny... ale gdzie? Puck? Zatoka Pucka to 
płycizna. Hel – bez szans na dobry dostęp od strony lądu. Więc Gdynia 
– wioseczka, na którą jako miejsce „bardzo sposobne” do budowy portu 
wskazywano już królowi Władysławowi IV w XVII wieku. 
Myśl się zmaterializowała 95 lat temu. 23 września 1922 roku Sejm II 
RP podjął uchwałę: „Upoważnia się Rząd do poczynienia wszelkich 
niezbędnych zarządzeń, celem wykonania budowy portu morskiego 
przy Gdyni na Pomorzu jako portu użyteczności publicznej”.
Projekt nakreślił inż. Tadeusz Wenda. Na początku było skromnie. Tym-
czasowy Port Morski i Schronisko dla Rybaków otwarto w 1923 roku.
Inwestycja nabrała rozpędu dzięki inżynierowi Eugeniuszowi Kwiat-
kowskiemu, od czerwca 1926 roku ministrowi przemysłu i handlu, 
od 1935 roku wicepremierowi i ministrowi skarbu. Rozumiał na czym 
polega polska racja stanu. Program gospodarczy Polski to industria-
lizacja i handel zagraniczny. 
Bez swobodnego wyjścia na morze i przez morze, udusilibyśmy się go-
spodarczo i politycznie – głosił. Własny port to niezależność od pośred-
ników i podniesienie konkurencyjności polskich towarów.
Z portem wiązała się konieczność rozbudowania sieci komunika-
cyjnej, która by zapewniła łączność Wybrzeża z polskim Śląskiem, 
podnóżem Karpat, ziemiami Wołynia i Wilna. W ciągu kilku lat port 
gdyński stał się największym portem na Bałtyku i jednym z więk-
szych portów Europy, wyprzedzając pod względem wielkości obro-
tów Kopenhagę, Bremę, Amsterdam, Genuę, Neapol i Triest.
Przy porcie zaczęło powstawać miasto. Wielkie inwestycje (port, mia-
sto, kolej) zaczęły wysysać ludność - nie tylko z Pomorza, stały się Zie-
mią Obiecaną dla Polaków z całego kraju. Od samego początku mia-
sto i port żyły w symbiozie, oba organizmy nawzajem się przenikały. 
Obecnie,te więzi są równie silne. Port to obecnie jeden z największych 
pracodawców w Gdyni – co piąty czynny zawodowo gdynian pracuje 
w porcie lub w działających na jego terenie spółkach.

 
Hołd dLa odwagi i mądrośCi TwórCów

 
Uroczystości jubileuszowe zaszczyciła swą obecnością wnuczka in-
żyniera Wendy – Hanna Wenda- Uszyńska. Podczas przebiegającego 
w serdecznej, ciepłej atmosferze spotkania z kierownictwem Portu, 
opowiedziała o rodzinnych dziejach i koneksjach oraz wspomniała, że 
odziedziczyła wśród rodzinnych pamiątek szkatułkę z listami wybitne-
go dziadka, jeden z nich przywiozła w prezencie na jubileusz Portu. 
Wizyta ta skłoniła prezesa Adama Mellera do refleksji, że Gdynia zbyt 
skromnie upamiętniła postać swego budowniczego. Uznając zasługi 
inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był genialnym strategiem na 
skalę państwową i zapewnił finansowanie inwestycjom, pamiętać po-
winniśmy, że to jednak Wenda był człowiekiem, który stworzył plany 
budowy portu i pilnował ich realizacji. Niezależnie od działań władz mia-
sta w kierunku budowy pomnika inż. Wendy w centrum miasta , słuszne 
byłoby upamiętnić też tę postać na terenie portu, aby na 100-lecie por-
tu drugi pomnik, wraz z tablicą, pojawił się np. przy Muzeum Emigracji, 
nieopodal przyszłego terminalu promowego.

Uroczystości jubileuszowe 
zaszczyciła swą obecnością 
wnuczka inżyniera Wendy 
– Hanna Wenda- Uszyńska. 
Podczas przebiegającego 
w serdecznej, ciepłej 
atmosferze spotkania 
z kierownictwem Portu, 
opowiedziała o rodzinnych 
dziejach i koneksjach oraz 
wspomniała, że odziedziczyła 
wśród rodzinnych pamiątek 
szkatułkę z listami wybitnego 
dziadka, jeden z nich 
przywiozła w prezencie na 
jubileusz Portu. 
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- w roku 95. urodzin Portu gdynia roz-
poczyna się realizacja jakże ważnych 
dla dalszego rozwoju portu zadań, ale 
pojawiło się szereg zagrożeń. z jaki-
mi najważniejszymi problemami musi 
borykać się obecnie Port gdynia?

- Największy problem to brak tere-
nów rozwojowych.

- Czyżby przedwojenni twórcy o nich 
nie pomyśleli?

- Oczywiście, że zarezerwowali dla 
portu nadmorskie tereny w stronę 
Oksywia, ale po II wojnie światowej 
komunistyczne władze zabudowały 
wszystko wielkim dzielnicami miesz-
kaniowymi. I teraz mamy problem.

- Jakie jest wyjście z sytuacji, że port 
został otoczony przez miasto?

- Możliwe są  różne kierunki rozwoju. 
Kluczem do rozwoju portu jest za-
pewnienie odpowiedniego zaplecza 
logistycznego oraz poprawa dostępu 
drogowego i kolejowego. Służy temu 
prowadzony przez Gdynię i gminy 
sąsiednie, projekt Dolina Logistycz-
na, która będzie nowoczesnym za-
pleczem logistycznym i przemysło-
wym dla portu. By móc zrealizować 

to zamierzenie niezbędna jest też 
rozbudowa infrastruktury dostępu 
lądowego- czyli drogi Via Maris oraz 
łączącej ją z portem Drogi Czerwo-
nej.Innym ważnym projektem jest 
wejście w Zatokę, czyli budowa tzw. 
Portu Zewnętrznego.

- Na czym polega ta idea? Ludzie czę-
sto myślą, że chcecie wybudować 
coś w rodzaju sztucznej wyspy na 
zatoce.

- Chodzi o coś zupełnie innego.. Re-
alizowane aktualnie inwestycje – roz-
budowa obrotnicy nr 2, pogłębienie 
kanałów portowych, przebudowa 
nabrzeży, nie wystarczą. Długość 
naszych nabrzeży też stanowi ogra-
niczenie. Są za krótkie, mają za mało 
miejsca, aby się przy nich ustawiały 
nowoczesne statki o długości po 
kilkaset metrów. Więc chcemy te na-
brzeża po prostu przedłużyć, wpro-
wadzić je dalej w Zatokę. To jedyne 
logiczne wyjście z sytuacji. Utrud-
nienie rozbudowy portu w kierunku 
lądowym kieruje naszą uwagę na 
akwen redy. Dno akwenu jest piasz-
czyste, korzystne dla posadowienia 
nowych budowli portowych. 

o szaNsaCH i zagrożeNiaCH 
dLa PrzyszłośCi PorTu gdyNia

rozmowa z adamem meLLerem – Prezesem 
zarządu sPółki zmPg-a s.a.

- z czym jeszcze boryka się port w gdyni?
- Z wchodzeniem developerów na 
teren portu. Klasycznym przykładem 
jest pomysł, aby teren Dalmoru prze-
znaczyć pod zabudowę mieszkanio-
wą. To z jednej strony dalsze duszenie 
rozwoju portu, z drugiej miejsce to na 
cele te się nie nadaje. Bezpośrednio 
sąsiaduje z terminalami, gdzie się 
obsługuje ładunki sypkie, w tym tzw. 
brudne, a działalność bywa hałaśliwa. 
Mimo stosowanych przez portowców 
zabezpieczeń, warunki dla mieszkań-
ców apartamentowców będą uciąż-
liwe. Byłe tereny Nauty – między 
portem a Dalmorem, także mają być 
przeznaczone pod usługi, handel, za-
budowę mieszkaniową. Czy rzeczy-
wiście jest taka potrzeba? Przy obo-
wiązujących w tych okolicach cenach, 
niewielu gdynian tam zamieszka, 
apartamenty będą raczej kupowane 
w celu ich użytkowania tylko w se-
zonie letnim, głównie pod wynajem, 
czyli przez większą część roku będą 
to martwe osiedla. Tymczasem okoli-
ce Basenu Prezydenta i pirs Dalmoru 
są idealną lokalizacją dla ruchu tu-
rystycznego i żeglarskiego. Wkrótce 
będziemy musieli „wyprowadzić” wy-
cieczkowce z Nabrzeża Francuskie-
go, pirs Dalmoru idealnie się nadaje 
na miejsce dla nich. Możemy uczynić 
z terenów po Dalmorze wyjątkową 
atrakcję turystyczną, korzystając 
z tego, że statki i żaglowce dociera-
łyby właściwie do centrum miasta. To 
nasza przewaga nad portem gdań-
skim, który jest w swej najważniejszej 
części poza miastem.

- ostatnio ujawniło się, że są problemy 
z realizacją drogi Czerwonej, która jest 
kluczowa, aby port miał odpowiedni 
dostęp od strony lądu... 

- Uzgodnienie podpisane w sierpniu 
br. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Za-
rządem Morskiego Portu Gdynia S.A. 
a Skarbem Państwa - Generalnym Dy-
rektorem Dróg Krajowych i Autostrad 
odnośnie realizacji odcinków drogo-
wych „ostatniej mili” stanowiących 
dostęp do portu, umożliwia rozpoczę-
cie od przyszłego roku prac koncep-
cyjnych dla tych projektów.
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i profesjonalizm
jakość

POGłęBiARKi, BARKi, HOLOWNiKi, PCHACZE, JEDNOStKi HyDROGRAfiCZNE, 
KAtAMARANy i WiELE iNNyCH MASZyN ORAZ JEDNOStEK PłyWAJąCyCH 

PRODUKUJE fiRMA tEChNo MARINE Z MALBORKA. 

TEKST: Rafał Korbut  | ZDJĘCIA: Techno Marine
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Po Pierwsze: NaJwyższa Jakość

Szukając specjalistycznych maszyn czy jednostek pływających 
wiele osób przegląda oferty międzynarodowych konsorcjów. 
Tymczasem firma Techno Marine z Malborka oferuje produkty 
najwyższej jakości, do tego w atrakcyjnych cenach. Firma jest 
dobrze znana na rynku producentów łodzi i maszyn: specjali-
zuje się w kompleksowej budowie m.in. holowników, pogłębia-
rek i innych jednostek pływających, zbudowanych z laminatu 
poliestrowo-szklanego, stali i aluminium. Techno Marine oferuje 
wykwalifikowane usługi, doświadczone zarządzanie, innowa-
cyjne projekty i konstrukcje. Wykorzystanie wysokiej jakości 
materiałów w połączeniu z najbardziej zaawansowanymi tech-
nologiami pozwala na produkcję jednostek pływających w naj-
wyższym standardzie. Do każdego zamówienia firma podchodzi 
indywidualnie, a dział projektowania czuwa nad zaspokojeniem 
życzeń klientów. Producent podkreśla, że priorytetem jest bez-
pieczeństwo, które jest związane z trwałością wszystkich zbu-
dowanych łodzi. 

sPrzęT dLa wymagaJąCyCH

Produkty malborskiej firmy Techno Marine używane są przez 
profesjonalistów: pilotów, siły morskie i specjalne, straż przy-
brzeżną, policję, urząd celny, naukowców, rybaków... Przed-
siębiorstwo zajmuje się nie tylko produkcją i dostarczaniem 
klientowi kompletnych łodzi lub specjalistycznych maszyn 
oraz części zamiennych, ale oferuje też niezbędne szkolenia 
oraz zapewnia pomoc techniczną we wszystkich projektach. 
Jednym z wyrobów polskiego producenta są pogłębiarki – to 
specjalistyczne maszyny wydobywcze, pływające po zbiorni-
kach wodnych śródlądowych oraz portach morskich, których 
zadaniem jest wydobywanie z dna pokładów kruszyw i mułu 
utrudniających żeglugę. Jednostki produkowane przez mal-
borską firmę mogą pracować nawet do 8 metrów głębokości. 
Warto dodać, że parametry zarówno pogłębiarki, jak rodzaju 
oraz mocy pogłębiania projektowane są na indywidualne za-

mówienie w zależności od potrzeb klienta oraz specyfiki akwenu wodnego, na 
którym maszyny mają pracować. 

do NaJTrudNieJszyCH zadań

Niewielkie zanurzenie, wydajna głowica ssąca, łatwa obsługa i parametry dosto-
sowane do potrzeb klienta – to główne cechy pogłębiarki, produkowanej przez 
Techno Marine. Ponieważ pogłębiarki często muszą poruszać się po fragmentach 
akwenów, gdzie dno znajduje się na niewielkiej głębokości, bardzo istotną cechą 
dobrej pogłębiarki jest jej małe zanurzenie. Te produkowane przez Techno Mari-
ne mogą pływać po wodach o głębokości zaledwie 1,2 metra! Kolejną zaletą jest 
łatwość i komfort obsługi – załoga pogłębiarki obsługuje wydobycie z pulpitu ste-
rowniczego, znajdującego się w kabinie. Maszyna jest wyposażona w bardzo wy-
dajną głowicę ssącą zasilaną silnikiem dużej mocy, zaś do podnoszenia i opuszcza-
nie tej głowicy producent zaprojektował wyciągarkę (w zależności od preferencji 
klienta może ona być elektryczna lub hydrauliczna). Głowica, która standardowo 
wyposażona jest w spulchniacz mechaniczny, może zostać dodatkowo doposażona 
w spulchniacz hydrauliczny. Całość uzupełnia rurociąg, którym urobek transporto-
wany jest na barkę lub nabrzeże.
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Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Krajowa Spółka Cu-
krowa S.A. podpisały umowę dotyczącą dzierżawy nierucho-
mości pod budowę nowego terminalu przeładunkowo-wy-
syłkowego wraz z infrastrukturą dostępową, przeznaczoną 
do obsługi transportów cukru.  Nowy obiekt powstanie w 
bezpośrednim sąsiedztwie Nabrzeża Wiślanego, co umożliwi 
wpływanie i załadune statków o dużej ładowności.
W ramach inwestycji Krajowa Spółka Cukrowa na terenach 
wydzierżawionych od ZMPG wybuduje terminal przeładun-
kowo-wysyłkowy, w skład którego wchodzić będzie silos o 
pojemności 50.000 ton, pakownia cukru oraz magazyn lo-

gistyczny produktu gotowego o pojemności ok. 10.000 ton. 
Inwestycja obejmie także budowę infrastruktury logistycznej 
wraz z niezbędnym zapleczem magazynowym.
Na terenie inwestycji przewidziano parking dla 37 samocho-
dów ciężarowych, zaprojektowany w taki sposób, aby wyeli-
minować krzyżowanie się dróg samochodów ciężarowych 
i osobowych. W jegosąsiedztwie znajdzie się także depot 
kontenerowy, umożliwiający składowanie blisko 130 kontene-
rów. Rozbudowę oraz modernizację przejdą też odpowiednie 
elementy infrastruktury kolejowej, potrzebne do realizacji 
transportów za pośrednictwem terminalu.

W siedzibie Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A. gościła delegacja Ministerstwa 
Transportu Chińskiej Republiki Ludowej, której przewodniczył  Pan Zhou Liang, Dyrektor 
Wydziału Administracji Portów. Spotkanie to było „pokłosiem” odbywającego  się wcześniej 
w Warszawie ważnego wydarzenia – Inauguracji Sekretariatu ds. współpracy transportowej. 
16 Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin . Głównym celem wizyty delegacji chińskiej 
było zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem Portu Gdynia. W trakcie spotkania 
wymieniono informacje na temat stosowanych i planowanych praktyk w zakresie ochrony 
środowiska, regulacji i technologii bunkrowania statków paliwem LNG a także innowacyjnych 
działań, mieszczących się w pojęciu SMART PORT. Poinformowano także  chińską stronę 
o pracach polskich portów i środowiska transportowego nad uruchomieniem Port Commu-
nity System. Goście zapoznali się także z realizowanymi  w Porcie Gdynia inwestycjami oraz 
najważniejszymi przyszłymi projektami - budową w Gdyni Głębokowodnego Portu Zewnętrz-
nego oraz rozwojem wokół portu tzw. Doliny Logistycznej.

Terminal 
cukrowy 
w Gdańsku

Chińska 
delegacja 
w porcie
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W wyjeździe, który miał miejsce na początku 
września 2017 roku, uczestniczyła dziesięcio-
osobowa grupa dzieci w wieku 9-10 lat. Wyjazd 
został zorganizowany w ramach projektu 
Północ/Południe: Jedno Morze (Nord/Sud: un 
Mare), pomysłodawczynią i koordynatorem 
projektu była Pani Krystyna Balewski- Pawela 
przy współpracy z PZŻ w Gdańsku, Gminy 
Ragusa oraz Gminy Cedry Wielkie. 
Najmłodsi (razem z dziećmi z gminy Ragusa) 
uczestniczyli wspólnie w całodziennych zaję-
ciach żeglarskich, animacyjnych, kulturowych, 
językowych i sportowych pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry pedagogicznej, zarówno 
polskiej, jak i włoskiej. Pobyt na Sycylii uczest-
ników wyjazdu zagranicznego, mimo intensyw-
ności działań żeglarskich i wielu atrakcji mijał 
w bezpiecznej i miłej atmosferze. 
Grupa dzieci, jak i opiekunów bardzo szybko 
się zintegrowała - co pozwoliło opracować 
szczegółowy plan działań na wszystkie dni 

pobytu.Współpraca pomiędzy polskimi i wło-
skimi dziećmi zarówno na płaszczyźnie zajęć 
sportowych, jak i w czasie wolnym sprzyjała 
na pokonywaniu przez nich barier językowych 
i kulturowych, a co najważniejsze dostarczała 
uczestnikom doznań emocjonalnych. Po 11 
dniach pobytu przyszedł czas na pożegnanie, 
które było bardzo trudne, ponieważ zawiązały 
się prawdziwe przyjaźnie między dziećmi i żal 
było się rozstawać.
Wizyta polskich dzieci została odnotowana 
w prasie sycylijskiej - 13 września 2017 r. na 
łamach LASICILIA pojawił się artykuł wraz ze 
zdjęciem na temat  projektu i podjętych dzia-
łań w zakresie jego realizacji, a także prężnej 
współpracy pomiędzy regionami. 
W przyszłym roku, w lipcu w ramach rewizyty 
przybędzie do mariny w Błotniku grupa mło-
dych żeglarzy z Sycylii, gdzie wspólnie z pol-
skimi kolegami i koleżankami będą podnosić 
swoje kwalifikacje w żeglarstwie.

Wyjazd 
na Sycylię
Dzieci z gminy cedry Wielkie wyjechały do Włoch i uczyły 
się żeglarstwa na Sycylii w rejonie Marina Di Ragusa.

Nieważne
co Ty czytasz,
ważne kto
czyta o Tobie!

Zamów
prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Przywilejem gospodarza jako pierwszy głos zabrał Le-
szek Burczyk – starosta starogardzki. Przekazał najważ-
niejsze fakty dotyczące powiatu, optymistyczne dane 
odnośnie gospodarki i poinformował, że głównym pro-
blemem miasta i okolic jest brak obwodnicy miejskiej. 
Podczas spotkania powrócono do sierpniowego hu-
raganu z nawałnicą, który spustoszył część powiatów 
woj. pomorskiego.
- Bardzo dziękuję za pomoc – mówił starosta choj-
nicki Stanisław Skaja. - Myślę, że obojętnie który 
powiat zostanie w przyszłości dotknięty podobną 
tragedią, zawsze będzie mógł liczyć na innych. To 
świadczy o tym, że samorządy dają radę. W takich 
chwilach możemy się wspierać.
Dziękowała również Alicja Żurawska – starosta ko-
ścierski. Szczególnie za pomoc finansową udzielo-
ną przez starostę starogardzkiego oraz P. Starostę 
Wejherowską Gabrielę Lisius.
Informacje na temat projektu ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych oraz o zmianach w Karcie Nauczy-
ciela przedstawiła Katarzyna Liszka – Michałka – eks-

pert Związku Powiatów Polskich. Tak się złożyło, że tego 
samego dnia projekt ten stał się już ustawą, ponieważ 
został przyjęty przez Sejm i skierowany do Senatu.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchali obecni dr. n. Fiz. 
dr. h. c. Jerzego Janickiego z Instytutu Badań Fizyko-
medycznych, który przedstawił program diagnostyki 
i wczesnego wykrywania choroby niedokrwiennej ser-
ca, będącej najczęstszą przyczyny zawałów. Oferował 
on placówkom medycznym samorządów lokalnych 
fizyczny model badania elektrycznej pracy serca, 
sporządzany w oparciu o badania EKG. Regionalny 
Plan Działania na rzecz zatrudniania na rok 2018, oraz 
Założenia regionalnego programu aktywizacji zawo-
dowej osób bezrobotnych w 2018 roku przedstawiła 
natomiast  Joanna Witkowska – dyr Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. Okazuje się, że w związku 
z obniżającą się stopą bezrobocia i pojawiającym się 
problemem braku pracowników, konieczne jest zmo-
bilizowanie rezerw społecznych w postaci osób dłu-
gotrwale bezrobotnych oraz tzw. młodych emerytów. 
Służy temu m. in. projekt „Kierunek na pracę”.

kONWENT STAROSTóW 
O FINANSOWANIU OŚWIATY

SpotkAnie w StArogArdzie

Obrady Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego odbywały się pod koniec 
października w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim. Prowadzącym naradę 
był jego przewodniczący – Mirosław czapla (starosta malborski).

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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BUDOWA NOWEJ, JEDNEJ Z NAJWięKSZyCH SALi GiMNAStyCZNyCH 
ROZPOCZNiE Się JUż W PRZySZłyM ROKU. 

przestronna, 
nowoczesna 

i wielofunkcyjna

TEKST: Rafał Korbut | WIZUALIZACJE: UM Wejherowo
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Sala powstanie przy Szkole Podstawo-
wej nr 5. Będzie to jeden z największych 
tego typu obiektów w Wejherowie, po-
równywalny wielkością do hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej nr 6.
Przypomnijmy: w 2016 roku prezydent 
Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję 
o budowie sali i zabezpieczył pierwsze 
środki na ten cel oraz zlecił wykonanie 
dokumentacji technicznej tego obiektu. 
Obecnie trwają jeszcze końcowe prace 
nad projektem, które mają być zakoń-
czone do końca 2017 roku. Następnie 
zostanie ogłoszony przetarg na budowę 
sali gimnastycznej. Budowa sali gimna-
stycznej potrwa 1,5 roku. Rozpocznie się 
w 2018 roku a zakończy w roku 2019.
Jak wyjaśnia Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa, za-

bezpieczone obecnie pieniądze to tylko 
pierwszy krok w stronę gromadzenia 
środków na realizację tego przedsię-
wzięcia. Planowane jest w 2018 roku do-
finansowanie ze źródeł zewnętrznych 
pochodzących z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Montaż finansowy na reali-
zację tego obiektu jest tak pomyślany, 
aby ostania płatność nastąpiła w 2020 
roku.
Po zbudowaniu sali gimnastycznej za-
gospodarowany zostanie teren wokół 
szkoły. Wcześniej nie można było tego 
wykonać, gdyż teren przy szkole po-
trzebny będzie czasowo na plac budo-
wy – gromadzenie materiałów budow-
lanych i sprzętu, co w konsekwencji 
doprowadziłby do zniszczenia wykona-
nego zagospodarowania.

Płyta boiskowa będzie miała powierzchnię około 1200 metrów 
kwadratowych (44,5m x 27 m). Pozwoli to rozgrywać mecze na 
pełnowymiarowym boisku zarówno piłki ręcznej, koszykówki 
i siatkówki, a także badmintona. Znajdzie się w niej też ścian-
ka wspinaczkowa o wysokości 7 metrów. W sali gimnastycznej 
będzie mogło ćwiczyć jednocześnie 50 uczniów z możliwością 
podziału sali na dwie niezależne połowy, dla dwóch grup po 
25 uczniów. Obiekt będzie posiadał odpowiednie zaplecze 

m.in. pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy, osobne 
szatnie dla dziewcząt i chłopców, toalety oraz niezależne wej-
ście zewnętrzne, umożliwiające wchodzenie do obiektu przy 
zamkniętej szkole. Widownia zaplanowana jest na 200 osób. 
Przewidziane jest także miejsce dla osoby niepełnosprawnej 
na wózku inwalidzkim. Na zewnątrz zaplanowana jest droga 
przeciwpożarowa o nawierzchni asfaltowej pomyślana alter-
natywnie jako ścieżka do jazdy na rolkach.

KRzysztof 
hildebRAndt, 
prezydent Wejherowa:

- Od kilku lat przygotowujemy 
dokumentację techniczną, 

która obecnie jest 
w końcowym etapie. 

Przygotowując budżet 
zabezpieczamy środki 

od przyszłego roku, żeby 
inwestycja mogła być 

realizowana. To będzie 
jedna z największych hal 

sportowych, które posiada 
miasto przy szkołach 

w Wejherowie i zbliżona 
wielkością będzie do tej przy 

Szkole Podstawowej nr 6.

Jak Będzie wygLądała saLa gimNasTyCzNa?
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aby pomoc 
    dotarła na czas

WOJEWODA POMORSKi DARiUSZ DRELiCH ORAZ WiCEMARSZAłEK PAWEł ORłOWSKi 
WSPóLNiE PRZECięLi WStęGę W DySPOZytORNi MEDyCZNEJ PRZy UL. BENiOWSKiEGO 7 

W GDAńSKU iNAUGURUJąC JEJ DZiAłALNOść.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Oznacza to likwidację od 1 listopada br. dyspozytorni medycznych rozlokowanych w powiatach wojewódz-
twa pomorskiego. Obecnie zamiast 18 funkcjonować w województwie pomorskim będą dwie – w Gdańsku 
i Słupsku.  Słupska obejmuje swym zasięgiem powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, 
gdańska – pozostałe. Jak poprzednio w razie potrzeby należy dzwonić pod nr 999 lub nr alarmowy 112.
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-  Po co te zmiany? - pytam wojewodę dariusza drelicha.
- Nie znaczy to, że wszystkie karetki, motocykle i helikoptery 
zgromadzimy w tych dwu miejscach, pozostaną one fizycznie 
tam gdzie są, zmiana dotyczy zarządzania nimi. Przed zmianami 
w każdym rejonie operacyjnym zespołów ratownictwa medycz-
nego, czyli potocznie mówiąc grupy karetek pogotowia ratunko-
wego, funkcjonowała jedna dyspozytornia medyczna, która za-
rządzała ich ruchem.  Dysponowała wyłącznie swoimi zespołami  
(miała w swej gestii od 3 do 12 ambulansów,  w zależności od 
wielkości rejonu). Gdy wszystkie były zajęte, dyspozytor nie mógł 
w razie potrzeby samodzielnie skorzystać z wolnego ambulansu 
z innego rejonu operacyjnego. Mógł zgłosić potrzebę w innym 
regionie, co wydłużało  czas dotarcia do potrzebującego. Poza 
tym w każdej z dyspozytorni medycznych (z wyjątkiem Gdań-
ska i Gdyni) znajdowało się tylko jedno całodobowe stanowisko. 
W przypadku większej liczby zgłoszeń od osób jednocześnie po-
trzebujących pomocy, dyspozytor nie był w stanie ich obsłużyć.

Jakie są korzyści nowego systemu?
Wprowadzenie tzw. skoncentrowanych dyspozytorni medycz-
nych uelastycznia zarządzanie ruchem Zespołów Ratownictwa 
Medycznego.  Przede wszystkim skraca czas  dojazdu karetki 
do  osoby potrzebującej pomocy. W ramach gdańskiej dyspozy-
torni 10 dyspozytorów medycznych całodobowo ma pod opieką 
ok. 1800 tys. mieszkańców. Oczywiście nie znaczy to, że ta cała 
populacja będzie potrzebowała nagle szybkiej pomocy Niemniej 
wypadki i nagłe pogorszenie stanu zdrowia zawsze mogą się 
zdarzyć. Gdańska dyspozytornia zarządza 65 zespołami ratow-
nictwa medycznego, 5 motocyklami ratowniczymi, łodzią ratun-
kową i śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez 
całą dobę dyspozytorzy medyczni odbierają przeciętnie 800 
telefonicznych zgłoszeń, z czego ponad 500 jest zakończone 
wysłaniem zespołu ratownictwa medycznego.

Jak z tego wynika, osoby dyżurujące w dyspozytorni muszą 
sprawnie i trafnie podejmować decyzje?

Muszą być przy tym dobrymi psychologami. Dzwoniący często 
jest spanikowany, mówi chaotycznie, trzeba go uspokoić i po-
starać się, aby podał jak najwięcej rzeczowych informacji, oraz 
kierować jego postępowaniem tak, aby pomoc była jak najbar-
dziej efektywna. Wysłanie karetki nie kończy sprawy, należy 
dalej utrzymywać kontakt z osobą wzywającą pomocy i infor-
macje od niej przekazywać ekipie w ambulansie.  Poza tym te 
dwie pomorskie dyspozytornie  mają zwiększoną liczbą zespo-
łów ratownictwa medycznego, mogą wysyłać do zdarzenia ze-
spół najbliższy miejscu zdarzenia. Pomaga w tym nowoczesny 
system łączności zintegrowany z modułem mapowym. 
Ponadto, dużo prostsza i łatwiejsza jest koordynacja akcji  ratun-
kowych w przypadku zdarzeń z większą liczbą poszkodowanych, 
gdzie konieczne jest zaangażowanie wielu zespołów ratownictwa 
medycznego. Istotna jest też poprawa zarządzania informacją 
dotyczącą ratowania życia i zdrowia obywateli oraz zapewnienie 
sprawnego przekazywania danych między służbami ratownictwa 
i porządku publicznego.

Panie wojewodo, dziękuję za rozmowę.

Dzwoniący często 
jest spanikowany, 
mówi chaotycznie, 
trzeba go uspokoić 
i postarać się, aby 
podał jak najwięcej 
rzeczowych infor-
macji, oraz kierować 
jego postępo-
waniem tak, aby 
pomoc była jak naj-
bardziej efektywna. 
Wysłanie karetki nie 
kończy sprawy, nale-
ży dalej utrzymywać 
kontakt z osobą 
wzywającą pomocy 
i informacje od niej 
przekazywać ekipie 
w ambulansie. 
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Wzorem innych europejskich miast Gdańsk postanowił za darmo 
udostępnić miejsca parkingowe dla samochodów elektrycznych.
Aby móc bezpłatnie zaparkować samochód w strefach płatnego 
parkowania, trzeba jedynie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni 
wyrobić specjalny identyfikator.
- Wsparcie dla samochodów wyposażonych w ekologiczne źró-
dła napędu to jeden ze sposobów na czyste i bardziej przyjazne 
miasto - mówi Piotr Grzelak zastępca prezydenta Gdańska ds. 
polityki komunalnej. - Bezpłatne parkowanie dla pojazdów elek-
trycznych i hybryd plug-in to nie wszystko. Inwestujemy także 
w rozbudowę stacji ładowania tego typu pojazdów.
W Gdańsku właściciele pojazdów mogą ładować swoje auta 
w specjalnie przystosowanych stacjach ładowania pojazdów, 
zwanych też stacjami dokującymi. Zlokalizowane są one przy 
siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskim Ogrodzie 
Zoologicznym oraz nieopodal stadionu żużlowego.

Ekologiczny 
Gdańsk

Dziesięć europejskich miast, w tym 
Gdańsk, podpisało manifest Call for 
Action and Social Innovation, czyli 
wezwanie do wspólnego działania 
w sprawie innowacji społecznych. 
Uroczystość odbyła się podczas 
międzynarodowego spotkania sieci 
BoostINNO w Paryżu. W paryskim 
ratuszu prezydenci dziesięciu miast 
partnerskich zaprezentowali innowacje 
społeczne, z których są szczególnie 
dumni. Zastępca prezydenta ds. polity-
ki społecznej, Piotr Kowalczuk, przed-
stawił główne założenia panelu obywa-
telskiego, który po raz kolejny odbywa 
się w Gdańsku. Kulminacyjnym punk-
tem spotkania było podpisanie przez 
prezydentów deklaracji o chęci dalszej 
współpracy Call for Action and Social 
Innovation. Podczas spotkania odbyła 
się debata z udziałem zaproszonych 
polityków i ekspertów nad przyszłym 
kształtem innowacji społecznych 
w Europie. Spotkanie partnerstwa Bo-
ostINNO to wydarzenie towarzyszące 
Global Social Businnes Summit, które 
organizowane jest przez laureata Na-
grody Nobla, Muhammeda Yunusa.

Manifest 
miast

Centrum Hewelianum zyska nowy wygląd 
i planetarium. Władze Gdańska otrzymały dofi-
nansowanie na projekt pn. „Rozbudowa i prze-
budowa Kaponiery Południowej na potrzeby 
kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferycz-
ną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carno-
t'a na terenie Centrum Hewelianum w Gdań-
sku”.  W ramach inwestycji powstanie nowy 

Hewelianum 
się rozrasta

obiekt pomiędzy Kaponierą Południową 
a Galerią Strzelecką, czyli zabytkowymi 
obiektami na Górze Gradowej. Co ciekawe, 
bryła nowego budynku zostanie wkompo-
nowana w istniejący nasyp ziemny i ukryta 
pod warstwą nawierzchni trawiastej, od-
tworzonej w formie zielonego dachu. 
Głównym elementem projektowanego 
obiektu o trzech kondygnacjach będzie 
sferyczna sala przeznaczona na projekcje 
multimedialne z miejscami dla 74 osób, 
czyli planetarium. Obok niej powstaną 
dodatkowe przestrzenie wystawiennicze 
i sale wielofunkcyjne.
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Towarzystwo Urbanistów Polskich zdecydowało, że projekt zago-
spodarowania terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadującego z 
nim obszaru to najlepsza przestrzeń publiczna 2017 roku. 
Nagrodę podczas I Kongresu Polityki Miejskiej XV Kongresu Miast 
Polskich odebrali wiceprezydent  Sopotu, Marcin Skwierawski oraz 
zespół architektów, autorów zwycięskiej koncepcji.
– W nowatorskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego zago-
spodarowaliśmy wspólnie z inwestorem serce miasta – mówi Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu. – Nowoczesność formy i wyjątkowa 
funkcjonalność Sopot Centrum nie oszukuje, nie udaje, nie tworzy 
pseudohistorycznej architektury. 
Przypomnijmy, że inwestycja powstała na ponad 1 tys. m kw. zlokali-
zowanych w centrum Sopotu. Inwestor nabył (kupił) nieruchomości, 
które należały uprzednio do Skarbu Państwa i oddane były w użyt-
kowanie wieczyste na rzecz PKP oraz do Gminy Miasta Sopotu.

Sopot Centrum 
z Grand Prix

Sopot zachęca mieszkańców do likwidacji ogrzewania wę-
glowego i przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.  
Do wymiany systemu ogrzewania na bardziej ekologiczny 
zachęcani są w szczególności właściciele  domów jedno-
rodzinnych, bo emisja z ich kominów jest najbardziej dokuczliwa. Miasto oferuje 
dotacje nie tylko mieszkańcom, którzy chcą przyczynić się do poprawy powietrza 
w mieście, ale i włączyć się w zabezpieczenie miasta przed skutkami silnych opa-
dów. Na jakie działania można otrzymać środki? Wykonywanie systemów drena-
żowych i systemów do gromadzenia wody opadowej oraz roztopowej, przebudowę 
systemów grzewczych, w których do tej pory wykorzystywano paliwo stałe, likwi-
dację lokalnego źródła ciepła, w tym na paliwo stałe poprzez przyłączenie się do 
sieci ciepłowniczej oraz poprawę efektywności energetycznej, która polega na za-
instalowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii.

Ekologicznie i z dotacją

Podczas II Kongresu Miast Sportowych Sopot 
oraz Gdynia otrzymały tytuły sportowych miast 
roku. Sopot w kategorii do 100 tys. mieszkańców, 
a Gdynia od 100 do 250 tys. Uroczystą galę, 
podczas której poznaliśmy zdobywców tytułów, 
prowadzili Przemysław Babiarz i Michał Pol. 
Statuetkę w imieniu prezydenta Sopotu odebrał 
Lesław Orski, miejski radny oraz przewodniczą-
cy Komisji Sportu, Turystyki i Młodzieży. Marek 
Łucyk, dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu, 
odebrał statuetkę w imieniu prezydenta Gdyni.  
Szanse na tytuł Sportowego Miasta 2017 roku 
miało w sumie trzydzieści miast. Kandydaci zo-
stali podzieleni na trzy kategorie: miasta do 100 
tys. mieszkańców, mające między 100 a 250 tys. 
mieszkańców oraz powyżej 250 tys. mieszkań-
ców. Oprócz Sopotu i Gdyni w trakcie uroczysto-
ści doceniony został również Wrocław.

Sportowe 
Miasta 
2017 Roku
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„Twórczy Biznes” to nowy cykl otwartych szkoleń dla twórców rękodzieła, pod-
czas których można dowiedzieć się m.in. jak zarobić na rękodziele. Organizatorem 
warsztatów jest Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Gdynia Rodzin-
na. Jak przekonują urzędnicy, szkolenia świetnie wpisują się zarówno w politykę 
rodzinną miasta, jak i wspierającą przedsiębiorczość wśród mieszkańców. Podczas 
zajęć rękodzielnicy uzyskają odpowiedzi na pytania w kwestii praw autorskich, 
promocji w sieci, księgowości i ZUS-u, a także dowiadują się jak rozliczać sprzedaż, 
jak zarobić na rękodziele i skąd dowiadywać się o kiermaszach.

Jak rozkręcić biznes?

Usługa car-sharingu, czyli współdzielenia 
samochodów, jest już dostępna w Trój-
mieście. Car-sharing to nowy, wygodny 
sposób przemieszczania się po mieście. 
Umożliwia on korzystanie z samochodów 
bez konieczności ich zakupu, wypoży-
czając je do poruszania się na stosunko-
wo niewielkich dystansach. Od kilku ty-
godni usługa jest już dostępna w kilkuna-
stu dzielnicach Gdyni, Gdańska i Sopotu. 
Docelowo działać ma też w Rumi, Redzie, 
Wejherowie oraz Pruszczu Gdańskim. 
Samochody, z których można korzystać 
w ramach car-sharingu, są hybrydowe 
lub niskoemisyjne. Dla chętnych udo-
stępnione zostały w różnych lokaliza-
cjach. Żeby wypożyczyć pojazd, najpierw 
trzeba ściągnąć na telefon aplikację 
Traficar, która pokaże, gdzie znajduje się 
najbliższe auto i poinstruuje, co należy 
zrobić, żeby móc z niego skorzystać.

Car-sharing 
już działa

Podczas Polskiego Kongresu Przedsię-
biorczości Gdynia została uhonorowana 
Polską Nagrodą Innowacyjności. To 
ogólnopolski laur gospodarczy przyzna-
wany przez Radę Programową Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości i Polską 
Agencję Przedsiębiorczości.  
– Poczucie bezpieczeństwa i szczęścia 
w miejscu, w którym się mieszka, jest dla 
nas sprawą priorytetową. Dlatego Gdynia 
od wielu lat skutecznie realizuje politykę 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich 
obszarach funkcjonowania miasta  - za-
pewnia Bartosz Bartoszewicz, wiceprezy-
dent Gdyni. 
Gdynia Polską Nagrodą Innowacyjności 
została wyróżniona w kategorii Smart 
City. Miasto doceniono za wdrożony 
certyfikat ISO, innowacyjne rozwiązania 
w zakresie usług publicznych, zaini-
cjowanie prac nad car-sharingiem oraz 
wspieranie przedsiębiorczości.

Gdynia 
nagrodzona
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W Rumi termomodernizacja trwa. Nie-
które prace zostały już zakończone, 
inne są w fazie realizacji, jeszcze inne 
zaplanowane zostały na przyszły rok. 
Jednym z obiektów, który został pod-
dany termomodernizacji, jest budynek 
Zarządu Cmentarza Komunalnego. Tu 
prace zostały zakończone pod koniec 
ub. miesiąca. Drugim obiektem jest 
Szkoła Podstawowa nr 9. W tym wy-
padku prace podzielono na dwa etapy. 
Pierwszy ma się rozpocząć jeszcze 
w tym roku, natomiast kolejny zaplano-
wany jest na przyszły rok (założono, że 
oddanie do użytku nastąpi przed po-
czątkiem przyszłego roku szkolnego). 
Trzeci z obiektów – budynek Szkoły 
Podstawowej nr 10 – termomodernizo-
wany będzie w 2018 roku. 
Zakres prac, jakie są realizowane, 
obejmuje modernizację energetyczną 
budynków z uwzględnieniem potrzeby 
monitorowania i zarządzania energią, 

wraz z możliwością wykorzystania in-
stalacji odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Ponadto zastosowano wentyla-
cję, w obiektach wymieniana jest sto-
larka okienna, docieplane dachy oraz 
ściany i wymieniane źródła ciepła (wę-
zeł cieplny w budynku SP 9, montaż 
pomp ciepła i zastosowanie indywi-
dualnego pomiaru zużycia ciepła oraz 
wykonanie instalacji). 
Prace spowodują zmniejszenie zuży-
cia energii w budynkach oraz popra-
wią ich efektywność oraz sprawność 
energetyczną.
Całkowita wartość projektu to niemal 
7,4 mln zł, z czego ponad 4,9 mln zł 
to pozyskane dofinansowanie. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

michAł PAsieczny, 
burmistrz Rumi:

- Termomodernizacja to nie 
tylko estetyka i ładne elewacje, 
ale przede wszystkim redukcja 

kosztów związanych z energią oraz 
poprawa zarządzania tą energią. 
Pieniądze, które pozyskaliśmy 

na termomodernizację obiektów, 
pochodzą ze środków unijnych 

(w ramach mechanizmów 
Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych). Zakończyliśmy 
już prace w budynku ZCK, 
obecnie jest rozstrzygnięty 

przetarg na modernizację  SP nr 
9 (niedługo podpiszemy umowę 
i rozpoczniemy realizację), czeka 

nas jeszcze przeprowadzenie 
procedury przetargowej na prace 

w SP 10. Cały projekt zostanie 
zrealizowany najpóźniej do 31 

października 2018 roku.

OSZCZęDNOŚć 
I EKOLOGIA

Obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie oszczędności w wydatkach 
na ogrzewanie i prąd oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza – 
to korzyści płynące z termomodernizacji, która ruszyła w Rumi 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: UM Rumia



OFERTA INWESTYCYJNA

KADŁOWO
ul. Główna / Wałowa 
Inwestycja hotelowa

www.investmalbork.pl
zdjęcie: Mirosław Gawroński

zdjęcie: Mirosław Gawroński

Miasto Malbork, w porównaniu z innymi podobnymi wielkością miastami w województwie pomorskim, 
wykazuje dużą dynamikę rozwoju w kierunku obsługi turystyki, wykorzystując między innymi potencjał 
zamku krzyżackiego. Budowane są  nowe hotele na terenie miasta, przyczyniając się do powstawania 
nowych miejsc noclegowych o wysokim standardzie.
 
Zwolnienia z podatku do 5 lat dla nowych inwestycji - to zachęta nie tylko dla inwestorów zewnętrznych, 
ale także dla lokalnych firm. Sprzyjające będą nowym inwestycjom zapisy w procedowanych Miejscowych 
Planach Zagospodarowania Przestrzennego. To wspólna decyzja władz miasta oraz przedsiębiorców.

Poprawa komunikacji w Malborku po uruchomieniu dwóch nitek mostu i infrastruktury drogowej przy 
zjeździe z Drogi Krajowej 22 na DK 55 znakomicie poprawiła warunki  inwestowania w Malborku.

Powierzchnia- 1,0475 ha 
Wysokość zabudowy - 12 m 
Powierzchnia zabudowy - 40%

SPOSóB ZBYCIA:  
sprzedaż na własność

KONTAKT: 
Zbigniew Charmułowicz 
tel. +48 885 689 993 
z.charmulowicz@um.malbork.pl
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równomierny 
i ciągły rozwój 

Z ANDRZEJEM WyRZyKOWSKiM, 
WóJtEM GMiNy PRZODKOWO, 

ROZMAWiA RAfAł KORBUt.

na przestrzeni lat

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: UG Przodkowo
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zbliża się zima, kończy się zatem tegoroczny sezon 
inwestycyjny. Jak pan ocenia ten okres?

Bieżący rok można nazwać rokiem inwestycji. Otwo-
rzyło się bowiem sporo źródeł finansowania, które 
nie były dostępne wcześniej. Skorzystaliśmy z tych 
możliwości i sięgnęliśmy po pieniądze zewnętrzne. 
Część środków pozyskaliśmy także już w roku ubie-
głym i zostały one wykorzystane do sfinansowania 
tegorocznych kontraktów. Udało się dzięki temu 
zrealizować bardzo dużo zadań i to mimo tego, że 
na początku roku nieco przyhamowały nas kwestie 
związane z przetargami. 

Jakiego rodzaju były to problemy i jak udało się je 
rozwiązać?

- Chodzi o wzrost cen materiałów budowlanych, 
wykonawcy podnieśli też ceny za robociznę, fir-
mom brakuje pracowników. Te 
problemy odczuły oczywiście 
wszystkie samorządy, niektóre 
musiały nawet oddać pozyska-
ną dotację, gdyż nie udało im się 
rozstrzygnąć przetargów! U nas 
oczywiście taka sytuacja nie mia-
ła miejsca, wszystkie przetargi 
rozstrzygnęliśmy. Stało się to 
m.in. dzięki wprowadzonym przez 
nas rozwiązaniom, które ułatwiły 
przedsiębiorcom startowanie 
w przetargach (uprościliśmy pro-
cedury, ograniczyliśmy wymogi 
odnośnie dokumentów, zabez-
pieczeń, gwarancji, wprowadzili-
śmy płatności przejściowe, itp.). 
Oczywiście wszystko w ramach prawa i obowiązują-
cych, bardzo rygorystycznych, przepisów. 

można zatem powiedzieć, że taka współpraca po-
między samorządem a przedsiębiorcami daje wy-
mierne korzyści?

- Oczywiście, i to bardzo duże. Najlepszym dowo-
dem na to jest fakt, że zaplanowane zadania udało 
się zrealizować. Dodam tylko, że tak dobre wyniki in-
westycyjne są wynikiem m.in. tego, że od kilkunastu 
lat prowadzimy odpowiednią politykę: przygotowu-
jemy się do kolejnych naborów i konkursów na kilka 
lat w przód, przewidujemy pewne ruchy, przygoto-
wujemy odpowiednie wnioski. Ważne jest też pro-
wadzenie polityki finansowej gminy w taki sposób, 
żeby mieć wystarczające środki własne do dyspozy-
cji w momencie ubiegania się o dofinansowanie. 

Jakie zatem najważniejsze inwestycje udało się 
zrealizować?

- Korzystając z różnych programów utwardziliśmy 
kolejne kilometry dróg np. w Kobysewie, Tokarach, 
Pomieczynie. Nawierzchnię tych dróg wykonujemy 
z kostki granitowej – dzięki temu drogi są trwalsze, 
niż asfaltowe, estetyczne, łatwiejsze do ewentu-
alnych napraw. Te drogi budujemy razem z chod-
nikami, ścieżkami rowerowymi i instalujemy przy 
nich lampy hybrydowe (zasilane zarówno z paneli 
słonecznych, jak i małych turbin wiatrowych), któ-
re doskonale sprawdzają się w naszych warunkach. 
Oprócz tego realizowaliśmy bieżące remonty, w któ-
re nierzadko włączali się sami mieszkańcy. 

Na czym ten wkład mieszkańców polega?
- Utwardzając drogi gruntowe płytami typu jomb 

my – jako gmina – przygotowuje-
my drogę, dostarczamy płyty i inne 
materiały, organizujemy transport 
i niezbędny sprzęt. A mieszkańcy 
włączają się w samo układanie płyt. 
Zapotrzebowanie na tego rodzaju 
działania jest ogromne, z pewnością 
będziemy w ten sposób realizować 
kolejne odcinki. 

oprócz dróg postawiliście także 
na rozwój sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej...
- … i dziś kanalizację mamy już nie-
mal w całej gminie. Nigdy nie jest to 
jednak proces zakończony, ponie-
waż powstają nowe skupiska miesz-

kaniowe, osiedla, które wymagają podłączenia do 
sieci. I kolejne 12 km takich podłączeń w Smołdzinie, 
Kobysewie i Osowej Górze wykonaliśmy, korzysta-
jąc ze znacznego dofinansowania. 

Jeszcze nie tak dawno temu niektórzy mieszkań-
cy – obawiając się kosztów – nie chcieli podłączać 
swoich domostw do kanalizacji. Jak to wygląda 
obecnie?

- Dziś każdy chce, by jego nieruchomość była pod-
łączona do kanalizacji. Jest to przecież znaczne 
podniesienie komfortu życia. Mieszkańcy wciąż 
zgłaszają do nas wnioski z prośbą o przyłączenie. 
Tak jest np. w Pomieczynie i Młynku, gdzie powstały 
nowe domostwa. Mamy możliwość zdobycia pienię-
dzy na podłączenie ich do kanalizacji i będziemy 
starali się to zrealizować.

Bieżący rok można na-
zwać rokiem inwestycji. 
Otworzyło się bowiem 
sporo źródeł finansowa-
nia, które nie były do-
stępne wcześniej. Sko-
rzystaliśmy z tych moż-
liwości i sięgnęliśmy po 
pieniądze zewnętrzne.
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kanalizacja to nie tylko wyższy komfort życia, ale 
też działania proekologiczne. Jakie inne działania, 
jeśli chodzi o ekologię, gmina realizuje?

- Od wielu lat prowadzimy program usuwania rako-
twórczego eternitu. Dbamy też o czyste powietrze, 
wymieniając tradycyjne (węglowe czy miałowe) 
piece grzewcze na ekologiczne, gazowe. Instalacja 
gazowa jest założona już na obszarze ponad 70 
proc. powierzchni gminy. Ponadto termomoder-
nizujemy cztery obiekty gminne (remizę w Smoł-
dzinie, szkołę podstawową w Szarłacie, bibliotekę 
w Przodkowie i zabytkową szkołę w Czeczewie) 
co da spore oszczędności energii elektrycznej 
i cieplnej. 

warto wspomnieć też o nowoczesnych technolo-
giach, jak szybki dostęp do internetu, oraz rozwo-
ju edukacji...

- To także bardzo ważne dla nas i mieszkańców 
kwestie. Na obszarze całej gminy możliwe jest już 
podłączenie do sieci światłowodowej o dużej prze-
pustowości. Technicznie nowoczesną infrastruktu-
rę w gminie mamy wybudowaną w 100 proc. A edu-
kacja? Młodzi ludzie to przyszłość, trzeba w nich 
inwestować i stworzyć im jak najlepsze warunki do 
nauki i rozwoju. W Pomieczynie trwa rozbudowa 
szkoły – w praktyce powstanie całkowicie nowy 
budynek połączony ze starym i z salą gimnastycz-
ną. Chcemy prace zakończyć w przyszłym roku. 
Warto też wspomnieć o trwającej przebudowie 
świetlicy w Kobysewie, gdzie będzie gminny Dzien-
ny Oddział Środowiskowy, zaś po południu będzie 
służył mieszkańcom. Ta ostatnia inwestycja będzie 
kosztować 1 mln zł i w całości finansowana jest ze 
środków zewnętrznych. 

a jakie wyzwania stoją jeszcze przed gminnym 
samorządem?

- Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Złożyliśmy już 
wniosek na budowę tzw. „małej obwodnicy Przod-
kowa” - to bardzo ważna droga, która będzie bu-
dowana razem z rondem w Tokarach i z całą infra-
strukturą (jak chodniki, nowoczesne oświetlenie, 
itd.). Będziemy budować też ścieżki rowerowe 
(roboty ruszą już w przyszłym roku), kolejne frag-
menty chodników, dołożymy się do modernizacji 
bardzo uczęszczanej drogi powiatowej z Przodko-
wa do Czeczewa razem z mostem, a w tym roku 
chcemy jeszcze zainstalować (również we współ-
pracy) w Wilanowie sygnalizację świetlną. Dróg 
i chodników, które chcemy zmodernizować, jest 
jeszcze sporo i stopniowo będziemy je wykony-
wać. Z innych kwestii na pewno trzeba pomyśleć 
o rozbudowie szkoły w Przodkowie (ponieważ 
mamy bardzo duży przyrost mieszkańców) a także 
o budowie sal gimnastycznych przy szkołach pod-
stawowych w Wilanowie i w Szarłacie.

Jaką zatem chciałby pan widzieć gminę Przodko-
wo za 10 lat?

- Chciałbym, aby była to gmina przyjazna, otwar-
ta na mieszkańców i na zewnątrz, która pokazuje 
swoje bogactwo. Chodzi przede wszystkim o bo-
gactwo ludzi, którzy tu mieszkają – aby mieli moż-
liwość wykorzystywania i pokazywania swoich 
talentów, swojego potencjału. Aby było to miej-
sce, które zachęca do zamieszkania, z pełną in-
frastrukturą, która daje wszystkim równe szanse 
spełniania swoich planów i rozwoju zawodowego 
i hobbystycznego. No i aby było to miejsce bez-
pieczne (a muszę powiedzieć, że już dziś Przod-
kowo jest gminą bardzo bezpieczną).
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MaMy powoDy 
Do zaDowolenia

ostatnio w gminie stężyca sporo się działo, jeśli chodzi 
o inwestycje. zbudowaliście drogi, obiekty sportowe 
i zrealizowaliście wiele innych ważnych projektów. 

- Tak, ostatnie kilkanaście miesięcy można nazwać 
czasem kończenia wielu zadań. Pod koniec ubiegłego 
roku oddaliśmy do użytku bardzo ważną inwestycję - 
nowy budynek urzędu gminy. W tym roku oddaliśmy 
kompleks stadionów, ścieżki rowerowe, węzeł integra-
cyjny no i oczywiście drogi. 

właśnie – drogi. Bardzo często powtarzane jest stwierdze-
nie, że to priorytet, gdyż właśnie od dróg zależy rozwój da-
nej gminy. Czy w tej dziedzinie dużo zrobiliście?

- Bardzo dużo, ale wciąż te zadania realizujemy i jesz-
cze trochę przed nami. Obecnie w trzech kontraktach 
mamy blisko 54 km dróg do wyasfaltowania. Jeden 
z tych kontraktów jest w fazie zakończenia, drugi jest 
realizowany i będzie kontynuowany jeszcze w bieżą-
cym i przyszłym roku (to ok. 20 km dróg), natomiast 

trzeci jest w trakcie realizacji: drogi wykonywane są 
przy rozpoczętej budowie kanalizacji, będą oddane do 
użytku do października przyszłego roku. To nam daje 
tylko w tym roku kwotę około 37 mln zł!

z tego wynika, że pomału kończycie to, co miało być wy-
konane w tym roku?

- Zaplanowane na 2017 rok zadania mamy zrealizowane 
niemal w 100 proc. Są niewielkie przesunięcia wykonania 
prac na kwiecień przyszłego roku, ale to wszystko jest 
w ramach obowiązujących umów. Jak już wspominałem 
oddaliśmy stadion i ścieżki rowerowe, a obecnie kończymy 
termomodernizację i remonty ośmiu budynków gminnych. 
Część już jest odebrana, a część jest na etapie odbioru. 
Co bardzo istotne, wszystkie zadania o których mówię, są 
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Na ten rok 
pozyskaliśmy ponad 40 mln zł, co dla naszej dziesięcioty-
sięcznej gminy jest bardzo dużą kwotą. 

Z tOMASZEM BRZOSKOWSKiM, WóJtEM GMiNy StężyCA, ROZMAWiA RAfAł KORBUt.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Jak zatem na dzień dzisiejszy ocenia pan stan infra-
struktury w gminie?

- Podstawowe potrzeby mieszkańców są zabezpieczo-
ne. Jeśli chodzi o sport i rekreację, to mamy stadion, dwa 
pełnowymiarowe boiska oraz kilka mniejszych obiektów. 
Są też zbudowane place zabaw dla dzieci, oddaliśmy 
ścieżki rowerowe. Po tym roku mamy wyremontowane 
wszystkie budynki gminne, a w pięciu miejscowościach 
do końca przyszłego roku zostanie wybudowana ka-
nalizacja sanitarna oraz wymieniane są wodociągi. To 
naprawdę ogromy zakres zrealizowanych prac. Na 18 
sołectw w aż 15 prowadziliśmy duże roboty budowlane, 
oprócz tego było mnóstwo mniejszych zadań. 

Nie zapomnieliście też o edukacji i bezpieczeństwie...
- Szkoły zostały poddane termomodernizacji, zostały wy-
remontowane, wymieniliśmy oświetlenie na energoosz-
czędne, doposażyliśmy też placówki 
w nowoczesne pracownie techniczne 
oraz komputerowe oraz pomoce dy-
daktyczne. O kolejne sprzęty w tym 
roku wzbogaciły się też straże pożar-
ne (nowe samochody dla OSP kupi-
liśmy już wcześniej), teraz będziemy 
jeszcze robić remont jednej strażnicy. 
Przymierzamy się też do wymiany 
oświetlenia na terenie gminy na lam-
py w technologii LED. 

a jeśli chodzi o rozrywkę i kulturę?
- Będziemy nie tylko kontynuowali to, 
co robimy do tej pory, ale postaramy 
się jeszcze rozwinąć. Na pewno w ko-
lejnych latach będziemy stawiali na 
masowe, duże imprezy. Dlaczego? Bo to się sprawdziło. 
Przyciągają nie tylko mnóstwo ludzi, którzy się świetnie 
bawią, ale też inwestorów. Gmina zakupiła trochę gruntu 
na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Stężyckiej 
Hucie, Kamienicy, Niesiołowicach. Powstaną tam prawdo-
podobnie świetlice oraz miejsca rekreacji i wypoczynku. 

Czego zatem mieszkańcy mogą spodziewać się 
w przyszłości?

- W tym roku podpisaliśmy umowy na trzy duże inwesty-
cje. Ale to zadania na przyszłe lata – nie na ten ani przy-
szły rok. Chodzi o wykonanie dokumentacji budowlanych 
hal sportowych w Kamienicy i Klukowej Hucie oraz mo-
dernizację, budowę i adaptację budynków na mieszkania 
komunalne. Projekty wraz z pozwoleniami na budowę 
chcemy mieć już w przyszłym roku, zaś termin inwestycji 
szacujemy na lata 2020 – 2023. Chcemy też kontynuować 
budowę ścieżek rowerowych; w efekcie powstanie praw-
dziwa, spójna sieć dróg dla rowerzystów. No i chcemy też 
wybudować pomosty w miejscowościach Stężyca, Zgo-
rzałe, Borucino. To ostatnie zadanie będzie realizowane 
w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze”. 

a plany na dalszą przyszłość? w jakie dziedziny chcecie 
inwestować – sport, edukację, turystykę, a może drogi?

- Każda z dziedzin jest ważna i o żadnej nie można zapo-
mnieć. W przyszłym roku kończymy budowę kanalizacji, 
wówczas gmina Stężyca będzie skanalizowana praktycz-
nie w 100 proc. Kolejne lata to rozbudowa infrastruktury 
turystycznej, powstaną też hale sportowe, na pewno cze-
kają nas kolejne remonty i modernizacje dróg. Przy dro-
gach zawsze będzie coś do zrobienia – w jednym miejscu 
się kończy, a w innym trzeba już remontować. Ponieważ 
drogi są podstawą rozwoju, tak jak do tej pory będziemy 
kładli duży nacisk na to, aby zagwarantować ich dobry 
stan techniczny. Będziemy inwestowali w dzieci i mło-
dzież, jeśli chodzi o ruch i rekreację. 

wspomniał pan o inwestorach. To ważna kwestia, po-
nieważ firmy przynoszą dochody gminie, dają pracę 

mieszkańcom i gwarantują rozwój. 
Jak zatem układa się współpraca 
z przedsiębiorcami?
- Jest taka znana, stara maksyma: „Jak 
się nie przeszkadza, to się rozwija”. I to 
jest w pewnym stopniu moja dewiza. 
Staramy się nie przeszkadzać przed-
siębiorcom, stworzyć im dobre warunki 
do działalności – w efekcie tego biznes 
się rozwija. No i zaczynamy przyciągać 
inwestorów. Ostatnio sprzedaliśmy 
grunty (prawie 20 ha) z przeznacze-
niem pod inwestycje. Powstaną więc 
nowe firmy. Widzimy też duży ruch 
jeśli chodzi o budynki pensjonatowe 
i restauracje. Czyli turystyka. Ponadto 
zauważyliśmy zainteresowanie inwe-

stowaniem w usługi medyczne, rekreację, rozrywkę i ho-
tele. Uruchamiane są także kopalnie żwiru. 

Jaki jest powód zainteresowania przedsiębiorców 
gminą stężyca?

- Myślę, że są dwa główne powody. Pierwszy to dobra in-
frastruktura oraz prowadzona przez nas polityka współ-
pracy z przedsiębiorcami, zaś drugi – organizowane 
przez nas imprezy masowe. To właśnie dzięki temu, że 
relacje z koncertów były transmitowane w ogólnopolskiej 
telewizji, Stężyca zainteresował się biznes. Bo to nie są lo-
kalni inwestorzy, tylko przedstawiciele firm ze środkowej 
i południowej Polski. Chcą zainwestować tu duże pienią-
dze i zatrudniać ludzi. Jeśli więc ktokolwiek jeszcze ma 
wątpliwości, czy organizacja masowych imprez nam się 
opłaci, już w najbliższych kilku latach tych wątpliwości się 
pozbędzie. Tak, to się opłaci, gmina bardzo dużo zyska. 
Myślę, że wymierny efekt, w postaci wpływów do budże-
tu, odczujemy już w ciągu najbliższych lat.

Szkoły zostały poddane 
termomodernizacji, zo-
stały wyremontowane, 
wymieniliśmy oświetle-
nie na energooszczęd-
ne, doposażyliśmy też 
placówki w nowoczesne 
pracownie techniczne 
oraz komputerowe oraz 
pomoce dydaktyczne.
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Zadanie polegało na budowie pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej przy Zespo-
le Szkół w miejscowości Tuchlino w gm. 
Sierakowice. Inwestycja byłą kosztowna, 
pochłonęła niemal 2,8 mln zł, z tego dofi-
nansowanie ze środków budżetu państwa 
(w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej) wyniosło prawie 830 tys. zł.
Sala została oddana do użytku w lipcu br. 
W ramach zadania „rozbudowy Zespołu 
Szkół w Tuchlinie” przy placówce wybu-
dowano nie tylko pełnowymiarową salę 
gimnastyczną, ale też trybuny ze 126 miej-
scami oraz zaplecze socjalno-sanitarne. 
- Sala była potrzebna, gdyż do szkoły 

uczęszcza niemal 250 uczniów – wyjaśnia 
Zbigniew Fularczyk, zastępca wójta gm. 
Sierakowice. - Obiekt pełni funkcję szkol-
nej wielofunkcyjnej sali gimnastycznej, 
gdzie prowadzane są zajęcia wychowania 
fizycznego oraz uprawiane różne dyscypli-
ny sportu (m.in. gimnastyka, lekkoatletyka 
oraz sporty drużynowe: piłka nożna, piłka 
ręczna, koszykówka, siatkówka itp.). 
Przy sali na poziomie piwnicy znajdują 
się  pomieszczenia socjalno-sanitarne, 
składające się z: pomieszczenia maga-
zynowego, 2 szatni, 2 łazienek, 2 toalet, 
2 schowków i holu. Sala gimnastyczna 
jest udostępniana klubom sportowym 

i innym zorganizowanym grupom po 
godzinach lekcyjnych. 
Budowa sali sportowej była elementem 
szerszego zadania inwestycyjnego, 
podjętego przez gminę Sierakowice 
i polegającego na rozbudowie Zespołu 
Szkół w Tuchlinie także o lokal przed-
szkolny (dla 25 dzieci) oraz dwie sale 
lekcyjne o przeznaczeniu ogólnym. Naj-
istotniejsze jednak było umożliwienie 
uczniom odbywania zajęć wychowania 
fizycznego w warunkach zapewniają-
cych pełne bezpieczeństwo użytkow-
ników oraz umożliwienie udostępnienia 
obiektu osobom niepełnosprawnym.

SAlA SpORTOWA 
NA MIARę XXI WIEkU
Zakończyła się budowa sali gimnastycznej w Tuchlinie. 
To jedna z najważniejszych inwestycji gminy Sierakowice w tym roku. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: UG Sierakowice
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rosyjska dusza 
w socjologicznym 
badaniu
KALiNiNGRAD tO SZCZEGóLNy REGiON ROSJi. ODDZiELONy WSZAK OD POZOStAłEJ 
CZęśCi KRAJU DWOMA GRAiCAMi. CZęStO WięC KOMENtAtORZy SPRAW ROSyJSKiCH 
SUGERUJą, żE tU tWORZy Się JAKBy iNNA CZęść ROSyJSKiEGO NARODU. OtWARtA, 

PROEUROPEJSKA, A NAWEt CZASAMi O NAStROJACH SEPARAtyStyCZNyCH. 
tE KWEStiE ZBADALi NAUKOWCy Z UNiWERSytEtU iMiENiA KANtA Z KALiNiNGRADU, 

POD KiEROWNiCtWEM EfiMA fiDRyi, WiCEREKtORA PLACóWKi.

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: Krzysztof  Szczepanik
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Wedle tych badań mieszkańcy obwodu 
widzą pogorszenie się stosunków z krajami 
Unii Europejskiej. Tylko 3 % mieszkańców 
obwodu twierdzi (dane za ubiegły rok), iż 
kontakty z krajami Unii Europejskiej po-
prawiły się. Przeciwnego zdania było po-
nad 40% respondentów. Przy czym z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można założyć, 
że pod ogólnym hasłem Unia mieści się 
przede wszystkim Polska i w drugiej kolej-
ności Litwa. Jednocześnie jednak wedle ba-
dań socjologiecznych mieszkańcy Obwodu 
Kaliningradzkiego wskazują, że mają pozy-
tywny stosunek do Polaków, a negatywny 
do przedstawicieli władz w Warszawie. 
Mieszkańcy obwodu jednoznacznie po-
pierają też centralne rosyjskie władze. 
Zgadzają się więc w większości z tezą, że 
za jakiekolwiek kłopoty ich kraju (także te 
gospodarcze) odpowiadają kraje zachod-
nie, poprzez sankcje, pomaganie wrogom 
Rosji (jak choćby Ukrainie). Jednocześnie 
także absolutna większość obywateli Ob-
wodu nie protestuje przeciw tak zwanym 
kontrsankcjom, uważając, że jest to wła-
ściwa odpowiedź na sankcje zachodnie. 
Bardzo negatywnie nastawiła kaliningrad-
czyków do Polski, likwidacja przez władze 
w Warszawie małego ruchu granicznego. 
Odebrano to jako krok wybitnie antyrosyj-
ski. Jednocześnie, mimo różnych polskich 
sugestii mówiących o tym, że władze 
w Warszawie są w praktyce prorosyjskie 
nikt w to nie wierzy. Odbierane to jest tak, 
że Tusk był partnerem, a obecna ekipa to 
wrogowie Rosji. 
Drugim elementem nastrajającym Rosjan 
(wedle badań socjologicznych) nieprzy-
jaźnie wobec polskich władz jest polityka 
desowietyzacyjna. Odbiera się to jako 
wrogi akt przeciwko żołnierzom – wyzwo-
licielom oraz jako chęć zmiany narracji 
historycznej w kwestii przebiegu drugiej 
wojny światowej. 
Fidrya prowadził również badania na 
temat stosunku miejscowej ludności do 
konkretnych idei odnoszących się do 
przyszłości Obwodu.  Jakakolwiek forma 
niezależności od Moskwy jest popierana 
przez około 3-4% respondentów. 30-40% 
respondentów uważa, że Obwód powinien 
być normalnym regionem Rosji. Mniej 
więcej tyle samo osób uważa, że jednak 
potrzebna jest pewna samodzielność 
ekonomiczna związana ze specjalnymi 
prawami dla tutejszego biznesu przy zało-
żeniu jednak, że nadal jest to część Rosji. 
To zdecydowanie odbiega od nastrojów 
społecznych w Kaliningradzie w latach 
dziewięćdziesiątych, gdy za niezależnością 
(w jakiejś perspektywie) wypowiadało się 
nawet do 40% mieszkańców. 
Obecnie kluczową sprawą jest kwestia 
statusu ekonomicznego, warunków miesz-
kaniowych, transportu miejskiego – takich 
odpowiedzi udzielają respondenci pytani 
o swoje najważniejsze bolączki. Ta zmiana 
poglądów mieszkańców jest przede wszyst-
kim związana, wedle socjologa, z faktem 
jednoznacznego określenia kierunków 
w polityce wobec regionu. Jednocześnie 

poparcie dla władz centralnych, z Putinem 
na czele mieści się w podobnych liczbach 
jak wskaźniki ogólnorosyjskie. Powolną 
zmianę nastrojów od początku wieku 
wiązać należy początkowo z wyraźnym 
wzrostem stopy życiowej Rosjan w tym 
okresie, co było wynikiem wysokich cen 
sprzedawanych na Zachód surowców 
energetycznych. W roku 2013, gdy te ceny 
zdecydowanie spadły mieszkańcy obwodu 
(podobnie jak w całej Rosji) zintegrowali 
się wokół polityki zagranicznej Putina, 
popierając ją praktycznie w całości. 
Jednym z bardziej szanowanych instytucji 
w Obwodzie jest armia. W klasyfikacji 
badań socjologów armia ma największe 
zaufanie społeczne. Zaufanie to zawsze 
wzrasta, gdy media ogłąszają, że NATO 
rozpoczyna kolejne ćwiczenia nieopodal 
granic Rosji. 
Mieszkańcy Obwodu absolutnie nie uzna-
ją również tego, iż działania Zachodu to 
była reakcja na sytuację wokół Ukrainy 
i działań tam Rosji. Przyjmuje się milcząco, 
że Krym czy Donbas to wyraz rosyjskich 
interesów i Zachodowi nic do tego, a więc 
wszystkie kolejne kroki NATO czy Unii to 
właściwie działania absolutnie nie spro-
wokowane przez Rosję. Dodatkowo ciągle 
pobrzmiewa w retoryce (także w Obwo-
dzie) teza, że przecież to Zachód sprowo-
kował całą sytuację, organizując przewrót 
w Kijowie. 
Wedle tychże badań socjologicznych 
nie należy uważać, że niska frekwencja 
(niecałe 40% uprawnionych) na ostatnich 
wyborach gubernatorskich ma jakikolwiek 
związek z upadkiem zaufania do władzy. 
To także ogólnorosyjskie zjawisko. Ludzie 
ciągle bowiem wierzą w dobrego cara 
i złych bojarów. Dobry car jak wiadomo 
jest w Moskwie, a bojarzy to regionalni 
przywódcy. Tylko około 10% (liczone ze 
wszystkich uprawnionych) wyborców 
powiedziało, ze nie pójdzie do wyborów 
bo jednak nie wierzy w ich uczciwość. 20% 
stwierdziło, że nie interesuje się polityką, 
następne 20% uważa, że w gronie kandy-
datów nie znajdują swojego faworyta. 10% 
nie poszło chociaż do końca nie byli pewni 
czy pójść, a 40% poszło jednak do urn. 
Głosów nieważnych w wyborach było oko-
ło 2.5%. To były też z reguły głosy protestu 
przeciw obecnym wyborom. Na poprzed-
nich wyborach takich głosów przeciw całej 
władzy było około 5%.
Potencjalne zmiany stanowiska mieszkań-
ców Obwodu wobec władz mogą (wedle 
socjologa) nastąpić w przypadku pogorsze-
nia jakości życia. Władze centralne nawet 
jednak w przypadku pogorszenia się stan-
dardów życiowych Rosjan zawsze mogą 
nasilać atmosferę zagrożenia zewnętrz-
nego. W przypadku Kaliningradu zawsze 
ważna jest kwestia swobód. Moskwa 
chciałaby dać większą swobodę ekono-
miczną, (bo centralizacja jest dla Moskwy 
zbyt droga) ale jednocześnie robić tak by 
swobody ekonomiczne nie przerodziły się 
w polityczne. Mieszkańcy Obwodu także 
chcieliby swobód ekonomicznych nie my-

śląc o jakimś separatyzmie. Tyle, że zawsze 
w takim przypadku wynika wiele wątpli-
wości. Bo jak osądzić życzenie mieszkań-
ców obwodu by jak największa część po-
datków (z klucza) pozostawała w regionie. 
Czy to jeszcze swoboda ekonomiczna czy 
już polityczna? 
Stosunek do Polski zaś wyraził w jed-
nej z audycji publicystycznych lokalnej 
telewizji politolog Aleksey Gwozdiew. 
Powiedział on, że Kaliningradzki nowy 
stadion bardzo się przyda w przyszłości do 
organizacji choćby koncertów światowych 
gwiazd. Obecnie, jak powiedział politolog, 
młodzi kaliningradczycy muszą na takie 
koncerty jeździć do Wilna czy Rygi. Nawet 
się nie zająknął, że najbardziej popularnym 
miejscem wielkich koncertów (z punktu 
widzenia mieszkańców Kaliningradu) jest 
Gdańsk.
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W warszawskim hotelu Hilton zgromadziło się 
blisko 400 najważniejszych rynkowych graczy 
- deweloperów, pośredników, analityków, archi-
tektów, przedstawicieli banków hipotecznych, 
firm wykonawczych i producentów artykułów 
budowlanych, aby przez dwa dni dyskutować 
o najważniejszych problemach branży i najbar-
dziej prawdopodobnych scenariuszach na przy-
szłość. W konferencji, której głównym organiza-
torem jest firma Nowy Adres, uczestniczyli też 
przedstawiciele redakcji „Expressu Biznesu”. 
Najważniejszym wnioskiem było to, że bieżący rok 
przejdzie do historii jako najlepszy w historii branży.
– Na sześciu największych rynkach lokalnych 
w Polsce, w pierwszych trzech kwartałach 2017 
roku sprzedano aż o 23 proc. więcej w stosunku 
do podobnego okresu w 2016 r. – podsumowuje 
Katarzyna Kuniewicz, partner i dyrektor działu 
badań i analiz w REAS. - Tak duży popyt nie ma 
przełożenia na wzrost cen, gdyż jest on równo-
ważony przez wzmożoną podaż. Można zaryzy-
kować stwierdzenie, że sprzedaje się tyle lokali, 
ile jest wprowadzanych na rynek.
Jak długo to ożywienie może się utrzymać? We-
dług wielu analityków ten stan może potrwać 
jeszcze nawet dwa lata - o ile nie wydarzy się 
coś nieprzewidzianego, a za taki czynnik można 
uznać plany ekspresowego wprowadzenia no-
welizacji Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego. 
Zakłada ona m.in. wygaszenie wszystkich wy-
danych i obecnie obowiązujących decyzji o wa-
runkach zabudowy,  oraz konieczność wydania 
nowych, na znacznie bardziej restrykcyjnych 
warunkach. Zdaniem deweloperów może to 
spowodować całkowitą destabilizację polskiego 
rynku mieszkaniowego. 
Wydarzeniem bez precedensu w historii cyklu 
„PRM” było wystąpienie byłego prezydenta 
i premiera Ukrainy, Wiktora Juszczenki. W swo-
im wykładzie Juszczenko zaprosił deweloperów 
i inwestorów do budowania mieszkań w kraju 
naszych wschodnich sąsiadów. 
- Na Ukrainie nie ma miast, które nie miałyby 
problemów z dostępnością mieszkań.  Brakuje 
nam kontaktów i wiedzy, którymi wy dysponu-
jecie. Rynek mieszkaniowy mojego kraju pozo-
staje nieodkryty, ale ma duży potencjał. Chcemy 
was widzieć na Ukrainie i serdecznie was zapra-
szamy – mówił Juszczenko. 
Uczestnicy tegorocznej edycji „PRM” byli zgod-
ni, że rynek będzie wychładzał się stopniowo 
i powinniśmy uniknąć powtórki obrazów z prze-
szłości, takich jak upadki firm deweloperskich 
i dramaty niedoszłych nabywców mieszkań, któ-
rzy zostali z niczym.

polskiej
mieszkaniówki
11. edycja konferencji „Polski Rynek Mieszkaniowy” 
potwierdziła znakomitą kondycję naszego sektora nieru-
chomości mieszkaniowych. 

Złote 
czasy

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Polski Rynek Mieszkaniowy
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Ryzyko „przegrzania” jest jednak spore, a spowol-
nienie rynkowe może nadejść już ciągu najbliższych 
12-24 miesięcy. Tak w skrócie można podsumować 
gorące dyskusje podczas jubileuszowej 10. edycji 
konferencji „Biurowce w Polsce”, którą firma Nowy 
Adres zorganizowała w warszawskim hotelu Hilton.
|Konferencję otworzył wykład Kazimierza Mar-
cinkiewicza, ekonomisty i premiera RP w latach 
2005-2006, obecnie doradcy na rynku nieru-
chomości komercyjnych. Bardzo dobrze ocenił 
on kondycję polskiej gospodarki, wskazując 
na kapitał ludzki jako nasz największy atut.  
– Polska stała się taka modna jako lokalizacja cen-
trów usług biznesowych, ponieważ pod koniec lat 
90. ubiegłego wieku świat nagle zobaczył, że u nas 
w kraju jest 20-procentowe bezrobocie i masa mło-
dych ludzi, którzy mówią po angielsku oraz mają 
pojęcie o ekonomii. Kolejnym czynnikiem jest duża 
dostępność kapitału - po akcji drukowania pienię-
dzy przez USA banki mają masę gotówki, którą 
muszą zainwestować. Szukają więc miejsc, gdzie są 
realne wzrosty i takim miejscem jest właśnie Polska 
– podsumowywał były premier. 
Prognozy Marcinkiewicza potwierdził panel dysku-
syjny, poprowadzony przez Roberta Karniewskie-
go, partnera oraz dyrektora rynków regionalnych 
w Dziale Powierzchni Biurowych firmy doradczej 
Colliers International. Według przedstawionych 
przez niego danych podaż nowych powierzchni biu-
rowych w Polsce wciąż utrzymuje się na bardzo wy-
sokim poziomie. 
– Na sześciu największych rynkach regionalnych 
w budowie jest ponad 980 tys. metrów kwadrato-
wych biur, które ukończone zostaną w  ciągu naj-
bliższych 2-2,5 roku – mówił Karniewski.
Czy zatem sytuacja jest stabilna?  Krzysztof Misiak, 
partner oraz dyrektor Sekcji Miast Regionalnych 
agencji Cushman & Wakefield twierdzi, że tak. Ry-
nek jest wprawdzie przegrzany, ale przed gwałtow-
nym załamaniem ratuje go duży popyt zewnętrzny. 
- nie widzę kryzysu na horyzoncie - co najwyżej lekką 
stagnację, która zacznie się dopiero w okolicach 2019-
2020 roku – przewiduje Misiak.

Biura wciąż 
na piątym 
biegu
Polski rynek biurowy nadal znajduje się w dobrej 
kondycji ze względu na duży popyt ze strony firm 
zagranicznych, zwłaszcza tych reprezentujących 
sektor usług biznesowych. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Polski Rynek Mieszkaniowy

Gość Specjalny Kazimierz marcinKiewicz, b.premier rp w wyKładzie inauGuracyjnym
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Zbliża się koniec roku – czy to jest czas, kie-
dy ludzie chętniej kupują mieszkania, czy ra-
czej w tym czasie odnotowywany jest spadek 
sprzedaży? Od czego zależy, w jakim okresie 
roku jest najwięcej transakcji?

Okazuje się, że trwająca przez cały rok doskonała dla de-
weloperów sytuacja na rynku nieruchomości w ostatnich 
tygodniach nie pogarsza się. A nawet wręcz przeciwnie: 
nie brakuje osób, które zaplanowało sobie kupno miesz-
kania jeszcze w tym roku i stara się te plany zrealizować. 
Powodów jest kilka, z czego jednym z najważniej-
szych jest zapowiedziana od przyszłego roku zmiana 
przepisów, które spowodują, że aby otrzymać kredyt 
mieszkaniowy trzeba będzie dysponować wyższym 
wkładem własnym, niż do tej pory. 
Zapytaliśmy deweloperów, jak oceniają sytuację na 
rynku w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Kupują 
mieszkania 
na potęgę

AnnA buchholz,
doradca ds. nieruchomości w BMC:

- Ostatni kwartał oznacza zazwyczaj ożywienie na rynku nie-
ruchomości. Ponieważ Ci, którzy zamierzali kupić mieszkanie 

w tym roku, ale tego nie zrobili, przyspieszają swoje decyzje. Chcą 
zdążyć z transakcją najdalej do końca roku, ponieważ zgodnie 

z Rekomendacją S wymagany wkład własny, który na dzień dzi-
siejszy kształtuje się jeszcze na poziomie 15 % znowu wzrośnie, 

a to oznacza, ze musimy odłożyć jeszcze więcej oszczędności, aby 
móc starać się o kredyt na wymarzone mieszkanie.

Obserwujemy, że początek i końcówka roku charakteryzują się dość 
dużym ożywieniem. Początek roku z uwagi na sprzyjające warunki 

pogodowe i wprowadzenie do obrotu wielu nowych inwestycji 
przez deweloperów. Końcówka natomiast z uwagi na rosnące wy-
magania banków związane z uzyskaniem kredytów hipotecznych.

AnnA woJciechowsKA,
dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG w Gdańsku:

- Polski rynek nieruchomości od początku roku notuje rekordowe 
wyniki sprzedaży i w IV kwartale ten trend będzie kontynuowany. 
Przewidujemy to nie tylko my deweloperzy, ale również eksperci 
i ekonomiści analizujący rynek. Utrzymanie bardzo wysokiego 
popytu zapowiadają m.in. analitycy portalu Skarbiec.biz, którzy 

w swoim najnowszym raporcie bardzo pozytywnie oceniają kon-
dycję i perspektywy rozwoju pierwotnego rynku nieruchomości. 

Rekordowa sprzedaż mieszkań w końcówce roku ma się utrzymać 
głównie za sprawą niskich stóp procentowych, które przekładają 

się na korzystne warunki kredytowania, najniższej od 25 lat stopy 
bezrobocia oraz rosnącej liczby imigrantów, którzy po przyjeździe 

do Polski i pilnie poszukują nowego lokum. O doskonałej kon-
dycji branży nieruchomości w swoim nowym raporcie informuje 
także firma doradcza REAS. Wynika z niego, że rekordowa sprze-
daż na rynku utrzymuje się przez cały rok, a po trzech kwartałach 

br. popyt praktycznie zrównał się z podażą. Z rynku znikają 
zatem wszystkie mieszkania, które zdążą się na nim pojawić, 

a najbardziej atrakcyjne lokalizacje wyprzedają się już na etapie 
przedsprzedaży. Dla osób, które dziś zastanawiają się nad kupnem 

mieszkania to sygnał, że nie powinny zwlekać z decyzją.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: freepik.com
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Sięgaj zatem do gwiazd, a marzenia staną się rzeczywi-
stością! W mitologii greckiej boginią spadających gwiazd 
i nocnych wróżb była tytanida Asteria. Chcąc uniknąć 
zalotów Zeusa rzuciła się do morza Egejskiego w for-
mie przepiórki i stała się „przepiórczą wyspą” - Asterią 
– zwaną Ortygią (obecnie to wyspa Delos). Wyspa dała 
schronienie Leto (siostrze Asterii) prześladowanej przez 
mściwą Herę i tam, pod daktylową palmą urodziła Apol-
lina i Artemidę.
Ta piękna historia była inspiracją dla nazwy Asteria, 
którą deweloper BMC nadał nowej inwestycji powsta-
jącej przy ulicy Mikołaja Kopernika w Gdyni Wzgórzu 
Św. Maksymiliana. To miejsce, które ma dać schronie-
nie tym, którzy zdecydują się tu zamieszkać.
Lokalizacja - Wzgórze św. Maksymiliana - to idealne 
miejsce dla nowoczesnego stylu życia. Cisza i spokój 
o krok od serca miasta. Wszystkie przyjemności w za-
sięgu spaceru: morze, las, kultura, kawa, kolacja czy za-

kupy. Ścieżki i trasy rowerowe, korty tenisowe, siłownie 
na powietrzu i place zabaw pozwolą na aktywny relaks.
Asteria to kameralna i nowoczesna inwestycja, którą utwo-
rzą dwa budynki mieszkalne. Architektonicznie nawiązuje do 
charakterystycznego dla Gdyni modernizmu: proste bryły 
budynków, wielkie przeszklenia oraz przestronne balkony. 
Miejsca postojowe w podziemnych halach garażo-
wych wzbogacono o boksy (schowki) na akcesoria. 
Natomiast dla zapalonych rowerzystów przygotowa-
no oddzielne, położone w przyziemiu pomieszczenie, 
przeznaczone do przechowywania rowerów. Warto 
dodać, że w budynkach będą cichobieżne windy, 
łączące halę garażową z częścią mieszkalną. W dol-
nej części budynku położonego przy ulicy Legionów 
powstaną lokale usługowe, dzięki czemu wygodnie 
i szybko będzie można zrobić codzienne zakupy.
Biuro sprzedaży BMC znajduje się w Centrum Kwiat-
kowskiego przy ul. 10 lutego 16 w Gdyni.

z marzeń i gwiazd
Asteria
czemu patrzymy na gwiazdy? Żeby marzyć. Niebo pełne gwiazd 
jest pełne marzeń... Trzeba je mieć, żeby móc je spełnić. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: BMC
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249 tys. zł – tyle kosztowało przeciętne mieszkanie sprzedane 
w ubiegłym roku. Przeciętny lokal, który znalazł nabywcę miał 
niecałe 54 m kw. i najczęściej składał się z trzech pokoi – wy-
nika z szacunków opartych o najnowsze dane GUS, podsumo-
wujące obrót nieruchomościami w 2016 roku.
Raport nie pokazuje tego z ilu pokoi składały się mieszkania, 
które kupili Polacy. Wszystko dlatego, że urząd trzyma się 
w swoich statystykach nieprzystającego do dzisiejszych re-
aliów pojęcia „izby”. Jest nią nie tylko samodzielny pokój, ale 
też przynajmniej 4-metrowa widna kuchnia. W efekcie kawa-
lerka może widnieć w statystykach zarówno jako mieszkanie 
jedno- jak i dwuizbowe. 
Biorąc jednak pod uwagę dane na temat dziś dostępnych do 
sprzedaży mieszkań, można oszacować, że w gronie loka-
li trzyizbowych niemal 85 proc. to mieszkania trzypokojowe. 
Odsetek ten jest znacznie wyższy na rynku wtórnym niż pier-
wotnym – głównie dlatego, że Polacy wymagają dziś od dewe-

loperów kompaktowych mieszkań, co utrudnia projektowanie 
oddzielnych widnych kuchni.
W gronie lokali sprzedanych w ubiegłym roku, tylko 6 proc. 
stanowiły kawalerki. Najpopularniejsze były mieszkania trzy-
pokojowe. Odpowiadały one za prawie 41 proc. zawartych 
transakcji, podczas gdy niecałe 35 proc. stanowiły nierucho-
mości o dwóch pokojach. Jeśli ktoś kupił większe lokum (przy-
najmniej 4-pok.), to należał do grona 18 proc.  Polaków, którzy 
w ubiegłym roku kupili największe mieszkania.
Tak wygląda sytuacja w skali całego kraju, ale w większych 
miastach popularniejsze są skromniejsze lokale. W mia-
stach, w których żyje przynajmniej 200 tys. osób, sprzedane 
zostały w 2016 roku aż dwie na trzy kawalerki. W miastach 
sprzedano też ponad połowę wszystkich mieszkań dwupoko-
jowych. W efekcie tam wciąż prym wiodą mieszkania dwupo-
kojowe, choć ich przewaga nad trzypokojowymi lokalami jest 
marginalna.

2 pokoje 
to już za mało

Trzypokojowe mieszkania cieszą się największą popularnością. 
W ubiegłym roku odpowiadały one za prawie 41 proc. sprzedanych lokali. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: freepik.com
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To była pozycja obowiązkowa dla przyszłych Par Młodych. W gdańskiej Ergo Arenie 
zorganizowano piętnastą edycję Targów Ślub i Wesele. Jubileuszowa edycja targów 
została przeniesiona z Hali Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu do Ergo Areny. 
Przeprowadzka pozwoliła organizatorom na zaproszenie nowych wystawców, większa 
powierzchnia wystawiennicza pozwoliła również na uruchomienie m.in. specjalnych 
stref tematycznych. Wizyta na targach pozwoliła na zapoznanie się z najnowszymi 
trendami w branży ślubnej i ofercie firm zajmujących się organizacją ślubów i wesel. 
Organizatorzy zaproponowali zwiedzającym także możliwość uczestnictwa w warsz-
tatach i szkoleniach. Zadbano również o dobre samopoczucie zwiedzających, zorgani-
zowano dla nich strefę relaksu i specjalny kącik z atrakcjami dla najmłodszych. Targi 
zakończono w sposób wystrzałowy, za pomocą pokazu fajerwerków.

Jubileuszowa 
edycja Targów 
Ślub i Wesele
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Spotkania z autorami, atrakcje dla 
dzieci, debata i koncert - w ramach 
spotkań literackich „Czytanie [o] 
Północy” sporo się działo. Tematem 
przewodnim wydarzenia organizowa-
nego przez Muzeum Emigracji była 
Skandynawia.

„Czytanie [o] Północy” to cykl spo-
tkań z autorami literatury faktu, któ-
rzy piszą o Skandynawii. Wydarzenie 
prowadzone było przez trzy dni. Nikt 
o Skandynawii nie opowiada tak do-
brze, jak pisarze–emigranci. Dlatego 
głos zabrali autorzy, którzy są zwią-
zani z tymi krajami od lat, tj. Maciej 
Zaremba–Bielawski, Katarzyna Tuby-
lewicz, Ilona Wiśniewska, Katarzyna 
Molęda oraz Maciej Czarnecki. 
„Czytanie [o] Północy” nie składało 
się wyłącznie ze spotkań autorskich. 
Organizatorzy uczestnikom wydarze-
nia zapewnili też wiele innych atrakcji. 
W programie były m.in.: pokaz filmu 
Dariusza Gajewskiego pt. „Obce 
niebo”. Dodatkowo odbył się koncert 
wiolonczelowy Agaty Kurzyk. Dla 
najmłodszych przygotowano spotka-
nie z literaturą szwedzką. Dzieci mieli 
okazję wysłuchania dwóch książek 
szwedzkich autorek w interpretacji 
aktorów Teatru Miejskiego w Gdyni 
oraz Teatru Wybrzeże.

Czytanie 
[o] Północy
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Wybranie idealnego prezentu zdaje się być zadaniem wręcz niewykonalnym. Gra 
jest jednak warta świeczki, bo odpowiedni podarunek może sprawić wiele radości nie 
tylko osobie obdarowanej, ale i obdarowującej. Z pomocą przychodzi Hotel Haffner, 

który oferuje szereg nietuzinkowych pomysłów na bożonarodzeniowy prezent.

prezenty Hotelu Haffner

Wyjątkowe, 
       świąteczne

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Zestaw Babor Men
CENA: 120 ZŁ

Zestaw zawiera produkty 
stworzone specjalnie 
z myślą o pielęgnacji 
męskiej skóry.

CENA: 630 ZŁ

Selvert Thermal Peptide Lift to pierwsza liftingująca se-
ria kosmetyków zawierająca kompozycję czterech pep-
tydów najnowszej generacji. Bogata receptura pozwala 
przywrócić elastyczność oraz promienność skóry.

OpAKOWAnie ZAWierA:
Zagęszczający Krem Liftingujacy 50 ml•	
Zagęszczające Serum Liftingujące 15 ml•	
Ampułki Napinające 3x 1,5 ml•	

Zestaw Peptydowy    
    marki Selvert

ZestAW ZAWierA:
Vitalizing Hair & Body Shampoo 50 ml•	
Calming After Shave Fluid 10 ml•	
Dynamic Face Moisturizer 15 ml•	
Anti-Wrinkle Face & Eye Energizer 15 ml•	
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Oryginalna biżuteria 
Korale Magdaleny Sodel-Świerkowskiej to nietuzinkowy 
prezent dla kobiet odważnych. Takich, które mają na siebie 
pomysł i nie boją się pokazać swojej silnej osobowości. 
- Naszyjniki wykonuje z kamieni półszlachetnych, szkła, 
drewna, ceramiki, kości, skóry, stopów metali bądź srebra 
– zapewnia Magdalena Sodel-Świerkowska. - Staram się, 
aby wszystkie modele były niepowtarzalne i wykonane 
z najlepszej jakości surowców. Po to, aby kobieta, która je 
założy, czuła się piękna i wyjątkowa. 
Każdy z naszyjników jest nie tylko precyzyjnie wykonany, 
ale też zgody z obowiązującymi trendami. To gwarantuje 
wysoką jakość. Przyczynia się też do podkreślenia piękna 
kobiety i poczucia jej atrakcyjności.

CENA: 340 ZŁ

Wyjątkowa luksusowa pielęgnacja 
twarzy z motywem złotej ampułki. 
Babor z myślą o najbardziej wymaga-
jących przygotował 24 dniową kura-
cję ampułkową. Intensywny program 
rozpoczynamy od nawilżenia skóry 
ampułką z kwasem hialuronowym 
Hydra Plus Active , następnie prze-
chodząc w fazę rewitalizacji używając 
ampułek z tlenem. Na etapie końco-
wym stosujemy ampułki o działaniu 
spowalniającym proces starzenia się 
skóry. Kuracja ta stanowi alternatywę 
dla zabiegów profesjonalnych, jest 
także znakomitym uzupełnieniem 
pielęgnacji domowej.

KAlenDArZ ZAWierA:
Hydra Plus Active Fluid•	
Algae Active fluid•	
Triple Booster Fluid•	
Active Night Fluid•	
Collagen Booster Fluid•	
3D Lifting Fluid•	
Lift Express Fluid•	
Youth Control Bi-Phase Ampole•	
SeaCreation The Serum•	

Kalendarz 
 adwentowy 2017      
   marki Babor
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Bufet włoski Pasta & Vino to wyjątkowa kulinarna podróż po 
słonecznej Italii. Lombardia, Lazio, Abruzzo, Toscana czy Umbria 
to tylko kilka regionów, dania których pojawią się na piątkowych 
bufetach w restauracji wave w sopocie.

W każdy piątek bohaterem wieczoru będzie inny zakątek Włoch 
i jego wyjątkowe specjały. Wybrane regiony słyną ze wspaniałych 
i wyrazistych smaków. Na gości w cenie bufetu czekają pyszne 
przystawki, zupy, dania główne, ciasta i desery oraz bogaty pakiet 
napojów wraz z kawą i herbatą oraz winem białym i czerwonym.

Włoski Bufet Pasta & Vino to idealny pomysł na spotkanie ze 
znajomymi, rodzinną uroczystość czy niezapomnianą kolację we 
dwoje przy akompaniamencie muzyki na żywo zespołu Duo Amore.

wybierz się w wyjątkową kulinarną podróż 
po regionach pięknej italii:

24.11   Bufet Włoski - Sicilia-Sardegna
1.12      Bufet Włoski - Lombardia
8.12     Bufet Włoski - Lazio-Abruzzo
15.12   Bufet Włoski - Toscana-Umbria
22.12   Bufet Włoski - Puglia-Calabria
29.12   Bufet Włoski - Trentino Alto Adige

Rezerwacje
T. 58 767 10 61
Sopot, Powstańców Warszawy 10
w pobliżu sopockiego molo,
tuż przy plaży

BUFET WłOSkI 
PASTA & VINO
w SHERATON 
SOPOT HOTEL

Restauracja Wave
Piątki | 18:00 - 22:30

130 PLN
Dzieci poniżej 4 roku życia korzystają 
z bufetu bezpłatnie, dzieci między 4 a 12 
rokiem życia obowiązuje zniżka 50%
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Inwestować w sztukę można na kilka sposobów.

Najbogatsi często kupują dzieła sztuki znanych artystów, 
o dużej wartości i cenione już przez kilka pokoleń. Z re-
guły są one kupowane przez domy aukcyjne, a nabywcy 
muszą się liczyć z ceną wyższą niż rynkowa. W takim 
przypadku celem inwestycji nie jest jednak szybka sprze-
daż, kolekcjonerzy nabywają natomiast takie dzieła sztuki, 
żeby zostawić majątek swoim dzieciom i wnukom. Cechą 
charakterystyczną wspomnianych inwestycji jest wyso-
ki próg wejścia. Dotychczas najdroższym dziełem sztuki, 
który trafił do koneserów był obraz francuskiego malarza 
Paula Cézanne „Gracze w karty”. Królewska rodzina z Ka-
taru zapłaciła za niego 250 milionów dolarów w 2012 roku. 
Oczywiście, można kupić takie obrazy czy rzeźby w dobrej 
cenie i bezpośrednio od właścicieli z kolekcji prywatnych. 
W takiej sytuacji niezbędna będzie jednak ekspertyza i ana-
liza autentyczności - na rynku można bowiem znaleźć wie-
le podróbek, a profesjonalna wiedza specjalistyczna bywa 
bardzo kosztowna.
Perspektywicznym tematem są natomiast inwestycje 
w sztukę współczesną. W tym przypadku i przy znacznie 
mniejszym poziomie inwestycji kapitału, wzrost wartości 
dzieł sztuki może być bardzo wysoki. Kupno sztuki współ-
czesnej pozwala nie tylko na lokowanie środków, ale także 
na osiągnięcie dobrego zysku.
Inspirujący przykład takich inwestycji pochodzi z XX 
wieku, gdy w 1904 roku bankier André Level wraz z ko-
legami nabył około 100 obrazów i rysunków impresjoni-
stów, wśród których były dzieła Picassa i Matisse. Dzie-
sięć lat później, na początku pierwszej wojny światowej, 
ceny prac francuskich artystów wzrosły i kolekcja została 
z powodzeniem sprzedana: część obrazów została sprze-
dana po dziesięciokrotnej wyższej cenie, a łączny zysk 
był czterokrotnie wyższy od początkowej inwestycji. Ma-
tematycznie mamy więc 400% za 10 lat lub 40% rocznie. 
Inwestycja w sztukę nie polega jednak na kupnie obrazu 
od znajomego artysty. Zakup musi być prowadzony przez 
galerię sztuki lub doradców, którzy mogą skutecznie oce-
nić potencjał wzrostu ceny danego dzieła. Wspomniany 
potencjał będzie zależał od promocji artysty, jego udziału 

w różnorodnych wystawach, targach, plenerach. Galeriom 
na tym zależy i mają one przygotowane plany promocji. 
W branży działają również kolekcjonerzy, którzy sami 
inwestują w promocję artystów i w zamian za swój 
patronat kupują ich dzieła w bardzo dobrej cenie. 
Inwestycja, która jest realizowana dla przyjemności i przy-
szłych pokoleń powinna iść od serca, inwestycja zyskowna 
wymaga jednak „chłodnej głowy”. W tym przypadku jest 
konieczne korzystanie z usług ekspertów.

inwestowania 
w sztukę

Sztuka

Sztuka nieprzypadkowo znalazła się wśród popularnych inwestycji 
alternatywnych. Inwestowanie w sztukę nie tylko chroni pieniądze 

i przynosi zysk, ale należy także do inwestycji prestiżowych. 
Koneserzy sztuki łączą rentowność z miłością a większość inwestorów 

próbuje połączyć zyskowność z przyjemnością.

wAleRiJ 
PRyżKow, 
właściciel 
WP CAPITAL
 
Posiada duże 
doświadczenie 
zawodowe na stano-
wiskach związanych 
z zarządzaniem 
wysokiego szczebla 
oraz doświadcze-
nie w stosunkach 
międzynarodowych. 
Z sukcesem zarzą-
dzał zarówno firma-
mi, jak i departamen-
tami w kilku różnych 
krajach. Obecnie 
jest prezesem firmy 
transportowo- lo-
gistycznej oraz 
ekspertem w spra-
wach inwestycji 
kapitałowych w kraju 
i za granicą. Jest 
również koneserem 
sztuki i miłośnikiem 
gastronomii różnych 
kultur.
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ADAM 
ogRoDoWCZyK: 
trener Personalny, pasjonat 
sportu, propagator Zdrowego 
i Aktywnego Stylu życia. 
Założyciel food & fit Catering 
Dietetyczny. Były antyterrorysta, 
absolwent Akademii 
Wychowania fizycznego, 
ukończył studia podyplomowe 
na Uniwersytecie SWPS. 

foodandfit.pl
adamogrodowczyk.pl

Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

Dlaczego postanowiłem o tym napisać? Ponieważ 
okazuje się, że jest to problem wielu z nas, i nie bar-
dzo potrafimy sobie z nim poradzić. Dajemy się po-
nieść modzie FIT, zaczynamy się zdrowo odżywiać, 
zamawiamy dietę pudełkową, zapisujemy się do 
klubu fitness i zaczynamy swoją przygodę i drogę do 
zmiany. 
Ostatnio prowadziłem wystąpienie o pozytywnym 
wpływie aktywności fizycznej na zdrowie, na nasz 
organizm. W trakcie prowadzenia wykładu pada 
pytanie „ to że ćwiczenia są dobre to my wiemy, tyl-
ko jak się zmotywować żeby je robić, nawet jak pada 
zmusić się do tego, żeby mi się chciało”. 
Mam do Ciebie pytanie: „Czy jak do czegoś musisz 
się zmuszać, to czy to jest przyjemne? „
No właśnie dlaczego nasze życie wygląda tak jak 
wygląda. Chcielibyśmy coś zmienić, ale nie robimy 
tego, a jak robimy to traktujemy zdrowy styl życia 
jak modę. Ćwiczymy sezonowo, trochę na wiosnę- 
żeby zdążyć zrobić formę na wakacje, i trochę jesie-
nią, bo po wakacjach zarzuciliśmy na siebie kilka 
kilogramów i postanawiamy się ich pozbyć.
Zakładając Food & Fit Catering Dietetyczny wszy-
scy mówili „ Super pomysł, teraz jest na to moda”. 
No właśnie „MODA”. Moda ma to do siebie, że prze-
mija, a zdrowy i aktywny styl życia nie powinien być 
jak MODA i przeminąć. Może warto się zmotywo-
wać do tego żeby stał się naszą codziennością.
Przedstawię Ci kilka korzyści, które świadczą o tym 
że warto. W sporcie jest takie powiedzenia odnośnie 
tego jak ćwiczyć, jak być aktywnym. 3/30/130 co to 
znaczy? Ćwicz 3 razy w tygodniu, przez 30 minut w 
tętnie 130. Taki plan pozwoli przebiec około 5 km, 
zrobić dobry trening interwałowy, lub poranny roz-
ruch na świeżym powietrzu. Czy Ty naprawdę nie 
znajdziesz półtorej godziny tygodniowo, żeby zrobić 
coś dla siebie?
Zobacz jakie korzyści osiągniesz zmieniając swój 
styl życia na zdrowszy.

Zamień modę FIT 
na Zdrowy i Aktywny 
styl życia

Wzmocnisz swój układ •	
odpornościowy
Twoje Serce stanie się silniejsze, •	
dzięki czemu obniżysz ryzyko 
chorób serca 
Usprawnisz funkcjonowa-•	
nie układu krwionośnego 
– obniży się poziom Twojego 
cholesterolu 
Zwiększysz pojemność płuc, po-•	
prawisz wydolność organizmu 
Wyregulujesz poziom cukru •	
we krwi
Zwiększysz gęstość kości, co •	
zmniejsza ryzyko ich złamań
Zwiększysz masę mięśniową, •	
dzięki czemu będziesz silniejszy 
i bardziej wytrzymały.
Łatwiej będziesz znosił skutki •	
negatywnego stresu
Będziesz zrelaksowany •	
i wypoczęty

To tylko niektóre korzyści, które 
również pomogą Ci jeszcze bardziej 
efektywnie funkcjonować w biznesie. 
Będziesz miał więcej energii. 

co stracisz i co w zamian zyskasz? 
to kluczowe pytanie przy podej-
mowaniu decyzji o zmianie. 
Pamiętaj zyskujesz zawsze więcej!



   81

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Kurtka to jedna z rzeczy „must have”, 
bez których naprawdę trudno byłoby 
się obyć. Można zaryzykować twier-
dzenie, że kurtka nie tylko spełnia 
swoją podstawową rolę, tzn. chroni nas 
przed zimnem, wiatrem i deszczem, ale 
też jej charakter odpowiada naszemu 
charakterowi, ponieważ nosimy tylko 
takie kurtki, które najbardziej lubimy. 
Nie trzeba kierować się w tym przy-
padku żadnymi sztywnymi zasadami. 
Jest niezwykle wygodnym, poręcznym 
elementem stroju, kiedy zrzucasz już 
wszelkie oficjalne ubrania i przenosisz 
się w świat relaksu.
Wśród wielu ich rodzajów kurtek, te 
najbardziej popularne to: 
 

KuRtKA PiKowAnA

Obecnie najpopularniejszy model 
wśród mężczyzn w różnym wieku 
i o różnych sylwetkach. 
Wykonana jest najczęściej z materiału 
syntetycznego, pikowana w małe kwa-
draty, z grubszą lub cieńszą warstwą 
ocieplenia. Zapinana jest najczęściej na 
metalowe napy, które też przytrzymują 

rozporki w obu dolnych partiach kurt-
ki. Kołnierz przeważnie wykończony 
jest sztruksem. Nadaje się do noszenia 
z garniturem codziennym i koordyno-
wanym, ale również do lekkich casu-
alowych stylizacji. Nie jest wskazana 
dla mężczyzn niskich i tęgich.
 

wiAtRÓwKA

Chroni przed wiatrem. Jest jej kilka 
odmian w zależności od długości, gru-
bości i kroju. 

szwedKA •	 – o długości nieco po-
niżej pasa, zakończona ściągaczem, 
również przy rękawach;
sztoRmÓwKA•	  – letnia odmia-
na wiatrówki, którą znają wszyscy 
żeglarze; osłania przed wiatrem i 
zamoczeniem; wykonana jest ze spe-
cjalnie impregnowanego lub wosko-
wanego materiału, który skutecznie 
zabezpiecza przed deszczem, bryzą 
morską oraz wilgocią z powietrza 
(np. kurtka waxjacket);
sAfARi•	  – przedłużona wersja wia-
trówki, noszona tylko do ubrań 
swobodnych, posiada mnóstwo 

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl

www.expressbiznesu.p l

Kurtka

grażyNa PaTuraLska

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

kieszeni zewnętrznych i wewnętrz-
nych, chętnie ubierana np. na polo-
wania, spacer po lesie, itp.;
field •	 – miejska odmiana safari; 
ma też cechy kurtki militarnej: prze-
dłużona, z nakładanymi kieszeniami 
zewnętrznymi i stójką; posiada cha-
rakter casualowy; 
KAmizelKA PiKowAnA•	  – bije 
rekordy popularności, zwłaszcza 
wiosną i wczesną jesienią; nie powo-
duje przegrzewania, można ją nosić 
do grubego swetra i dżinsów; 
PuchowA •	 – bardzo ciepła, piko-
wana kurtka na mróz i wiatr; posia-
da kaptur, zapięcie na zamek bły-
skawiczny i naszywane zewnętrzne 
kieszenie, jej ociepliną jest naturalne 
pierze lub puch;
PARKA•	  – podobna do puchowej, 
uszyta z impregnowanego mate-
riału, jest dłuższa, często do kolan. 
Sprawdzi się na największe mrozy. 
Posiada bardzo ciepły i gruby kaptur, 
najczęściej wykończony naturalnym 
futrem; zapinana jest na zamek 
błyskawiczny i  na napy; posiada 
naszywane duże 
kieszenie poniżej 
pasa i ukośne, 
zapinane na 
zamki, powyżej 
pasa.
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Leszek Skrla – solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku, należący 
do czołówki polskich śpiewaków dysponujących głosem 
barytonowym był gwiazdą koncertu charytatywnego „Arie 
na dobry wieczór”. Koncert, który miał miejsce w gdańskim 
Ratuszu Staromiejskim został zorganizowany przez stowa-
rzyszenie Lions Club Gdańsk Amber. W ramach spotkania, 
oprócz koncertu, zorganizowano także aukcję dzieł sztuki, 
zabawę fantową i  słodki poczęstunek z lampką wina.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na wsparcie po-
szkodowanych w wyniku nawałnicy z sierpnia b.r  mieszkań-
ców województwa pomorskiego. Lions Club Gdańsk Amber 
jest stowarzyszeniem wchodzącym w skład największej na 
świecie międzynarodowej pozarządowej organizacji Lions 
Clubs International. Mottem stowarzyszenia  jest „Służymy 
- We serve”– wolontaryjnie prowadzi ono działalność cha-
rytatywną i prospołeczną. Klub istnieje od 1998 roku, dzięki 
zaangażowaniu jego członków, a także dzięki hojności wielu 
firm i ludzi w ciągu 19 lat udało się zebrać dla potrzebują-
cych kwotę około 1,8 mln złotych.

charytatywny 
koncert 
lions club 
gdańsk 
amber

To będzie wyjątkowa atrakcja dla miłośników poezji 
śpiewanej. 15 i 16 grudnia w sopockim Teatrze Boto 
odbędzie się spektakl muzyczny oparty na repertuarze 
Anny German –"Wędrująca Eurydyka". 
Projekt "Wędrującej Eurydyki", spektaklu muzycznego 
opartego na repertuarze Anny German powstał w 2011 
roku. Interncją jego twórców była próba przybliżenia 
wizerunku artystyki młodemu pokoleniu widzów, 
a przypomnieniu tym, którzy mieli okazję Anny Ger-
man słuchać na żywo. Dzięki stypendium przyznane-
mu przez Prezydenta Miasta Sopotu powstał portret 
Kobiety Niezwykłej iNiezwykłej Artystki. Utwory z re-
pertuaru Anny German zaśpiewa Agnieszka Babicz, 

aktorka scen muzycznych, laureatka Grand Prix I Ogól-
nopolskiego Festiwalu im. Anny German w Zielonej 
Górze. Narratorem podążającym śladami losu Anny 
German będzie Beata Olga Kowalska, aktorka teatral-
na i filmowa. Oprawą muzyczną spektaklu zajmie się 
Rama111- kultowa trójmiejska formacja jazzowa, sze-
roko znana zarówno w kraju, jak i na świecie, mająca 
na swoim koncie wieloletnie i wielokrotne kontrakty 
w USA i Europie. Spektakl "Wędrująca Eurydyka" bę-
dzie można obejrzeć 15 grudnia o godzinie 20 w so-
pockim Teatrze Boto ze specjalnym udziałem Krzysz-
tofa Stasierowskiego, dzień później na scenie pojawi 
się także Beata Olga Kowalska.

Recital 
Agnieszki 
Babicz

fo
t. 

Łu
ka

sz
 B

ro
do

w
ic

z 
/ 

BR
AT

 s
tu

di
o

fo
t. 

Łu
ka

sz
 B

ro
do

w
ic

z 
/ 

BR
AT

 s
tu

di
o



   83

Showroom Deska Design w Gdańsku był gospodarzem premierowej 
edycji wydarzenia Open Mind fashion&design. W ramach tego eventu, 
który stanowił połączenie mody i designu zaprezentowano dziewięć 
kolekcji trójmiejskich projektantów mody. Celem wydarzenia była próba 
integracji w jednym miejscu ludzi ze świata mody, architektury wnętrz, 
designu, a także sztuki i muzyki. Za organizację części artystycznej 
(występ aktorów z Teatru Muzycznego w Gdyni) wydarzenia odpowie-
dzialna była tegoroczna finalistka Miss Polonia – Ania Orlińska. Głów-
nym punktem programu był pokaz kolekcji trójmiejskich projektantów, 
w showroomie pokazano więc kolekcję Emwudesign (Małgorzata Wasik, 
Tomasz Kargul), Joanny Szmidt, Grażyny Paturalskiej, Michała Starosta 
i karnawałową kolekcję Karoliny Kalskiej. Uczestnicy eventu obejrzeli 
również pokaz marki LIHOLAT, Victorii i Iriny Tymoszenko, pokaz Pa-
tryka Wojciechowskiego znanego z programu telewizyjnego "Project 
Runaway, karnawałową kolekcję Karoliny Kalskiej i tematyczną kolekcję 
Anety Popławskiej, która była inspirowana postacią Marii Skłodowskiej-
Curie. Wydarzenie miało także charytatywny charakter, w trakcie wie-
czoru zebrano kwotę około 10 tys. złotych, która zostanie przekazana 
na leczenie małej Zuzi, chorującej na mózgowe porażenie. Magazyn 
Express Biznesu był Patronem Medialnym tego wydarzenia.

premierowe 
połączenie 
mody i designu

fo
t. 

O
lg

a 
K

ha
rin

a

fo
t. 

O
lg

a 
K

ha
rin

a

fo
t. 

O
lg

a 
K

ha
rin

a

fo
t. 

O
lg

a 
K

ha
rin

a

fo
t. 

O
lg

a 
K

ha
rin

a



 84    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

Sukcesem zakończył się drugi Bal Charytatywny 
Fundacji dla Dzieci Vivadental „Z Uśmiechem 
w Życie”. W wyniku licznych licytacji udało się 
zebrać 118 tys. zł. Dochód z imprezy przeznaczo-
ny zostanie na leczenie podopiecznych Fundacji.  
Hitem aukcji okazała się koszulka podpisana 
przez piłkarzy reprezentacji Polski, którą wylicy-
towano za 15,5 tys. zł. Trykot reprezentacji Nie-
miec został nabyty za 11 tys. zł. Taką samą kwotę 
na szczytny cel przekazał zwycięzca aukcji, której 
przedmiotem były koszulka gdańskiej Lechii oraz 
voucher na miejsce w loży VIP na Stadionie Ener-

ga Gdańsk. Kwotę 11 tys. zł uzyskał też pakiet 
muzyczny, którego nabywca może liczyć między 
innymi na spotkanie z zespołem Scorpions. Bal 
Charytatywny do Europejskiego Centrum Solidar-
ności przyciągnął ponad dwieście osób. Gwiazdą 
wieczoru była Małgorzata Ostrowska, legendarna 
liderka zespołu Lombard. Na scenie w ramach 
imprezy wystąpił również Bartłomiej Szopiński 
wraz z zespołem. Licytację i zabawę fantową pro-
wadził popularny komentator sportowy, Tomasz 
Zimoch, a o atmosferę zadbał prowadzący Woj-
ciech Tremiszewski.

Z Uśmiechem w Życie
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„Wartość sztuki w przestrzeni publicznej i biznesowej” - to 
tytuł wykładu, który zainaugurował cykl warsztatów kultu-
ralnych. Za organizację przedsięwzięcia odpowiadają Praco-
dawcy Pomorza, Olivia Business Centre i Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zachęcali wszystkich 
tych, którzy chcieli przekonać się, jak duży wpływ na nasze życie ma 
sztuka i co można zrobić ze sztuką w swoim otoczeniu. W głównej de-
bacie, prowadzonej przez Monikę Bogdanowicz z projektu Kultura Inno-
wacji, uczestniczyli: Michel Lenglard „Lensky” (absolwent warszawskiej 
ASP, malarz, wykładowca Akademie D`art Paris-Itale), Wojciech Fułek 
(były wiceprezydent Sopotu, przedstawiciel Ergo Hestia S.A.), Jakub 
Knera (były dziennikarz trójmiejskiego oddziału Gazety Wyborczej 
i portalu Trojmiasto.pl.), Jarosław Śmigiel (dyrektor marketingu w Olivia 
Business Centre), Barbara Matysiak (pełnomocnik zarządu ds. promocji 
kultury Pracodawców Pomorza i współwłaścicielka Artimpres.me) oraz 
Alicja Gotowczyc (wieloletnia menedżer, specjalizująca się w obszarze 
sprzedaży i rozwoju kadry menadżerskiej).

Przedsiębiorcy 
o kulturze

W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim spotkali się przedsiębiorcy. 
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowano 
tam śniadanie networkingowe z cyklu: „Biznes to relacje”.
O wykorzystywaniu wirtualnej rzeczywistości do rozwiązywania real-
nych problemów mówił Łukasz Makurat. Prof. Jerzy Limon opowiadał 
o historii i możliwościach scenicznych Gdańskiego Teatru Szekspi-
rowskiego, a Tomek Filipczak przybliżył zebranym kwestię autopre-
zentacji. Owocne spotkanie zorganizowane zostało przez Pracodaw-
ców Pomorza przy współpracy z Justyną Wojtaszczyk, właścicielką 
agencji marketingowej i PR KeyK Project Marketing & Media, a także 
Ireneuszem Osińskim, prezesem Fundacji na Rzecz Rozwoju Talen-
tów. W śniadaniu networkingowym wzięło udział kilkadziesiąt osób.

Biznes to relacje
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WItoLD gULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Witold Gulcz    |    Salony Firmowe iTaKa    |   cH renTal parK - GdańSK -SzadółKi    |    cH aucHan - rumia   |  cH aucHan - GdańSK   |   cH plaza – poznań

indie to prawdziwe wyzwanie dla ko-
goś kto kocha podróże a jeszcze tu 
nie był. to prawda o człowieku, moż-
liwość spojrzenia na siebie z innej 
perspektywy. indie to różnorodność 
krajobrazów, himalaje na północy, 
piękne plaże Goa na południu.

Słońce wstaje i odsłania nagą prawdę 
o Indiach 4 rano... mężczyzna z długą 
siwą brodą w klapach nie do pary i tur-
banie na głowie pochyla się nad paleni-
skiem, zgarbiony staruszek wypatruje 
czegoś w piasku, podnosi to i wkłada 
do kieszenie podartego fartucha, dzieci 
półnagie, rozczochrane, kąpane w ostat-
niej porze deszczowej, śpią słodko na 
kartonach przy drodze, dwie kobiety 
z wiadrami na głowach  w barwnych 
sari, jak motyle, kroczą wyprostowane 
poboczem pełnym śmieci. Żyje się tu 
z dnia na dzień, od monsunu do mon-
sunu, bez oczekiwań, roszczeń i ma-
rzeń. Wszystko czego wstydzi się cywi-
lizowany, zachodni świat, tu jest na wy-
ciągnięcie ręki. Kalectwo, nędza, brud, 

śmierć. Nikt się temu nie sprzeciwia, 
nie dziwi. Po tym życiu będzie następ-
ne ...zatem jest jak jest? ...a jest, pięknie. 
Zatrzymuję rikszę, młody hindus z bia-
łym jak śnieg uśmiechem, wiezie mnie 
na miejscowy targ. Jaipur, miasto pełne 
zgiełku, chaosu, zwierząt na ulicach. 
Miasto o zabudowie z kolorze ochry 
i pudrowego różu. Największą zmorą 
mieszkańców są małpy, małe zwinne, 

nieproszone, wchodzą do domów 
i kradną co cenniejsze i smaczniejsze.  
W samym centrum spektakularna bu-
dowla, jakby z koronek. Pałac wiatrów, 
o architekturze typowej dla różowego 
miasta, wzniesiony dla żon i konkubin 
maharadży, których nikt poza nim nie 
mógł oglądać. Kilkanaście kilometrów 
od Jaipur, odsłania się oczom spekta-
kularny widok. Fort Amber, zespół 
pałacowo obronny. Absolutne dzieło 
wzniesione przez człowieka. Wresz-
cie bodaj najpiękniejszy na świecie 
Taj Mahal w Agrze. Powstał z białego 
marmuru, inkrustowany drogimi ka-
mieniami szlachetnymi. Cały region 
Radżastan jest jakby żywcem wycią-

gnięty z baśni tysiąca i jednej nocy. 

można przylecieć tu samemu, ale 
komuś kto zaczyna swoją przygodę 
z Azją, zdecydowanie polecam nasze 
zorganizowane wycieczki. o termi-
nach i cenach piszemy na naszym fan-
page www.facebook.com/podrozeimy. 

AZJA 
DLA KONESERÓW
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W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbędzie się kolejny festiwal 
w ramach cyklu Teatry Europy/Świata, czyli Tydzień Węgierski.
W różnorodnym programie znajdą się spektakle dramatyczne 
i taneczne, przegląd filmów, wystawa, koncerty, a także Węgierski 
festyn / Magyar piknik, w ramach którego poznamy m.in. trady-
cyjne smaki oraz muzykę Węgier. Odbędzie się również spotkanie 
poświęcone turystyce na Węgrzech i wiele innych wydarzeń. 
Szczegółowy harmonogram festiwalu dostępny jest na stronie 
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Tydzień Węgierski wystar-
tuje 30 listopada i potrwa do 7 grudnia.

Tydzień 
Węgierski 
w Teatrze 
Szekspirowskim

Sukcesem zakończyła się tegoroczna edycja 
Targów Gra i Zabawa 2017. W Amber Expo moż-
na było zagrać w 1500 gier planszowych przy 
350 stolikach, spotkać w realu postaci z gier czy 
komiksów, czy wziąć udział w warsztatach pla-
stycznych bądź sprawdzić się w quizie wiedzy 
o baśniach. Dla miłośników gier planszowych 
Targi Gra i Zabawa to niemal obowiązkowa 
pozycja w kalendarzu. Jest to świetna okazja 
do poznania najnowszych planszówek oraz po-
większenia domowej kolekcji o nowe gry, które 
można tu kupić w atrakcyjnych cenach.
Wśród nowości pojawiła się m.in. gra planszowa 
sopockiego Trefla „Anty-Monopoly”. Był też 
pokaz nowości z targów planszówek z niemiec-
kiego Essen, gdzie co roku pokazywane są naj-
większe i najważniejsze premiery ze świata gier 
planszowych. Do tego setki bitew (na stolikach), 
turniejów, starć i konfrontacji. Na pewno zarów-
no zwycięzcy, jak i pokonani, byli równie szczę-
śliwi. Najważniejsza była bowiem dobra zabawa.

Wielka Gra 
w Amber Expo



Tydzień 
Węgierski 
w Teatrze 
Szekspirowskim
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tym razem specjaliści wzięli „pod lupę” aż osiem modeli nowych samo-
chodów i przeprowadzili testy zderzeniowe. Co ciekawe, wszystkie testo-
wane auta otrzymały maksymalną ocenę – 5 gwiazdek!
Do testów wzięto: Skodę Karoq,  Citroena C3 Aircross,  vW Polo,  vW 
t-Roc, Opla Crosslanda X, Seata ibizę Aronę, volvo XC60 i Mitsubishi 
Eclipse Cross. Jak zwykle każdy z modeli poddano kilku różnym testom 
zderzeniowym, takim jak: uderzenie połową szerokości auta w barierę 
odkształcalną, uderzenie całą szerokością przodu auta, uderzenie w bok. 
Oceniano bezpieczeństwo nie tylko kierowcy i dorosłego pasażera, ale też 
przewożonego w samochodzie dziecka oraz pieszych.

Coraz BezPieCzNieJsze
Nowe auta

Jednymi z najważniejszych testów, świadczących o poziomie bezpieczeństwa 
w samochodach, są te przeprowadzane przez  Euro NCAP. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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WSZyStKiE AUtA ZDOByły BARDZO WySOKiE OCENy 
i OtRZyMAły PO 5 GWiAZDEK, CZyLi MAKSyMALNą iCH iLOść.

Wyniki testóW:

VolVo XC60:
Ochrona dorosłych – 98 proc., 
ochrona dzieci (6 i 10 lat) – 87 proc., 
ochrona pieszych – 76 proc.

VW t-RoC:
Ochrona dorosłych paażerów – 96 proc., 
ochrona dzieci – 87 proc., 
ochrona pieszych – 79 proc.

VW Polo:
Ochrona dorosłych pasażerów – 96 proc., 
ochrona dzieci – 85 proc., 
ochrona pieszych – 76 proc.

oPel CRossland X:
Ochrona dorosłych pasażerów – 85 proc., 
ochrona dzieci – 84 proc., 
ochrona pieszych – 62 proc.

skoda kaRoq:
Ochrona dorosłych pasażerów – 93 proc., 
ochrona dzieci – 79 proc., 
ochrona pieszych – 73 proc.

CitRoen C3 
aiRCRoss:
Ochrona dorosłych pasażerów – 85 proc., 
ochrona dzieci – 82 proc., 
ochrona pieszych – 64 proc.

Mitsubishi 
eCliPse CRoss:
Ochrona dorosłych pasażerów – 97 proc., 
ochrona dzieci – 78 proc., 
ochrona pieszych – 80 proc.

seat aRona:
Ochrona dorosłych pasażerów – 95 proc., 
ochrona dzieci – 80 proc., 
ochrona pieszych – 77 proc.
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- Zbliżamy się do końca bardzo dobrego dla nas roku 2017 
– mówi Aneta Janczewska, Marketing Manager w firmie 
toyota Walder. – Rok ten to przede wszystkim premiera 
bijącej rekordy sprzedaży toyoty C-HR. Na szczególną uwa-
gę zasługuje fakt, że model ten najczęściej wybierany jest 
w wersji hybrydowej.
toyota jest niekwestionowanym liderem w produkcji sa-
mochodów o napędzie hybrydowym. Potwierdza to także 
fakt, że klienci coraz częściej decydują się na zakup eko-
nomicznych, przyjaznych dla środowiska pojazdów właśnie 
z takim napędem. trend ten doskonale widać nie tylko 
w przypadku klientów indywidualnych. 
- Doskonale zaznacza się on w przypadku świadomych spo-
łecznie firm, które coraz chętniej inwestują w samochody 
z przyszłością – dodaje  Aneta Janczewska. - Jesteśmy prze-

konani, że doskonałym ukoronowaniem tego roku będzie 
rozpoczęta w listopadzie wielka wyprzedaż rocznika 2017. 
Klienci naszych salonów zlokalizowanych w Chwaszczynie 
oraz Rumi mogą wybierać w bogatej gamie modeli toyoty 
w wyjątkowo niskich cenach. Przykładowo  pięciodrzwio-
wa toyota yaris z klimatyzacją dostępna jest już od 43,9 
tys. zł, a ceny toyoty Auris rozpoczynają się od 57,9 tys. zł.
Przełom roku to doskonały czas na zakup nowej toyoty 
w atrakcyjnej ofercie wyprzedażowej. W salonach toyota 
Walder samochody te można nabyć także na wyjątkowo 
korzystnych warunkach, korzystając z oferty kredytowania 
oraz leasingu. 

Więcej na: www.toyotawyprzedaz.com.pl

wyPrzedaż 
roczNika 
rozPoCzęTa!
Największy w Północnej Polsce dealer marek 
Toyota oraz Lexus zaprasza do swoich salonów 
na wyprzedaż rocznika 2017.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Toyota
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Marka rozpoczęła akcję „Spektakular-
na Wyprzedaż”. Doskonale wyposażo-
ne roczniki 2017 można teraz zdobyć 
w cenach niższych o kilkanaście, a na-
wet kilkadziesiąt tysięcy złotych!
Bardzo przyjaznym rozwiązaniem dla 
przedsiębiorców jest leasing Smart Plan, gdzie 
przy wpłacie własnej 10 proc. i 990zł netto miesięcznie, firma zyskuje znako-
mitego SUv'a lexusa NX oraz korzyści finansowe płynące z odliczeń kosztów 
raty leasingowej z podatkiem vAt. ten model obecnie cieszy się ogromnym 
powodzeniem w całej Europie. Klienci doceniają nietuzinkowy design, inspi-
rowany sztuką origami, oraz najlepsze w świecie motoryzacji rozwiąza-
nia napędów hybrydowych.
Ciekawym sposobem promocji napędów hybrydowych jest 
#żyjhybrydowo - to idea trójmiejskiego dilera Lexusa, któa 
pojawiła się w mediach społecznościowych. Promuje ona 
łączenie różnych dyscyplin i stylów życia, tak jak hybrydo-
we łączenie napędów (sprawdzającym się w każdych sytu-
acjach – niezależnie od tego, czy wjeżdżamy w miasto, czy 
robimy wypad za miasto). Ostatnie egzemplarze rocznika 2017 

tych ultranowoczensnych aut wyprzedzają-
cych designem i technologią współcze-

sną motoryzację można teraz zdobyć 
w atrakcyjnych cenach. Najciekawsze 
konfiguracje napędów i pakiety wypo-
sażenia są już rezerwowane. Pospiesz 
się zatem i nie przegap okazji, by mieć 
Lexusa w tak dobrej cenie. Szczegóły 
na stronach: WyprzedazLexus.pl i Le-
xus-trojmiasto.pl

SpektakularNa 

Końcówka roku to dla firm motoryzacyjnych gorący czas wyprzedaży. 
„Mocne okazje” pojawiły się również w Lexusie.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

wyPrzedaż w Lexusie
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Na terenie Ergo Areny panie rywalizowały w 7 konku-
rencjach sportowych. trzema z nich były mini odcinki 
specjalne, gdzie uczestniczki mogły się wykazać umie-
jętnościami prowadzenia swoich pojazdów. Następ-
nie panie mogły zapoznać się z najnowszym modelem 
Nissana Micra i sprawdzić jego możliwości podczas 
próby parkowania. Ostatnią konkurencją były przejaz-
dy skuterami elektrycznymi. 
Uczestniczki przed kolejnymi wyzwaniami udały się do 
sopockiej restauracji na warsztaty z przygotowywania 
sushi i parzenia herbaty. Kolejnym etapem rajdu były 
wyścigi gokartami. Panie musiały wykazać się rów-

nież umiejętnościami z udzielania pierwszej pomocy. 
Zwieńczeniem rywalizacji był test wiedzy na temat Ja-
ponii, zaliczany do wyników rajdu. 
Po odbyciu wszystkich prób sportowych, a także te-
stów umiejętności i wiedzy, panie w oczekiwaniu na 
wyniki rajdu, udały się na poczęstunek.  Dzięki grupie 
miłośników Japonii przez blisko 3 godziny poznawały 
historię i specyfikę kraju kwitnącej wiśni. Zwyciężczy-
niami „Rajdu Kobiet po japońsku” została załoga Gra-
żyna Grabowska i Daria Debolska w Mercedesie c. A. 
Najlepszym załogom puchary i nagrody wręczył Jacek 
Karnowski, prezydent Sopotu.

kobiecy rajd 
z JaPoNią w TLe
W tegorocznej odsłonie Rajdu Kobiet 2017, pomimo padającego deszczu 
i chłodu, ale z japońską motywacją, wzięło udział 16 pań. Na uczestniczki 
czekało do pokonania 10 konkurencji.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Biznesowe 
projektory
Marka Epson wprowadzi-
ła na rynek serię trwałych 
i niezawodnych projektorów stworzonych 
z myślą o zastosowaniach w edukacji i biznesie. Zapewniają one 
jasny i żywy obraz, możliwość dopasowania przekątnej obrazu 
do różnych rozmiarów dużych ekranów, a także bezproblemo-
we przyłączanie różnych urządzeń źródłowych. Dodatkową 
sprzętu jest szybka i prosta konfiguracja sprzetu. Ponadto pro-
jektory te charakteryzują się elastycznością, która umożliwia 
dostosowanie ich do różnych rozmiarów pomieszczeń i wa-
runków oświetleniowych. Zestaw funkcjonalności gwarantuje, 
że przeprowadzane z ich wsparciem lekcje i prezentacje będa 
atrakcyjne i pozostaną na długo w pamięci ich uczestników.

Firma Samsung zaprezentowała Galaxy Tab Active2, nowy 
tablet zaprojektowany pod kątem zadań biznesowych. 
Urządzenie wyróżnia się certyfikatami IP68 oraz MIL-STD-
810, który potwierdza wytrzymałość tabletu na nagły 
wzrost ciśnienia i temperatury, drgania a także upadek 
z wysokości. Tablet wyposażono także w dodatkową an-
tywstrząsową obudowę ochronną, całkowicie odporną na 
przypadkowe upuszczenia z wysokości do 1,2 m. Popra-
wiono również ergonomię i komfort obsługi. Galaxy Tab 
Active2 lepiej reaguje na dotyk wilgotną dłonią oraz w ręka-
wiczkach, a prosta konstrukcja i intuicyjny interfejs pozwa-
lają wygodnie trzymać tablet i obsługiwać go jedną ręką.
Tablet oferuje dodatkowe narzędzia zwiększające wydaj-
ność pracy, np. zaawansowany precyzyjny Rysik S Pen, 
który ułatwia posługiwanie się urządzeniem, m.in. dzięki 
funcji Air Command.

TaBLeT 
do zasTosowań 
BizNesowyCH

Nowoczesny 
aparat
Firma Sony ogłosiła wprowa-
dzenie na rynek nowego aparatu α7R 
III (model ILCE-7RM3) z linii bezlusterkowych korpusów 
z pełnoklatkową matrycą obrazu.Według producenta 
aparat odzwierciedla znaczący postęp w wydajności 
przetwarzania obrazu. Jest wyposażony w wykonany 
w technologii BSI, 42,4-megapikselowy[vii] przetwornik 
obrazu CMOS Exmor R, wykonuje zdjęcia seryjne z  szyb-
kością do 10 kl./s[viii] przy pełnej automatyce ostrości/
ekspozycji, utrwala piękne obrazy i filmy 4K[ix] o wysokiej 
jakości, cechuje się dużym, 15-stopniowym[x] zakresem 
dynamiki oraz wysoką czułością.

Monitor 
do zadań 
specjalnych
Monitor Samsung 
C49HG90 to pierwszy 
na świecie wyświe-
tlacz QLED o tak dużej 
przekątnej – 49 cali. 
Jego cechą charakte-
rystyczną jest wysoki 
stopień zakrzywienia ekranu (1800R) i proporcje – 32:9, 
co sprawia, że może on z powodzeniem zastąpić nie tylko 
dwa, ale nawet trzy monitory. CHG90 jest idealnym roz-
wiązaniem dla specjalistów, takich jak np. graficy, monta-
żyści, fotografowie czy finansiści, którzy potrzebują, aby 
monitor zapewniał wysokiej jakości obraz i duży obszar 
roboczy. Monitor CHG90 wyposażony jest w technologię 
HDR (high dynamic range), zapewniającą wysoki poziom 
realizmu i wyrazistości kolorów. Co więcej, w urządzeniu 
zastosowano technologię kropek kwantowych. 

Szybkie dyski Intela
Firma Intel wprowadziła na rynek wydajne dyski SSD.  
Dostępne w sprzedaży nośniki to pierwszy na rynku 
sprzęt z układami typu 3D XPoint, przeznaczony dla 
zwykłych użytkowników (wcześniej sprzedawano jedy-
nie serwerowe modele dysków). Producent przedstawia 
nowe pamięci jako podzespoły do profesjonalnych za-

stosowań oraz dla graczy. Nowe nośni-
ki Intel Optane mają dość zwyczajne 
szybkości sekwencyjnego odczytu 
i zapisu. Imponująco na tle konkuren-
cyjnych rozwiązań prezentuje się na-
tomiast liczba operacji wejścia-wyjścia 
oraz deklarowana trwałość pamięci.






