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To był udany rok!
Dziękujemy.
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Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, 58 numer 
„Expressu Biznesu”. Liczymy na to, że lektura ostatniego wy-
dania naszego magazynu w 2017 roku skutecznie uprzyjemni 
Państwu zimowe wieczory. 
Koniec roku to świetny moment na tworzenie bilansów i pod-
sumowań, w naszym magazynie pojawił się więc materiał „Biz-
nesowe podsumowanie roku”. Wspomniany artykuł to efekt 
rozmów z pomorskimi organizacjami biznesowymi, które pyta-
liśmy o ocenę mijającego rok oraz wskazanie najważniejszych 
bolączek i obaw lokalnych przedsiębiorców.  
W numerze pojawiły się także artykułu o zmianach personal-
nych w pomorskich firmach i instytucjach, na łamach aktual-
nego numeru odnotowaliśmy również ważne spotkania bizne-
sowe i nagrody dla lokalnych firm.
Państwa uwadze polecamy także inne interesujące wywiady – 
rozmawialiśmy z prezesem spółki Inter Marine na temat historii 
tego morskiego przedsiębiostwa, zapytaliśmy o plany marki Flüg-
ger i porozmawialiśmy z ekspertem ERGO Hestii na temat ubez-
pieczeń niezbędnych podczas zimowego wypoczynku. Państwa 
uwadze polecamy także rozmowę z ekspertem Gerdy Broker, któ-
ry podpowiada co może stanowić alternatywę dla lokat.
Dużo miejsca poświęcamy także sprawom samorządowym – 
napisaliśmy o Radzie Gospodarczej, która zebrała się w Malbor-
ku, opublikowaliśmy relację ze Światowego Tygodnia Przedsię-
biorczości  w powiecie wejherowskim i zapowiedzieliśmy także 
kolejny etap rewitalizacji Wejherowa.
Zapraszamy również do lektury działu „Lifestyle” związanego 
przede wszystkim z relaksem i spędzaniem wolnego czasu. 
Znajdziecie tam Państwo relacje z ciekawych wydarzeń bizne-
sowych, materiały o rynku nieruchomości i informacje motory-
zacyjne. Ciekawym elementem tego działu na pewno będzie 
nasz materiał, w którym sprawdzamy opinie trójmiejskich de-
weloperów na temat rządowych zmian minimalnej wielkości 
mieszkania. Numer zamyka rubryka „Gadżetomania”, czyli coś 
dla miłośników nowych technologii.
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W Muzeum Miasta Gdyni zorganizowano uroczystość wręczenia Nagrody Konsula 
Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburga za najlepszą rozprawę doktorską. 
Nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych otrzymała dr Beata Domagała 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

LuKSEMBuRG 
NAgRODZIł 
ROZpRAWę 
DOkTORSkĄ

W uroczystości wzięli udział samorządowcy (po-
jawiła się m.in. Katarzyna Gruszecka-Spychała, 
wiceprezydent Gdyni), konsulowie, dyplomaci, 
politycy oraz przedstawiciele pomorskiego śro-
dowiska naukowego. 
Laureatem konkursu, którego celem jest wspie-
ranie zainteresowania literaturą języków urzędo-
wych Wielkiego Księstwa Luksemburga, została 
dr Beata Domagała z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, autorka pracy „Mi-
styka niemieckiego baroku – fenomen ponad 
podziałami” napisanej pod kierunkiem dr hab. 
Marzeny Góreckiej, prof. KUL.

Nagrodzona rozprawa doktorska ukazywała uni-
wersalny, ponadwyznaniowy charakter niemieckiej 
literatury mistycznej okresu baroku, która potrafi-
ła wznieść się ponad wszelkie podziały – religijne, 
społeczno-polityczne oraz kulturowe – i ukazać 
uniwersalność mistycznej poezji, dążącej do pozna-
nia i bezpośredniego doświadczenia Boga.
Organizatorem konkursu był Konsul Honorowy 
Wielkiego Księstwa Luksemburga w Sopocie, 
Tomasz Kopoczyński. Patronat nad Konkursem 
objął Ambasador Wielkiego Księstwa Luksem-
burga Conrad Bruch.

ZDJĘCIA: Olga Kharina





Wykorzystamy 
rekordową 
sprzedaż 
mieszkań

O NAJWAżNiEJSZyCH WyZWANiACH MiJAJąCEGO ROKU, PLANACH iNWEStyCyJNyCH i DZiAłANiACH 
NA RyNKU MiESZKANiOWyM, Z MACiEJEM JANKiEWiCZEM, PREZESEM ZARZąDU POLSKiEGO 

HOLDiNGU NiERUCHOMOśCi S.A. ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi.

ZDJĘCIA: PHN S.A.
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- Jak podsumuje Pan kończący się 2017 rok? 
Jaki to był czas dla PHN?

Obecny okres jest doskonałą okazją do podsu-
mowania kończącego się 2017 roku. Był to drugi 
rok pracy Zarządu Polskiego Holdingu Nieru-
chomości S.A. pod moim kierownictwem. Ostat-
ni czas był okresem intensywnej pracy Grupy 
Kapitałowej PHN, co znajduje swoje odzwier-
ciedlenie m.in. w wynikach efektywności najmu, 
programu inwestycyjnego, jak również wskaźni-
ków finansowych oraz kontroli kosztów. 
W kwietniu tego roku przyjęliśmy nową Stra-
tegię dla Grupy Kapitałowej PHN, która swoim 
horyzontem czasowym obejmuje siedmioletni 
okres od 2017 do 2023 roku. Strategia stawia 
przed nami bardzo ambitne cele oraz plany do 
zrealizowania. Już w pierwszym roku jej obowią-
zywania udało nam się bardzo wiele osiągnąć. 

Na uwagę zasługuje przede wszystkim najniż-
szy w sześcioletniej historii Polskiego Holdingu 
Nieruchomości S.A. poziom pustostanów, wy-
noszący 14,2%, co stanowi spadek o 43% w po-
równaniu ze styczniem roku ubiegłego (25,7%). 
Dzięki temu osiągnęliśmy najniższy wskaźnik 
powierzchni niewynajętej równy rynkowej śred-
niej warszawskiej, co zgodnie ze strategią miało 
nastąpić dopiero w 2018 roku. Wzrosła również 
ilość powierzchni w standardzie klasy A do 
84.570 mkw., co stanowi wzrost o 42% w po-
równaniu do stycznia 2016 roku. Zwiększyliśmy 
także dochodowość naszych nieruchomości 
pozostających w portfelu z 5,0% do 5,7% (dane 
z czerwca 2017 roku), co jest równe wzrostowi 
o 14% w stosunku do grudnia 2015 roku, a przy-
pomnę, że docelowo zakładamy, że w 2023 roku 
wskaźnik ten wyniesie powyżej 6,0%. Zatem już 
teraz jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia tego 
celu. Z sukcesem zoptymalizowaliśmy również 
poziom kosztów administracyjnych, dzięki 
czemu ich stosunek do wartości naszych akty-
wów inwestycyjnych wyniósł 1,2, podczas gdy 
w 2015 roku wynosił 1,6 – a nasza strategia za-
kłada osiągnięcie tego wskaźnika na poziomie 
0,7 w 2023 roku. 
W 2017 roku, w celu wzrostu wartości marki Gru-
py Kapitałowej PHN oraz zwiększenia jej rozpo-
znawalności i uznania na rynku nieruchomości 
komercyjnych i mieszkaniowych, dokonaliśmy 
również rebrandingu poprzez wprowadzenie 
nowego logotypu PHN. 

- Jakie są plany PHN dotyczące planowanych 
projektów inwestycyjnych?

- Prowadzimy intensywne działania na rynku 
inwestycyjnym - zarówno na rynku nierucho-
mości komercyjnych, jak i na rynku projektów 
mieszkaniowych. Zgodnie ze strategią skupia-
my się na dwóch segmentach - biurowym oraz 
mieszkaniowym. W efekcie realizacji powyż-
szych działań chcemy być wiodącym inwesto-
rem na rynku nieruchomości komercyjnych oraz 
istotnym deweloperem na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych. 
Strategia Grupy Kapitałowej PHN zakłada, że na 
rynku powierzchni komercyjnych zrealizujemy 
do 2023 roku ok. 75.000 mkw. GLA powierzchni 
biurowej w Warszawie oraz blisko 60.000 mkw. 
GLA na rynkach regionalnych m.in. we Wrocła-
wiu oraz w Gdyni. Dodatkowo będziemy realizo-
wali inne projekty komercyjne jak np. logistycz-
no-przemysłowe z partnerami lub w formule 
BTS dla wybranych najemców lub handlowe - 
w formule BTS dla wybranych najemców. 
Do 2023 roku na deweloperski rynek mieszka-
niowy zamierzamy wprowadzać 70.000 mkw. 

Prowadzimy intensywne 
działania na rynku 
inwestycyjnym - zarówno 
na rynku nieruchomości 
komercyjnych, jak i na rynku 
projektów mieszkaniowych. 
Zgodnie ze strategią 
skupiamy się na dwóch 
segmentach - biurowym 
oraz mieszkaniowym. W 
efekcie realizacji powyższych 
działań chcemy być 
wiodącym inwestorem 
na rynku nieruchomości 
komercyjnych oraz 
istotnym deweloperem 
na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych. 



PUM rocznie. Projekty mieszkaniowe 
będziemy realizować w atrakcyjnych lo-
kalizacjach, w trzech segmentach: luksu-
sowym, popularnym oraz ekonomicznym 
w różnych regionach Polski i sukcesyw-
nie dostarczać na rynek do poziomu 
rocznie ok. 1.000 mieszkań w 2023 roku. 
Mając na uwadze najnowsze rankingi ilo-
ści sprzedanych mieszkań przez dewe-
loperów, plany Grupy Kapitałowej PHN 
będą ją plasować w pierwszej dziesiątce 
największych firm deweloperskich w Pol-
sce - liderzy z pierwszej trójki sprzedają 
obecnie po ok. 3.000 mieszkań rocznie, 
a dziesiątkę zamykają firmy ze sprzedażą 
właśnie na poziomie ok. 1.000 mieszkań. 
Na chwilę obecną Grupa Kapitałowa PHN 
intensywnie pracuje nad projektami de-
weloperskimi, które w najbliższych latach 
łącznie dostarczą na rynek ponad 1.000 
mieszkań o łącznej powierzchni PUM bli-
sko 60.000 mkw.

Jak idą prace związane z projektami 
biurowymi? 

W Warszawie przy ul. Stawki 2, w miejscu 
obecnego parkingu przed budynkiem In-
traco, planujemy realizację projektu biu-
rowego Intraco Prime. Inwestycja ma za-
pewnić przyszłym najemcom ok. 12.000 
mkw. powierzchni najmu w standardzie 
klasy A. Na chwilę obecną trwają prace 
projektowe. Również w Warszawie przy 
al. Prymasa Tysiąclecia 83 projektujemy 
nowoczesny biurowiec w standardzie 
klasy A, który dostarczy na warszawski 
rynek biurowy łącznie ok. 14.000 mkw. 
powierzchni najmu. Dostęp do budyn-
ku biurowego zapewni wewnętrzny plac 
z urządzoną zielenią, oddzielający biuro-
wiec od zabudowy mieszkaniowej osiedla 
VIS À VIS WOLA. Pracujemy również nad 
nowoczesnym kompleksem biurowym 
przy ul. Hryniewickiego w Gdyni - Marina 
Office. Inwestycja dostarczy łącznie ok. 
25.000 mkw. powierzchni najmu na trój-
miejski rynek biurowy.  

PHN jest również aktywny na rynku 
mieszkaniowym…

Zgadza się. Stale obserwujemy rynek nie-
ruchomości oraz badamy nastroje, jakie 
towarzyszą konsumentom, wychodząc 
naprzeciw ich potrzebom, aby w najbar-
dziej optymalny sposób je zaspokoić. 
Dostrzegamy potencjał rynku nierucho-
mości i chcemy wykorzystać obecną re-
kordową sprzedaż mieszkań. W tym roku 

VIS À VIS WOLA - WArSzAWA

ŚWIĘTOKrzYSKA 36 – WArSzAWA
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uruchomiliśmy sprzedaż mieszkań w ramach dwóch inwe-
stycji - w lipcu br. w ramach naszego flagowego projektu 
mieszkaniowego Yacht Park w Gdyni oraz VIS À VIS WOLA 
w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia, w ramach którego 
powstanie 213 mieszkań. Sprzedaż mieszkań w ramach oby-
dwu projektów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem 
ze strony potencjalnych kupujących. Planujemy również ko-
lejne inwestycje mieszkaniowe - II etap VIS À VIS WOLA, 
w ramach którego powstanie 253 kolejnych mieszkań i dla 
którego mamy już prawomocne pozwolenie na budowę oraz 
projekt mieszkaniowy na warszawskiej Białołęce. Będziemy 
realizowali również inwestycje mieszkaniowe w segmen-
cie ekonomicznym we Wrocławiu Zakrzowie oraz w Łodzi 
Retkini.

Jakie plany ma PHN na nadchodzący rok?
Z pewnością będziemy dążyli do budowy wzrostu wartości 
oraz silnej pozycji Grupy Kapitałowej PHN na rynku nieru-
chomości komercyjnych i mieszkaniowych. Nasze działania 
będą oparte na intensyfikacji programu inwestycyjnego. 
Przed nami szereg projektów do zrealizowania – dla dzie-
więciu mamy już prawomocne pozwolenia na budowę. Na-
szym celem jest również zwiększanie poziomu wynajętej 
powierzchni, jak również świadczenie usług na najwyższym 
poziomie oraz utrzymywanie wzorcowych relacji z klienta-
mi, które będą platformą długoterminowego wzrostu war-
tości Grupy Kapitałowej PHN. W nadchodzącym roku czeka 
nas szereg wzywań i mnóstwo działań, lecz jestem prze-
konany, że dzięki intensywnej pracy całego zespołu PHN, 
będziemy mogli informować o realizacji kolejnych celów 
strategicznych.

YACHT PArK – GdYnIA
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Zmiany personale 
w regionie

Kto, kiedy i za kogo?

Andrzej jAworski,
wiceprezes zarządu

Krajowej Spółki Cukrowej 

Funkcję wiceprezesa Krajowej 
Spółki Cukrowej, która wyroby 

sprzedaje pod marką „Polski cu-
kier”, objął w połowie listopada. 
Andrzej Jaworski jako menadżer 
rozpoczął karierę w Przedsiębior-

stwie Gospodarki Maszynami 
Budownictwa w Warszawie, 

gdzie od 2003 roku pełnił funk-
cję prezesa. Był też członkiem 

Rady Nadzorczej PKP Intercity 
i Rady Programowej TVP3. Będąc 

radnym Sejmiku Województwa 
Pomorskiego, w maju 2006 roku 
został przewodniczącym Rady 

Nadzorczej Energi, w tym samym 
roku objął również stanowisko 

prezesa Stoczni Gdańsk. Po prze-
jęciu stoczni przez ukraińskiego 

inwestora został doradcą ISD 
Polska ds. restrukturyzacji zakła-
du. Objął też stanowisko prezesa 

Fundacji Stoczni Gdańsk. W 2016 
roku został prezesem spółki PZU.

kAmil lipski, 
zastępca dyrektora generalnego 

Hotelu Hampton 
by Hilton Gdańsk Lotnisko 

Z hotelarstwem związany jest od 
2008 roku. Najpierw przez trzy lata 
pracował jako regionalny kierow-
nik sprzedaży w Grupie Accor, a 

od 2011 roku zajmował stanowisko 
dyrektora sprzedaży w hotelu Mera 
Spa Hotel (Marriott Resort Sopot). 
Nadto Kamil Lipski jest laureatem 

tytułu „Dyrektor sprzedaży i marke-
tingu 2015” w konkursie „Hotelarz 
Roku” organizowanym przez „Ho-
telarza”, a także trenerem Akademii 

Hotelarza. Hotel Hampton by Hilton 
Gdańsk Lotnisko jest zarządzany 

przez spółkę Chopin Airport Deve-
lopment, lidera inwestycji okołolot-

niskowych w Polsce. 
100 proc. udziałów spółki należy 

do Przedsiębiorstwa Państwowego 
„Porty Lotnicze”.

ruben silvA, 
dyrektor Polskiej Filharmonii 
„Sinfonia Baltica” w Słupsku 

Nowy dyrektor Polskiej Filhar-
monii „Sinfonia Baltica” im. 
Wojciecha Kilara w Słupsku 

pokonał w konkursie jedenastu 
kontrkandydatów. Obowiązki 
oficjalnie przejmie wraz z po-

czątkiem stycznia. Na stanowisku 
szefa słupskiej filharmonii zastąpi 
Bohdana Jarmołowicza, kompo-
zytora, aranżera i dyrygenta, któ-
ry słupską filharmonią zarządzał 

od 1992 roku. Ruben Silva pocho-
dzi z Boliwii. W Polsce mieszka 
od 1978 roku, kiedy to otrzymał 

rządowe stypendium, by móc 
studiować w warszawskiej Aka-

demii Muzycznej. Był dyrektorem 
artystycznym wrocławskiej oraz 

krakowskiej opery, a także Filhar-
monii Koszalińskiej. Współpra-
cował m.in. z orkiestrami Filhar-
monii Narodowej i Filharmonii 

Krakowskiej. 

Ostatnie tygodnie nie przyniosły dużych zmian personalnych. Choć obyło się bez sporych roszad 
w zarządach, to na kilku ważnych stanowiskach pojawiły się nowe twarze. Choć „nowe twarze” 

często są bardzo dobrze znane, to przybliżamy sylwetki najważniejszych z nich.
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Gdański Urząd Pracy 
PrzyGotowUje Pracodawców 

na zmiany 
w przepisach 

i radzi jak leGalnie 
zatrUdniać obcokrajowców

OD NOWEGO ROKU ZACZNą OBOWiąZyWAć NOWE PRZEPiSy DOtyCZąCE ZAtRUDNiANiA 
OBCOKRAJOWCóW. ZMiAN BęDZiE DUżO, O tyM JAK Się NA NiE PRZyGOtOWAć ROZMAWiALi 
Z PRZEDSięBiORCAMi, PODCZAS KONfERENCJi „ZAtRUDNiANiE CUDZOZiEMCóW W POLSCE 
W 2018 –  ZMiANy W UStAWiE O ZAtRUDNiANiU CUDZOZiEMCóW”, M.iN. PRACOWNiCy iNSPEKCJi 
PRACy, StRAży GRANiCZNEJ ORAZ GDAńSKiEGO URZęDU PRACy. SPOtKANiE, KtóRE ODByłO Się 21 
LiStOPADA BR. OKAZAłO Się POtRZEBNE. W GDAńSKU LiCZBA PRACODAWCóW POPEłNiAJąCyCH 

BłęDy W ZAtRUDNiANiU MiGRANtóW NALEży DO NAJWyżSZyCH W KRAJU.

TEKST: GuP  | ZDJĘCIA: GuP
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Z oficjalnych projekcji Głównego Urzędu 
Statystycznego wynika, że w Polsce do 
2050 roku liczba osób zdolnych do wy-
konywania pracy wyraźnie się zmniejszy. 
Z tych samych analiz wiadomo również, 
że aby utrzymać obecne tempo rozwoju, 
nasza gospodarka potrzebować będzie 
nawet 5 mln dodatkowych pracowni-
ków… z kraju lub zagranicy.
- Musimy się otworzyć na pracowników 
z innych państw, nie mamy wyjścia - 
przekonuje Roland Budnik z Gdańskiego 
Urzędu Pracy. - Sytuacja na rynku pracy sprawia, że dziś o nowych 
pracowników jest niezwykle trudno i w najbliższym czasie się to nie 
zmieni. Brak rąk do pracy skutecznie będzie natomiast ograniczać 
rozwój każdej firmy, gospodarka zamiast się rozwijać pogrąży się 
w stagnacji lub zacznie się kurczyć   - dodaje.

PracoDaWcy Nie WieDzą 
jaK zatrUDNiać LeGaLNie cUDzozieMcóW?

Konieczność otwarcia się na pracowników z innych państw do-
strzegają już przedsiębiorcy, wielu z nich ma jednak trudności 
z prawidłowym zatrudnianiem obcokrajowców. To m.in. efekt 
złożonych przepisów oraz długiego wyczekiwania na wydanie 
niezbędnych decyzji administracyjnych. W efekcie 8 na 10 kon-
troli Straży Granicznej w Gdańsku kończy się wykryciem nie-
prawidłowości, to jeden z najgorszych wyników w Polsce. Rów-
nie pesymistyczne są statystyki Państwowej Inspekcji Pracy. 
Główne „grzechy” pracodawców są wciąż bardzo podobne.
- Często stwierdzamy, że warunki zatrudnienia określone w ze-
zwoleniu o pracę różnią się od tych zapisanych w umowie, doty-
czy to w sposób szczególny wysokości wynagrodzenia, rodzaju 
umowy, stanowiska pracy i czasu jej rozpoczęcia - wylicza Iza-
bela Stuczyńska z Państwowej Inspekcji Pracy. - Zdarzają się 
także sytuacje, w których umowa o pracę, czy regulamin stano-
wiska pracy sporządzone są w języku niezrozumiałym dla obco-
krajowca, bądź cudzoziemiec nie został zgłoszony do ubezpie-
czenia społecznego lub nie posiada badań lekarskich - dodaje.
W najbliższym czasie statystyki te mogą się dodatkowo pogor-
szyć. Od stycznia 2018 w życie mają bowiem wejść nowe prze-
pisy dotyczące legalizacji zatrudnienia obcokrajowców. O naj-
ważniejszych zmianach dyskutowali z pracodawcami przedsta-
wiciele Straży Granicznej. Państwowej Inspekcji Pracy, a także 
Gdańskiego Urzędu Pracy, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, Międzynarodowej Agencji ds. Migracji oraz Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku.

zMiaNy W zatrUDNiaNiU cUDzozieMcóW

O zmianach w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla ob-
cokrajowców mówił Jerzy Gawinkowski, Kierownik Oddziału 
Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców PUW. Szczególną 
uwagę zwrócił on na różnorodność wniosków, a także naj-
częściej popełniane błędy przy ich wypełnianiu. Ważne oka-
zały się także wytyczne dotyczące dokumentów, jakie należy 
dołączyć do składanej dokumentacji. Mimo nadchodzących 

zmian w dalszym ciągu wymaga-
na będzie m.in. informacja z urzędu 
pracy potwierdzająca, że na danym 
stanowisku pracy zatrudnienia nie 
chciał podjąć obywatel Polski. Już 
teraz jednak obowiązuje zarządze-
nie Wojewody Pomorskiego, na mocy 
którego w przypadku 20 zawodów 
tego typu informacja nie jest wyma-
gana (listę profesji można znaleźć 
m.in. na stronie internetowej GUP). 
Przedstawiciel PUW przyznał także, 

że od dłuższego czasu czas wyczekiwania na otrzymanie nie-
zbędnych zezwoleń jest niepokojąco długi. Zaznaczył jednak, 
że trwają już starania nad zwiększeniem personelu do obsługi 
przedsiębiorców. 

zMiaNy W tzW. UProszczoNej 
ProceDUrze zatrUDNiaNia cUDzozieMcóW 

oraz zezWoLeNie s

O rodzajach zezwoleń mówił także Paweł Bardon z WUP w Gdań-
sku oraz Sylwia Dymnicka-Iwaniuk z GUP. W sposób szczegółowy 
przedstawili jedną z ważniejszych nowości - ma być nią wprowa-
dzenie Zezwolenia na prace sezonowe (tzw. wniosek „S”). Będzie 
ono pozwalało zatrudnić cudzoziemca (bez względu na kraj po-
chodzenia) na nieprzekraczalny okres 9 miesięcy w ciągu roku 
kalendarzowego, jednak wyłącznie w branży rolniczej, gastrono-
micznej i turystycznej. Nowe przepisy obejmą także tzw. uprosz-
czoną procedurę legalizacji zatrudnienia dla obywateli sześciu 
państw: Armenii, Gruzji, Rosji, Mołdawii, Białorusi i Ukrainy. W tym 
przypadku pojawi się nowy dokument - oświadczenie powierze-
nia pracy cudzoziemcowi  (wcześniej oświadczenie o zamiarze 
powierzenia pracy cudzoziemcowi). Z pozoru nieznaczna zmiana 
ma poważne konsekwencje. Od nowego roku do oświadczenia 
trzeba będzie dołączyć dodatkowe załączniki, w tym kopię do-
kumentów potwierdzających tożsamość obcokrajowca, a także 
wnieść opłatę w kwocie 30 zł. Nowością będzie także ciążący na 
pracodawcy obowiązek poinformowania urzędu pracy o tym, czy 
dany cudzoziemiec podjął zatrudnienie czy też nie. Oba doku-
menty (zezwolenie „S” oraz oświadczenie o powierzeniu pracy) 
składane będą w lokalnym urzędzie pracy.
- Wejście w życie nowych przepisów z pewnością przysporzy 
obowiązków urzędom pracy – przewiduje dyrektor Budnik, Do-
łożymy jednak wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na jakość 
i przede wszystkim szybkość obsługi pracodawców. Utworzony 
przed rokiem Referat ds. zatrudnienia cudzoziemców w przy-
szłym roku najprawdopodobniej się powiększy, tak aby sprostać 
nowym wyzwaniom - zapewnia.

Choć wejście w życie nowych przepisów zapowiedziano już na 
początek 2018 roku, to pełny kształt zmian oraz szczegółowa in-
terpretacja zapisów nowego prawa nie jest jeszcze znana. Gdań-
ski Urząd Pracy zapowiedział już jednak, że w nowym roku, wraz 
z uzyskaniem wiedzy o pełnym kształcie nowego prawa, zorgani-
zuje kolejne spotkanie informacyjne dla pracodawców poświęco-
ne legalizacji zatrudnienia obcokrajowców.
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JAKiE NAStROJE MAJą POMORSCy PRZEDSięBiORCy POD KONiEC ROKU? JAK OCENiAJą 
NOWE PRZEPiSy, KtóRE POJAWią Się W ROKU PRZySZłyM? CZy LOKALNE fiRMy 
ODCZUWAJą PROBLEMy Z POZySKiWANiEM PRACOWNiKóW? WłAśNiE tAKiE PytANiA 

ZADALiśMy POMORSKiM ORGANiZACJOM BiZNESOWyM.

Biznesowe 
podsumowanie 

roku

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: freepik.com
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Wszystkie organizacje, z którymi rozmawia-
liśmy, oceniają mijający rok bardzo pozy-
tywnie- rosły zamówienia i przychody firm 
członkowskich, podbijano nowe rynki i roz-
wijano nowe rejony działalności. Pojawiały 
się także obawy i bolączki, a jedną z nich 
jest RODO, czyli nowe unijne rozporządzenie 
dotyczące ochrony danych osobowych, któ-
re wejdzie w życie w maju przyszłego roku. 
Większość stowarzyszeń i klubów bizneso-
wych z Pomorza organizowało spotkania in-
formacyjne na ten temat, nie wszystkie tema-
ty udało się jednak jednocznacznie wyjaśnić. 
- Zapisy RODO budzą obawy. Według naszej 
oceny wprowadzenie zapisów RODO może 
stanowić pewnego rodzaju barierę dla pomor-
skich przedsiębiorców – uważa Zbigniew Ca-
nowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza. 
Jeszcze bardziej krytycznie w tej sprawie 
wypowiada się Starogardzki Klub Biznesu – 
Związek Pracodawców.
- Wszystkie zmiany, które utrudniają lub 
komplikują funkcjonowanie firm są odbiera-
ne negatywnie. RODO oceniam jako przerost 
formy nad treścią – uważa GrzegorzBorzesz-
kowski, prezes tej organizacji. Pomorskie fir-
my czują się także pominięte w przypadku 
innych zmian rządowych i samorządowych. 
- Niepokoi nas bardzo ekspresowy tryb pro-
cedowania ustaw związanych z gospodar-
ką, bez szansy na konsultacje ze środowi-
skiem i bez długich okresów przejściowych. 
A przecież w 2018 roku pojawią się nowe 
regulacje w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz zryczałtowanym podatku, 
będą też nowe przepisy mające przeciwdzia-
łać transferowaniu zysków za granicę (tzw. 
ukrytej dywidendy). Przepisy podatkowe 
można i nawet trzeba reformować, ale mą-
drze i bez pośpiechu – zaznacza Jacek Po-
mieczyński, prezes Regionalny Izby Przed-
siębiorców Norda.

 
PracoWNiK PotrzeBNy oD zaraz

 
Wszyscy nasi rozmówcy podkreślają, że sy-
tuacja na lokalnym rynku pracy jest wyjąt-
kowo zła. Padają słowa o całkowitym braku 
dobrych fachowców i informacje o podkupo-
waniu pracowników.
- W trosce o rozwój i wzrost konkurencyjno-
ści wiele firm inwestuje w kapitał ludzki. Ra-
zem z naszymi członkami staramy się wdra-
żać działania zmierzające do podnoszenia 
kompetencji i umiejętności pracowniczych 
– informuje Artur Kowalczyk, prezes Pomor-
skiego Klubu Biznesu.

roZwój mógłby 
być sZybsZy

słAwomir HAlbryt
Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarcza Pomorza 

- Przedsiębiorcy w dużej większości oceniają mijający rok 
pozytywnie. Z mojej perspektywy, mam wrażenie, że firmy mogłyby 
zrealizować jeszcze szerszy zakres prac i osiągnąć wyższe przychody, 
gdyby nie problemy ze znalezieniem pracowników. Jednym słowem, 

rozwój pomorskiego biznesu postępuje, ale mógłby być szybszy, 
gdyby nie brakowało rąk do pracy.

Kontynuacja roZpędu

zbigniew CAnowieCki
Prezydent Pracodawców Pomorza 

- Jeśli chodzi o krajową gospodarkę, która ma oczywiście wpływ 
na nastroje na Pomorzu, to jest ona aktualnie w fazie kontynuacji 

rozpędu, który uzyskała w ostatniej dekadzie. Gospodarkę oczywiście 
stymuluje eksport wynikający z dobrej sytuacji w krajach EU oraz 
konsumpcja wewnętrzna wspierana m. in.  przez środki finansowe 

pochodzące z programu 500+. Muszę jednak podkreślić, że pojawiają 
się także niepokojące zjawiska. To wciąż mała konkurencyjność 

polskich firm, jeśli chodzi o innowacyjność, brak inwestycji własnych 
przedsiębiorstw oraz kłopoty na rynku pracy. 
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zatrUDNiaNie fair PLay 

Naturalną konsekwencją pro-
blemów ze znalezieniem pra-
cowników jest zatrudnianie 
obcokrajówców, głównie zza 
wschodniej granicy. O tym, że 
jest to powszechne zjawisko 
mówią wszyscy nasi rozmówcy. 
Aktualny system nie jest jed-
nak idealny. Kaszubski Związek 
Pracodawców prowadzi akcję 
"Kaszuby Fair dla cudzoziem-
ców", której celem jest wypra-
cowanie standardów zatrudnia-
nia obcokrajowców w regionie. 
Kaszubskie firmy nie ukrywają, 
że największym mankamentem 
jest długi (bo wynoszący nawet 
6 miesięcy) czas oczekiwania na 
otrzymanie zezwolenie na pracę. 
- Proponujemy, aby można 
było zatrudnić pracowników ze 
wschodu na 1 rok ( a nie na 6 mie-
sięcy- jak obecnie), ale władze 
tego nie wprowadziły – zaznacza 
Zbigniew Jarecki, szef Kaszub-
skiego Związku Pracodawców.

 
UrUcHoMić rezerWy

 
Według Pracodawców Pomorza 
zatrudnianie obcokrajowców to 
jeden z kilku sposobów na po-
prawę sytuacji na rynku pracy. 
Niezbędne będzie także szu-
kanie rezerw na rynku pracy. 
- Mam na myśli powrót do pra-
cy osób biernych zawodowo. 
Do takiej grupy należą na przy-
kład kobiety wieku 40+, które 
nigdy nie pracowały z powodu 
konieczności zajmowania się 
dziećmi. Statystyki mówią o tym, 
że w Polsce jest aktualnie aż 5,7 
mln osób biernych zawodowo 
w wieku 20-64 lat. Wprowadze-
nie takich osób na rynek pracy 
wymaga jednak szkoleń finanso-
wanych z Krajowego Funduszy 
Szkoleniowego. Niestety, rząd 
planuje właśnie ograniczenie ta-
kich środków z Funduszu Pracy 
– podkreśla Prezydent Praco-
dawców Pomorza.

nieustanny 
roZwój

Artur kowAlCzyk
Prezes Zarządu Pomorskiego 

Klubu Biznesu

- Każde nasze spotkanie  pokazuje 
nam ciągły rozwój firm i instytucji 
w naszym regionie. Cały czas się 

rozwijamy oferując nowe produkty 
i usługi, poszerzając talże rynki 

o nowych odbiorców i kontrahentów.  
Jeżeli tylko utrzymamy to tempo, to  

jestem spokojny o kolejny rok.

ryneK pracy 
do poprawKi

grzegorz 
borzeszkowski

Prezes Starogardzkiego Klubu 
Biznesu – Związek Pracodawców

- Tegorocznym wyzwaniem 
i zadaniem na kolejne lata są 

problemy rynku pracy. Jeśli rząd 
nie zreformuje instytucji rynku 

pracy i nie wprowadzi osłony dla 
podjętych zadań w sferze społecznej 
to może dojść do prawdziwej „wojny 

o pracowników”. Kto ją przegra? 
Polska gospodarka.

to był 
dobry roK

zbigniew jAreCki
Przezes Kaszubskiego 

Związku Pracodawców 

- Przedsiębiorstwa sygnalizują 
wzrastającą ilość zamówień w bieżącej 

produkcji, wzrasta również eksport. 
Rok można określić jako dobry dla 
wzrostu produkcji, od firm, które 

współpracują z kontrahentami 
zagranicznymi słyszymy jednak wyrazy 

niepokoju. Obawę budzą szczegółnie 
rozwiązania prawne w sądownictwie.

roK roZpędu

 
jACek pomieCzyński 

Prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców Norda

- Rok 2017 można nazwać „rokiem 
rozpędu”. Branża ogólnobudowlana 

nie nadąża z realizacją zleceń i „ciągnie 
za sobą” firmy podwykonawcze 

i poddostawców. Na terenie działania 
„Nordy” rozpoczęło się wiele inwestycji 

zwłaszcza w sektorze firm MŚP. Wszyscy 
chcą wykorzystać, widoczny zresztą 

w całej Europie, efekt dobrej koniunktury 
w gospodarce i stąd nasze firmy 

spodziewają się raczej  dobrych wyników.



Rotary Club Gdańsk Centrum wspomógł działaność Re-
gionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdań-
sku, Domu im. Janusza Korczaka. 
Symboliczny czek przekazał dyrektorce placówki, Ilonie 
Puckowskiej-Pociask Hasan Ciftci, prezes klubu. Przekazane 
srodki finansowe zebrano podczas tegorocznego, wrześnio-
wego wyścigu Smoczych Łodzi na Motławie. Dzieci odwdzię-
czyły się  obrazem, który stał się ozdobą siedziby klubu.
W klubie trwają aktualnie prace nad programem pre-
wencyjnym zapobiegającym samobójstwom wśród 
nastolatków. Jego inicjatorem jest Prezydent klubu 
Hasan Ciftci – - Wierzę, że uwidoczniony przez Rotary 
Club Gdańsk Centrum problem stanie się zaczątkiem do 
powstania kolejnego sztandarowego programu Rotary 
dla całego świata. Nasze wspólne działania mają na celu 
uwrażliwienie społeczeństwa na sygnały zwiastujące 
zagrożenie, aby w porę podjąć stosowne działania pre-

wencyjne. Nieświadomość powoduje bowiem, że często 
bagatelizujemy problem, nie rozpoznajemy prawidłowo 
intencji desperata narzucając własny punkt widzenia, co 
niestety nie przynosi dobrych efektów. Musimy do spra-
wy podejść systemowo – podkreśla Hasan Ciftci.
Pod względem samobójstw na świecie Polska zajmuje nie-
chlubne 7 miejsce i z roku na rok ta sytuacja gwałtownie 
rośnie. Badania stanowią, że znaczny odsetek ludzi popeł-
niających samobójstwa to osoby do 20 roku życia.
„Służba na rzecz innych ponad własną korzyść” to motto 
obowiązujące od 1905 roku w stowarzyszeniu klubów 
Rotary na całym świecie. To stowarzyszenie przed-
siębiorców i ludzi różnych zawodów z całego świata 
świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy 
etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą 
wolę i pokój na świecie.

Czas mamy Mikołajowy, więc prezenty są 
jak najbardziej na miejscu, nie wiadomo 
tylko czy obdarowani się uśmiechną ra-
dośnie. A powinni, bo dzięki tym prezen-
tom uśmiechy będą piękne a kręgosłupy 
proste. 

- 2 356 475 złotych wynosi dotacja udzie-
lona 505 placówkom oświatowym na dopo-
sażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej 
w pomorskich szkołach - poinformował 
wojewoda Dariusz Drelich podczas uroczy-
stości podpisania umów z przedstawicie-
lami samorządów z powiatu gdańskiego. 
Zapytaliśmy samorządowców z powiatu 
gdańskiego na co przeznaczą dotacje.
Starosta gdański Stefan Skonieczny przy-
znane 5900 zł przeznacza na doposażenie 

gabinetu lekarskiego przy Zespole Szkól 
Ogrodniczych w Pruszczu Gdańskim oraz 
profilaktykę zachorowań.
Hanna Brejwo – wójt Gminy Pszczółki 
chce wyposażyć gabinet stomatologiczny 
w gminnej podstawówce.
Janusz Goliński – wójt Gminy Cedry Wiel-
kie przeznacza dotację na doposażenie 
gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole 
podstawowej w Wocławkach. 
Najwięcej zyskała Gmina Kolbudy. Pla-
cówki oświatowe z jej terenu otrzymają 
22 605 złotych na wyposażenie gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej. Wójt Leszek 
Grombala chce wydać te pieniądze na 
wagi, stetoskopy, termometry bezdotyko-
we, aparaty do pomiaru ciśnienia tętnicze-
go krwi czy apteczki pierwszej pomocy 

HACCP  i na zakup stolików zabiegowych, 
parawanów i szaf lekarskich. Skorzystają: 
Szkoła Filialna w Buszkowach, Zespół 
Kształcenia i Wychowania w Bielkówku, 
Zespół Kształcenia i Wychowania w Lu-
blewie Gdańskim oraz Szkoła Podstawo-
wa w Pręgowie.
Na wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach  Rząd przeznaczył 
134 mln zł, Wnioski o dotacje, w imieniu 
szkół usytuowanych na swym terenie 
składały jednostki samorządu teryto-
rialnego do wojewodów.  Dotacja może 
obejmować do 100 procent kosztów po-
niesionych na wyposażenie gabinetu pro-
filaktyki zdrowotnej, jednak do kwoty nie 
wyższej niż 6 700 zł na jeden gabinet. 
anna Kłos

Wojewoda 
przekazuje 
szkołom 
prezenty

Pomoc 
od Rotary Club
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Gdańska firma otrzymała 
statuetkę za"osiągnięcia we 
wdrażaniu rozwiązań i technologii 
ekoenergetyki”, czyli projekt 
Systemu Przetwarzania i Zarządzania 
Energią ze źródeł odnawialnych 
i skojarzonych, będący przykładem 
generacji energii elektrycznej i ciepła 
wytwarzanego z promieniowania 
słonecznego, energii wiatru i gazu 
(biogazu), dedykowana dla msp lub 
farm rolniczych. Infracorr został 
wskazany do tej nagrody przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego. 

Nagrodę wręczono podczas 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Ekoenergetyki w Opolu. Dziewiątą 
edycję tego wydarzenia, które 
miało miejsce pod koniec listopada 
zorganizowała Fundacja na Rzecz 
Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony 
Feniks” wraz z Polskim Związkiem 
Motorowym. W ramach festiwalu 
prezentację na temat „Zarządzania 
energią w rozproszonej strukturze 
wytwarzania” przedstawił Zbigniew 
Borkowski, prezes firmy Infracorr.

NAGRODA 
DlA INfRACORR
Gdańska firma Infracorr otrzymała statuetkę Zielonego Feniksa 
Fundacji na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki. Nagrodę wręczono 
podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki w Opolu.

Firma infracorr sp. z o.o. 
działa w branży energetycznej 
od ponad 30 lat. Początkowo 
zajmowała się transferem 
nowych technologii dla 
ciepłownictwa i ogrzewnictwa, 
w ostatnim dziesięcioleciu 
zakres działań został 
poszerzony o budowę 
odnawialnych źródeł energii. 
Gdański zakład projektuje 
i buduje preizolowane sieci 
ciepłownicze i węzły cieplne 
oraz systemy zarządzania 
energią, w tym wytwarzaną 
z odnawialnych źródeł energii.
Firma jest aktualnie 
w fazie wdrożeniowej projektu 
„energetyka obywatelska 
– systemy kogeneracyjne”, 
współfinansowanego przez 
wFoŚiGw w Gdańsku, 
uruchomiła także działalność 
związaną z projektowaniem 
i budową małych biogazowni 
rolnych. 

O firmie:
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WyKORZyStANE SZANSE ROZWOJU, PLANy i PERSPEKtyWy NA ZBLiżAJąCy Się 
2018. Z MAłGORZAtą UNDZiłłO-HAvERBERG, COUNtRy MANAGER fLüGGER 
O DRODZE, KtóRą PRZEMiERZA MARKA WRAZ Z KLiENtAMi, PROWADZąCEJ DO 
OSiąGNięCiA WSPóLNEGO SUKCESU NA RyNKU BUDOWLANyM ROZMAWiA 

ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIE: materiały prasowe

zawsze 
profesjonalne 
DoraDztwo
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Grudzień to dobry czas na podsumowania i wyciąganie wnio-
sków. Nikt nie ma wątpliwości, że rok 2017 dla budownictwa 
był czasem intensywnym. Jak to ożywienie na rynku wykorzy-
stała firma Flügger?

- Wysoka dynamika wzrostu w sektorze budownictwa przynio-
sła nowe możliwości dla partnerów biznesowych, ale również 
wyzwania, którym nie wszyscy sprostali. We Flügger farby byli-
śmy gotowi na tę sytuację. Flügger na rynku polskim jest obec-
ny od ponad 15. lat. Jesteśmy przygotowani na zmieniające się 
trendy w budownictwie. A tym bardziej te pozytywne! Przez lata 
pracowaliśmy nad marką Flügger farby, zwiększając jakość pro-
duktów, służąc wsparciem technicznym i wysokim poziomem 
serwisu. Przez to marka Flügger farby jest dziś znana i ceniona 
zarówno przez profesjonalistów, jak i klientów indywidualnych. 
Nie spoczywamy na laurach i w dalszym ciągu inwestujemy 
w budowę profesjonalnego zespołu doradców techniczno-
handlowych, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem. 
Pozytywny trend i wykorzystane szanse rozwoju wpłynęły 
bezpośrednio na wzrosty sprzedaży, którą są zadowalająco 
optymistyczne, dwucyfrowe, przekraczające plany budżetowe. 
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom naszych 
klientów, przygotowaliśmy nowe oferty produktowo-techno-
logiczne, uwzględniające oczekiwaną oszczędność czasu na 
budowach przy utrzymaniu wysokiej jakości wykonania prac, 
co pozwoliło nam usatysfakcjonować naszych obecnych kon-
trahentów oraz pozyskiwać nowych.
We Flügger wiemy, że aby produkować wysokiej jakości produk-
ty musimy doskonale znać wymagania stawiane przez naszych 
klientów, dlatego też asortyment Flügger farby jest kompaty-
bilny z potrzebami wykonawców wykańczających powierzchnie 
budynków prywatnych, publicznych i komercyjnych.

Jakie wyzwania przed dostawcami postawił sektor budownic-
twa w 2017 roku?

- Myślę, że nie jest to tylko kwestia 2017 roku. W branży po-
jawiają się pozytywne trendy, optymistyczne tendencje, 
ale również problemy, z którymi sektor musi się uporać. 
Przykładowo, zwróćmy uwagę na wzrastającą liczbę nowych 
budowli i obiektów poddawanych renowacjom, prowadzonym 
często w tym samym czasie. Takie inwestycje wymagają gwa-
rancji szybkich dostaw, łatwych i sprawdzonych technologii, 
które oszczędzają czas i rozwiązują rynkowy problem braku 
pracowników. Będąc świadomi wyzwań, z którymi borykają się 
wykonawcy, posiadamy i rekomendujemy proste, dostępne i no-
woczesne metody wykończenia powierzchni ścian. 
W ostatnich latach coraz więcej wykonawców wybiera syste-
mowe i kompleksowe rozwiązania, które nie są po prostu pro-
duktami, a komplementarnymi i sprawdzonymi technologiami. 
Customer journey, czyli obsługa i wielopłaszczyznowe podej-
ście do klienta na każdym etapie procesu stało się obecnie nie-
słychanie ważne. 

Rozmawiałyśmy dotąd  rozpatrując budownictwo z perspekty-
wy firm remontowo-budowlanych, a jak Flügger w 2017 roku 
rozbudowywał współpracę z projektantami, architektami i de-
koratorami wnętrz?  

- Projektanci, architekci to nasza duża grupa docelowa, więc 
kontakty staramy się budować i wzmacniać cały czas, nie tyl-
ko w 2017 roku. Spotkania, prezentacje, szkolenia i akademie 
prowadzone w całym kraju i dedykowane do określonych grup 
wyspecjalizowanych wykonawców czy architektów są wysoce 
cenione przez współpracujących z nami partnerów. 
Ponadto zawsze staramy się być tam, gdzie nasi klienci –  
uczestniczymy w targach, wystawach i seminariach dla archi-
tektów, poczynając od 4 Design Days w lutym w Katowicach, 
a kończąc w grudniu w Warszawie na Forum Dobrego Designu. 
Zorganizowaliśmy również konkurs dla projektantów wnętrz 
Design It Yourself, z atrakcyjnymi nagrodami, w tym m.in. wyjaz-
dem na design week w Sztokholmie. 

Wiemy już, jaki był 2017 rok dla Flügger. Eksperci szacują, że 
rok 2018 dla branży budowalnej zapowiada się równie obiecu-
jąco. A jak najbliższy rok wygląda z perspektywy Flügger? 

- Na rok 2018 patrzymy spokojnie, gdyż zarówno dobre progno-
zy rynkowe o sytuacji rynku mieszkaniowego, jak i dywersyfika-
cja klientów związanych z różnymi typami inwestycji pozwala 
nam na stabilny rozwój.
Tendencje w branży nie zmienią się tak szybko. W 2018 roku 
sektor budownictwa będzie nadal borykał się z problemem 
związanym z brakiem pracowników, a firmy będą szukać roz-
wiązań w zakresie: nowoczesnych aplikacji produktów na po-
wierzchni, zapewniających szybki, jakościowy efekt, ciągłego 
szkolenia nowych wykonawców, którzy dołączają do branży, 
obsługi podwykonawców, w tym firm zajmujących się wykoń-
czeniem wnętrz.
W najbliższych latach w dalszym ciągu będziemy zwracać dużą 
uwagę na wzrost efektywności oraz optymalizacje biznesowe 
wewnątrz firmy, które są zauważane jako podniesienie jakości, 
zarówno w produktach, jak i obsłudze klienta.

Ciągłe doskonalenie, rozwój, zwiększenie efektywności. Co 
tak naprawdę jest tym kluczowym czynnikiem, który decyduje 
o wygranej w Państwa branży? 

- Nasza branża, produktów do dekoracyjnego wykończenia 
powierzchni, nie jest zależna od dużych inwestycji, sytuacji 
generalnych wykonawców. W przypadku Flügger kluczem jest 
zawsze profesjonalne doradztwo, ale również świadomość cią-
głych zmian, monitorowanie i trzymanie ręki na pulsie, żeby 
skutecznie reagować na potrzeby obecnych i potencjalnych 
klientów.

Materiał został pierwotnie opublikowany w magazynie "Builder"
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dyplomowany refleksolog certyfikowany 
przez Instituto de reflexologia Facial & Podal 

International w Barcelonie utworzonym 
przez Lone Sorensen - światowej sławy 

terapeutkę. Członkini Międzynarodowego 
Stowarzyszenia refleksologów Global 

Facial refleksology network. Jedna z kilku 
terapeutów reflex Therapy Temprana 

w Polsce. Właścicielka refmed Gabinetów 
refleksologii w Gdańsku.

Aleksandra 
Adamiak

Nasze samopoczucie, stan 
naszego organizmu i uczucia 
często widać na twarzy. Aby 
zapobiec różnym dolegliwo-

ściom wystarczy w odpowiednim momencie zauważyć objawy, 
które wysyła nam nasz organizm. Zabieg refleksologii twarzy 
jest doskonałym sposobem na szybkie rozpoznanie nieprawi-
dłowych procesów wewnątrz organizmu i przygotowanie odpo-
wiedniego planu działania w celu uzyskania dobrego zdrowia. 
Dzięki refleksologii twarzy stymulujemy zakończenia nerwowe 
w skórze twarzy i dzięki temu sygnał jest wysyłany do środka 
naszego organizmu, przez co poprawiamy działanie organów 
wewnętrznych. Dzięki wielu mikrosystemom pracującym w na-
szym organizmie wysyłane są informacje do różnych organów, 
funkcji i obszarów ciała, które poprzez odpowiednią stymulację 
wzmacniają funkcjonowanie naszego organizmu, wzmacniają od-
porność na zachorowania i przywracają równowagę psychiczną. 
Pamiętajmy, że układ hormonalny ma ogromny wpływ na stan fizycz-
ny i emocje. Gdy będziemy stymulować odpowiedni punkt związa-
ny z gruczołem hormonalnym, zaczynamy oddziaływać na hormon, 
który przemieszcza się do krwi, dociera do narządu lub układu, za 
który odpowiada. Dla przykładu-przysadka kontroluje tarczycę; 
podwzgórze jest odpowiedzialne za wzrost i temperaturę ciała. 
Oczywiście nie możemy zapomnieć o wpływie stresu, który działa 
na organizm, o tym , jakie powoduje on spustoszenie i jak obniża 
wydajność. Bodźce, które otrzymu-
jemy w czasie refleksologii twarzy 
w błyskawiczny sposób wpływają 
na organizm i sprawiają, że czło-
wiek relaksuje się, dzięki czemu 
szybciej osiąga równowagę che-
miczną, fizyczną oraz równowagę 
emocjonalną.

czytanie 
twarzy

Każdego dnia przygląda-
my się swojemu odbiciu 
w lustrze i nie zawsze 
jesteśmy zachwyceni tym, 
co widzimy. Próbujemy 
zamaskować pewne niedo-
skonałości stosując drogie 
preparaty, a i tak czasem 
okazuje się, że to nic nie 
pomaga.
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Zimowy wyjazd poza granicę Polski 
wybiera coraz więcej Polaków. Poza 
noclegiem, wyżywieniem warto pamię-
tać o zakupie odpowiedniego ubezpie-
czenia. Na co zwrócić uwagę przy jego 
zakupie? 

- Samo ubezpieczenie NNW, czyli od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków bę-
dzie niewystarczające. Natomiast brak 
ubezpieczenia w przypadku wypadku za 
granicą może zakończyć się powrotem 
z rachunkiem opiewającym nawet na… 
setki tysięcy złotych.

Co konkretnie poleca Pani turystom wy-
bierającym się np. w Alpy?

- Warto zwróć uwagę na kilka aspek-
tów. Przede wszystkim powinniśmy się 
upewnić, że zakres ochrony ubezpie-
czeniowej został rozszerzony o spor-
ty zimowe, takie jak jazda na nartach, 
desce, hokej czy wspinaczka. Od tego 
zależy, czy ubezpieczyciel w przypadku 
wypadku przy uprawianiu tych sportów 
przyjmie odpowiedzialność za szkodę. 
Na pewno musimy zwrócić uwagę na 
ubezpieczenie kosztów leczenia i assi-
stance – szczególnie ważna jest suma 
ubezpieczenia, biorąc pod uwagę zda-
rzenia, które nam się mogą przytrafić 
podczas jazdy na nartach oraz wysokie 

Z Agnieszką Madziar, ekspertem ds. ubezpieczeń 
podróżnych ERGO Hestii rozmawia Rafał Korbut.

NA NARTY? 
TyLKO Z UBEZPIECZENIEM

koszty usług medycznych w prywat-
nych klinikach działających sezonowo 
w kurortach narciarskich, warto zadbać 
o sumę ubezpieczenia na poziomie 200 
tys. złotych lub więcej. 

Co ze sprzętem? 
- Przepełnione stoki zwiększają ryzyko 
utraty lub uszkodzenia naszego sprzętu 
sportowego, dlatego również to ubez-
pieczenie warto zakupić wybierając się 
w góry. Ubezpieczenie nart czy deski 
zawsze znajdzie się na dobrej polisie 
turystycznej. Tak samo jak ubezpiecze-
nie OC w życiu prywatnym, które chroni 
nas na wypadek, gdybyśmy nieumyślnie 
zajechali komuś drogę na stoku i spowo-
dowali wypadek, w którym ucierpi osoba 
lub uszkodzimy czyjś sprzęt narciarski. 
To ubezpieczenie warto mieć nie tylko 
podczas wyjazdów zagranicznych, ale 
w tym przypadku może być ono szcze-
gólnie przydatne. 

Jak wygląda organizacja leczenia przy 
cięższych kontuzjach? 

- Leczenia po wypadku odbywa się na 
terytorium Polski – po powrocie z za-
granicy. Nota bene to również powinno 
znaleźć się na naszej polisie, ponieważ 
ubezpieczenie powinno zabezpieczyć 
koszty, które moglibyśmy ponieść w ra-
zie nagłego zachorowania lub wypadku, 
czyli koszty związane z leczeniem, trans-
portem, organizacją usług medycznych 
itp. Im dalsza i dłuższa podróż, tym wyż-
sza powinna być suma ubezpieczenia. 

A co jeśli będziemy potrzebować kon-
sultacji lekarskiej na miejscu?

- Wizyty u lekarza możemy potrzebować 
nie tylko na skutek zdarzeń na stoku. 
Warto pamiętać, że w Europie koszty 
leczenia rozpoczynają się od 100 Euro. 
Często to niestety dopiero początek 
wydatków, które musi ponieść poszko-
dowany przebywający za granicą. Jeśli 

doliczymy transport helikopterem do 
miejsca zamieszkania koszty te mogą 
opiewać nawet na kilkadziesiąt tysięcy 
Euro. Ubezpieczyciel może zorganizo-
wać i pokryć koszty wizyty lekarskiej 
w dowolnym miejscu pobytu - transpor-
tu z miejsca zdarzenia do placówki me-
dycznej, na przykład karetką, taksówką 
a także wydatki na leki i środki opatrun-
kowe zalecone przez lekarza.

Czy agent pomoże nam zestawić te re-
komendacje w jednym ubezpieczeniu 
czy możemy zrobić to samodzielnie?

- Zdecydowanie polecam konsultacje 
z agentem. ERGO Hestia w celu zapew-
nienia kompleksowej ochrony przekazał 
agentom wiele produktów, które można 
zakupić do innych ubezpieczeń. Jednym 
z nich jest ubezpieczenie Rehabilita-
cja ERGO Sport, która stanowi idealne 
uzupełnienie naszego ubezpieczenia 
turystycznego w przypadku doznania 
kontuzji podczas uprawiania sportów zi-
mowych. Wtedy ubezpieczyciel pomaga 
klientom w zorganizowaniu i przepro-
wadzeniu całego procesu rehabilitacji 
bezgotówkowo, czyli bez obciążenia 
własnego budżetu. Dobry agent na pew-
no będzie o tym wiedział i zaproponuje 
nam kompleksową ochronę z uwzględ-
nieniem naszego indywidualnego celu 
podróży i naszych potrzeb. 

Czego życzy ubezpieczyciel swoim 
klientom wybierającym się na zimowy 
wyjazd? 

- Na pewno bezpiecznego wyjazdu i po-
wrotu. Ubezpieczenie warto jest mieć 
dobre, ale jeszcze lepiej czujemy się, gdy 
nie musimy z niego korzystać… Jeśli jed-
nak musimy wezwać pomoc, pamiętajmy 
także o naładowanym telefonie komór-
kowym, który umożliwi łączność w ra-
zie wypadku, inaczej nawet, gdy mamy 
najlepsze ubezpieczenie możemy mieć 
problem... 
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obligacje 
zamiast lokat

piotr 
brZeZińsKi 

Posiada wieloletnie 
doświadczenie w doradzaniu 

zamożnym klientom. 
Od początku swojej kariery 
zajmuje się tematyką rynku 
kapitałowego. Do tej pory 
pracował dla kilku dużych 

instytucji bankowych. 
Obecnie pracuje w spółce 

Gerda Broker, gdzie zajmuje 
stanowisko Brokera.

Z PiOtREM BRZEŹińSKiM ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: Gerda Broker
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Polacy coraz częściej rezygnują z lokat bankowych, rośnie 
za to ich zainteresowanie obligacjami, które wcześniej nie 
były zbyt popularne. Z czego wynika ta zmiana?

- Powód jest dość oczywisty. Oprocentowanie lokat od 
kilku lat maleje i obecnie jest zupełnie nieatrakcyjne, zaś 
kupując obligacje otrzymujemy wyższe odsetki niż w ban-
ku. Mówiąc konkretnie, średnie oprocentowanie lokat 
na okres do dwóch lat sięga obecnie zaledwie 1,4 proc., 
a odsetki od dwuletnich obligacji skarbowych wynoszą 2,1 
proc. w skali rocznej.

Z tego wynika, że obligacje są rzeczywiście lepsze od 
lokat, ale 2,1 proc. to tyle co inflacja, która przekracza 2 
proc. i w przyszłości będzie rosła, więc z tą atrakcyjno-
ścią nie jest chyba najlepiej?

- Trzeba jednak pamiętać, że nasz przykład dotyczy tylko 
jednego z wielu rodzajów obligacji, w tym przypadku ob-
ligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Oprócz nich 
ministerstwo finansów sprzedaje papiery, których opro-
centowanie jest zmienne i jego wysokość zależy właśnie 
od inflacji, a więc chroni nasz kapitał przed jej działaniem. 
Co prawda nadwyżka odsetek nad inflacją jest niewielka, 
a dodatkowo zmniejsza ją podatek, ale to wystarczyło, by 
skłonić oszczędzających do kupna obligacji za prawie 5,5 
mld zł w ciągu dziesięciu miesięcy i wszystko wskazuje 
na to, że w tym roku pobity zostanie rekord z 2008 r, gdy 
Polacy wydali na nie ponad 6 mld zł.

A co z obligacjami firm? Mówi się o nich coraz więcej jako 
o zyskownej alternatywie dla obligacji skarbowych, a na-
wet dla inwestycji giełdowych, ale jednocześnie Rzecznik 
Finansowy zwrócił niedawno uwagę na ryzyko, jakie się 
wiąże z ich zakupem.

- Należy mieć świadomość, że kupując obligacje udziela-
my ich emitentowi pożyczki, licząc na zwrot wyłożonego 
kapitału i zapłatę odsetek w określonym terminie. Jest 
więc oczywiste, że ryzyko w przypadku obligacji skar-
bowych jest niewielkie, a oprocentowania adekwatne do 
tego ryzyka, czyli niskie. Kupując obligacje firm trzeba 
zdawać sobie sprawę, że ryzyko niewypłacalności jest 
większe, ale i wynagrodzenie z tego tytułu w postaci od-
setek także jest znacznie wyższe, bo sięgać może od 4-5 
do nawet 8-10 proc. rocznie. Choć zdarzają się przypadki 
niewypłacalności, to nie są one częste i można się przed 
nimi ustrzec dokonując odpowiedniej selekcji emitentów 
oraz kupując obligacje posiadające mocne zabezpiecze-
nia, umożliwiające odzyskanie kapitału w przypadku gdy 
emitent wpadnie w kłopoty.

Oprocentowanie 
lokat od kilku lat 
maleje i obecnie 
jest zupełnie 
nieatrakcyjne, zaś 
kupując obligacje 
otrzymujemy 
wyższe odsetki niż 
w banku. 
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O pasywnOści 
w buDownictwie

DySKUSJE, PREZENtACJE i OfiCJALNE OtWARCiE DOMU POKAZOWEGO. 
W ZAKłADZiE PRODUKCyJNyM SPółKi ELMOt ZORGANiZOWANO 

SEMiNARiUM NA tEMAt PASyWNOśCi W BUDOWNiCtWiE. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: archiwum firmy
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Seminarium miało miejsce  w zakładzie produkcyj-
nym firmy Elmot w  Kopytkowie (gmina Smętowo 
Graniczne), która zajmuje się tworzeniem modu-
łowych budynków pasywnych, a z zaproszenia  
w wydarzeniu skorzystało wielu samorządowców. 
Do Kopytkowa przyjechali więc m.in. przedsta-
wiciele Starostwa Powiatowego ze Starogardu 
Gdańskiego i Świecia, Urzędu Gminy z Nowego 
i Smętowa Granicznego, pojawiła się również de-
legacja Urzędu Miasta Rumia.
Seminarium rozpoczęło się od przybliżenia tema-
tu pasywności w budownictwie, przedstawiciele 
firmy Elmot tłumaczyli, w czym się przejawia ta-
kie podejście do budowy domów i podkreślali za-
lety budowania w taki sposób, żeby zapewnienie 
komfortu cieplnego w budynku było jednocze-
ście efektywne i tanie. Zwracano także uwagę, że 
w przypadku budowli pasywnych duży nacisk sta-
wia się także na zatrzymanie w budynku ciepła. 
Punktem kulminacyjnym spotkania był panel 
dyskusyjny „Modułowe budownictwo pasywne – 
odległa czy bliska przyszłość?”, w którym udział 
wzięli: Daniela Rycka, prezes Banku Spółdzielcze-
go w Nowem, Zbigniew Lorkowski, zastępca bur-
mistrza Nowego, Piotr Dąbkowski, przedstawiciel 
grupy Saint-Gobain (program Multicomfort) i Ja-
rosław Wasielewski, prezes spółki Elmot. W trak-
cie panelu tłumaczono możliwości zastosowania 
technologii firmy Elmot w  budownictwie mieszka-
niowym, indywidualnym i socjalnym, rozmawiano 
także nad finansowaniem tego typu budownictwa. 
Udział samorządowców w panelu dyskusyjnym 
pozwolił na ustalenie, że modułowe budownictwo 
pasywne może idealnie zaspokoić potrzeby bu-
downictwa społecznego, głównie z powodu eks-
tremalnie niskich kosztów eksploatacji. W trakcie 
dyskusji wskazywano takze, że wykorzystanie idei 
wspomnianego budownictwa w przypadku inwe-
stycji samorządowych może być wyjątkowo trud-
ne. Przeszkodą będzie tutaj nacisk na najniższe 
koszty inwestycji i pomijanie tematu przyszłych 
kosztów użytkowania budynku.
Ważnym punktem spotkania było również oficjal-
ne otwarcie Domu Pokazowego firmy Elmot. Go-
ście seminarium zwiedzili i podziwiali ten budynek, 
jego twórcy pochwalili się natomiast uzyskaniem  
certyfikatu za wypełnienie wszystkich wymogów 
technicznych standardu MultiComfort.
- To pierwszy w Polsce dom modułowy, który 
otrzymał takie wyróżnienie – podkreślano pod-
czas zwiedzania budynku.

 
 
PRZEdsZkolE W CENtRuM osiEdlA

 
Firma Elmot ma także doświadczenie w tworzeniu budynków 
edukacyjnych w Szwecji. W ubiegłym roku firma zbudowa-
ła przedszkole Gösta Ekman, które powstało z 42 modułów 
o powierzchni 1113 m2. W przypadku tej inwestycji wykorzy-
stano ważne zalety budownictwa modułowego-czas budowy 
uległ znacznemu skróceniu a budynek przedszkola powstawał 
w centrum osiedla mieszkaniowego – inwestycja nie była jed-
nak uciążliwa dla mieszkańców.

uNikAlNy doM WyPoCZyNkoWy
 
System budowy modułowych budynków pasywnych może 
sprawdzić się także w branży noclegowej. Jedną z tegorocznych 
inwestycji firmy Elmot była budowa Domu Żeglarza, który roz-
szerzył ofertę Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku. Prace 
przy użyciu ciężkiego sprzętu (dźwig, ciężarówki) przy budowie 
Domu Żeglarza trwały zaledwie 3 dni i pozwoliły na stworzenie 
unikalnej konstrukcji, która łączy w sobie modułowość, stalo-
wą ramę i standard pasywny. W przypadku tej inwestycji prace 
ziemne rozpoczęły się pod koniec kwietnia 2017 roku, budowa 
zakończyła się natomiast w lipcu.
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jArosłAw 
wAsielewski,
prezes spółki Elmot

- Premierową edycję seminarium 
mogę uznać za wyjątkowo udane 
wydarzenie. Udało się spełnić nasze 
założenie, czyli przybliżyć  termi-
nu „pasywność w budownictwie” 
i pokazać niekwestionowane zalety 
innowacyjnych rozwiązań, które sto-
sujemy w procesie produkcji naszych 
budynków. Ciekawy wniosek, który 

pojawił się w trakcie rozmów z urzędnikami to fakt, że modułowe budow-
nictwo pasywne potrafi wręcz idealnie trafić w oczekiwania inwestorów 
budownictwa społecznego. W przypadku takich budynków ważne będą 
bowiem względy technologiczne i wyjątkowo niskie koszty eksploatacji – to 
wszystko może natomiast zapewnić modułowe budownictwo pasywne. Cie-
szy nas także duże zainteresowanie naszym semniarium, traktujemy to jako 
znak, że warto poruszać tematykę modułowego budownictwa pasywnego 
i wciąż pracować nad  poprawą świadomości wśród społeczeństwa jeżeli 
chodzi o korzyści z tym związane. W ciągu najbliższych miesięcy postaramy 
się zorganizować kolejne seminariu na temat naszych rozwiązań. 

udane 
spotKanie

Jarosław Wasielewski, prezes firmy Elmot 
został nagrodzony odznaką honorową "Za 
zasługi dla budownictwa” Ministra Infra-
struktury i Budownictwa. To zaszczytne 
honorowe wyróżnienie przyznawane jest 
pracownikom architektury i budownictwa 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
architektury i budownictwa. Odznakę 
wręczono podczas Spotkania Wigilijnego 
Starogardzkiego Klubu Biznesu- Związ-
ku Pracodawców, które zorganizowano 
w poniedziałek 11 grudnia.

NAGRodA MiNistRA 
iNFRAstRuktuRy i BudoWNiCtWA
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40 mln – to łączna pula dotacji, którą organizacje pozarządowe mogą otrzymać 
na  realizację projektów społecznych aktywizujących seniorów w ramach Rzą-
dowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS).
 
Celem programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz 
zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.
 W ramach programu ASOS organizacje pozarządowe mogą otrzymać dotację 
na realizację projektów społecznych aktywizujących osoby starsze w ramach 
czterech obszarów. Chodzi tu o: edukację osób starszych, integrację między-
pokoleniową, partycypację społeczną seniorów oraz usługi społeczne dla osób 
starszych. Wysokość dotacji wynosi od 20 tys. do 200 tys. złotych.
W 2017 roku z programu ASOS zostało dofinansowanych 370 ofert organiza-
cji pozarządowych na łączną kwotę 38 mln zł. Skorzystało z tego ok. 180 tys. 
osób starszych.Na realizację edycji 2018 Rządowego Programu na rzecz Osób 
Starszych zaplanowano kwotę 40 mln zł.
Tym razem szczególny nacisk zostanie położony na realizację projektów 
mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa osób starszych, promowanie 
partnerstwa z placówkami dziennego pobytu „Senior+”, wspieranie osób star-
szych w rzecznictwie swych interesów oraz w zrzeszaniu się, a także świad-
czenie usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej 
samodzielności.  Promowane będą także projekty realizowane na terenach 
dotkniętych tegorocznymi nawałnicami.

Dotacje 
na aktywizację 

Biblioteka, w której uczniowie z całej 
Polski znajdą lektury do szkół podstawo-
wych i liceów. Nie będą musieli wyrabiać 
sobie kart ani stać w kolejkach. Nie grozi 
im, że ktoś ich ubiegnie i wypożyczy 
książkę przed nimi. Niemożliwe? Taką 
bibliotekę od dziś można znaleźć w Inter-
necie na platformie lektury.gov.pl.

Odtąd pozyskanie książek nie zabierze 
uczniom wiele czasu. Nie będą musie-
li wychodzić z domu, aby je znaleźć. 
Wszystko za sprawą pilotażu projektu 
lektury.gov.pl. 5 grudnia uruchomiono 
platformę, na której każdy nieodpłatnie 
znajdzie ebooki oraz audiobooki lektur, 
zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, 
a także ci, którzy chcą przypomnieć sobie 
teksty lektur.
Wszystko, co trzeba zrobić, to odwiedzić 
w Internecie stronę lektury.gov.pl i wybrać 
z listy książkę, na której nam aktualnie 
zależy. Na platformie znajdzie się ponad 
700 utworów - nowel, opowiadań, drama-
tów, wierszy, poematów czy powieści. Są 
wśród nich teksty obowiązkowe z progra-
mu podstawowego i rozszerzonego, jak 
również lektury uzupełniające - od dzieł 
Homera, Fredry, Mickiewicza, Norwida, 
Prusa czy Reymonta po Byrona, Conrada, 
Kiplinga, Schulza i Korczaka. Biblioteka 
zawiera 32 proc. wszystkich pozycji 
z kanonu lektur szkolnych, zarówno tych 
obowiązkowych jak i uzupełniających.

Mobilna 
biblioteka
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Pomorscy 
Przedsiębiorcy

z misją 
gOspOdarczą 

w chinach
W POłOWiE LiStOPADA DWANAśCiE POMORSKiCH fiRM Z BRANży StOCZNiOWEJ, SPOżyWCZEJ 

i CHEMiCZNEJ WZięłO UDZiAł W MiSJi GOSPODARCZEJ DO CHiN.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Przedsiębiorcy odwiedzili cztery miasta: Pekin, Qingdao, Liaocheng 
i Yanggu. Podczas misji mieli możliwość poznania zasad funkcjono-
wania chińskiego rynku, porozmawiania z potencjalnymi partnera-
mi biznesowymi, wystąpienia i przedstawienia swojej firmy w trak-
cie trzech seminariów prezentujących pomorski region.
W programie misji znalazło się również zwiedzanie chińskich 
fabryk takich jak: Haier – wiodący producent AGD oraz View-
Max – producent okien i drzwi; oraz wizyta w niemiecko-chiń-
skim ekoparku technologicznym.
Firmom towarzyszyli również przedstawiciele administra-
cji samorządowej, bez wsparcia których, trudno jest myśleć 
o nawiązaniu relacji biznesowym na chińskim rynku. Cennych, 
praktycznych rad udzielili przedsiębiorcom pracownicy Am-
basady RP w Pekinie i biura PAIH.
Przedsiębiorcy wzięli także udział w uroczystym otwarciu Biura 
Pomorskiego w Chinach (www.biuropomorskie.pl), którego za-
daniem jest wspieranie pomorskich firm w nawiązywaniu eks-
portowych kontaktów gospodarczych z Chinami.
Misji towarzyszyły dwa wydarzenia na szczeblu samorządo-
wym: podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy miastami Gdańsk 
a Qingdao oraz Porozumienia o Współpracy pomiędzy Prusz-
czem Gdańskim a Yanggu. W obu przypadkach współpraca do-
tyczyć będzie wzmocnienia relacji gospodarczych i handlowych 
oraz wykorzystania terenów inwestycyjnych.

Z wyjazdu zadowoleni są pomorscy przedsiębiorcy.
- Był to nasz pierwszy wyjazd biznesowy w tym kierunku, ale my-
ślę, że nie ostatni. Ciężko jest mi w tej chwili ocenić, czy nawią-
zaliśmy nowe relacje biznesowe.  Na pewno udało się odbyć kilka 
poważnych spotkań z potencjalnymi kontrahentami, którzy  bar-
dzo ciepło przyjęli nas Polaków, u siebie – podkreśla Ewa Szulc, 
Dyrektor Działu Handlu i Marketingu w P.P.H.U. „NASZA CHATA”, 
która oferuje m.in. grzyby mrożone, marynowane oraz suszone.
Gdyńskie Laboratorium Analiz Chemicznych Spark-Lab poje-
chało do Chin, aby nawiązać współpracę z parterami zaintere-
sowanymi opracowaniem i transferem technologii pozyskiwania 
ekstraktów roślinnych. Podczas tej premierowej wizyty miało 
miejsce kilkanaście rozmów B2B.
- Jedna z tych rozmów okazała się wyjątkowo owocna. Otrzy-
maliśmy zaproszenie do  chińskiej prowincji i planujemy tam 
wrócić jeszcze w tym roku – zaznacza dr Łukasz Guzik, Prezes 
Zarządu  Spark-Lab.
Wyjazd na misję realizowany był przez Samorząd Województwa 
Pomorskiego oraz Agencję Rozwoju Pomorza S.A. przy silnym 
wsparciu Biura Pomorskiego w Chinach w ramach projektu "Po-
morski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania 
eksportu w województwie pomorskim”.

 
mieCzysłAw struk 
Marszałek Województwa Pomorskiego
 
- Tuż po misji z całą pewnością możemy powiedzieć, że była 
dobrze zorganizowana i bardzo intensywna, z napiętym 
programem zarówno dla firm, jak i dla uczelni oraz 
przedstawicieli samorządów. Pomorskie firmy miały  wiele 
okazji do  rozmów  i bezpośrednich  spotkań  z potencjalnymi 
partnerami po stronie chińskiej. Mogły również zorientować 
się, jakie jest zapotrzebowanie w Chinach na ich produkty 
czy usługi. Liczymy, że z czasem te pierwsze kontakty 
i rozmowy zaowocują podpisanymi kontraktami. Jako 
samorząd staramy się najbardziej ułatwić wejście na rynek 
pomorskim przedsiębiorcom i wspierać ich w działaniach. 
Poza organizacją misji takich jak ta, prowadzimy na 
przykład rozmowy o otwarciu bezpośredniego połączenia 
lotniczego pomiędzy Gdańskiem i miastem Qingdao 
(dziewięciomilionową portową aglomeracją). Podczas misji 
temat ten był dyskutowany z władzami Qingdao i prezesem 
tamtejszego międzynarodowego portu lotniczego.

intensywna 
misja
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Zarząd Energi SA kładzie szczególny nacisk na zrównoważony rozwój i społecz-
nie odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Skuteczność w realizacji tych celów 
potwierdza obecność gdańskiej grupy energetycznej wśród firm wyróżnionych 
w światowym rankingu Vigeo Eiris Best Emerging Markets Performers.

Aktualizowane co pół roku zestawienie gromadzi spółki z rynków wschodzących, 
wyróżniające się szczególnie starannym i odpowiedzialnym podejściem do wpły-
wu, jaki mają na środowisko, relacji ze społecznościami, z którymi koegzystują, 
oraz własnego ładu korporacyjnego. Co sześć miesięcy analitycy agencji Vigeo 
Eiris analizują 850 firm pochodzących z 31 państw, działających w 37 branżach. 
Swoją ocenę wydają na podstawie sześciu ogólnych kryteriów, na które podzie-
lone jest łącznie 330 wskaźników. Pod uwagę brane są: stosunek danej firmy do 
środowiska i do praw człowieka, metody zarządzaniami zasobami ludzkimi, sto-
pień i formy zaangażowania społecznego, relacje z klientami i innymi podmiotami 
gospodarczymi oraz obowiązujący ład korporacyjny.

Energa gości w rankingowej setce Vigeo Eiris nieprzerwanie od pierwszego ze-
stawienia, opublikowanego w połowie 2016 roku. W najświeższej aktualizacji z 1 
grudnia br. gdańska spółka znalazła się w niej jako jedna z czterech firm z Polski, 
obok Lotosu, Orlenu i KGHM. Jest jednocześnie jedynym polskim reprezentan-
tem obszaru elektroenergetycznego i sprzedaży gazu. Miejsce wśród stu najbar-
dziej odpowiedzialnych firm z rynków wschodzących zajęła przede wszystkim 
dzięki dobrym wynikom w kategoriach: środowiskowej i ładu korporacyjnego.

Energa 
w rankingu 
Vigeo

LOTOS zakupił kolejny transport amery-
kańskiej ropy naftowej. Do gdańskiego 
Naftoportu płynie tankowiec transpor-
tujący 650 tys. baryłek (tj. ok. 80 tys. 
ton) amerykańskiej ropy gatunku WTI 
Midland. To kolejny zakup LOTOSU, 
który jest elementem konsekwentnie 
wdrażanej strategii spółki w zakre-
sie dywersyfikacji dostaw surowców. 
W każdym przypadku decyzja o zakupie 
surowca jest uwarunkowana efektyw-
nością technologiczną i ekonomiczną. 
Obecnie co piąta baryłka ropy naftowej 
przerabianej w gdańskiej rafinerii Grupy 
LOTOS pochodzi z kierunku innego niż 
wschodni. Zbiornikowiec wypłynął już 
z portu Freeport, koło Houston w Tek-
sasie, u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej. 
Transport spodziewany jest w Gdańsku 
w połowie grudnia. To dla gdańskiego 
koncernu drugi transport ze Stanów 
Zjednoczonych, ale nie pierwszy z tego 
kontynentu. W listopadzie spółka spro-
wadziła 600 tys. baryłek ropy naftowej 
DSW (Domestic Sweet) z USA, a we 
wrześniu blisko 700 tys. baryłek ropy 
naftowej Hibernia z Kanady.

Kolejna 
dostawa 
ropy 
naftowej 
z USA
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Polska zajęła 12 miejsce w tegorocznym, międzynarodowym 
przeglądzie dyplomacji cyfrowej(Digital Diplomacy Review 
2017). Jest to ogromny skok w porównaniu do 30 miejsca za-
jętego w 2016 roku. Polska wyprzedziła w nim Unię Europejska 
(13 miejsce) oraz Hiszpanię (14 miejsce).

Skuteczność współczesnej polityki międzynarodowej zależy 
w dużej mierze od umiejętnego wykorzystania Internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych, przez polity-
ków i organy państwowe. Powyższy ranking bada zdolność administracji rządowych do radzenia sobie z wy-
zwaniami stwarzanymi przez współczesne stosunki międzynarodowe, przy wykorzystaniu technologii. Ran-
king przygotowany został przez organizację pozarządową Diplomacy.Live przy wykorzystaniu opracowanej 
przez nią metodologii opartej o 166 kryteriów. Ranking otwiera USA (1 miejsce), Anglia (2 miejsce) i Francja (3 
miejsce). Dla porównania Niemcy zajęły 6 miejsce a Indie uplasowały się tuż przed Polską na miejscu 11.

Polska wysoko 
w rankingu

Od 2021 r. konsumenci w rachunkach 
będą płacić specjalną opłatę mocową. 
To efekt przyjętej przez Sejm ustawę 
o rynku mocy.
Zawarte w ustawie regulacje mają 
zagwarantować dostępność odpo-
wiednich do potrzeb zasobów mocy 
w źródłach, wytwarzających energię 
elektryczną. W trakcie głosowania 
pojawiły się pytania o  koszty wpro-
wadzenia rynku mocy, które mogą po-
nieść kosumenci, pytano także o im-
port węgla z Rosji oraz o doniesienia 
o domniemanym braku wymaganych 
zapasów węgla w elektrowniach.
Pomysłodawcy ustawy podkreślają, 
że  koszt wprowadzenia rynku mocy 
wyniesie poniżej 2 zł miesięcznie dla 
przeciętnego gospodarstwa domowe-
go, podkreślano także, że niewprowa-

dzenie tej ustawy mogłoby przynieść 
straty dla gospodarki w wysokości co 
najmniej 10 mld zł rocznie.
Wprowadzenie opłaty mocowej po-
zwoli na sfinansowanie przez  Mini-
sterstwo Energii budowy rynku mocy, 
czyli  mechanizmu wspierania inwe-
stycji w energetyce konwencjonalnej, 
ale także wynagradzania elektrowni 
za utrzymywania dyspozycyjności
Właśnie w ten sposób rząd chce 
znaleźć fundusze na modernizację 
polskiej energetyki, bez których 
niezbędne inwestycje w nowe moce 
mogłyby nie dojść do skutku. Przed-
stawiciele rządu argumentowali, że  
że w obecnej sytuacji rynku i przy 
obecnych niskich cenach energii 
w Europie inwestycje w nowe bloki się 
nie opłacają.

przyjęto ustawę 
o rynku mocy
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Firmie i ForUm GosPodarki 
morskiej w Gdyni

o roDzinnych 
traDycjach,

ZE SłAWOMiREM KALiCKiM - PREZESEM iNtER MARiNE SP. Z OO. ROZMAWiA ANNA KłOS. 

ZDJĘCIA: archiwum Inter Marine
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Pochodzi Pan z rodziny o bardzo mocnych i rozgałęzionych tra-
dycjach pływania po morzach i oceanach świata – jak to się sta-
ło, że wilk morski zszedł na ląd?

- Tradycje są rzeczywiście imponujące. Jestem szóstym nawiga-
torem w rodzinie. Dziadek był kapitanem, również  ojciec ,który był 
głównym nawigatorem PLO w czasach największego prosperity 
tej firmy. Podlegało mu bezpieczeństwo niemałej wtedy polskiej 
floty, raportowało mu ok. 300 kapitanów statków. Ja też skończy-
łem Wyższą Szkołę Morską i nawet jakiś czas pływałem...

 
Jednak wybrał Pan inną drogę życiową...

- Od dziecka widziałem też pewne minusy tego zawodu. Pływa-
nie to często izolacja od rodziny, różnych życiowych aktywności, 
stres psychiczny. Mój ojciec podliczył kiedyś, że ciągu zawodowe-
go życia ,  przez 25 lat nie było go w domu. Poza tym zaczęły się 
czasy wielkich przemian polityczno-społeczno-gospodarczych 
końca lat 90-tych ubiegłego wieku, więc postanowiłem zacząć 
nowe życie – na lądzie, choć w łączności z morzem. W roku 1990 
założyłem spółkę Inter Marine.

 
Jakie były początki?

- Trochę trudne, trochę zabawne z dzisiejszego punktu widzenia. 
Pierwsze biuro agencji załogowej w prywatnej kuchni, pierwszy 
komputer oraz łomoczący po nocach dalekopis , pierwszy telefon 
komórkowy – o wdzięcznej ksywie kaloryfer...Najważniejsza była 
jednak łączność. W tej kwestii zaprocentowały doświadczenia 
z rejsów, polscy nawigatorzy musieli być w tym dobrzy, nawet 
za tzw. komuny, bo to była branża w sposób naturalny między-
narodowa.  Wiedzieliśmy jak ważne są terminy, szybkie prze-
kazywanie informacji, natychmiastowe odpowiadanie na maile. 

szybko wyszliście poza pierwszy segment działalności...

- Postawiliśmy od razu na tak modny dziś termin dywersyfikacja 
biznesu. Równoległe formy działalności to ubezpieczenie na wy-
padek niespodziewanego kryzysu w gospodarce międzynarodo-
wej. Kiedy dotknie on jedną czy dwie branże, pozostałe utrzymają 
firmę na powierzchni...

 
Mógłby Pan wymienić najważniejsze piony działalności Waszej 
spółki?

- Mamy 4  filary działalności biznesowej : pośrednictwo pracy, 
usługi stoczniowe, usługi związane z żeglugą i logistyką, handel 
międzynarodowy.

 
Mówi się, że pozostał jednak w Pańskiej psychice instynkt wilka 
morskiego, który trafnie typuje gdzie pojawi się zdobycz...

- Raczej talent do obserwacji, gdzie pojawiają się rynkowe potrze-
by. Mało kto pamięta, że to my, przy współpracy ze szwedzkim 
partnerem, uruchomiliśmy pierwsze pasażerskie połączenie pro-
mowe Gdynia – Karlskrona, które imponująco się rozwinęło i jest 
dumą Gdyni. W spółce z PG Eksploatacja doprowadziliśmy do 
uruchomienia w porcie Gdańsk pierwszego terminalu kontenero-
wego o nazwie GTK . Ostatnio weszliśmy  w branżę szeroko rozu-
mianych usług stoczniowych.  Nie myślimy wąsko tylko o własnej 
firmie. Zawsze staramy się patrzeć na branżę morską całościowo 
i pobudzać jej rozwój.

 
Wyrazem tego jest też zaangażowanie w Forum Gospodarki 
Morskiej, corocznie odbywające się w Gdyni? 

- Moja przygoda z Forum zaczęła się 14 lat temu. Najpierw Urząd 
Miasta Gdyni  organizował Międzynarodowe Forum Gospodar-
cze. W roku 2007, organizatorzy zaproponowali mi prowadzenie 
w jego ramach panelu poświęconego gospodarce morskiej. Wraz 
z Tadeuszem Kotarskim prowadziliśmy ów panel przez siedem 
lat. Panel Gospodarki Morskiej stał się czołowym wydarzeniem 
Forum i głównym punktem zainteresowania uczestników. Gro-
madził zawsze dużą grupę  gości, która zaczęła przekraczać 
możliwości Sali , którą wtedy dysponowaliśmy.Dostawialiśmy 
wtedy krzesła wypożyczane z Hotelu Gdynia…

 
Czemu panel zawdzięczał to powodzenie?

- Myślę, że ważne było poczucie misji, które zawsze mieliśmy, do-
bór tematów, prelegentów, wreszcie bardzo otwarta formuła. Każ-
dy mógł  po zarejestrowaniu się , bez żadnych opłat uczestniczyć 
w obradach i wymianie poglądów,  swobodnie nawiązać kontakt 
z osobami będącymi na najwyższych stanowiskach w branży, 
przedstawić swój punkt widzenia, podyskutować z prelegentami 
i uczestnikami Forum – i co bardzo ważne,wśród naszych pane-
listów, prócz przedstawicieli administracji rządowej i samorządo-
wej, naukowców zawsze byli praktycy z głównych branż gospo-
darki morskiej.
 
W pewnym momencie panel tak zdominował Forum Gospo-
darcze, że doprowadził do jego całkowitego przeobrażenia...
- Rzeczywiście.  W roku 2015  przeniesiono miejsce odbywania 
się Forum do nowo otwartego Pomorskiego Parku Naukowo 
Technologicznego w Gdyni i na mój wniosek, przy akceptacji 
prezydenta Wojciecha Szczurka, zmieniono formułę tej imprezy. 
Zamiast MFG z panelem gospodarki morskiej powstało Forum 
Gospodarki Morskiej - Gdynia.
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Ma Pan jednak w dalszym ciągu decydujący wpływ na jego kształt?

- Po co zmieniać formułę, która tak dobrze się sprawdziła? Mam domi-
nujący wpływ na część merytoryczną, dobór tematów i ekspertów oraz 
formułowanie wniosków z całości obrad. Oczywiście wszystko to przy 
współpracy z autorytetami środowiska, bardzo sobie na przykład cenię 
współpracę z p. Piotrem Soyką – prezesem REMONTOWEJ. 

 
Formuła przekształconego Forum musiała jednak zostać zmieniona 
i rozbudowana...

- Oczywiście. Prócz głównej sesji plenarnej  mamy cztery oddzielne 
panele, prowadzone przez szefów organizacji branżowych : Rady In-
teresantów Portów - Panel Portów Morskich , Polskiej Izby Spedycji 
i Logistyki –Panel Logistyki Morskiej , Forum Okrętowego-Panel Prze-
mysłów Morskich i Polskiego Związku Zarządców Statków – Panel 
Shipmanagementu.

 
Jest Pan zadowolony z tegorocznej, październikowej edycji Forum?

- Forum Gospodarki Morskiej w nowej szacie i w nowej lokalizacji cie-
szy się stale rosnącym zainteresowaniem, dwa lata z rzędu brał w nim 
udział minister Marek Gróbarczyk a w roku 2017 zarejestrowało się 670 
gości. Poza tym organizatorzy zaprosili kilkudziesięcioosobowe grono 
VIP-ów oraz grupę studentów Akademii Morskiej w Gdyni i cały duży 
kompleks PPNT był wypełniony po brzegi . Po raz pierwszy w trak-
cie Forum Komitet Konkursu Polskiego Związku Zarządców Statków 
ogłosił wyniki rywalizacji o tytuł Najlepszego Absolwenta Akademii 
Morskiej. Pierwsze miejsce zajęła Adriana Gromana (Wydział Nawiga-
cji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni). Drugie miejsce 
przyznano  Aleksandrowi Wolakowi (Wydział Nawigacyjny Akademii 
Morskiej w Szczecinie), natomiast trzecie miejsce zajęła Kamila Kaff-
ka, studentka Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni.
Ta inicjatywa wpisuje się w misję FGM , która zakłada promowanie 
etosu gospodarki morskiej wśród naszych obywateli a szczególnie 
w środowiskach młodzieżowych , którym chcemy pokazywać szanse 
i możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o oferty pracy z szeroko 
pojętej branży morskiej.

Spółka została założona wiosną 1990 roku przez Sławo-
mira T.Kalickiego, 
który zaprosił potem do współpracy swego ojca, kapitana 
ż.w. : Tadeusza Kalickiego. Początkowo firma działała jako 
agencja załogowa, ale już jesienią tego roku 
zainicjowana została działalność agencji portowej. 
Latem 1991, Inter Marine wygrała konkurs na generalnego 
agenta szwedzkich firmPolen Ferries a potem CoronaLine-
zarządzających połączeniem promowym z Gdyni do Karls-
krony. Po przekazaniu w 1992 roku, w pełni zorganizowanej 
linii promowej w samodzielne zarządzanie firmie Corona 
Line, Inter Marine skoncentrowała się na rozwoju agencji 
załogowej i portowej. Rozwój działalności załogowej został 
doceniony przez środowisko przyznaniem w roku 2002 
nagrody najlepszej agencji załogowej w Polsce. 
Druga połowa lat 90. ubiegłego stulecia to powstanie i roz-
wój kolejnej działalności shippingowej– agencji liniowej. 
W lutym 1997 roku otwarta została regularna kontenerowa 
linia dowozowa Inter Marine Container Lines Ltd. (IMCL), 
utworzona wraz z Lemissoler Reederei z Cypru, łącząca 
terminale trójmiejskie z Hamburgiem i Bremerhaven. 
W połowie 1997 roku Inter Marine została agentem linio-
wym firmy OOCL z Hong Kongu– światowego potentata 
w przewozach kontenerowych, zaś rok później – chilijskie-
go armatora CSAV, a następnie takich armatorów oce-
anicznych jak: Norasia, Delmas i UASC. 
Na kontenerowym rynku dowozów europejskich, we-
szła we współpracę z litewskim armatorem Kuriu Linija 
a po jego przejęciu przez fińskiego operatora krótkiego 
zasięgu Containerships, założyła z nimspółkęo nazwie 
Containerships, Poland. 
W połowie grudnia 1998 roku rozpoczął działalność Gdań-
ski Terminal Kontenerowy S.A., którego jednym z założy-
cieli i głównych akcjonariuszy była Inter Marine Sp.z o. o. 
Firma rozpoczęła wówczas w Porcie Gdańsk erę obsługi 
kontenerów, doprowadzając do powstania wymaganych 
elementów organizacyjnych i infrastrukturalnych jak 
np. punkt kontroli weterynaryjnej, co wprowadziło Port 
Gdańsk na mapę portów kontenerowych Europy. W tym 
samym czasie spółka IM podpisała dziesięcioletni 
kontrakt agencyjny z US Navyświadcząc usługi agencji 
portowej i logistycznej dla corocznych ćwiczeńBaltops. 
W uznaniu za zasługi na tym polu została nagrodzona 
tytułem Agenta Roku w całej Europie przez dowództwo 
floty USA w Neapolu. 
W roku 2004 powstały działy pośrednictwa pracy na lą-
dzie,czarteringu orazhandlowy, który rozpoczął międzyna-
rodowy handel rybami mrożonymi i owocami morza. 
W roku 2004 zarejestrowano pierwszą zagraniczną firmę-
córkę – Inter MarineHongkong Ltd.,następnie otwarto biu-
ra IM w Szanghaju, w roku 2005 w Singapurze, w kolejnych 
latach w Rumunii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, 
Nigerii, Norwegii i Nowej Zelandii. 
W 2009 r., na podstawiezałożoną w W. Brytanii spółkę 
InterMarine UK Ltd.,firma podjęła działalność stoczniową, 
realizując siłami brytyjskiego personelu nadzorczego 
oraz polskich spawaczy i monterów duże kontrakty dla 
brytyjskich grup stoczniowych: BEA Systems,Babcock 
International Group, Cammell Laird, A&PGroup. Usługi 
stoczniowe stały się podstawową działalnością Grupy Firm 
IM, co znajduje wyraz w otwieranym właśnie w Portland 
Port, warsztacie produkcyjnym, mającym wykonywać sze-
roko rozumiane usługi stoczniowe.

JAk RoZWiJAłA się 
iNtER MARiNE sP. Z o.o.
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Port Gdańsk zanotował po raz kolejny rekordowe wyniki w przeładunkach. Ilość 
przechodzących przez Port towarów miesiąc do miesiąca była wyraźnie większa 
we wszystkich grupach ładunkowych, szczególnie w drobnicy i samochodach.
Jest to już stała tendencja w wynikach przeładunków Portu. W ciągu 10 mie-
sięcy 2017 r. w Porcie Gdańsk przeładowano łącznie 32 055 465 ton towarów 
tj. o 3,4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Tylko w październiku przeładunki w Porcie Gdańsk osiągnęły poziom 3 612 
895 ton, tj. o 15,4% więcej niż w tym samym miesiącu roku poprzedniego. Naj-
większy wpływ na ten wynik miały ładunki drobnicowe, które w stosunku do 
ubiegłego roku wzrosły aż o 16%. W październiku obroty w tej grupie wynio-
sły ponad 1,6 mln ton. Drobnica jest dominującą grupą w strukturze przeła-
dunkowej Portu Gdańsk, z blisko 45% udziałem w obrotach całkowitych.
- Rekordy, które notujemy, pokazują stały rozwój Portu Gdańsk. Świetne wyniki 
zawdzięczamy przeładunkom ro-ro, gdzie obecnie mamy wynik niemal dwu-
krotnie większy niż w zeszłym roku. Ogromną rolę odgrywa też drobnica konte-
nerowa - komentuje Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
Terminal kontenerowy DCT Gdańsk w październiku obchodził dziesię-
ciolecie swojej działalności. Od początku istnienia DCT sześciokrotnie 
zwiększył swoje możliwości operacyjne i dąży do dalszego rozwoju, dzięki 
nowemu programowi inwestycyjnemu.
- W okresie styczeń-październik 2017 roku, przeładowaliśmy niemal 13 mln 
ton towarów. Zdolności do przeładowania takiego tonażu drobnicy skon-
teneryzowanej osiągnęliśmy dzięki pomyślnie zakończonej inwestycji T2 - 
budowy drugiego nabrzeża. - mówi Prezes DCT Gdańsk, Cameron Thorpe.

Rekordowe 
przeładunki
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W czasie spotkania w Gdań-
skim Klubie Biznesu Paweł Za-
rządca Komisaryczny Polskiej 
Żeglugi Morskiej poinformował 
o planach powstania Morskie-
go Funduszu Inwestycyjnego.

Fundusz utworzony zostanie 
na wzór duński, gdzie przed 
laty został powołany przez 
armatorów, stocznie, firmy 
ubezpieczeniowe i Narodowy 
Bank Danii. Fundusz będzie 
miał charakter komercyjny i 
będzie podlegał nadzorowi 
Komisji Nadzoru Finansowego. 
Będzie mógł emitować m.in. 
obligacje i listy zastawne. 
Waldemar Stawski z Polskiej 
Żeglugi Morskiej wyjaśniał 
zasady pozyskiwania środków 
w celu utworzenia funduszu. 
Potrzeby i plany inwestycyjne 
Portu Gdynia przedstawił Piotr 
Nowak, Wiceprezes Zarządu 
ZMPG S.A. Potrzebę utworze-
nia MFI poparli: Piotr Soyka, 
kierujący Grupą Remontowa 
oraz Krzysztof Urbaś, dyrektor 
Unity Line, który uzasadniał 
swoje poparcie projektu po-
trzebą wymiany floty promów.

Morski 
Fundusz 
Inwestycyjny
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Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 
został jedną z Dużych Pereł Gospodarki. 
Tytuł przyznano podczas piętnastej edy-
cji Gali Pereł Polskiej Gospodarki, zorgani-
zowanej przez anglojęzyczny miesięcznik 
ekonomiczny „Polish Market”.
Podczas gali, którą zorganizowano na 
Zamku Królewskim w Warszawie zosta-
ły wręczone statuetki dla najlepszych 
podmiotów gospodarczych, wyłonionych 
w rankingu opracowanym przez naukow-
ców z Zakładu Wspomagania i Analizy 
Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł 
„Perły Polskiej Gospodarki” przyznano 
w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże 
Perły. Badanie rankingowe obejmuje 
ponad 2000 firm, których przychody 
z całokształtu działalności gospodarczej 
w okresie roku wyniosły: co najmniej 100 
milionów złotych – Perły Duże oraz po-
wyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie. 
Wśród Dużych Pereł Polskiej Gospodarki 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. upla-
sował się na wysokiej -  aż siódmej pozy-
cji, wśród firm uczestniczących w tego-
rocznej edycji  Pereł Polskiej Gospodarki.
- To duże osiągnięcie Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia  i ogromna satysfakcja, że 
przodujemy wśród polskich portów – pod-
kreśla Adam Meller, prezes ZMPG-a S.A. 
-  Od lat Zarząd Portu Gdynia był bardzo 
wysoko notowany w rankingach. To do-
brze, iż nasze działania zostały docenione 
przez niezależne gremium.

Port Gdynia 
Perłą Gospodarki

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk jest jednym z dwóch polskich przedsiębiorstw, 
które otrzymają dofinansowanie z programu CEF "Łącząc Europę" w ramach 
priorytetu CEF Blending. Rozstrzygnięto konkurs, w którym Portowi Gdańsk 
przyznano 20 mln euro. Zakończył się konkurs "2017 CEF Transport Blending 
MAP Call", który obejmował pulę środków w wysokości 1 mld euro.  Dotacje 
przyznano dwóm polskim inwestycjom: jedną, w wysokości 20 mln euro, otrzy-
ma Port Gdańsk, a drugą - 60,55 mln euro - PKP PLK.Do programu o wsparcie 
aplikowało aż 68 projektów z krajów członkowskich, z czego do dofinansowania 
wybrano 39. Pod względem otrzymanego dofinansowania, Polska zajęła 5. miej-
sce wśród konkurujących krajów. ZMPG złożył do Komisji Europejskiej aplikację 
dla projektu infrastrukturalnego pn.: "Budowa Nabrzeża Północnego przy falo-
chronie półwyspowym w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku".
- Jest to projekt znajdujący się w Strategii Rozwoju Portu Gdańsk do roku 
2027. Inwestycja jest przygotowana do realizacji, posiada pełną dokumentację 
projektową, w tym projekt budowlany opracowany w ramach projektu współ-
finansowanego z programu TEN-T oraz prawomocne pozwolenie na budowę 
- tłumaczy Jowita Zielinkiewicz, zastępca Dyrektora ds. Rozwoju, odpowiada-
jąca w Porcie Gdańsk za pozyskiwanie funduszy unijnych.
W ramach planowanego przedsięwzięcia Port Gdańsk chce zagospodarować 
teren zlokalizowany wzdłuż falochronu półwyspowego, dzięki czemu uzyska 
nowe miejsca do cumowania statków. Finansowanie projektu w formie bez-
zwrotnej dotacji z CEF Blending w wysokości 20% jest znaczącym zastrzy-
kiem finansowym, która pozwoli na rozpoczęcie prac już w 2018 roku.

20 milionów 
dla portu

fo
t. 

Po
rt

 G
da

ńs
k

Umowa z chorwackim portem
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i chorwacki Port Rijeka pod-
pisały memorandum o współpracy. Spółki zobowiązały się, 
że będą pracować na rzecz wspólnych interesów i rozwoju 
korytarzy transportowych. W konferencji „Sea, Transport and 
Logistics”, objętej patronatem Prezydent Republiki Chorwacji, 
uczestniczyli interesariusze rozwoju szlaku transportowego 
Bałtyk-Adriatyk i podmioty związane z branżą morską oraz logi-
styką. Konferencja poświęcona była m.in. nowym rozwiązaniom 
technologicznym w logistyce i transporcie, w tym infrastruktu-

rze portowej, a także międzynarodowej współpracy w zakresie 
transportu. Kluczowym punktem wydarzenia było podpisanie 
memorandum o współpracy pomiędzy Zarządem Morskiego 
Portu Gdańsk a Portem Rijeka. Ustalono zakres współpracy 
w obszarze transportu morskiego i projektu korytarza TEN-T 
(Transeuropejskiej Sieci Transportowej) oraz zadań realizowa-
nych przez oba porty. Na spotkaniu wskazano zakres współpra-
cy, a także zbieżne cele obu spółek w kontekście wzmacniania 
ich pozycji w Europie.
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Całkowity koszt inwestycji to 3,6 miliona 
złotych, z czego ponad 3 000 000 to dofi-
nansowanie pozyskane przez Urząd Miasta 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020. Oznacza to, że wkład własny miasta 
to zaledwie 545 tysięcy złotych.
Nowe, energooszczędne lampy pozwolą na 
oszczędności rzędu 357 tysięcy złotych rocznie.

– Uzyskaliśmy bardzo wysokie 
dofinansowanie unijne, na 

poziomie 85 % kosztów in-
westycji. Dzięki temu pra-
wie połowa lamp w Rumi 
wymieniona została na 
nowoczesne – mówi bur-

mistrz Michał Pasieczny.

Instalacja oświetleniowa została 
wymieniona przy kilkudziesięciu ulicach 
Rumi: m.in. ulicach Starowiejskiej, Sobie-
skiego, I Dywizji Wojska Polskiego, Cey-
nowy, Grunwaldzkiej, Kamiennej, Kosynie-
rów, Młyńskiej, Dębogórskiej, Wybickiego, 
Piłsudskiego, Pomorskiej i Dąbrowskiego. 

Modernizacja objęła także naświetlacze 
przy skate parku w Janowie (ul. Bolesława 
Krzywoustego).
W ramach inwestycji wymieniono także 
część wysięgników przy ulicach Ceynowy, 
Stefana Batorego, Dębogórskiej, Gdańskiej 
i Derdowskiego.
Wymiana oświetlenia ma nieść za sobą 
oszczędności, bo nowe oprawy oświetleniowe 
są niezwykle żywotne – szacuje się, że w opty-
malnych warunkach diody LED mogą praco-
wać 60 tys. godzin, czyli około 6 razy dłużej, 
niż tradycyjne lampy sodowe ze statecznikiem 
elektromagnetycznym. Lampy LED generują 
też znacznie mniej dwutlenku węgla.
Modernizacja oświetlenia to jedna z wielu 
inwestycji, które na lata 2015-2022 zapla-
nowało miasto. Łączna wartość wszystkich 
projektów po niemal 100 milionów zł, a war-
tość dofinansowania ze środków zewnętrz-
nych to ponad 56 milionów zł. Wśród inwe-
stycji są m.in. rewitalizacja dzielnicy Zagórze, 
budowa węzłów integracyjnych w Rumi oraz 
Rumi Janowie, a także termomodernizacja 
dwóch szkół podstawowych, oraz budynku 
cmentarza komunalnego.

Energooszczędne 
oświetlenie w Rumi
Przy głównych ciągach komunikacyjnych Rumi zamontowano ponad 
1700 oszczędnych opraw oświetleniowych LED. Modernizacja oświetlenia 
ulicznego realizowana jest w dużej części ze środków unijnych.
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wojewoda dariusz drelich 

O pOłOwie 
kaDencji

tO ByłA KONfERENCJA PRASOWA WEDłUG NOWEJ KONCEPCJi WOJEWODy. 
W PODSUMOWANiU DWULECiA DZiAłAń WłADZ WOJEWóDZKiCH (W OPARCiU 
O POLityKę RZąDU), UCZEStNiCZyLi tEż DyREKtORZy WyDZiAłóW PUW, SZEfOWiE 

SłUżB MUNDUROWyCH i iNStytUCJi Z tZW. ADMiNiStRACJi ZESPOLONEJ.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Na początku wojewoda dziękował całej ekipie za sumienną 
i wydajną pracę: - Bez działania zespołowego trudno osiągnąć 
sukces. To, że wdrażanie zmian zaproponowanych w programie 
wyborczym PiS idzie sprawnie, to wynik pracy nas wszystkich. 
Bardzo państwu za to dziękuję.

 
WyżsZE WyNAGRodZENiA, 

NiżsZE BEZRoBoCiE
 
- Liczby nie kłamią-na półmetku kadencji rządu PiS gospodarka 
ma się znakomicie. Najszybszy od pięciu lat wzrost gospodar-
czy i rekordowo niskie bezrobocie to wskaźniki, którymi chciał-
by się pochwalić każdy rząd – mówił z satysfakcją wojewoda. 
W skali województwa pomorskiego wyniki są jeszcze lepsze niż 
średnia krajowa:
- Rekordowo niskie bezrobocie wynoszące niecałe 6 procent, 
o 50 procent mniej skrajnie ubogich rodzin, 2-procentowy przy-
rost  naturalny-to tylko niektóre zmiany na Pomorzu. Pomocą 
objęte zostały nie tylko rodziny z dziećmi, ale także seniorzy 
– dodał wojewoda.
Jako że poprzedniego dnia uczestniczył w Skarszewach w inaugura-
cji pomorskiego programu „Senior z Energią”, rozwinął ten temat:
- Ponad 128 tysięcy seniorów skorzystało z rządowego progra-
mu "Darmowe leki dla seniorów 75 plus" w województwie od 1 
września 2016 roku do końca września tego roku. W całym kra-
ju to setki milionów złotych. Rozwijamy także program "Senior 
Plus". Dzięki dotacji powstają i utrzymywane są miejsca, gdzie 
seniorzy mogą się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania 
i być aktywnymi. Bardzo nam na tym zależy.

 
dZięki WPRoWAdZENiu PRoGRAMu RodZiNA 

500 Plus sPAdło uBóstWo sPołECZNE
 
Na Pomorzu jest obecnie o 50% mniej skrajnie ubogich rodzin 
(skala ubóstwa skrajnego w 2016 r.: Pomorze 4,3%, Polska 4,9%, 
dla porównania 2015 r.: Pomorze 8,6%, Polska 6,5%). Poprawiły się 
wskaźniki dzietności – przyrost naturalny jest najwyższy w kraju. 
W województwie pomorskim w 2016 r. urodziło się o 1269 dzieci 
więcej niż w 2015 r. (urodzenia żywe na 1000 ludności 2016 r. – 
11,2, Polska – 9,9; przyrost naturalny: 2016 r. Polska -0,2 , Pomorze 
+2,0). Mimo skrajnie negatywnych przewidywań opozycji odno-
śnie reformy oświaty, żadna szkoła nie została zamknięta, nato-
miast powstało ok. 1200 nowych etatów dla nauczycieli.

służBA ZdRoWiA – WięCEJ PiENiędZy, 
lEPsZE ZARZądZANiE

 
Pomorskie, decyzją Ministra Zdrowia, otrzymało dodatkowo 54.6 
mln złotych na trzeci i czwarty kwartał 2017 roku. Pieniądze po-
zwolą skrócić kolejki na zabiegi usuwania zaćmy, wszczepienia 
endoprotez, badania metodą tomografii komputerowej, rezonan-
su magnetycznego, a także przeznaczone zostaną na programy 
lekowe i chemioterapię. Niezależnie od tego zostały przyznane 
pieniądze na inwestycje: na doposażenie w sprzęt Izby Przy-
jęć Szpitala Miejskiego w Miastku – 960 tys. zł, na przebudo-
wę pomieszczeń Szpitala Copernicus w Gdańsku na potrzeby 
Oddziału Udarowego – ok. 3 mln zł, na przebudowę Oddziału 
Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim – ok. 2 mln zł, na 
budowę łącznika z windami w Szpitalu Puckim - 1 037 374 zł. 
Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia PUW, jest zado-
wolony, że nowy system finansowania służby zdrowia pozwo-
li ukrócić konkurencyjność w zabieganiu o środki finansowe 
i umożliwi skuteczną realizację potrzeb zdrowotnych mieszkań-
ców. Zmiana finansowania lecznictwa zamkniętego umożliwia 
swobodę w dysponowaniu środkami przez dyrektorów szpitali. 
Jeśli przykładowo trzeba skrócić kolejkę na operacje wszcze-
pienia endoprotezy a na innym oddziale zostały niewykorzysta-
ne środki finansowe-to dyrektor może te pieniądze przesunąć.

 
NA PółMEtku kAdENCJi RZąd 

MożE się PoCHWAlić ZNAkoMityMi 
WyNikAMi GosPodARCZyMi.

 
Niemal w przeddzień drugiej rocznicy rządu, Główny Urząd 
Statystyczny podał wstępny szacunek wzrostu PKB w trzecim 
kwartale - 4,7 proc. Tak szybko gospodarka nie rosła od sze-
ściu lat. Mimo wielkich transferów socjalnych rządowi udało się 
utrzymać finanse publiczne pod kontrolą.
Wojewoda mówił też o planowanych zmianach gospodarczych 
i infrastrukturalnych. Wymienił takie o wymiarze wojewódzkim 
lub nawet krajowym jak: użeglownienie Wisły, przekop Mierzei 
Wiślanej, Obwodnica Metropolitalna czy budowaS6, oraz lokal-
nym: przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku – ok. 
117,7 mln zł dofinansowania, oraz ok. 11 mln zł – rządowe wspar-
cie budowy mostu w Sobieszewie w 2017 r., w 2016 r. przyznano 
na ten cel 16,6 mln zł.

Pomorskie, decyzją Ministra Zdrowia, otrzymało 
dodatkowo 54.6 mln złotych na trzeci i czwarty 
kwartał 2017 roku. Pieniądze pozwolą skrócić kolej-
ki na zabiegi usuwania zaćmy, wszczepienia endo-
protez, badania metodą tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego, a także przeznaczone 
zostaną na programy lekowe i chemioterapię. 
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Gmina Cedry Wielkie odniosła znaczący sukces podczas XIII 
edycji Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej - zdobyła I miej-
sce wśród gmin wiejskich z terenu całego kraju, jako samorząd 
najlepiej wykorzystujący Fundusze Unijne. 

Kapituła nagrodziła te miasta i gminy, które uzyskały największe 
dochody z funduszy UE oraz podpisały nowe umowy na dotacje 
z funduszy strukturalnych. 
To wielkie wyróżnienie dla  gminy, bo to najważniejszy ranking 
samorządowy, a kapituła przyznająca nagrody składa się z wie-
lu autorytetów m.in. premiera Jerzego Buzka (Przewodniczący), 
redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospolita” Bogusława 
Chrabota, wiceminister finansów Teresę Czerwińską, podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Adama Hamryszczaka, dy-
rektora biura Związku Miast Polskich Andrzeja Porawskiego oraz 
dyrektora biura Związku Gmin Wiejskich RP Pawła Tomczaka. 
Uroczysta gala, na której zostały wręczone nagrody, odbyła się 
dnia 23 listopada br. w Centrum Kultury w Jarocinie.
Gminę Cedry Wielkie reprezentowali: Magda Woźniak - inspektor 
ds. funduszy unijnych oraz Łukasz Żarna - Dyrektor Żuławskiego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Nagrodę z rąk prof. 
Jerzego Buzka odebrała Magda Woźniak – inspektor ds. fundu-
szy unijnych w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich.
- Otrzymane wyróżnienie jest potwierdzeniem, że realizowana od 

lat przez Gminę Cedry Wielkie strategia polegająca na maksy-
malnym wykorzystywaniu w realizowanych projektach środków 
unijnych jest wzorowa. Gmina rokrocznie składa wnioski we 
wszystkich konkursach, które umożliwiają wykonanie inwestycji 
niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia na-
szym mieszkańcom. Bez środków unijnych gro inwestycji infra-
strukturalnych jak również projektów szkoleniowych dla dzieci, 
młodzieży oraz osób starszych nie byłaby możliwa do zrealizo-
wania. Wyróżnienie stanowi dla nas dodatkowy impuls do walki 
o kolejne środki na zrealizowanie zaplanowanych przez naszą 
gminę działań inwestycyjnych – podkreśla Janusz Goliński, wójt 
gminy Cedry Wielkie.

Gmina 
na podium
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rewitalizują 
wsPólnie 

z mieszkańcami
W PRZySZłyM ROKU MiESZKAńCóW WEJHEROWA CZEKA KOLEJNy EtAP 
REWitALiZACJi. tyM RAZEM DOtyCZy ON NiE tyLKO tERENóW MiEJSKiCH, 

ALE tAKżE PRyWAtNyCH POSESJi. A ZAtEM – CZAS NA PODWóRKA!

TEKST: Rafał Korbut| ZDJĘCIA: uM Wejherowo
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Rewitalizacja śródmieścia Wejherowa trwa od lat. Do tej pory dzia-
łania dotyczyły obszarów miejskich, jak ulice, parki, itp. W przy-
szłym roku działania obejmą też nieruchomości należące do 
spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i osób prywatnych. Miasto 
rozpoczyna dwa działania, związane z pracami projektowymi. 

ZAGosPodARuJą PARk

Jeden z projektów to zagospodarowanie Parku Kaszubskiego, 
znajdującego się przy ul. Sobieskiego w pobliżu ul. Kopernika. Jest 
to obszar – jak podkreślają przedstawiciele władz miasta – bardzo 
trudny zarówno technicznie, jak i ze względu na przeszłość tego 
miejsca. Niegdyś był to bowiem cmentarz ewangelicki (zamknięty 
po II wojnie światowej, a następnie zlikwidowany przez ówczesne 
władze)  i pamięć o tym w Wejherowie wciąż trwa. Dlatego te-
mat poddano konsultacjom społecznym, które potrwają do końca 
stycznia 2018 roku. W tym celu przygotowano ankiety, w których 
mieszkańcy mogą zaproponować, jak park ma wyglądać po rewi-
talizacji, co tam powinno się znaleźć, a czego nie powinno być. 
Nad całym projektem, z uwzględnieniem sugestii i uwag mieszkań-
ców, czuwać będą studenci architektury najstarszych roczników, 
uczący się na Politechnice Gdańskiej. Koncepcja zagospodarowa-
nia parku, która powstanie, będzie więc spełniała wszystkie wymogi 
prawne i będzie materiałem do właściwych prac projektowych.

uRok PRZydoMoWyCH oGRódkóW

Drugim z projektów, który miasto zrealizuje w ramach rewitalizacji 
w przyszłym roku, będzie projekt przebudowy ul. Kopernika. Ta 
ulica ma stać się wizytówką miasta, jest bowiem jedną z niewie-
lu, gdzie pomiędzy elewacją budynków a chodnikiem znajduje się 
pas przydomowych ogródków. I właśnie te ogródki w porozumie-
niu z mieszkańcami mają być odnowione, dzięki czemu cała ulica 
odzyska piękno sprzed lat. 
Jeśli do tego dodać, fakt, że niedługo będzie tam zburzony, znaj-
dujący się w bardzo złym stanie technicznym, budynek komu-
nalny, zaś drugi budynek zostanie wyremontowany, to ulica ma 
szansę stać się prawdziwą wizytówką Wejherowa. 

kolEJNE iNWEstyCJE

Oprócz prac projektowych w 2018 roku zrealizowane zostaną in-
westycje, które także wpłyną na poprawę wizerunku miasta. 
I tak w ramach rewitalizacji w lokalu przy ul. Kopernika 22 powsta-
nie Klub Integracji Społecznej. Zagospodarowany zostanie także 
„Park Cedron” (jest to teren pomiędzy ul. 12 Marca i Rzeźnicką, 
w pobliżu ścieżki rowerowej, obecnie nieuporządkowany). Po-
wstanie tam plac zabaw dla dzieci, siłownia i inne elementy małej 
architektury. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja desz-
czowa w ul. Sienkiewicza odprowadzająca deszczówkę z ul. Ko-
pernika, wyremontowany będzie też bardzo uczęszczany „łącz-
nik” wzdłuż bloków pomiędzy ul. Dworcową i Spacerową. Ostatnia 
z zaplanowanych na rok 2018 prac to dokończenie ciągu pieszego 
wzdłuż ul. Sobieskiego (w pobliżu kościoła św. Leona). 
Łącznie wszystkie działania rewitalizacyjne kosztować będą ok. 
20 mln zł, z czego 16 mln to dotacja unijna.

beAtA rutkiewiCz,
 zastępca prezydenta Wejherowa:

Podczas przyszłorocznego etapu rewitalizacji będziemy 
rozmawiać z mieszkańcami i ustalać z nimi, czego 

oczekują i jak chcieliby, aby ich najbliższe otoczenie 
wyglądało. Zintegrowany projekt rewitalizacyjny 

pozwala Miastu środki unijne przeznaczać m.in. na 
rewaloryzację przestrzeni prywatnych zlokalizowanych 

w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji miejskich.  
A zatem teraz przechodzimy od długiego etapu 

przygotowywania dokumentów strategicznych do 
etapu wykonawczego.

krzysztof HildebrAndt, 
prezydent Wejherowa:

- Rok 2018 będzie to rok działań powiązanych 
z naszymi mieszkańcami. Zarówno przestrzenie 

miejskie, jak i te należące do prywatnych właścicieli, 
zyskają nową jakość. Oprócz działań rewitalizacyjnych, 
jakie prowadzimy my – jako miasto – są też działania 
realizowane przez naszych partnerów (spółdzielnia 
i wspólnoty mieszkaniowe). Podpisaliśmy umowy, 

w ramach których 34 nieruchomości zyskają 
nowy wizerunek - będą tam odnowione elewacje, 

zagospodarowane podwórka, lub wykonane zostaną 
obydwa te elementy. 

to będZie 
nowa jaKość

wchodZimy 
na podwórKa



Potencjał turystyczny województwa 
wzrośnie. Będą nowe trasy rowero-
we, szlaki kajakowe i  infrastruktura 
żeglarska na Żuławach oraz Zatoce 
Gdańskiej. 
Umowy na dofinansowanie projektów 
podpisali 1 marszałkowie Mieczysław 
Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard 
Świlski oraz partnerzy 32 projektów.
Całkowita wartość umów wynosi 216 
mln zł, z czego prawie 133 mln zł to 
dotacje unijne (ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014 
-2020. Resztę dokładają samorządy.
Planowane inwestycje wchodzą 
w skład trzech turystycznych przed-
sięwzięć strategicznych samorządu 
województwa pomorskiego: "Pomor-
skie trasy rowerowe o znaczeniu mię-
dzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9","Pomorskie Szlaki Ka-
jakowe"oraz "Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej 
i Zatoki Gdańskiej".
W ramach pierwszego projektu po-
wstaną trasy rowerowe. Pierwsza 
z nich, R-10, łącząca się z trasami 
w innych krajach, prowadzić będzie 
wzdłuż morza, od Ustki przez Łebę, 

Władysławowo, Trójmiasto oraz 
Krynicę Morską, aż do wschodniej 
granicy województwa. Druga droga 
to Wiślana Trasa Rowerowa, która 
jest częścią ścieżki R-9, prowadzącej 
przez Żuławy Gdańskie, Tczew, Gniew 
i Kwidzyn aż po południową granicę 
województwa. 
Zrealizowany zostanie także projekt 
"Pomorskie Szlaki Kajakowe". Te pro-
jekty zrealizują partnerzy wiodący: 
Gdańsk, Kwidzyn, gminy Kościerzy-
na, Stężyca, Kobylnica, Starogard 
Gdański, Karsin, Nowy Dwór Gdański, 
Lipusz, Miastko, Chojnice, Rzeczenica, 
Łęczyce, Sulęczyno i Brusy. 
Żeglarskie Żuławy i Zatoka Gdańska. 
Dofinansowanie będzie dotyczyć rów-
nież turystyki wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskie
- Na Żuławach i Zatoce Gdańskiej 
powstanie nowoczesna infrastruktura 
żeglarska: przystanie, pomosty z tra-
pami i umocnieniami brzegu, drogi 
z miejscami postojowymi, oświetle-
niem hybrydowym i monitoringiem. 
Przystanie żeglarskie połączą sieć 
Pętli Żuławskiej z portami – informuje 
wicemarszałek Wiesław Byczkowski. 
anna Kłos

Unijne pieniądze 
łączą pomorskie gminy
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Mimo zimnej i wietrznej pogody było to 
radosne wydarzenie. Prezydent Miasta 
Gdańska Paweł Adamowicz, w asyście wi-
ceprezydenta Piotra Grzelaka i przewod-
niczącego Rady Miasta Bogdana Oleszka,  
przekazał 1 klucze pierwszym lokatorom 
mieszkań komunalnych wybudowanych 
przy ul. Piotrkowskiej. 
Oddane do użytku 154 mieszkania zostały 
stworzone przez: Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego „Motława”, kierowane 
przez prezesa Tadeusza Mękala, oraz 
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego,  zarządzane przez prezesa 
Zbigniewa Pietrzaka. 
- Zdajemy sobie sprawę z potrzeb 
mieszkaniowych gdańszczan, i bardzo 
aktywnie staramy się im sprostać – mówił 
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.  
Celem, który przyświeca naszym dotych-
czasowym, jak i przyszłym działaniom, 
jest zwiększenie dostępu do mieszkań dla 
osób potrzebujących wsparcia. 
Obie inwestycje zlokalizowane są przy ul. 
Piotrkowskiej na Ujeścisku. Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego „Motława” 
Sp. z o.o. w listopadzie 2017 r. zakończyło 
budowę 2 budynków wielorodzinnych 
ze 110 mieszkaniami o powierzchni użyt-
kowej mieszkań prawie 5 tys. m2 i 30 
garażami. Budynki zostały zrealizowane 
w systemie „pod klucz” i wyposażone 
w windy. Znajdują się tam mieszkania jed-
no-, dwu- i trzypokojowe. Koszt inwestycji 
wyniósł około 15,9 mln zł, z czego 14,3 mln 
zł to wkład gminy Miasto Gdańsk. Nato-
miast 7,152 mln zł to kwota bezzwrotnego 
wsparcia z Funduszu Dopłat.
Druga inwestycja oddana do użytku 
została wzniesiona przez Gdańskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. przy ul. Piotrkowskiej 45 i 47, czyli 
po drugiej stronie ulicy. To dwa budynki 
po 22 mieszkania liczące od dwóch do 
czterech pokoi. anna Kłos

154 mieszkania 
dla gdańszczan
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W CHMiELNiE SPOtKALi Się LEśNiCy i SAMORZąDOWCy.

O leśno-
samOrządOwych 

problemach

TEKST: Aleksandra damps | ZDJĘCIA: pexels.com / Aleksandra damps

Na zaproszenie Związku Gmin Pomorskich oraz Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Gdańsku w Ośrodku „Wichrowe 
Wzgórze” w Chmielnie zebrali się przedstawiciele wielu instytu-
cji, gmin i miast. IV konferencja pn. „Samorządy i lasy państwowe 
w rozwoju województwa pomorskiego” cieszyła się dużą frekwen-
cją. Wśród zaproszonych gości znalazły się takie osobistości jak: 
Adam Kwiatkowski - Dyrektor RDLP w Gdańsku, Mariusz Łuczyk 

- Wicewojewoda pomorski,  Edyta Witka-Jeżewska - Pomorski 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Mariusz Orzechow-
ski - zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Olsztynie oraz Krzysztof Dymkowski - Komendant Wo-
jewódzki Państwowej Straży Łowieckiej. Wszystkich zebranych 
przywitał organizator i prowadzący konferencję Błażej Konkol, 
Prezes Związku Gmin Pomorskich.
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- Współpraca między samorządami a leśni-
kami trwa już kilka lat i układa się bardzo 
dobrze. Nasze działania nabrały konkret-
nego wymiaru - wymiana doświadczeń 
i wspólnych rozwiązań. Cieszę się, że je-
steśmy tu dziś razem. W końcu obie strony 
pracują dla tego samego społeczeństwa - 
mówił Błażej Konkol, Prezes ZGP.
W plan konferencji wpisał się m.in. temat 
o sporządzaniu planów zagospodarowa-
nia przestrzennego w gminach. Chodziło 
tu przede wszystkim o omówienie ścisłej 
współpracy między leśnikami a samorzą-
dowcami. Wystąpił nadleśniczy Maciej 
Kostka z Nadleśnictwa Lipusz. Zapowie-
dział, że organizowane będzie spotkanie 
dotyczące skutków nawałnic i możliwej 
pomocy finansowej dla właścicieli lasów. 
Następnie omówiono: rozwój sieci infra-
struktury szerokopasmowej, problemy 
z udostępnianiem lasu, kryzys gospodar-
ki łowieckiej i system szybkiego ostrze-
gania o złej pogodzie.
- Rozmawiamy dziś o sprawach, które do-
tyczą nas wszystkich - leśników i samo-
rządowców, a zarazem lokalną społecz-
ność. Zanim uczestnicy zebrania zaczną 
swoje prezentacje, chciałbym z góry po-
prosić przedstawicieli samorządów o roz-
pragowanie dzisiejszych tematów wśród 
mieszkańców - dodaje Adam Kwiatkow-
ski, Dyrektor RDLP w Gdańsku.
Jako pierwszy wystąpił Zbigniew Popław-
ski z RDLP w Gdańsku. Przedstawił za-

grożenia i problemy związane z udostęp-
nianianiem lasu. Okazuje się, że społecz-
ność nie korzysta z dróg leśnych zgodnie 
z prawem, tym samym doprowadzając je 
do niszczenia i stwarzając zagrożenie. 
Najczęściej z nieprzeznaczonych do re-
kreacji szlaków korzystają zwolennicy 
jazdy konnej. Dużo bardziej szkodliwe dla 
lasu są jednak osoby jeżdżące quadami. 
- Uprawiający tego typu sporty za-
pominają, że drogi leśne zazwyczaj 
przeznaczone są dla maszyn. Pewnego 
dnia jadąc leśnym szlakiem mogą stać 
się uczestnikami przykrego wypadku. 
Tylko działając we współpracy z samo-
rządmi możemy uświadomić ludzi i wy-
eliminować takie zachowania - mówi 
Zbigniew Popławski.
W celu jeszcze lepszej współpracy nadle-
śnictw z samorządami, RDLP w Gdańsku 
opracowało zasady udostępniania grun-
tów lasów państwowych dla turystów.

CZEGo NiE WolNo RoBić W lEsiE?

Nie należy wchodzić w roślinność osiągającą do 
4 m wysokości. Zakazane jest wchodzenie na 
powierzchnie doświadczalne oraz tereny drze-
wostanów nasiennych. Nie wolno również prze-
bywać w miejscach oznakowanych zagrożeniem 
pożarowym bądź innym. Jeśli w lesie trwają prace 
gospodarcze, nie można wchodzić na ich teren.

o ZłEJ PoGodZiE NA BiEżąCo

Podczas konferencji ponownie wrócono do tema-
tu pamiętnej nawałnicy z dnia 11 sierpnia. Na te-
renie samej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Gdańsku zniszczonych zostało ponad 10 
tys. ha lasu. Pracy nad poprawą drzewostanu jest 
tyle, że zatrudniono do niej pracowników z Nie-
miec, Czech oraz Litwy. 
Dlatego właśnie jednym z punktów zebrania było 
omówienie przez Krzysztofa Malickiego ze Spółki 
EXCENTO systemu szybkiego ostrzegania o za-
grożeniach pogodowych na Pomorzu (w ramach 
projektu e-pionier). Dzięki systemowi mieszakń-
cy mogliby odczytać dokładniejsze prognozy 
meteorologiczne i hydrologiczne. Te informacje 
miałyby też trafiać do do Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. GosPodARkA łoWiECkA

W kRyZysiE

Roman Wasilewski z RDLP 
w Gdańsku omówił sytuację, 
w jakiej znajduje się łowiectwo. 
Jak twierdzi, przyczyną kryzy-
su w gospodarce łowieckiej 
jest brak akceptacji łowiectwa 
oraz negowanie zabijania zwie-
rząt bez względu na to, jakich 
gatunków to dotyczy. Między 
innymi właśnie to przyczyniło 
się do nadmiernych stanów li-
czebności zwierzyny. W lasach 
zwiększyła się ilość saren, dzi-
ków, a nawet wilków. W 2014 
roku liczbę wilków oszacowa-
no na 28 sztuk. Dwa lata póź-
niej było ich już 60. 
Związek Gmin Pomorskich 
oraz Regionalna Dyrekcja La-
sów Państwowych w Gdańsku 
zaprosili do ścisłej współpracy 
przedstawicieli gmin i miast.
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zdjęcie: Mirosław Gawroński

Polska Organizacja Turystyczna uznała, 
że Europejskie Centrum Solidarności 
jest Najlepszym Produktem Turystycz-
nym 2017 roku
– Cieszy nas ta nagroda, kolejne wyróż-
nienie jakości naszej instytucji – mówił 
podczas uroczystej gali konkursu Basil 
Kerski, dyrektor ECS. - Certyfikaty, 
nazywane turystycznym Oskarem, 
nagradzają atrakcje turystyczne na 
skalę międzynarodową, które powinien 
zobaczyć każdy Polak i każdy Europej-
czyk. W zeszłym roku gratulowaliśmy 
przyznania certyfikatu Gdańskiemu 
Teatrowi Szekspirowskiemu, a dziś 
nagroda dla Europejskiego Centrum 
Solidarności potwierdza, jak atrakcyjny 
turystycznie jest Gdańsk.
Certyfikat Polskiej Organizacji Tury-
stycznej jest kolejną prestiżową nagro-
dą przyznaną Europejskiemu Centrum 
Solidarności. W 2016 roku ECS zostało 
wyróżnione Nagrodą Muzealną Rady 
Europy, a rok wcześniej Znakiem Dzie-
dzictwa Europejskiego. Zwyciężyło rów-
nież w konkursach Top Inwestycje 2015 
i Sztorm za Inwestycję Roku 2015.

ECS 
z turystycznym 
Oskarem

Do muzeum, zoo czy na mecz Lechii – z Kartą 
Mieszkańca dostęp do oferty gdańskich instytucji 
będzie tańszy i prostszy.

Gdańsk zamierza zainteresować jak największa 
liczbę osób samym miastem i szeroką ofertą 
instytucji miejskich. Stąd pomysł wprowa-
dzenia Karty Mieszkańca, która upoważnia 
do szeregu ulg oraz bezpłatnego odwiedze-

nia obiektów kultury, sportu i rekreacji. 
- Chcemy pokazać mieszkań-

com, jak nasze miasto 
zmieniło się w ciągu 

ostatniej dekady – wyjaśnia Paweł Adamowicz, 
prezydent Gdańska. - Zaprosić ich do odwie-
dzenia miejsc, które budują naszą miejską 
tożsamość. Dzięki takiej możliwości każda 
gdańszczanka i każdy gdańszczanin może 
odkryć popularne miejsca dla siebie, a potem 
regularnie do nich wracać wraz ze swoją ro-
dziną czy znajomymi. Każdy z nas może być 
ambasadorem Gdańska.
Karta Mieszkańca powstała na bazie dotychczaso-
wego systemu Karty Turysty. Podobne karty lojal-
nościowe działają też w innych miastach.

Karta dla mieszkańca

W Gdańsku oficjalnie otwarto po rewitali-
zacji Park Oruński. Były fajerwerki, odpa-
lenie choinki i oficjalne przecięcie wstęgi.
W ramach ostatniego, trzeciego etapu 
modernizacji Parku Oruńskiego powstał 
amfiteatr, wyremontowana została wo-
zownia, a cały teren oświetlono i wypo-
sażono w monitoring. Dodatkowo wyko-
nano nawierzchnię boiska do gry w bulle. 
Nadto prace obejmowały budowę sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospo-

To było 
otwarcie!

darowanie terenu w zakresie zieleni, 
ścieżek oraz montaż ławek i koszy 
na śmieci. Roboty prowadzono 
w okresie od października 2016 roku 
do listopada 2017 roku. Ich koszt 
wyniósł około 6,6 mln zł.
W uroczystości symbolicznego 
otwarcia Parku Oruńskiego po 
rewitalizacji uczestniczył m.in. 
prezydent Paweł Adamowicz. Pod 
altaną odbył się koncert scholi 
Parafii Świętego Jana Bosko 
w Gdańsku-Oruni.
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Skwer Kościuszki najważniejszym 
punktem na lekkoatletycznej mapie 
świata? Dokładnie tak! 
W marcu 2020 roku Gdynia będzie go-
spodarzem mistrzostw świata w pół-
maratonie – taką decyzję podjęła Rada 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) 
podczas posiedzenia w Monako.  
- To nasz wielki sukces. Nasz, czyli 
tysięcy biegaczy regularnie spotyka-
jących się na gdyńskich trasach – za-
pewnia Wojciech Szczurek, prezydent 

Gdyni. -  Energia, zapał i uśmiech, 
z którymi nierozerwalnie kojarzone 
są bieganie i Gdynia to bardzo mocne 
argumenty. Wierzę, że miały one duży 
wpływ na decyzję o przyznaniu nasze-
mu miastu organizacji mistrzostw.
Mistrzostwa świata w półmaratonie 
organizowane są od 1992 roku i od-
bywają się co dwa lata. W zawodach 
startuje absolutna światowa czołów-
ka biegaczy, jednak tę samą trasę 
co profesjonaliści pokonują również 
amatorzy.

gdynia 2020

W Gdyni jest najniższe stężenie pyłów – 
wynika z rankingu Polskiego Raportu Smo-
gowego, który został stworzony na podsta-
wie danych dotyczących zanieczyszczeń 
powietrza zebranych w 2016 roku przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Gdynia uplasowała się na pierwszym miej-
scu wśród miast o najniższym stężeniu 
pyłu drobnego PM10, czyli pyłu o średnicy 
ziaren do 10 mikrometrów - µm. Na drugim 
miejscu znalazł się Sopot (16,7 µg /m3), 
a trzecim Szklarska Poręba (18,3 µg /m3). 
W raporcie znalazły się tylko te miejscowo-
ści, w których można było sprawdzić stan 
powietrza za pomocą stacji pomiarowej.
Średnia roczna wartość stężenia pyłu 
drobnego PM10 w Gdyni wynosi 15,4 mi-
krogramów na metr sześcienny, gdzie war-
tość dopuszczalna to 40 µg/m3. Według 
norm stężenie PM10 może być wyższe 
niż 50 µg/ m3 przez maksymalnie 35 dni 
w ciągu roku. Takich dni w ubiegłym roku 
w Gdyni było 5.

Tu się 
oddycha!

Gdynia Stadion i Gdynia Kar-
winy to dwa nowe przystanki 
Pomorskiej Kolei Metropolital-
nej. Mają one przyczynić się nie 
tylko do usprawnienia komuni-
kacji w mieście, ale i na terenie 
całego regionu. 
Przystanki Gdynia Stadion 
i Gdynia Karwiny mają dwa jed-
nokrawędziowe perony o dłu-
gości ponad 160 metrów. Obie 
stacje są utrzymane w jedna-
kowym standardzie z zacho-
waniem charakterystycznej dla 
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej 
czerwonej konstrukcji zada-
szenia wejść zwanej „czerwoną 
wstążką”. Ich oprawa graficzna 
podkreśla jednak charakter 
gdyńskich stacji. Elementy 
zdobnicze na przystanku 
Gdynia Stadion nawiązują do 
dyscyplin sportowych uprawia-
nych na obiektach Gdyńskiego 
Forum Sportu, sąsiadującego 
z koleją. W przypadku Karwin, 
grafika odnosi się do kolejowej 
tradycji i historii linii 201, przy 
której zbudowany jest przy-
stanek PKM. Stąd wiatę zdobi 
wizerunek zabytkowej lokomo-
tywy i szynobusu, jakim obecnie 
mieszkańcy podróżują z Gdyni 
do Gdańska i na Kaszuby. Koszt 
budowy obu przystanków wy-
niósł 25,5 mln złotych.

Wsiadać 
proszę!
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Sopot postanowił dać dobry przykład. W naj-
bliższym czasie miasto zlikwiduje sześć wielko-
formatowych tablic promocyjnych. To jeden z 
efektów prac nad uchwałą krajobrazową, która 
ma porządkować zasady i warunki umieszczania 
w przestrzeni kurortu elementów małej architek-
tury, ogrodzeń, czy też reklam. 
– Od wielu lat, również z sopockimi przedsiębior-
cami, pracujemy nad estetyką miasta – zapewnia 
Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, plastyk miej-
ski. – Sopockie ogródki gastronomiczne wyglądają 
spójnie, estetycznie i posiadają stonowaną kolory-
stykę. Do tej pory współpraca z plastykiem miej-
skim była dobrą wolą podmiotów gospodarczych. 
Dzięki uchwale krajobrazowej zyskujemy nowe 
narzędzia do egzekwowania ładu przestrzennego.
Uchwała krajobrazowa ma zostać poddana pod 
głosowanie na początku przyszłego roku. - Jej 
podjęcie pozwoli na jeszcze większe uporządkowa-
nie przestrzeni w mieście, a przede wszystkim na 
usunięcie reklam wielkopowierzchniowych i płacht 
banerowych, szczególnie z centrum – wyjaśnia 
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Miasto bez 
billboardów?

Sopot wyprzedził Warszawę, Zako-
pane, czy też Wrocław. W rankingu 
warunków mieszkaniowych popular-
ny kurort zajął pierwsze miejsce. 
Główny Urząd Statystyczny opubli-
kował dane o liczbie i powierzchni 
mieszkań w miastach liczących 
ponad 20 tys. mieszkańców. Na pod-
stawie powyższych informacji portal 
RynekPierwotny.pl przygotował 
kolejną edycję rankingu, na którego 
szczycie ponownie znalazł się Sopot.
Jak zwracają uwagę autorzy rankin-

gu, takie miasta jak Sopot, Zako-
pane, Kołobrzeg czy Świnoujście 
wysoką pozycję zawdzięczają 
dużej liczbie kwater dla turystów. 
W przypadku Warszawy, Wrocławia 
oraz Poznania spore znaczenie 
mają mieszkania kupowane z my-
ślą o wynajmie. Z kolei Józefów, 
Piaseczno oraz Marki to lokalizacje 
często wybierane przez zamoż-
nych warszawiaków, którzy mogą 
sobie pozwolić na zakup lub budo-
wę dużego lokum.

Tu mieszka 
się najlepiej

Nowa zieleń i ścieżki spacerowe, odkrycie 
Potoku Grodowego, przestrzeń do ekspozycji 
sztuki, pole do gry w boule, estetyczna mała 
architektura, a także przebudowy system od-
prowadzania wód opadowych – to tylko nie-
które zmiany, jakie w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy przejdzie Park Północny w Sopocie. 
W sąsiedztwie parku, przy ul. Goyki 1-3, znaj-

duje się zabytkowy zespół willowo-parkowy. Miasto zdecydowało 
o adaptacji powyższych budynków na nowoczesną bibliotekę dla 
dzieci oraz Artinkubator, czyli przestrzeń dla młodych sopockich 
artystów. Planowana rewitalizacja Parku Północnego realizowana 
będzie w ścisłym związku z tym projektem. 
Teren Parku Północnego i jego otoczenie to obszary bardzo 
cenne przyrodniczo. Dlatego miasto zdecydowało, aby w ramach 
większego projektu związanego z przebudową układu drogowego 
i miejskiego systemu odprowadzania wód opadowych przebudo-
wać też koryto Potoku Grodowego oraz dojście do użytku ekolo-
gicznego Wąwozy Grodowe.

Zielona 
rewolucja
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W nowym miejscu, na nowym stanowi-
sku. Czy to dla Pana jest duża zmiana?

- Dla mnie to nie jest zupełnie nowe miej-
sce, przez trzy kadencje byłem radnym 
Gminy Krokowa. Pełniłem funkcję człon-
ka zarządu i przewodniczącego Rady 
Gminy Krokowa, a jeszcze wcześniej 
przewodniczącego Komitetu Obywatel-
skiego „Solidarność”, pracowałem jako 
nauczyciel historii, a później jako dy-
rektor szkoły. Dodatkowo w gminie Kor-
kowa byłem działaczem związkowym, 
przewodniczącym Komisji Zakładowej 
Pracowników Oświaty i Wychowania 
NZSS „Solidarności”. Później trafiłem 
do struktur Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. Na początku praco-
wałem w Pucku, potem w Gdańsku. Gdy 
już pracowałem w stolicy województwa 
pomorskiego, to z sukcesem wystarto-
wałem do sejmiku, gdzie działałem przez 
trzy kadencje. Ostatnio pracowałem  w 
Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. 
Teraz ponownie wróciłem do pracy na 
rzecz mieszkańców gminy Krokowa. 
Wracając jednak do Pani pytania, jest to 
dla mnie spora zmiana i niemałe wyzwa-
nie, ale wierzę, że temu podołam. Do tej 
pory sprawdzałem się w pracy na rzecz 
mieszkańców województwa pomorskie-
go, a dodatkowo mam doświadczenie w 
zarządzaniu. 

Przez te kilka tygodni, w trakcie których 
zarządza Pan Gminą, udało się Panu za-
poznać wyłącznie z tym, co jest tutaj 
do zrobienia? Czy może podjął już Pan 
konkretne decyzje, zrealizował pewne 
zadania?

- Dosyć szybko zapoznałem się z tym jak 
działa Urząd, nie stanowiło to dla mnie 
większego problemu, bo w przeszłości 
kierowałam zakładem, w którym praco-
wało 140 osób.  Jedną z pierwszych rze-
czy, które zrobiłem, to zapoznałem się ze 
stanem finansów. Jak sobie zdałem spra-

wę z tego, jakie jest nasze zadłużenie, ile 
zadań koniecznych do realizacji nie jest 
dopiętych pod względem finansowym, to 
postanowiłem, że zrobię wszystko, aby 
pozyskać środki finansowe z zewnątrz 
i do tego teraz dążę. Rozmawiałem już 
w tej sprawie z przedstawicielami wielu 
instytucji. 

Plan na najbliższy czas. Co zamierza Pan 
zrobić, na czym chce się Pan skupić?

- Radni zdecydowali, że w styczniu prze-
prowadzone zostaną przedterminowe 
wybory.  Niewiele mam czasu, aby móc 
się wykazać, ale będę robił wszystko, aby 
przyczynić się do poprawy sytuacji gmi-
ny. Będę zabiegał o to, aby przedsięwzię-
cia, które zamierzamy realizować, były 
w jak największym stopniu dotowane ze 
środków zewnętrznych. Chciałbym rów-
nież, aby gmina była bardziej przyjazna 
dla mieszkańców, otwarta na petentów. 

są plany, zamierzenia. Czy to oznacza, 
że będzie Pan brał udział w zbliżających 
się wielkimi krokami wyborach?

- Tak. Będę startował w wyborach. 
Bardzo chciałbym się wykazać, ale to 
wszystko zależy od mieszkańców, bo to 
oni niebawem zdecydują, kto będzie za-
rządzał gminą.

Praca pracą, a czym zajmuje się Pan po 
godzinach?

- Po godzinach obecnie zajmuje się pra-
cą, bo od kiedy objąłem obowiązki wójta 
gminy Krokowa, to nie mam czasu wolne-
go. Wcześniej było inaczej, zwłaszcza że 
jestem człowiekiem wielu pasji. Jestem 
członkiem Bractwa Rycerskiego Spod 
Nordowej Gwiazdy, działaczem katolic-
kim. Dodatkowo wraz z żoną działam w 
Stowarzyszeniu Rodzina Piaśnicka. Ta 
działalność jest bardzo czasochłonna, 
ale to, co robimy, sprawia nam mnóstwo 
satysfakcji.

Jest pełen pomysłów, pasji i zapału do pracy.  Adam Śliwicki 
pełni obowiązki wójta Gminy Krokowa. Nas zapewnia, 
że mieszkańcy na pewno się na nim nie zawiodą. 

PODOłAM 
WSZElkIM 
WYZWANIOM
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Spotkanie, które zorganizowano na po-
czątku grudnia w Urzędzie Miasta Mal-
borka miało charakter otwarty-w dysku-
sji, oprócz samorządowców, wzięli udział 
także lokalni przedsiębiorcy, dyrektorzy  
szkół, przedstawiciele miejskich instytu-
cji i mieszkańcy. Gospodarzem spotka-
nia Rady był Jan Tadeusz Wilk - zastęp-
ca burmistrza Malborka oraz Zbigniew 
Charmułowicz -  doradca burmistrza ds. 
współpracy z przedsiębiorcami, dyskusję 
moderował przewodniczący Rady Gospo-
darczej- Jarosław Filipczak.
Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Malbor-
ka na lata 2017-2023 "Malbork na plus".
- Na obszarze rewitalizacji znajduje się 1141 
firm spośród, 4 771 działających w Malbor-
ku. Najwięcej, 218 przedsiębiorstw, znajduje 
się przy ul. Sienkiewicza. Blisko 99% zare-
jestrowanych działalności gospodarczych 
na obszarze rewitalizacji Malborka stano-
wią mikro firmy zatrudniające do 9 pracow-
ników – podkreślała Ewelina Tałałaj- miej-

ski konserwator zabytków w Malborku. 
Prelegentka zaznaczała, że chociaż śród-
mieście Malborka jest jedną z kluczowych 
części miasta z punktu widzenia możliwo-
ści rozwoju gospodarczego, to wzmoc-
nienie jego funkcji gospodarczych może 
przyczynić się do rozwiązania szeregu 
problemów społecznych  i przestrzennych 
tego obszaru. Jednym z celów wspomnia-
nej rewitalizacji ma być próba zatrzymania 
w mieście turystów, którzy odwiedzają Za-
mek Krzyżacki,  gdyż dotychczas ich "kon-
takt z miastem” najczęściej sprowadza się 
do przejścia na parking.
- Do rzadkości należy pozostanie w Mal-
borku na kolejny dzień –zaznaczyła Ewe-
lina Tałałaj.

Ważną częścią rewitalizacji ma być pro-
jekt stworzenia Rozproszonego Inkuba-
tora Przedsiębiorczości. W jego ramach 
zaplanowano m.in. udostępnianie pusto-
stanów osobom młodym, firmom, a nawet 
podmiotom ekonomii społecznej. Celem 

działań jest zwiększenie liczby podmiotów 
gospodarczych małych i średnich przed-
siębiorstw, budowa spółdzielni socjalnych, 
budowa start-upów i biur coworkingo-
wych. W ramach spotkania omówiono 
także temat reklam, a konkretnie potrzebę 
ich ograniczania na miejskich budynkach, 
aby w ten sposób zadbać o odpowiedni 
i spójny wizerunek miasta.
 
Dyskusję zamknął temat kształcenia za-
wodowego i potrzeby jego dostosowania 
do lokalnego rynku pracy. Uczestnicy 
spotkania sugerowali, że osoby bezro-
botne, zarejestrowane w PUP w Malbork 
mogą być receptą na coraz większy pro-
blem braku pracowników na lokalnym 
rynku pracy. Joanny Reszka, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku 
tłumaczyła natomiast, że osoby bezrobot-
ne nie posiadają kwalifikacji i umiejętności 
pożądanych przez pracodawców, poinfor-
mowano  także, że w mieście rośnie liczba 
osób bezrobotnych.

Spotkanie 
Malborskiej 

raDy 
gospoDarczej

KSZtAłCENiE ZAWODOWE i JEGO DOStOSOWANiE DO LOKALNEGO RyNKU PRACy, 
REWitALiZACJA MiAStA i POMySły NA PRZyCiąGNięCiE tURyStóW. tO SPRAWy, KtóRE 

PORUSZONO PODCZAS OtWARtEGO SPOtKANiA RADy GOSPODARCZEJ MALBORKA.

TEKST: Grzegorz Bryszewski| ZDJĘCIA: Rafał Laskowski / UM Malbork

nA zdJĘCIu, Od LeWeJ: 
MArzenA ŚWIerCz, 
FOreST FABrYKA OKIen PCV I ALu 
W MALBOrKu; 
BeATA rYCHCIK, 
STudIO SOCJOeduKACJI 
W MALBOrKu; 
JAn STAWICKI,
dYreKTOr SP3 W MALBOrKufo
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nA zdJĘCIu, Od LeWeJ: JAn TAdeuSz WILK, zASTĘPCA BurMISTrzA MIASTA MALBOrKA; JArOSłAW FILIPCzAK 
PrzeWOdnICząCY rAdY GOSPOdArCzeJ PrzY BurMISTrzu MIASTA MALBOrKA I zBIGnIeW CHArMułOWICz 
dOrAdCA BurMISTrzA d/S WSPółPrACY z PrzedSIĘBIOrCAMI.

nA zdJĘCIu, Od LeWeJ:AndrzeJ WOLAnIn PIeKArnIA KOSzYKOWA W MALBOrKu, edWArd MACIąG OVAL SP. z O.O; JArOSłAW BułA ALeGre LOGISTIC SP. z O.O.; 
BenedYKT łAńCuCKI AGrO - ArTIM eLeWATOrY SP. z O.O.; BOGuSłAW SKrzYnIArz, PrACOdAWCY POMOrzA, OddzIAł MALBOrK
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mieście Malborka jest jedną z kluczowych 
części miasta z punktu widzenia możliwo-
ści rozwoju gospodarczego, to wzmoc-
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do przejścia na parking.
- Do rzadkości należy pozostanie w Mal-
borku na kolejny dzień –zaznaczyła Ewe-
lina Tałałaj.
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tora Przedsiębiorczości. W jego ramach 
zaplanowano m.in. udostępnianie pusto-
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działań jest zwiększenie liczby podmiotów 
gospodarczych małych i średnich przed-
siębiorstw, budowa spółdzielni socjalnych, 
budowa start-upów i biur coworkingo-
wych. W ramach spotkania omówiono 
także temat reklam, a konkretnie potrzebę 
ich ograniczania na miejskich budynkach, 
aby w ten sposób zadbać o odpowiedni 
i spójny wizerunek miasta.
 
Dyskusję zamknął temat kształcenia za-
wodowego i potrzeby jego dostosowania 
do lokalnego rynku pracy. Uczestnicy 
spotkania sugerowali, że osoby bezro-
botne, zarejestrowane w PUP w Malbork 
mogą być receptą na coraz większy pro-
blem braku pracowników na lokalnym 
rynku pracy. Joanny Reszka, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku 
tłumaczyła natomiast, że osoby bezrobot-
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stawiają 
na przedsiębiorczość

tARGi EDUKACJi i PRACy, WyKłADy, WARSZtAty, SPOtKANiA Z PRZEDStAWiCiELAMi śWiAtA 
BiZNESU, KONWENt SAMORZąDOWy – tE i WiELE iNNyCH WyDARZEń ODByłO Się W POWiECiE 

WEJHEROWSKiM W RAMACH śWiAtOWEGO tyGODNiA PRZEDSięBiORCZOśCi. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: powiat wejherowski
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Powiat wejherowski od lat współpracu-
je z przedsiębiorcami, kładzie też duży 
nacisk na edukowanie młodych ludzi 
w tematach związanych z biznesem. 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, po-
dobnie jak w roku ubiegłym, przyłączy-
ło się zatem do Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości, stając się oficjal-
nym partnerem tej inicjatywy. W ramach 
tego wydarzenia, skierowanego przede 
wszystkim do młodzieży ponadgimna-
zjalnej z terenu powiatu wejherowskie-
go, odbył się szereg wykładów, warsz-
tatów tematycznych, spotkań z przed-
siębiorcami oraz zorganizowano zajęcia 
praktyczne z zakresu zakładania i pro-
wadzenia własnego biznesu.
Wykład inauguracyjny zatytułowany 
„Przedsiębiorczość, innowacyjność, start
-up – zaklęcia, słowa-klucze czy priory-
tety?” w auli Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Wejherowie wygłosił 
wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdyni Zygmunt Żmuda Trzebiatowski. 
Wysłuchali go m.in. uczniowie powiato-
wych szkół ponadgimnazjalnych. 
W siedzibie starostwa odbył się także 
Konwent Samorządowy Powiatu Wejhe-
rowskiego. W trakcie spotkania omawia-
ne były narzędzia i instrumenty rynku 
pracy wspierające prowadzenie biznesu, 
ze szczególnym uwzględnieniem proce-
dur zatrudniania pracowników z zagrani-

cy. Podczas wydarzenia omawiane były 
także planowane działania samorządów 
w zakresie wspierania, promowania i roz-
woju lokalnej przedsiębiorczości.
W Konwencie, oprócz przedstawicieli 
władz powiatu i włodarzy gmin wzięli 
udział zaproszeni przedsiębiorcy, or-
ganizacje przedsiębiorców, przedsta-
wiciele Powiatowego Urzędu Pracy 
i Straży Granicznej.
Przez cały tydzień w powiecie wejhe-
rowskim odbywał się szereg imprez 
promujących przedsiębiorczość, które 
organizowane były wspólnie z part-
nerami zewnętrznymi: organizacjami 
przedsiębiorców i pracodawców, insty-
tucjami państwowymi i samorządowy-
mi, uczelniami wyższymi, firmami oraz 
instytucjami wspierania biznesu. 
Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi odbyły się Targi 
Edukacji i Pracy pod hasłem „Czas na 
karierę”. Wydarzenie skierowane było do 
uczniów powiatowych szkół ponadgim-
nazjalnych. Młodzież odwiedzająca targi 
mogła wybierać z bogatej oferty zapre-
zentowanej na blisko 30 stanowiskach. 
Uczniowie mogli zapoznać się z propo-
zycją placówek edukacyjnych i szkole-
niowych, w tym uczelni wyższych, szkół 
policealnych, lokalnych stowarzyszeń 
działających na rzecz młodzieży, Powia-
towego Urzędu oraz zakładów pracy.

gAbrielA lisius,
starosta wejherowski:

– Wydarzenia Powiatowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości 
co roku kierujemy głównie 

do młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu wejherowskiego. 
Chcemy, aby uczniowie mieli 
możliwość bezpośredniego 

kontaktu i rozmowy z lokalnymi 
przedsiębiorcami, którzy 

podzielą się z nimi swoją wiedzą 
i doświadczeniem w działalności 

biznesowej. 



Szemud od lat znany jest jako ambasador kultury 
kaszubskiej. Mieszkańcami tej malowniczej gmi-
ny wiejskiej, położonej na Pojezierzu Kaszubskim, 
w pasie wzgórz morenowych, w środkowo – północ-
nej części województwa pomorskiego, w powiecie 
wejherowskim są rdzenni Kaszubi, od wielu pokoleń 
mieszkający na tej lesockiej ziemi, podtrzymujący 
swe tradycje, kulturę i własny regionalny język. 
Gmina od pewnego czasu jest na dobrej ścieżce 
szybkiego i skutecznego rozwoju gospodarczego.  
Priorytety to rozbudowa i przebudowa dróg w tym 

utwardzenie dróg gminnych przy współinicjatywie 
mieszkańców, poprawa i rozwój komunikacji, infra-
struktury technicznej i ochrona środowiska, w tym 
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, oraz mo-
dernizacja bazy oświatowej i sportowej.
Organizowane od lat inwestycje w zakresie infra-
struktury w pozytywny sposób wpływają na stan-
dard życia i zachęcają do zamieszkania.
Gmina szemud - pełna pomysłów, otwarta na 
inwestycje i turystykę - zaprasza do współpra-
cy i odwiedzania!

Gmina Przyjazna 
dla wszystkich

TEKST: Rafał Korbut  | ZDJĘCIA: archiwum GM. Szemud

POłąCZENiE tRADyCJi Z NOWOCZESNOśCią, SZACUNEK DLA DOROBKU 
PRZODKóW i JEDNOCZEśNiE StAWiANiE NA NOWOCZESNOść i DyNAMiCZNy 

ROZWóJ – tAK W SKRóCiE MOżNA PODSUMOWAć GMiNę SZEMUD.
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WARto ZoBACZyć:

Gminna Izba Regionalna im. REMUSA w Łebnie•	
Izba Pamięci Jana Piepki w Łebnie•	
Monaster Najświętszej Dziewicy na Pustyni w Grabowcu•	
Neogotycki kościół św. Wojciecha w Kielnie•	
Liczne pomniki pamięci•	

iNFRAstRuktuRA sPoRtoWA:
nowoczesna, nowa  hala sportowa w Bojanie•	
hala widowiskowo-sportowa w Szemudzie•	
sale gimnastyczne w Łebnie i Dobrzewinie•	
„Orlik” w Szemudzie•	
nowe boiska w Bojanie i Kielnie•	

WARto WiEdZiEć:
Gmina podjęła działania w zakresie pozyskiwania inwe-•	
storów w związku z planowanym rozpoczęciem w 2019 r 
budowy trasy ekspresowej S6, która na skróconym od-
cinku Bożepole-obwodnica Trójmiasta przebiegać bę-
dzie przez Gminę Szemud wraz dwoma węzłami w Sze-
mudzie i w Koleczkowie oraz MOP (miejscem obsługi 
podróżnych w Kamieniu). 
W Gminie od lat z sukcesem organizuje się takie przed-•	
sięwzięcia kulturalno-sportowe jak: plenery rzeźbiarskie 
i malarskie, przeglądy małych form teatralnych, Pomor-
ski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej, Fe-
stiwal Pieśni Wielkopostnych, Dożynki, Dzień Seniora, 
turnieje i rozgrywki m.in. gry w karty Baśka i Lësa, które 
przyciągają zainteresowanych z całego kraju. 
Miłośnicy przyrody mogą obserwować przyrodę nie tyl-•	
ko na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, lecz 
również na obszarze Natura 2000 w Gminie Szemud. 
Podczas spacerów po okolicznych lasach można spo-•	
tkać sarny, dziki, wiewiórki, zające a czasem nawet czar-
ne żurawie. 
Gmina Szemud to raj dla myśliwych (najlepiej tych •	
z aparatem fotograficznym), wędkarzy, grzybiarzy oraz 
wszystkich tych, którzy kochają ciszę, spokój i natural-
ne piękno przyrody.

GMiNA sZEMud 
– tu WARto iNWEstoWAć

Gmina Szemud bezpośrednio  graniczy z Gdynią 
i aglomeracją trójmiejską. Prężnie rozwija się tu sektor 
usługowo-produkcyjny, który koncentruje się głównie 
w pasie drogi Chwaszczyno - Wejherowo. Na terenie 
Gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, na-
tomiast kilkadziesiąt firm reprezentuje różne branże.
Zakończone zostały prace nad nowym Studium Zago-
spodarowania Przestrzennego, wskutek czego  miej-
scowy plan zagospodarowania  umożliwia potencjal-
nym inwestorom szybką realizację inwestycji. Dodat-
kową zachętą dla inwestorów, którzy chcieliby stwo-
rzyć nowe miejsca pracy, jest wszechstronna pomoc 
władz Gminy w wyborze najwłaściwszej lokalizacji.
Powstająca w niedługim czasie tzw. Trasa Kaszubska 
(droga S6 na skróconym odcinku Bożepole – Ob-
wodnica Trójmiasta) będzie miała długość ponad 30 
km z czego 19,5 km przebiegać będzie przez Gminę 
Szemud wraz z dwoma węzłami  w Szemudzie i Ko-
leczkowie oraz MOP III generacji – Miejscem Obsługi 
Podróżnych w Kamieniu.

WARto skoRZystAć
MiEJsCA AktyWNEGo 
WyPoCZyNku:  

Oznakowane szlaki turystyczne     •	
przebiegające przez północną część gminy: 
 - szlak czerwony „Wejherowski”   
 - szlak czarny „Zagórskiej Strugi” 
oraz oznakowane  szlaki     •	
dla uprawiających Nordic Walking
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Atuty i koRZyśCi 
Z REAliZACJi 
dRoGi EksPREsoWEJ s6:

Powstanie szybkiej arterii komunika-•	
cyjnej północnej Polski na osi wschód 
– zachód łączącej największe miasta 
Pomorza: Szczecin, Kołobrzeg, Kosza-
lin, Słupsk, Trójmiasto
Realizacja ważnego europejskiego •	
korytarza transportowego, łączącego 
Europę Zachodnią z Obwodem Kali-
ningradzkim i prowadzącego dalej do 
państw nadbałtyckich
Sprawna obsługa nadmorskich tere-•	
nów turystycznych w okresie znaczą-
cego wzrostu ruchu kołowego w pół-
nocnej Polsce w sezonie letnim

O gminie Szemud w skrócie:

Gmina zajmuje powierzchnię 17 657 ha z czego 20% stanowią •	
lasy. Składa się z 23 sołectw. Liczba mieszkańców Gminy wyno-
si 17 010 osób.
Jej walorem jest urozmaicona rzeźba terenu, czyste środowi-•	
sko, licznie jeziora i oczka wodne. Doskonałym miejscem dla 
bezpiecznego wypoczynku jest jezioro Wysoka, gdzie funkcjo-
nuje ogólnodostępne strzeżone kąpielisko z plażą.
Mieszkańcy Gminy Szemud posługują się językiem kaszub-•	
skim i kultywują tradycje ludowe.
Żyje tu wielu twórców ludowych: rzeźbiarzy, malarzy, hafciarki, •	
osoby zajmujące się wyrobem ceramiki, czy szydełkowaniem.
Swoistą wizytówką Gminy jest Zespół Regionalny „Koleczko-•	
wianie”, który często występuje  w kraju i za granicą, promując 
swoją małą ojczyznę.
Współczesność Gminy Szemud to rozwijające się dynamicznie •	
miejscowości, sieć dróg, obiekty sportowe, infrastruktura oraz 
dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji.
Szemud podpisał Partnerstwo z gminami: Spytkowice, Varena •	
i Turgiele na Litwie oraz gminami francuskiego regionu Górnej 
Normandii. Przygotowuje się również do podpisania partner-
stwa z gminami ze Słowacji oraz Tarnowem Podgórnym.

ZREAliZoWANE iNWEstyCJE 
to PoWód do duMy

Inwestycje zrealizowane w ciągu ostat-
nich lat, a szczególnie w roku 2015 oraz 
w mijającym roku 2017 są powodem do dumy. W tych latach wy-
konano zadania inwestycyjne na kwotę 24 mln zł rocznie, czyli 
kwotę, którą w przeszłości przeznaczano na realizację inwestycji 
podczas całej czteroletniej kadencji.

Rok 2018 na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na 
ponad 36 mln zł.
Trudno nie odnotować również zaangażowania społecznego. 
Od 2014 r. nasi mieszkańcy przekazali 2,5 mln zł na utwardzanie 
dróg. Gmina natomiast wydała prawie 4 mln kupując płyty yomb. 

W przyszłym roku po raz piąty planujemy realizację tego pro-
jektu i zaangażowanie mieszkańców jest równie duże jak w la-
tach poprzednich. 
Jest to dowód na to, że mieszkańcy utożsamiają się z Gminą, 
żeby żyło się nam lepiej. Również dzięki funduszom unijnym 
mamy ogromne możliwości rozwoju Gminy. W budowie mamy 3 
ronda – jedno we współpracy z powiatem - rondo w Kielnie, na 
1 rondo jest już plan /Będargowo/.
Udało nam się pozyskać dofinansowania dla projektów, które 
m.in. zostały zapisane w dokumentach strategicznych naszej 
Gminy tj. budżecie, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, Pla-
nach Odnowy Miejscowości, Planach Lokalnych Inicjatyw, Pla-
nach Gospodarki Niskoemisyjnej i innych dokumentach, które 
wskazują faktyczne potrzeby realizacji tych zadań dla rozwoju 
naszej społeczności. W dalszym ciągu będziemy składać wnio-
ski o dofinansowanie na zadania, które będą nakierowane na 
zrównoważony rozwój naszej Gminy. Będziemy pozyskiwali do-
finansowanie m.in. na: budowę dróg, chodników, wodociągów, 
kanalizacji, budowę Centrum Aktywizacji Społecznej w Sze-
mudzie, kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Integra-
cyjnych w Kielnie, budowę boisk, ścieżek rowerowych, a także 
dofinansowanie zadań dot. środowiska: m.in. usuwania i utyli-
zacji azbestu z naszej Gminy, wymiana instalacji grzewczych, 
dociepleń budynków. Chcemy także pozyskać dofinansowanie 
na cele współpracy, wymiany praktyk, szkoleń, podnoszenia 
wiedzy , pozyskaliśmy już dla naszych szkół prawie 2,5 mln zł 
z programu 3.2.1. Start – Podnoszenie Jakości Edukacji Ogól-
nej. Pomysłów i planów na fundusze unijne mamy bardzo dużo, 
chcielibyśmy je realizować także w formie partnerstw, poka-
zując przez to, że wspólnie z mieszkańcami odpowiadamy za 
zrównoważony rozwój naszej Gminy.
Nie wszystkie /głównie drogi/ zaplanowane inwestycje udaje 
się planowo zrealizować. Należy tutaj przypomnieć, że od po-
wstania Gminy Szemud z połączenia Gminy Kielno i Szemud 
w czerwcu 1975 r. do 2013 r utwardzono ok. 22 km dróg, a przez 
ostatnie 4 lata utwardziliśmy ok. 50 km. W gminie mamy ponad 
500 km dróg gminnych nieutwardzonych. Wiadomo, że oczeki-
wania mieszkańców są dużo większe, ale jesteśmy przekonani, 
że kolejne lata, współpracując z naszymi mieszkańcami, przy 
dużym zaangażowaniu wszystkich, będziemy mogli utrzymać 
realizację inwestycji na równie wysoki poziomie.

ryszArd kAlkowski
Wójt Gminy Szemud





 74    

ŚCIANA WSCHODNIA / www.expressbiznesu.pl

TEKST: Krzysztof  Szczepanik

historia niezwykła

polski 
kaliningrad

JUż ZA KiLKA MiESięCy ODBęDZiE Się tU KiLKA MECZy fUtBOLOWEGO CZEMPiONAtU. PEWNiE 
ZAWitA tU tAKżE SPORO KiBiCóW Z POLSKi. WARtO WiEDZiEć, żE W tyM NAJDALEJ NA ZACHóD 
WySUNiętyM fRAGMENCiE ROSJi JESt WiELE …POLSKiCH śLADóW. O tUtEJSZyCH POLONiKACH 
ROZMAWiAMy Z BORySEM BARtfiELDEM, LOKALNyM BiZNESMENEM (WłAśCiCiELEM HOtELU 
ALBERtiNA), LitERAtEM, A JEDNOCZEśNiE WiELKiM MiłOśNiKiEM śLEDZENiA śLADóW POLSKOśCi 

W KALiNiNGRADZiE i OKOLiCACH.
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- skąd to hobby. dlaczego interesują 
pana tak bardzo polskie ślady w obwo-
dzie? – pytanie kieruję do B. Bartfielda.

- Moja rodzina wywodzi się z Kołomyi, 
a więc z przedwojennej Rzeczypospo-
litej. Ja sam pierwszy raz do Polski 
jeździłem w roku 1975 – na studencką 
wymianę, pomiędzy uczelniami Kalinin-
gradu i Olsztyna.  

- sam więc pan jest takim swoistym po-
lonikiem w kaliningradzie. Jakie zna pan 
inne ślady polskie w tym regionie.

- Najcenniejszym zabytkiem obecnego Kaliningradu jest ko-
ściół katedralny. W ścianie wschodniej prezbiterium zachowa-
ły się, wykonane w alabastrze, epitafia Bogusława Radziwiłła 
i jego żony Anny Marii. Oba zostały odrestaurowane w 2009 
przez polskich konserwatorów. W XVI–XVIII w. odbywały się 
tu – obok niemieckich – także polskie nabożeństwa ewange-
lickie, odprawiane od 1529 przez ks. Jana Wnorowskiego, a na-
stępnie przez duchownych z kościoła św. Mikołaja. W katedrze 
królewieckiej w końcu XVIII wieku jednym z bardziej znanych 
organistów był Polak,  Christian Podbielski.

- tradycje uniwersytetu królewieckiego także często przepla-
tają się z polskością.

- Wśród pierwszych profesorów uczelni byli Abraham Kulwieć, 
wykładowca greki i hebrajskiego, oraz Stanisław Rafajłowicz, 
wykładowca teologii (nie znał niemieckiego, wykłady odbywa-
ły się po łacinie). Astronomii nauczał Maciej Menius, profesor 
matematyki w gdańskim gimnazjum. Wykładał tu także lute-
rański teolog Hieronim Malecki. Przez 24 lata rektorem uczelni 
był teolog luterański, Celestyn Myślenta.
Wśród pierwszych studiujących tu znanych Polaków był mię-
dzy innymi nasz poeta Jan Kochanowski. Od 1728 istniało przy 
Uniwersytecie polskie seminarium ewangelickie, które działało 
aż do lat 30. XX wieku i wykształciło wielu pastorów, zasłużo-
nych dla krzewienia oświaty i kultury polskiej, między innymi 
Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, Gustawa Gizewiusza, 
Władysława Semadeniego. 
W obecnym uniwersytecie imienia Kanta wisi także tablica upa-
miętniająca profesora matematyki. Kazimierza Ławrynowicza. 
Był on jednym z działaczy tutejszego związku Polaków, a zara-
zem redaktorem naczelnym „Głosu znad Pregoły” czyli pisma 
Polaków kaliningradzkich. Rodzina Ławrynowiczów przejecha-
ła tu (jak wielu innych tutejszych Polaków) z Wileńszczyzny. 
Na Uniwersytecie działa obecnie specjalność polskoznawcza 
połączona z podstawami filologii.

- W królewcu miał rzekomo przebywać król Władysław iV 
Waza.

- Jeszcze nie był wtedy królem. Na początku siedemnastego 
wieku był w Królewcu… operowany. Królewicz połknął przy-
padkowo mały  nożyk. Groziło to jego życiu. A w Królewcu 
rezydował znany w całej ówczesnej Europie chirurg. Była to 
pierwsza w Europie tego rodzaju operacja na żołądku. Po-
tem, w europejskiej sztuce medycznej, tę właśnie operację, ze 
szczegółami, opisywano w kilku książkach. 

- Rychło potem był „szwedzki potop”…
- W jego wyniku w Królewcu zamieszkał Bogusław Radziwiłł, 
okrzyknięty w Rzeczypospolitej za zdrajcę. Tu zorganizo-
wał swą wspaniałą bibliotekę. W tej bibliotece, po wielu la-
tach, znalazł się nożyk, który wcześniej wydobyto z żołądka 
Władysława.  

- Wielu Polaków traciło na terenie obwodu życie w latach dru-
giej wojny światowej.

- Nieopodal wioski Gromowo (obecnie obwód Sławski, kilka-
dziesiąt kilometrów na północny wschód od Kaliningradu) 
funkcjonował, w latach ostatniej wojny, obóz koncentracyjny 
Hohenbruch. Tu zsyłano działacze polonijnych z całych Nie-
miec. Więzieni byli między innymi: Piotr Abraszewski (artysta 
malarz), ksiądz Władysław Biały, wydawcy „Gazety Olsztyń-
skiej – Wojciech Gałęziewski i Seweryn Pieniężny, Władysław 
Gębik (organizator polskiej oświaty w Prusach Wschodnich), 
Bohdan Jałowiecki (ostatni konsul RP w Królewcu). W 2006, 
z inicjatywy Jarosława Czubińskiego, konsula generalnego RP 
w Kaliningradzie i weteranów z olsztyńskiego Związku Byłych 
Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy, odsłonięto ka-
mienny pomnik ofiar obozu projektu Janusza Wierzyńskiego.

- Poloniki znajdujemy też w samym kaliningradzie.
- Obecny budynek filharmonii to przedwojenny kościół katolic-
ki. A katolikami byli tu tylko Polacy oraz Litwini. Msze więc od-
bywały się w tych językach. Obok obecnej filharmonii stoi mały 
pomnik, wychwalający przyjaźń… polsko – radziecką. W latach 
dziewięćdziesiątych w Kaliningradzie powstał nowy kościół 
katolicki. Proboszczem parafii od początku ostatniej dekady 
XX wieku został ksiądz Jerzy Steckiewicz. Kościół znów służy 
głównie tutejszej Polonii. Ponadto odbywają się tu koncerty 
muzyki poważnej, na które przyjeżdżają artyści z Gdańska. 
Chopin co prawda nigdy w Królewcu nie był, ale przy ulicy Ste-
pana Razina, pomiędzy ulicą Karola Marksa i Prospektem Mira, 
jest park jego imienia, z małym popiersiem pianisty. W Kali-
ningradzie funkcjonuje towarzystwo szopenowskie. Starają 
się oni, choć raz w roku, organizować koncerty szopenowskie 
z udziałem artystów tak polskich jak i rosyjskich.  
W urokliwej zaś Kasztanowej Alei stoi elegancki gmach kon-
sulatu Rzeczypospolitej. Są też ulice: Elbląska, Olsztyńska, 
Białostocka. 
W Kaliningradzie działa też towarzystwo miłośników muzyki 
Czesława Niemena. Szefem jest Wiktor Mars. 

- Akcenty polskie znajdują się też w innych miastach 
obwodu. 

- W Zielonogradsku stanął, kilka lat temu, pomnik Adama Mic-
kiewicza, który miał tu przyjechać raz na wypoczynek. Wela-
wa czyli obecnie Znamieńsk to miejsce podpisywania, w roku 
1657 traktatów uniezależniających Prusy od Rzeczypospolitej.  
W czasach napoleońskich tereny obecnego obwodu były miej-
scem przemarszów między innymi polskich oddziałów pod 
dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego. Te czasy jak i wy-
darzenia odnotowuje muzeum regionalne w Bagrationowsku, 
gdzie szefem jest blisko współpracujący z Akademią Humani-
styczną w Pułtusku, AleksandrPanczenko. 

- dziękuję za rozmowę. turyści już powinni układać sobie plan 
zwiedzania tej tak bliskiej, a zarazem tak nieznanej ziemi.   
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Zmiany to efekt podpisania przez Mi-
nistra budownictwa i infrastruktury no-
welizacji rozporządzenia ws. warunków 
technicznych budynków, zgodnie z któ-
rym od 1 stycznia projektowane miesz-
kania będą musiały odpowiadać nowym 
wymaganiom. Nowe zasady umożliwiają 
m.in. wprowadzenie aneksów kuchen-
nych w kawalerkach i znoszą obowiązek  

zaplanowania miejsca na pralkę w łazien-
ce, największą dyskusję wywołał jednak 
temat wprowadzenia minimalny metraż 
mieszkań na poziomie 25 mkw. 
W odpowiedzi na ten pomysł resortu 
część deweloperów i organizacji ich zrze-
szających komentowało, że nie ma żad-
nego logicznego powodu do narzucania 
minimalnej powierzchni lokalu; argumen-

To klienT 
powinien decydować?
OD POCZątKU PRZySZłEGO ROKU WSZyStKiE PROJEKtOWANE 
MiESZKANiA BęDą MUSiAły MiEć MiNiMALNy MEtRAż 25 MKW. 
ZAPytALiśMy POMORSKiCH DEWELOPERóW, CO SąDZą O tEJ 

RZąDOWEJ ZMiANiE.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIE: pixabay.com

towano także, że mieszkania o niewielkiej 
powierzchni cieszę się dużym zaintere-
sowaniem klientów.
Przedstawiciele resortu powoływali się 
natomiast na dane Głównego Urzędu 
Statystycznego z 2015 r., zgodnie z któ-
rymi przeciętna powierzchnia użytkowa 
przypadająca na 1 osobę w Polsce wynosi 
26,7 mkw. Rządowe zmiany mają także 
ukrócić popularną na rynku, ale nieuczci-
wą praktykę deweloperów, którzy budują 
na terenach przeznaczonych pod budow-
nictwo wielorodzinne niewielkie, czyli na-
wet kilkunastometrowe lokale mieszkalne 
i sprzedają je jako lokale usługowe.
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Klienci będą musieli Kupić 
więKsZe miesZKania
ArkAdiusz zAlAszewski
Kierownik ds. sprzedaży i marketingu w NDI Development

- Zmiana ta spowoduje w pewnym stopniu ograniczenie dostępności lokali dla wielu 
młodych klientów, których nie stać na zakup większego mieszkania. Mikromieszka-
nia są również świetnym rozwiązaniem dla osób, które dzielą swoje życie prywatne 
i zawodowe na kilka miast. Obie te grupy klientów po wejściu w życie planowanych 
zmian będą musiały albo przeznaczyć większy budżet na zakup lokalu lub wynająć 
mieszkanie. Planowana zmiana polegająca na określeniu minimalnej powierzchni 

mieszkania na 25 mkw. dla naszej firmy nie będzie miała żadnego wpływu. Najmniejsze mieszkania, które obecnie ofe-
rujemy mają powierzchnię 34 mkw. i dają możliwość aranżacji jako przestronne tzw. Kawalerki, lub nieduże mieszkania 
2 pokojowe z aneksem kuchennym. Grupa klientów, poszukująca mikro mieszkania jest według nas niszą, która nie ma 
dużego wpływu na rynek mieszkaniowy. Oceniamy, że wprowadzona zmiana nie będzie miała istotnego wpływu ani na 
popyt, ani na podaż mieszkań w Trójmieście.

to Klient powinien decydować
mArtynA musiAł
Wiceprezes zarządu i współwłaściciel marki deweloperskiej 
BMC Budujemy Twoje Marzenia

- Rządowa zmiana dotycząca minimalnej wielkości mieszkania wzbudza niemałe 
kontrowersje w branży. Popyt na małe lokale w centrach miast cały czas jest duży, gdyż 
jest to świetna oferta inwestycyjna (lokal na wynajem) czy też pierwsze mieszkanie 
dla młodych osób. Cena 1 mkw mieszkania w centrum miasta jest wyższa z uwagi 
na lokalizację więc klienci poszukują mniejszych lokali, za które po prostu zapłaconą 
mniej. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć czy taka zmiana jest potrzebna. W za-
sadzie to klient decyduje jaki lokal chce kupić i jeśli mieszkanko wielkości parunastu 

metrów znajduje chętnych to dlaczego taki produkt ma być niedostępny? -W naszych inwestycjach raczej nie projektuje-
my mini kawalerek. Co prawda zdarzyło się, że mieliśmy w ofercie lokale ok. 20 mkw i okazały się świetnym produktem 
jako pierwsze lokum dla singla. Z reguły małe mieszkania zaczynają się od wielkości 35 mkw są to już lokale dwupo-
kojowe, czyli składają się z części dziennej z aneksem kuchennym, sypialni i łazienki. Takie mieszkania cieszą się dużą 
popularnością, gdyż łatwo je zaaranżować aby stanowiły przyjemnie miejsce do życia, a jednocześnie cena tego typu 
lokum pozostaje atrakcyjna. Nasi klienci, także ci poszukujący ofert inwestycyjnych zwracają uwagę na komfort i wy-
godę przyszłych użytkowników więc interesują się lokalami rozsądnej wielkości. Także ograniczenia rządowe, aby lokal 
mieszkalny był minimalnie wielkości 25 mkw nie stanową dla nas problemu.

mniej potencjalnych Klientów
rAfAł szCzepAński,
Dyrektor Operacyjny Acitva APK

- Nie powinno się ograniczać minimalnej wielkości mieszkania, tym bardziej że obec-
nie technologie budowlane i pomysły aranżacyjne stwarzają bardzo dobre możliwości 
maksymalnego wykorzystania praktycznie każdej przestrzeni. Proponowany w usta-
wie metraż budowanych lokali zmniejszy liczbę potencjalnych klientów, szczególnie 
młodych ludzi, którzy ze względów ekonomicznych w późniejszym czasie staną się 
właścicielami pierwszego własnego „M”. W naszych dotychczas realizowanych inwe-
stycjach najmniejsze lokale miały powierzchnię 25 m2 i nie planujemy jak na razie 
realizacji lokali o mniejszej.
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Podczas inauguracji działalności Lady Business club Business 
Women foundation ujawniono laureatki i edycji Plebiscytu Lady 
Business awards. Honorową nagrodę za całokształt działalności 
biznesowej odebrała jaga Hupało.

Lady Business Awards to nowa inicjatywa powołana przez funda-
cję Lady Business Club Business Women Awards, dedykowanego 
kobietom biznesu, które swoją działalnością zawodową i życiową 
postawą wyróżniają się w świecie polskiego biznesu. 
- Pragniemy wyróżnić wybitne kobiety biznesu w całej Polsce, które 
stworzyły wyjątkowe firmy i silne marki, za którymi stoją jakościowe 
produkty i rzetelne usługi. Kobiety, które z powodzeniem prowadzą 
firmy od co najmniej 15 lat- podkreśliła Emilia Bartosiewicz, prezes 
i założycielka Lady Business Club Business Women Foundation.
Laureatkami Lady Business Awards 2017 zostały: Jirina Nowakow-
ska, Tap & Jazz Dance, Anna Pestilenz, Hotel Szafir w Jastrzębiej 
Górze, Irena Przyborowska, Agencja Ochrony Feniks w Ostródzie 
i Klinika Urody Feniks w Warszawie i w Ostródzie, Marta Rudzińska, 
Jars Sp. z o.o., Anna Szczęśniak, Szczęśniak Pojazdy Specjalne, 
Magdalena Wontek, Zespół Szkół Prywatnych Twoja przyszłość 
i Akademicki Zespół Szkół Prywatnych. Honorową statuetkę lady 
Business 2017 fundacja przyznała Jadze Hupało, kreatorce fryzur, 
właścicielce firmy Jaga Hupało Born to Create. - To idealny przy-
kład kobiety, która połączyła działalność artystyczną, sztukę oraz 
modę z działalnością biznesową - brzmiało uzasadnienie Kapituły.

Doceniono 
wybitne 
kobiety 
biznesu
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Ponad 150 kobiet sukcesu spotkało się  
w Sofitel Grand w Sopocie na premiero-
wej edycji gali Dress for Success.
Dress For Success to największa na świe-
cie organizacja non profit pomagająca 
kobietom wykluczonym z rynku pracy. 
Celem sopockiego spotkania było oficjal-
ne nadanie tytułu Damy i Beneficjentki 
Roku, w ramach spotkania wspierano 
także finansowo fundację. Tytuł Damy 
Roku trafił do Kamili Gasiuk-Pihowicz, 
posłanki i działaczki fundacji, tytuł Bene-
ficjentki Roku otrzymała Beata Kołoczek, 
Wyróżnieniem Specjalnym nagrodzono 
natomiast  Katarzynę Pycię, właścicielkę 
mobilny salon kosmetyczny. Organiza-
torzy gali wręczyli również  nagrodę za 
specjalne zasługi dla fundacji, która tra-
fiła do Doroty Soszyńskiej, współwłaści-
cielki firmy Oceanic. W ramach gali zor-
ganizowano również debatę o tytule "Jak 

podejmować ważne decyzje", przedsta-
wiono również prezentację poświęcone 
tematyce aktywności kobiet i wspierania 
ich w walce o sukces.
W ramach spotkania zorganizowano tak-
że pokaz mody, uczestniczki spotkania 
słuchały takze koncertów – zorganizo-
wano m.in. występ Przemysława Mazura 
z Capella Gedanensis.

Gala Dress 
for Success

fot. Olga Kharina
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Po 10. latach kierowania forum Kobiet 
Biznesu (które jest częścią organizacji 
Pracodawcy Pomorza), jego przewodni-
cząca Barbara Hass – Darnowska posta-
nowiła przekazać stery w inne ręce. 

Pomysł utworzenia damskiej sekcji 
PP spadł z puchem śniegowym w pół-
nocnych Włoszech, gdzie silna grupa 
przyjacielska ćwiczyła zjazdy i podjazdy. 
Najpierw zaświtała w głowie ówczesnego 
przewodniczącego ww. organizacji Jana 
Klapkowskiego.Jak się okazało, współ-
uczestniczył on nie tylko w tworzeniu ale 
i działaniach Forum przez cała dekadę.
O sprawach czysto biznesowych nie-
wiasty podczas swych zebrań rozma-
wiały rzadko. Po prostu uczestniczyły 
w sesjach, konferencjach, szkoleniach, 
warsztatach ramię w ramię z pana-
mi. Najlepszym przykładem, że dama 
wszystko pojmie i zorganizuje sama jest 
wiceprzewodnicząca Forum Barbara 
Sergot – Golędzinowska, która już 20 lat 
temu była twórczynią Base Group – fir-
my zajmującej się produkcją metalową, 
w tym konstrukcjami. A robiła to tak 

dobrze, że w roku 2016 podczas Gali 
Evening Pracodawców Pomorza została 
uhonorowana najwyższym laurem – sta-
tuetką Złotego Oxera. A niedawno – na 
początku listopada br. - Grupa Base pod-
pisała umowę ze szwedzką spółką SAAB 
na dostawę komponentów dla 2 okrętów 
podwodnych A26 budowanych w stoczni 
w Karlskronie.
Gościem ostatniego spotkania sekcji 
Basi Hass - w listopadzie br., był Adam 
Ogrodowczyk ze specjalności - trener 
personalny. Wykładał dlaczego warto 
dbać o zdrowe ciało i umysł oraz jak 
to robić. Na czym polega zdrowy styl 
życia – jak program swój zaplanować 
i wdrożyć, uczyła Magdalena Drażba - 
dietetyk medyczny.Zna się na tym, skoro 
ukończyła dietetykę na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Wykładała jak poruszać się 
w gąszczu dietetycznych porad. Analizo-
wała popularne diety – ich wady i zalety. 
Szkoliła w sztuce jak robić sprawne i roz-
sądne zakupy – czyli jak czytać etykiety 
i wybrać najlepszy produkt.
anna Kłos

Zmiany personalne 
w Forum 
kobiet Biznesu
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Karolina Sozańska została nową prze-
wodniczącą Forum Kobiet Biznesu 
„Pracodawców Pomorza”. Uroczystość 
przekazania obowiązków miała miejsce 
w klinice medycyny estetycznej i rege-
neracyjnej Holistic Clinic Gdynia. 
 
Najważniejszym punktem spotkania 
w gdyńskiej klinice było przekazanie 
obowiązków nowej przewodniczącej 
Forum. Dotychczasowa przewodnicząca 
Forum Kobiet Biznesu „PP”, Elżbieta 
Hass-Darnowska, przekazała stery gru-
py właśnie Karolinie Sozańskiej, znanej 
manager z obszaru europejskich i ame-
rykańskich korporacji medycznych. 
Karolina Sozańska jest twórczynią 
pierwszej kliniki z ogólnopolskiej sieci 
Holistic Clinic. Interesuje się marketin-
giem, psychologią, psychodietetyką, 
a także wszystkim, co związane ze 
zdrowym trybem życia. Często anga-
żuje się w interdyscyplinarne projekty 
aktywizujące i promujące kobiety 
w społeczeństwie.

Spotkanie 
Forum Kobiet 
Biznesu
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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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Złoto często jest utożsamiane z bez-
pieczeństwem, z brakiem ryzyka, ale 
oczywiście – z brakiem odsetek. Zło-
to będzie więc dobrym instrumen-
tem dla długoterminowych inwesto-
rów, którzy budują portfele na lata. 
Na diamentach można zarówno zaro-
bić, jak i stracić. Szlachetne kamienie 
nie różnią się więc pod tym względem 
od innych aktywów rynku alternatyw-
nego, ale ważniejsze w inwestycjach 
w metale szlachetne oraz klejnoty nie 
są zyski, ale gwarancje zwrotu kapitału. 
Takie inwestycje obronią się przed 
różnymi problemami krajowymi 
i nawet przed globalnymi wydarze-
niami. Oczywiście nieruchomości 
dają bezpieczeństwo i zyski, ale co 
się stanie w przypadku katastrofy 
ekologicznej, epidemii czy też stanu 
wojennego? Nikt nie jest w stanie za-
gwarantować nam spokoju do końca 
życia, a tym bardziej naszym dzieciom 
i wnukom. Co będzie w przyszłości 
z gospodarką w kraju, z euro, z EU? 
Podczas II wojny światowej wielu 
ludzi uratowało swoje życie i swo-
je rodziny dzięki temu, że posiadali 
środki ulokowane na przykład w zło-
cie. Uciekali do innych krajów, np. do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie udało 
im się rozpocząć swoje życie od nowa. 
Złoto i diamenty zawsze będą miały 
wartość w każdym kraju na świe-
cie. Właśnie dlatego inwestowanie 
w złoto w formie fizycznej jest ko-
nieczne. Warto kupować monety, ale 
nie kolekcjonerskie, a zwykle naj-
tańsze, w których płaci się wyłącznie 
za wartość samego złota, korzystny 
będzie także zakup sztabek złota. 
Warto kupować również diamen-
ty, których ważną zaletą będzie niewielki rozmiar. Te kamie-
nie szlachetne, których wartość pozwoli na kupno np. dużego 
mieszkania (niezależnie od jego wartości) mogą się przecież 

zmieścić w małej kieszeni. Milion do-
larów w siedmiokaratowym kamieniu 
o wadze 1,4 gramów jest natomiast 
odpowiednikiem tego samego mi-
liona w postaci 24 kilograma złota. 
 
W przypadku takich inwestycji trzeba 
jednak pamiętać o bezpieczeństwie 
przechowania. Najbardziej bezpieczne 
będzie zdeponowanie kosztowności 
w skrytce bankowej. W razie upadku 
banku zawartość skrytki nie wcho-
dzi w skład jego masy upadłościowej, 
ale warto mieć trochę kosztowności 
w domowym sejfie z alarmem, bo ban-
ki z reguły nie są czynne w weekendy 
i w nocy, co w skrajnych sytuacjach 
może stanowić decydującą różnicę. 
 
Na pewno inwestując w metale czy też 
kamienie szlachetnie można na tym 
zarobić, ale w jakiejś dłuższej perspek-
tywie czasowej. Na przykład, obecna 
cena złota za uncję wynosi około 1288 
dolarów, a w 2007 roku uncja była 
warta 800 dolarów-mimo tego, że na 
koniec 2011 roku uncję złota można 
było sprzedać około 1700 dolarów. 
Długoterminowy zysk z diamentów, 
w porównaniu z rynkiem finanso-
wym czy kapitałowym, jest również 
skromny, a biorąc pod uwagę infla-
cję kroczącą – jednocyfrowy. Trudno 
jednak znaleźć wśród innych akty-
wów takie, które w długim terminie 
pozwolą tak skutecznie zachować siłę 
nabywczą kapitału. Inwestycje w dia-
menty musimy trzymać minimalnie 
3–5 lat. Najlepszym pomysłem bę-
dzie zainwestowanie w oszlifowane 
kamienie o bardzo dobrej jakości, 
czyli o najlepszych parametrach 4C. 

Jako podsumowanie muszę podkreślić, że do uzupełnienia port-
felu inwestycyjnego rekomendowane są inwestycje w złoto i dia-
menty o wysokości około 5-10 procent całego portfela.

Złoty spadochron
Polacy coraz częściej wybierają inwestycje w nieruchomości i uważają 
to za najbardziej bezpieczną formę lokowania kapitału. I tak właśnie 

jest, ale najbardziej bezpieczne rozwiązanie to dywersyfikacja portfelu 
inwestycyjnego. Niezbędne będą więc inwestycje w złoto oraz diamenty.

w inwestycjach

wAlerij pryżkow, 
właściciel WP CAPITAL

 
Posiada duże doświadczenie zawodowe na 
stanowiskach związanych z zarządzaniem 
wysokiego szczebla oraz doświadczenie 

w stosunkach międzynarodowych. Z sukcesem 
zarządzał zarówno firmami, jak i departamentami 
w kilka różnych krajach. Obecnie jest prezesem 
firmy transportowo- logistycznej oraz ekspertem 

w sprawach inwestycji kapitałowych w kraju 
i poza granicą. Koneser sztuki i miłośnik 

gastronomii różnych kultur.
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Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!

GRAżyNA PAtuRAlskA

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

grudzień to magiczny czas rozświetlony blaskiem świec 
adwentowych, światełkami na choince i roziskrzonym 
od fajerwerków niebem w noc sylwestrową.

Ten nastrój ożywienia i oczekiwania udziela się chyba każdemu: 
bez względu na wiek, płeć a także zasobność portfela. Sklepy ku-
szą odświętnym wystrojem i pięknymi wystawami, które przypo-
minają, że to czas prezentów, wzajemnego obdarowywania się.
Wybierając je spróbujmy sobie przypomnieć, o czym nasi naj-
bliżsi marzyli być może przez cały rok? Co ich zaskoczy, uszczę-
śliwi, uskrzydli? Na pewno nie będą to żadne skarpetki czy 
flanelowa piżama. A może jakieś perfumy? Warto sprawdzić, 
jakich używa (wskazówek należy szukać np. w łazience).
Zanim zasiądziemy przy pięknie nakrytym i mniej lub bardziej 
obficie zastawionym stole pamiętajmy o celebrowaniu tych cu-
downych chwil przygotowania na spotkanie z najbliższymi.  
Niech przygotowane potrawy na Wieczór Wigilijny będą nie 
tylko pyszne, ale i tez pięknie podane – na odświętnej zasta-
wie porcelanowej, której być może nie ma czasu używać na co 

dzień bo wymaga więcej uwagi i staranności. Stół niech w ten 
wieczór wygląda jak przysłowiowa panna młoda: urzekająco, 
kusząco i niewinnie zarazem. 
A my sami?  W co się ubrać w ten niezwykły wieczór? Ano w coś 
takiego, co wszystkich zachwyci, nawet nas samych. Może ja-
kaś nowa sukienka nadająca się najlepiej na taką właśnie okazję. 
A panowie? Jeśli nie garnitur, to  na pewno eleganckie spodnie 
z marynarką i białą koszulą, synonimem zwykłych – niezwykłych 
chwil.  Koniecznie buty, a nie kapcie, nawet najpiękniejsze!
Jednak ani zakupy, ani prezenty, ani cały ten zgiełk przygoto-
wań do świąt nie powinny zepchnąć na plan dalszy tego, co 
jest istotą świąt: życzliwości dla ludzi, którzy nas otaczają, 
z którymi dzielimy na co dzień lub od czasu nasze życie, waż-
ne i mniej ważne sprawy, codzienność.  To oni są najważniej-
si i powinni, zwłaszcza w tak niezwykły dzień, poczuć smak 
prawdziwej więzi i bliskości, doświadczyć naszej życzliwości, 
zainteresowania i troski.

Niech te święta będą świętem dla duszy, ciała i zmysłów.

Mija rok…
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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

sam już jestem po czterdziestce 
i postaram Ci się opowiedzieć 
jak zmienia się ciało w tym 
wieku i jak tym zmianom 
zapobiec lub je spowolnić.
 
Pierwszym problemem może być zmniej-
szenie ilości hormonów w naszym orga-
nizmie, a co za tym idzie spowolnienie 
metabolizmu. Właśnie po czterdziestce 
(pomimo tego, że jemy tyle samo) zaczy-
namy przybierać na wadze i to w szcze-
gólności w okolicy brzucha. Drugim 
problemem jest osteoporoza. Ważne jest 
również to, że nasz organizm wchodzi 
w okres starzenia się, ale nic się nie martw, 
podpowiem Ci jak ten proces spowolnić. 
Pierwszym krokiem do długowieczno-
ści będzie spożywanie żywności bogatej 
w białko o wysokiej jakości i antyoksy-
danty oraz zadbanie o odpowiednią daw-
kę ruchu, co pozwoli spalić nadmiar ka-
lorii i poprawić aparat ruchu. Krotko mó-
wiąc – jeżeli chcesz utrzymać dobrą wagę 
i kondycje, powinieneś być aktywny i spo-
żywać trochę mniej kalorii niż wcześniej. 
Co zrobić, aby zadbać o kości? Tutaj 
znaczącą rolę odgrywają wapń, potas, 
fosfor i witamina D oraz K2. Jakie pro-
dukty powinny pojawić się w naszej die-
cie, żeby poprawić stan naszych kości? 
Na pewno nabiał, jaja, ryby, produkty 
pełnoziarniste. Jeżeli jesteś zapracowa-

ną osobą lub nie masz wiedzy na temat 
zdrowej zbilansowanej diety, dobrym 
rozwiązaniem może być catering die-
tetyczny. Jego zalety to pewność, że po-
siłki, które spożywasz są bogate w war-
tości odżywcze i zdrowo zbilansowane. 
Kolejnym ważnym aspektem jest ogra-
niczenie spożycia tłuszczów zwierzę-
cych na rzecz tłuszczów roślinnych oraz 
spożywanie większej ilości warzyw, 
co przyczyni się do poprawy zdro-
wia serca. Można również zastosować 
dobrej jakości suplementy omega3. 
Bardzo ważnym elementem poprawy na-
szego zdrowia, są antyoksydanty, które 
chronią nasz organizm przed działaniem 
szkodliwych czynników zewnętrznym. 
Witaminy, które wykazują silne działanie 
antyutleniające to A, C i E.
 
I mamy receptę na zdrowego, zadbane-
go i szczupłego czterdziestolatka. Zatem 
ruszaj się, zadbaj o zbilansowaną dietę 
bogatą w dobrej jakości białka, ogranicz 
tłuszcze zwierzęce na rzecz tłuszczy ro-
ślinnych oraz rybich, spożywaj duże 
ilości warzyw, zwiększ spożycie Wit C, 
A i E oraz potasu, wapnia i fosforu. Jeśli 
skorzystasz z tej recepty, to Twoje ciało 
powinno się odwdzięczyć dobrym zdro-
wiem i energią, którą możesz spożytko-
wać na pracowanie i rozwój....bo przecież 
jeszcze jesteśmy młodzi.

AktyWNy 
CZtERdZiEstolAtEk 

Jak zadbać o zdrowie 
i kondycję po czterdziestce?
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Wraz ze stowarzyszeniem trefl Po-
morze organizujesz akcje mające na 
celu promocję aktywności fizycznej 
wśród dzieci. Jakie projekty odbyły się 
w roku 2017?

- W Stowarzyszeniu Trefl Pomorze 
staramy się regularnie nakłaniać do 
aktywności fizycznej młodych Pomo-
rzan. W zeszłym sezonie wraz z koszy-
karzami Trefla Sopot prowadziliśmy 
program „Szkolny Basket”, w którym 
udział wzięło blisko 2000 uczniów. 
Wakacje spędziliśmy w Przywidzu, na 
obozie koszykarskim Players Camp 
dla młodych koszykarzy i koszykarek. 

Chronologicznie, pierwszy spośród 
tych akcji był szkolny Basket, który 
okazał się sporym sukcesem. ile dzie-
ci wzięło udział w tym programie i ja-
kie były efekty zajęć?

- Tylko w zeszłym sezonie w Szkolnym 
Baskecie wzięło udział blisko 2000 
uczniów. Połowa z nich pojawiła się 
na wielkim finale, podczas meczu Tre-
fla Sopot z mistrzem Polski z Zielonej 
Góry. Przy pierwszych edycjach to my 
musieliśmy namawiać szkoły i nauczy-
cieli do udziału w tej akcji, natomiast 
już w zeszłym sezonie szkoły i gminy 
same zgłaszały chęć dołączenia do 

KoSZyKaRZE 
poprowadzą 
lekcję wF-u

Z Kamilem Leśniewskim, Kierownikiem 
Projektów w Stowarzyszeniu Trefl Pomorze 

rozmawia Zdzisława Mochnacz.

programu. Najbardziej cieszą nas efek-
ty niemierzalne, czyli po prostu frajda 
dawana dzieciom z odwiedzanych 
gmin. Kilka z tych ośrodków otwiera 
swoje szkółki koszykarskie, a grupy, 
które brały udział w imprezie, chętnie 
zasiadają na trybunach ERGO ARENY 
podczas meczów Trefla Sopot.

lato minęło pod znakiem obozów dla 
młodzieży Players Camp. Czy pojawiły 
się tam talenty, które w przyszłości mogą 
stanowić o sile polskiej koszykówki?

- W Players Camp brało udział kilku re-
prezentantów Polski oraz zawodników 
ocierających się o reprezentacje swo-
ich roczników. W perspektywie rozwo-
ju polskiej koszykówki cieszy fakt, że 
młodzi koszykarze chcą się rozwijać 
również w przerwie między sezonami. 
Naszym celem jest organizacja najlep-
szych obozów koszykarskich w Polsce. 
Myślę, że po pierwszej edycji jesteśmy 
na dobrej drodze, a obóz w 2018 roku 
będzie jeszcze lepszy pod względem 
organizacyjnym i sportowym.

Przed stowarzyszeniem i tobą kolej-
ne wyzwanie, ruszające na początku 
grudnia. opowiedz więcej o „Mojej 
Pierwszej lekcji koszykówki”.

- Za każdym razem, gdy grupa szkol-
na odwiedza nasze drużyny podczas 
meczów w ERGO ARENIE, widzę jak 
wielkie wrażenie robi na dzieciach 
ten obiekt. Naturalnie więc przyszedł 
pomysł na organizację WFu w ERGO 
ARENIE. Lekcja będzie prowadzona 
przez koszykarzy Trefla Sopot, którzy 
świetnie się odnajdują podczas spo-
tkań z dziećmi. Uczestnicy naszych 
lekcji poznają też historię klubu i cie-
kawostki związane z ERGO ARENĄ 
podczas zwiedzania tego obiektu.



To będą trzy dni efektownych pokazów lotniczych, wystawa 
statyczna na lotnisku w Kosakowie i dwa razy więcej samolotów, 
także maszyn bojowych. Zapowiedziano przyszłoroczną edycję 
pokazów Aerobaltic, które będą miały miejsce w połowie sierpnia 
przyszłego roku w Gdyni. 

O sukcesie lotniczych pokazów, które odbyły się w sierpniu 2017 
r., świadczą przede wszystkim frekwencja oraz entuzjastyczne 
oceny uczestników. W opinii widzów szczególnie zachwyca-
jące były pokazy nocne z wykorzystaniem świateł i efektów 
pirotechnicznych.
To właśnie unikalność miejsca oraz gorące przyjęcie ze strony 
publiczności spowodowały, że przyszłoroczna edycja imprezy 
odbędzie się w nowej, rozszerzonej formule. Najważniejsze będzie 
wydłużenie czasu trwania imprezy do trzech dni. 
– Dzięki temu będziemy mogli zaprezentować widzom dwukrotnie 
więcej statków powietrznych oraz przygotować dla nich dodatko-
we atrakcje, których nie było podczas tegorocznej edycji – zapo-
wiada Hubert Topoliński z Aeropact. 
Odpowiedzią na oczekiwania publiczności będzie między innymi 
wystawa statyczna na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Tam będzie 
można nie tylko obejrzeć moment startu i lądowania załóg, ale 
także obejrzeć samoloty z bliska oraz porozmawiać z pilotami.
Tym, co wyróżnia pokazy lotnicze w Gdyni pozostaną niezmiennie 
efekty świetlne podczas nocnych przelotów nad Zatoką Gdańską. 
Jednym z bardziej oczekiwanych momentów pokazów lotniczych 
są zwykle demonstracje możliwości maszyn bojowych, dlatego 
właśnie podczas najbliższej edycji organizatorzy przygotują rów-
nież prezentację samolotów militarnych.

Jeszcze bardziej 
atrakcyjny Aerobaltic

Paweł Stawicki, szef kuchni w gdańskiej restauracji 
Mercato otrzymał nagrodę Szef Jutra podczasu 
uroczystej gali Żółtego Przewodnika Gault&Millau. 
 
Uroczysta gala czwartej edycji Żółtego Przewodni-
ka Gault&Millau została zorganizowana Narodowym 
Forum Muzyki we Wrocławiu. Podczas wieczoru 
wręczono nagrody najlepszym szefom kuchni w Pol-
sce w pięciu kategoriach: Szef Kuchni Tradycyjnej, 
Kobieta Szef, Młody Talent, Szef Jutra i Szef Roku. 
W Żółtym Przewodniku Gault&Millau doceniono 
także inne trójmiejskie lokale gastronomiczne. 
Gdańska restauracja Metamorfoza zdobyła 16,5 pkt, 
na drugim miejscu trójmiejskiej mapy gastronomicz-

nej znalazły się jednocześnie Mercato (15,5 pkt.) 
oraz Biały Królik (15,5 pkt.). W przewodniku wysoką 
notę zdobyła także gdyńska restauracja Sztuczka. 
W Żółtym Przewodniku Gault&Millau się restaura-
cje, które otrzymały przynajmniej 10 punktów z 20 
możliwych przeliczanych na tzw. czapki kucharskie 
(11-12 pkt. - 1 czapka; 13-14 pkt. - 2 czapki; 15-16 pkt. 
- 3 czapki; 17-18 pkt. - 4 czapki; 19-20 pkt. - 5 czapek). 
Ocena charakter anonimowy i nie ogranicza się tylko 
do smaku serwowanych potraw, degustatorzy ocenia-
ją restauracje m.in. pod kątem jakości serwowanych 
dań, sposobu podania, kreatywności, obsługi, kon-
ceptu całościowego oraz karty win i napojów.

Doceniono 
gdańskiego 
Szefa Kuchni

fo
t. 

G
au

lt&
M

ill
au





   87

Spotkanie loży rozpoczęło się od degustacji trzech rodzajów whisky z de-
stylarni w Speyside -  The Glenlivet 12,  The Glenlivet 15 i The Glenlivet 18.  
Po degustacji uczestnicy spotkania otrzymali przekąski, na stołach poja-
wiło się takze cygaro wieczoru, czyli Rocky Patel  Vintage 1992 w formacie 
toro. Kolejnym punktem spotkania była degustacja whisky Aberlour 12, 
miłośnicy alkoholi premium próbowali także nowości marki Ballantine's.
Trójmiejska Loża Cygarowa skupia miłośników i sympatyków cygar, sma-
koszy alkoholi klasy premium oraz świeżo palonej kawy. Celem spotkań 
organizowanych przez TLC jest wspieranie i rozwijanie kontaktów między 
miłośnikami cygar, organizacja cyklicznych spotkania tematycznych i de-
gustacyjnych i propagowanie wiedzy dot. "boskiego dymu".
Od przyszłego roku spotkania loży będą organizowane raz w miesiącu. 
Najbliższe zapowiedziano na 12 stycznia a atrakcją tego spotkania będzie 
degustacja unikalnych na polskim rynku rumów z serii Kill Devill.

chwile prZy cygarZe 
i dobrym alKoholu

CezAry tAdeusz CegiełkA
prezes/właściciel Trójmiejskiej Loży Cygarowej

- Nasza oferta jest skierowana raczej do osób na co dzień mających grafik dnia 
wypełniony po brzegi do późnych godzin wieczornych, chcących w piątkowy 
wieczór oderwać się od spraw osobistych i zawodowych i w komfortowych wa-
runkach spędzić kilka dłuższych chwil przy cygarze i dobrym alkoholu w gronie 
podobnych mu ludzi prowadzących w Trójmieście i okolicach różnorakie bizne-
sy i interesy. Jest to także idealny sposób na zawarcie nowych znajomości bizne-
sowych, choć podczas spotkań interesuje nas tylko mile spędzony czas.

Spotkanie 
Trójmieskiej 
loży 
Cygarowej
To był wieczór degustacji, prezentacji i palenia cygar. W sopoc-
kiej restauracji Vinoteque Food & Wine hotelu Sheraton zorga-
nizowano listopadowe spotkanie Trójmiejskiej Loży Cygarowej.

SeBASTIAn MAJeWSKI, PrezeS FIrMY TeCHnO MArIne
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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

Zapytani, na co przeznaczylibyśmy wiel-
ką wygraną, odpowiadamy, na podróże.  
Marzymy o podróżach. Dlaczego? Bo 
chcemy leżeć na cieplej plaży zimą? 
Bo chcemy wiedzieć co jest po drugiej 
stronie kuli? Bo lubimy luksus i wygo-
dę? Bo chcemy zdobywać najwyższe 
szczyty, nurkować, latać balonem? Bo 
chcemy wracać opaleni? Podróżujemy 
do miejsc bardzo odległych, odmawia-
my sobie wielu rzeczy, by oszczędzić 
pieniądze na wakacje. Pokonujemy 
wiele tysięcy kilometrów, przesiadu-
jemy godzinami na lotniskach. Po co? 
By być gdzieś.
Każda podróż to nowy początek, nowa 
droga. Poznajemy zupełnie nowe miej-
sca, chłoniemy krajobrazy, przyglądamy 
się innym kulturom, czasem dziwimy 
się, nie dajemy wiary innym zwyczajom, 
szokuje nas inna obyczajowość. Zdarza 
się, że musimy zmierzyć się z własny-
mi uprzedzeniami, słabościami, lękami. 
Podróż to konieczność dostosowania 
się, próba zrozumienia innego świata. 
Jako obywatele Europy, często podró-
żujemy do tej biedniejszej części świata, 
nierzadko czujemy się silniejsi, ważniejsi, 
bo mamy trochę więcej w kieszeniach.

Bywamy w miejscach, gdzie ludzie z uro-
dzenia mają mniejsze szanse lub muszą 
podejmować ogromny wysiłek, by te 
szanse wyrównać. Zza szyb autokarów 
przyglądamy się innej rzeczywistości, tro-
chę jak w skansenie, w parku rozrywki. 
Podróżując jesteśmy gośćmi innej kultury 
i niezwykle ważne jest by zachować do niej 
szacunek i respekt. Obserwujmy, podzi-
wiajmy i uczmy się. Uczmy się pokory, em-
patii a nade wszystko bądźmy wdzięczni za 
możliwość życia tu i teraz. Nie narzucajmy 
swoich prawd i racji, nie domagajmy się 
schabowych z kapustą na końcu świata. 
Nie mamy takiej mocy, by nakarmić Afry-
kę, sprawić by dzieci w Azji nie musiały 
pracować, by kobiety w kulturze arabskiej 
miały prawo stanowić o sobie. Nadajmy 
sens naszym podróżom, dziękujmy za 
gościnę, za posiłek. Nie oceniajmy, nie 
porównujmy, nie oczekujmy. Nie czujmy 
się lepsi, nie bądźmy aroganccy, nie na-
rażajmy na śmieszność gospodarzy, dziel-
my się tym, co mamy, tym co przychodzi 
nam łatwiej. Twórzmy wartości wszędzie 
tam, gdzie pojawiamy się po raz pierw-
szy. Doceniajmy inne smaki, zapachy.  
Wsłuchujmy się w melodie innych języków. 
               Podróżujmy!

Dwunasty miesiąc roku, finisz, postanawiamy sobie, że zmienimy 
wszystko. Obiecujemy sobie, że zmienimy pracę na lepszą, rzucimy 

nałogi, zaczniemy biegać... spełniać marzenia.

Czas na 
zmiany
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Gdański Stary Maneż gościł uczestników CitiGold Luxu-
ry Night. Listopadowy  wieczór  miał charakter zamknię-
ty i zaproszono na niego stałych klientów banku i współ-
pracowników Partnerów spotkania.
Dla gości wieczoru przygotowano prelekcję na temat 
inwestowania, gdzie przedstawiono aktualne trendy na 
rynkach finansowych, podpowiadano także najbardziej 
zyskowne rozwiązania.

Atrakcją wieczoru był występ popularnego mima, Irene-
usza Krosnego, uczestnicy wydarzenia podziwali także 
premierę nowości marki Jaguar, model E-PACE. 
Partnerzy wydarzenia to British Automotive Gdańsk, NDI 
Development, Mesmetric Atelier, Fundusz Inwestycyjny 
Skarbiec i J.P Morgan Asset Management.
Patronem medialnym spotkania był magazyn "Express 
Biznesu".

Biznesowy 
wieczór 
Citigold
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to pierwszy SUv w gamie Alfy Romeo, w wersji Stelvio 
jest dostępny z silnikiem 2.2 turbo Diesel i 8-stopniową, 
automatyczną skrzynią biegów.
Na podium Ptf SKfS znalazły się również: fiat tipo, który 
zajął drugie miejsce w segmencie C, Alfa Romeo Giulia, 
zdobywczyni trzeciego miejsca w segmencie D oraz fiat 
Doblò - numer trzy wśród Aut Małych Dostawczych.
Profesjonalny test flotowy (Ptf) organizowany jest 
przez Stowarzyszenie Kierowników flot Samochodo-
wych (SKfS). Profesjonalny test flotowy SKfS składał się 
trzech etapów i trwał łącznie 10 miesięcy. Pierwsza część 
teoretyczna rozpoczęła się w lutym br. i obejmowała no-
minacje aut do testu, przeprowadzone na podstawie ze-
stawienia przygotowanego przez Partnera Merytorycz-
nego - instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. 
Samochody były podzielone na osiem segmentów, 
w każdym nominacje otrzymało po 10 pojazdów, które 
były najczęściej nabywane przez klientów instytucjonal-
nych w Polsce w iv kwartale 2016 roku oraz i kwartale 
2017 roku. łącznie do drugiego etapu zakwalifikowały 
się 72 pojazdy. W tej części zostały one poddane testom 
praktycznym. Przez trzy dni ponad 170 menadżerów 
flot wypełniło ponad 1000 arkuszy ocen samochodów. 
Podczas testów została zastosowana telematyka, dzięki 
czemu auta były monitorowane w czasie rzeczywistym, 
a wszystkie zmienne precyzyjnie raportowane, co było 
niezwykle istotne z punktu widzenia optymalizacji kosz-
tów związanych z zarządzaniem parkiem samochodo-
wym. trasa 35-kilometrowego przejazdu była graficznie 
zobrazowana, co pozwoliło na porównanie wyników 
osiąganych przez poszczególne samochody i ich kierow-
ców. Zwycięzców Ptf SKfS wyłania się według siedmiu 
kryteriów oceny: wyglądu zewnętrznego, funkcjonalno-
ści wnętrza, jazdy testowej, kosztu zakupu, kosztu ser-
wisowania, wartości rezydualnej dla przebiegu 90 tys. 
km oraz użytkowania przez 36 miesięcy, zużycia paliwa 
oraz emisji CO2. (źródło: PAP).

ALFA Z TYTUŁEM 
„Auto Flotowe”
Alfa Romeo Stelvio zdobyła tytuł „Auto 
Flotowe 2017 roku” w segmencie Premium/SUV 
w Profesjonalnym Teście Flotowym. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA:  FCA Polska S.A.
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Jedną z najważniejszych cech auta, jakie wska-
zywali głosujący, była wszechstronność legen-
darnej amerykańskiej marki, doceniono także 
znakomite osiągi. Potężnemu samochodowi 
z silnikiem o mocy 468 KM czytelnicy Auto Bild 
Sports Cars przyznali tytuł najlepszego samo-
chodu zagranicznego w kategorii vanów i SUv-
ów.
Po raz pierwszy czytelnicy znanego czasopisma 
wybrali na zwycięzcę model Jeepa, podkreśla-
jąc ogromny urok SUv-a klasy Premium o wy-
bitnie sportowym charakterze.
W edycji 2017 konkursu wzięło udział łącznie 
110 modeli w 15 kategoriach. Do wyróżniają-
cych cech, dzięki którym Jeep Grand Cherokee 
SRt zwyciężył w swojej kategorii, należy 6,4-
litrowy, wolnossący silnik HEMi v8. Dostarcza-
jąc moc 468 KM i imponujący moment obro-
towy wynoszący 624 Nm przy 4100 obr./min. 
bez turbosprężarki z jej półsferycznych komór 
spalania, jest uważany za jeden z najlepszych 
silników ssących o wysokich osiągach.
Prestiżowy tytuł potwierdza wszechstronność 
marki Jeep, udowadniając, że szeroka gama 

samochodów terenowych i SUv-ów zdobywa 
serca nawet najbardziej wymagających fanów 
najlepszych samochodów w Niemczech.
Jeep Grand Cherokee jest flagowym modelem 
marki Jeep i najczęściej nagradzanym SUv-em 
w historii. Od momentu wprowadzenia go na 
rynek w 1992 r. stanowi punkt odniesienia pod 
względem mocy, komfortu, innowacyjności, ja-
kości technicznej i konstrukcyjnej.
W 2017 roku, Grand Cherokee świętuje 25-
lecie swojej pozycji lidera w segmencie samo-
chodów 4x4. to ważna rocznica podkreślająca, 
w jaki sposób model ten zdefiniował nowy 
standard w odniesieniu do stylu, mistrzostwa 
wykonania i osiągów w segmencie dużych SUv
-ów klasy Premium.
Dostępny w pełnej gamie z 6 wersjami wypo-
sażenia: Laredo, Limited, Overland, trailhawk, 
Summit, SRt oraz nowy trackhawk, który zo-
stanie wprowadzony na rynek w pierwszej 
połowie 2018 roku, Grand Cherokee został 
sprzedany w ponad 6 milionach egzemplarzy 
na całym świecie od chwili jego wprowadzenia 
25 lat temu.  (źródło: PAP).

Jeep 
doceniony 
W NIEMCZECH
Jeep Grand Cherokee SRT zwycięzcą w konkursie niemieckiego magazynu Auto Bild Sports Cars. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA:  materiały prasowe
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Wnętrze samochodów seryjnych często 
bywa wykonane w kolorystyce szaro-
czarnej i jest po prostu nudne. Nato-
miast w przypadku aut zabytkowych 
normą jest poprzecierana, popękana 
i zniszczona tapicerka.
Co zatem można zrobić w takich sy-
tuacjach? Wystarczy zwrócić się do 
profesjonalistów. 
Pomorska firma tAP-CAR, która istnieje 
na rynku od ponad 10 lat, zajmuje się 
właśnie stylizacją wnętrz w samocho-
dach (zarówno osobowych, busach, jak 
i ciężarowych) oraz na jachtach. i nie 
chodzi tu tylko o wymianę przetartej ta-
picerki fotela samochodowego (chociaż 
takie usługi firma oczywiście świadczy), 
ale o zaprojektowanie całego wnętrza 
auta oraz wykonania go wraz z precyzyj-
nym wykończeniem. 
- tapicerstwo samochodowe to nasza 
specjalność – mówi Rafał Ojowski, 
założyciel i właściciel pomorskiej firmy 
tAP-CAR. - Naszą dewizą jest najwyższa 
jakość i indywidualne podejście do 
klienta. U nas nie ma czegoś takiego, że 
mamy gotowe szablony czy elementy. 
Każde wnętrze samochodu projektuje-
my od podstaw, a do jego wykonania 
używamy materiałów najwyższej jako-
ści. Skóra naturalna, alcantara, welur 

i inne surowce dają nam możliwość 
tworzenia idealnych kompozycji w nie-
mal dowolnej konfiguracji i kolorystyce.
firma wykonuje wnętrza zarówno w sa-
mochodach seryjnych klasy średniej 
i premium, jak również w tych najbar-
dziej luksusowych, jak maserati, ferrari, 
jaguar, bentley, mustang, itp. Zajmuje 
się też odtwarzaniem z najdrobniejszy-
mi szczegółami i detalami wnętrz aut 
zabytkowych – w takich przypadkach 
nowe wnętrze wygląda dokładnie tak 
samo, jak wówczas, gdy auto kilkadzie-
siąt lat temu opuszczało fabrykę. 
Jakość, jaką oferuje tAP-CAR, potwier-
dza wielu klientów nie tylko z całej 
Polski, ale też z całej Europy, którzy zde-
cydowali się powierzyć odnowienie czy 
wymianę wnętrza swojego auta w ręce 
pracowników tej firmy. 
- Kiedyś przyjechał do nas nawet klient... 
rydwanem! - wspomina z uśmiechem 
pan Rafał. - i zażyczył sobie wykonanie 
kompletnej tapicerki właśnie do tego 
rydwanu. Oczywiście wykonaliśmy 
to, wszystko według jego wskazań 
i oczekiwań. 

Jeśli zatem marzysz o pięknym i nieba-
nalnym wnętrzu swojego samochodu – 
tAP-CAR może spełnić te marzenia!

Kupując samochód wiele 
osób zwraca uwagę na jego 
wygląd i parametry, często 
zapominając, że później ten 
samochód będą oglądać 
najczęściej... od wewnątrz! 
A wystarczy oddać 
samochód w ręce specjalisty, 
aby jego wnętrze stało się 
wyjątkowe i niepowtarzalne. 

DO DOSKONAŁOŚCI
Od pasji

TEKST: Rafał Korbut
ZDJĘCIA: Rafał Korbut

TAP-CAR
ul. Mściwoja 2, Żukowo
Woj. pomorskie
Tel: 695 656 273
e-mail: kontakt@tap-car.pl
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Pod nazwą Classówka kryje się cykl mo-
toryzacyjnych imprez dla posiadaczy i mi-
łośników klasycznych samochodów. Na 
Pomorzu te wydarzenia organizowane 
są od 2016 roku a ich cechą charaktery-
styczną jest wyjątkowo szeroka definicja 
"klasycznego samochodu".
- Do udziału w naszych imprezach zapra-
szamy posiadaczy oraz miłośników aut 
zabytkowych, klasycznych, youngtime-
rów a nawet współczesnych, ale nietypo-
wych modeli samochodów i entuzjastów 
tuningu – podkreśla Sławomir Bela, orga-
nizator Classówki.
Na społeczność związaną z Classówką 
składa się kilka tysięcy osób z Pomorza. 
Właśnie dla nich przygotowywane są 
przyszłoroczne atrakcje.
- W kwietniu przyszłego roku na tere-
nie Autodromu Pomorze w Pszczółkach 
odbędą się widowiskowe i pełne emocji 
wyścigi klasycznych samochodów CLAS-
SóWKA tRACK DAy. Jestem przekonany, 
że taka nietypowa impreza motoryza-
cyjna będzie wyjątkowo popularna. Pra-
cujemy także nad specjalnym portalem 
społeczonościowym Classówka.pl.
Chcemy, żeby było to miejsce do rozmów, 
wymiany ważnych informacji i chwalenia 
się swoimi samochodami. Na portalu 

pojawią się także ciekawe oferty od na-
szych Partnerów – zapowiada organiza-
tor Classówki.
Kolejną atrakcją będzie najnowsza edycja 
Classówka – Auto Moto festiwal. Przy-
szłoroczna edycja wydarzenia zostanie 
zorganizowana prawdopodobnie latem 
i poprowadzona po raz kolejny przez po-
pularnych i cenionych dziennikarzy moto-
ryzacyjnych - Jarosława Maznasa i Rafała 
Jemielitę oraz jeszcze jednego tajemni-
czego prezentera. Organizatorzy szyku-
ją także inne atrakcje dla uczestników 
i zwiedzających. Pewne jest, iż teren im-
prezy powiększy sie dwukrotnie w porów-
naniu do poprzednich edycji festiwalu.  
- Organizacja takich wydarzeń to poważ-
ne wyzwanie. Szukam więc firm motory-
zacyjnych, dealerów, a także firm nieko-
niecznie związanych z motoryzacją, które 
chciałyby zostać współorganizatorami 
Classówki. Od takich partnerów będę 
oczekiwał konkretnej i wymiernej po-
mocy i stworzenia specjalnych ofert dla 
wystawców, ze swojej strony mogę nato-
miast zapewnić dostęp do całej społecz-
ności związanej z Classówką. Nie szukam 
współpracy na wyłączność, chętnie zor-
ganizuję wydarzenia z kilkoma partnera-
mi – zapewnia Sławomir Bela.

CZYLI MOTORYZACJA 
W WyDaNiU KLasyczNyM 
i Nie tyLKo 

ClAssówkA.Pl

Torowe wyścigi klasycznych aut „CLASSÓWKA TRACK 
DAY” specjalistyczny portal CLASSÓWKA.PL i kolejna 
edycja festiwalu  motoryzacyjnego. Organizatorzy 
Classówki zapowiadają wyjątkowe atrakcje. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Classówka.pl
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Zainteresowanie Polaków samochodami hy-
brydowymi gwałtownie rośnie. toyota sprze-
dała od stycznia do listopada br. ponad 12,7 
tys. hybryd. W listopadzie łączna sprzedaż 
aut hybrydowych tej marki w Polsce prze-
kroczyła 30 tys. egzemplarzy – ostatnie 10 
tys. opuściło salony w zaledwie 9 miesięcy. 
Obecnie 26 procent sprzedaży toyoty w Pol-
sce stanowią hybrydy.
W tym roku najpopularniejszym modelem 
hybrydowym w Polsce jest toyota C-HR Hy-
brid – nowy crossover, który w styczniu za-
debiutował w polskich salonach. W ciągu 11 
miesięcy polscy kierowcy kupili niemal 3,9 
tys. egzmplarzy. Dużym sukcesem okazała 
się także przedsprzedaż toyoty C-HR – od 
września do grudnia kupiono 568 aut. Nie-
wiele mniej niż hybrydowych crossoverów – 
3 749 aut – wyjechało w tym roku z salonów 
Aurisów Hybrid. Model ten jest najczęściej 
spotykanym na polskich ulicach samocho-
dem hybrydowym – od debiutu w 2010 roku 
Polacy kupili łącznie 12 790 egzemplarzy 
elektryczno-benzynowego Aurisa. trzecie 
miejsce zajął średniej wielkości SUv RAv4 
Hybrid, dostępny z napędem na przednią 
oś oraz na cztery koła (E-four). Od początku 
roku kupiono 2716 tych aut. 
Oferta toyoty obejmuje 7 modeli hybrydo-
wych, należących do 6 segmentów. Są to: 
miejski yaris Hybrid, kompaktowy Auris Hy-
brid w wersji hatchback i tS Kombi, crossover 
toyota C-HR Hybrid, średniej wielkości liftback 
Prius oraz ładowany z zewnętrznej sieci Prius 
Plug-in Hybrid, a także 7-miejscowy minivan 
Prius + i średniej wielkości SUv RAv4 Hybrid. 
W tym roku samochody hybrydowe obcho-
dzą swoje 20-lecie. toyota Prius – pierwszy 
seryjny model hybrydowy – zadebiutował 
pod koniec 1997 roku. Do dziś kierowcy na 
całym świecie kupili ponad 11 milionów hy-
bryd toyoty i Lexusa. Od kilku lat ich roczna 
sprzedaż przekracza milion egzemplarzy. 

KIEROWCY POKOCHALI 
hybrydy
To najlepszy wynik w historii - sprzedaż hybryd 
Toyoty w Polsce przekroczyła 30 tys. aut!

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Toyota.pl

Przypominamy o wyprzedaży 
na rocznik 2017 trwającej 

u największego w północnej Polsce 
dealera Toyoty – Toyoty Walder 

z salonami w Chwaszczynie i Rumi.



HALLER



G A d ż E t o m a n i a

Marka Samsung wprowadziła na rynek stację dokującą DeX, która 
pozwala na zamianę smartfonu Galaxy Note8 w komputer. Pełna 
nazwa urządzenia to „Desktop Experience”. Producent podkreśla, 
że korzystając ze smartfonu z podpiętą do DeX klawiaturą, myszą 
i ekranem (monitorem czy telewizorem) – poczujemy się dokładnie 
tak, jak byśmy pracowali na firmowym komputerze, ale bez koniecz-
ności opuszczania naszego domu. Urządzenie umożliwia również 
pracę na doskonale znanych aplikacjach mobilnych, takich jak Excel, 
Word, PowerPoint czy Lightroom – i to na pełnym ekranie. Urzą-
dzenie pozwala także na bezpieczną pracę.w przypadku smartfonu 
Galaxy Note8 funkcję zwornika bezpieczeństwa pełni Bezpieczny 
Folder. To wydzielona przestrzeń, w której wszystkie przechowywa-
ne przez użytkownika dane są szyfrowane i zabezpieczone, dzięki 
czemu nikt niepowołany nie uzyska do nich dostępu. Telefon wy-
posażony o baterię o znacznej pojemności – 4000 mAH, jego pełne 
naładowanie zajmuje tylko 20 minut.

stACJA dokuJąCA 
JAko koMPutER

Inteligentny 
smartfon
Na rynku pojawił się telefon Hu-
awei Mate 10 Pro. Jest to pierwszy 
smartfon wyposażony w procesor 
ze sztuczną inteligencją. Producent 
zaznacza, że z biegiem czasu urzą-
dzenie będzie uczyło się zachowań 
użytkownika i przewidywało jego 
kolejne kroki. Chip znacząco po-
może również w dostosowywaniu 
ustawień aparatu. Procesor Kirin 
970 w ciągu minuty potrafi prze-
tworzyć aż 2000 zdjęć i idealnie 
dopasować odpowiednie parame-
try kamery do warunków oświe-
tleniowych, odległości, rodzaju 
przedmiotu. Mate 10 Pro wyposa-
żono w podwójny aparat, powstały 
we współpracy z Leica, w którym 
matryca RGB ma rozdzielczość 
12 megapikseli, a czarno-biała 20 
megapikseli.

Drukarka 
do smartfona 
Polaroid wprowadzi na rynek urzą-
dzenie Moto Mod Insta Share, które 
pozwoli na drukowanie zdjęć ze 
smartfona bez pośrednictwa kom-
putera. Ten gadżet dedykowany 
smartfonom z linii Moto Z pozwoli na 
stworzenie odporne na rozmazywanie 
zdjęcia w rozmiarze 2 x 3 cala. Dzięki 
specjalnej warstwie klejącej, zdjęcia 
można nie tylko zachować w albumie, 
ale również przyczepić w dowolnym 
miejscu. Urządzenie pozwoli także na 
wydrukowanie fotografii z Facebooka, 
Instagrama i aplikacji Zdjęcia Google. 
Posiadacze urządzenia będą mogli 
także urozmaicać swoje zdjęcia za 
pomocą  filtrów, ramek i tekstów.Na 
polskim rynku urządzenie ma się poja-
wić w I kwartale przyszłego roku.

Zegarek z nowym 
oprogramowaniem
Samsung Gear S3, czyli inteligentny 
zegarek firmy Samsung, otrzymał  
aktualizację oprogramowania do 
systemu Tizen 3.0, która wprowadza 
szereg nowych funkcji. 
Dzięki aktualizacji do Tizen 3.0 użyt-
kownicy otrzymają odświeżony in-
terfejs z nowym wyglądem ikon i pa-
nelem użytkownika, rozbudowanymi 
możliwościami personalizacji tarcz 
zegarka, dodatkowymi widgetami, 
a także dedykowanymi aplikacjami 
tworzonymi przez firmy trzecie.






