






 4    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



   5

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 6    

BIZNES 
9  Realna więź między kupującym a dealerem 
12  W nowy rok z nowymi siłami 
15  To był intensywny rok 
16 Wsparcie dla małych przedsiębiorstw 
18 Obcokrajowcy na Pomorzu 
22  Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców 
26  Konsulowie w domu Uphagena 2018 
27  Klub zbudowany na solidnym fundamencie 
30  Spotkanie noworoczne Kaszubskiego Związku Pracodawców 
34 Norda Biznes -wspierają i integrują 
38 Znamy potrzeby sektora 
40  Noworoczna lampka szampana 
 
GOSPODARKA
42  Dobry rok dla gospodarki 
46  Rekordowy rok PKM 
47 W kierunku elektromobilności 
 
GOSPODARKA MORSKA 
48  Inter Marine inwestuje w Portland 
51  Remonty w Naucie 
52  Powstaje polarny statek pasażerski 
 
SAMORZĄD 
54  Samorządowcy u biskupa 
55  Nasz powiat – najważniejszy węzeł komunikacyjny Pomorza 
58  Udane spotkania powiatów
60  Przyroda wspierana i uporządkowana 
62  Nowe firmy dzięki dotacji 
65  Wybudujemy dwie przystanie kajakowe 
69  W 360° dookoła Kosakowa 
 
ŚCIANA WSCHODNIA 
70  Futbolowe szaleństwo – w Kaliningradzie od kuchni 
 
NIERUCHOMOŚCI 
72  Optymizm i dobre rokowania 
75 Świetne wyniki 
 
LIFESTYLE 
76  Pomorskie nadal na topie 
80  Cegły dobrobytu finansowego 
81  Otwarcie oliwskiego Hiltona 
82  Charytatywny bal z sercem 
85  Nowy koncept restauracyjny 
87  Wyjątkowy rum na spotkaniu loży 
89  Zaginiona Attyka 
 
MOTORYZACJA 
92  Ulubiona marka



   7

www.expressbiznesu.pl / BIZNES www.expressbiznesu.pl / OD REDAKCJI 

Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce pierwszy 
numer Expressu Biznesu w 2018 roku. Mimo zimowej aury 
i zbliżających się ferii zimowych pomorski biznes nie zwal-
nia tempa, a w aktualnym numerze odnotowaliśmy najważ-
niejsze i najbardziej aktualne wydarzenia.
W magazynie znalazły się więc materiały o zmianach perso-
nalnych w pomorskich firmach i instytucjach, odnotowaliśmy 
ważne spotkania i inicjatywy biznesowe i napisaliśmy o nowych 
przepisach,  które będą dotyczyć lokalnych przedsiębiorców.
W styczniowym numerze polecamy Państwa uwadze  ma-
teriał o obcokrajowcach pracujących na Pomorzu. W arty-
kule znalazły się wypowiedzi agencji pracy i instytucji zaj-
mujących się formalnościami związanymi z zatrudnianiem 
cudzoziemców, spróbowaliśmy także odpowiedzieć na py-
tanie, czy popyt na obcokrajowców będzie wciąż rósł. Inny 
materiał, który możemy szczególnie polecić to wywiad z dy-
rektorem salonu Lexus Trójmiasto. W artykule przeczytać 
można więc o japońskiej gościnności, przywiązaniu klientów 
do marki Lexus i ciekawych planach salonu na bieżący rok.
Nie zapomnieliśmy o tematach samorządowych, w ma-
gazynie można więc przeczytać o wydarzeniach z Ce-
drów Wielkich, podsumowaliśmy ubiegłoroczne spotka-
nia Konwentu Powiatów Pomorskich i odnotowaliśmy 
ciekawą inswestycję gminy Kosakowo.
Tradycyjnie już – magazyn zamykają lekkie, okołobiznesowe 
tematy. Na ostatnich stronach Expressu Biznesu wspomi-
namy więc o nieruchomościach, motoryzacji i publikujemy 
relacje z ważnych wydarzeń biznesowych i kulturalnych.

Zapraszamy do lektury!

Piotr Ruszewski
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Od prawie 30 lat Toyota Walder jest 
jednym z największych dealerów 
marki Toyota w Polsce. Proszę po-
wiedzieć skąd pomysł na otwarcie 
pierwszego i jak do tej pory jedynego 
salonu Lexusa w Trójmieście?

- To prawda. Toyota Walder na prze-
strzeni blisko 30 lat swojej działal-
ności ugruntowała swoją pozycję 
jednego z największych dealerów 
Toyoty w Polsce. Zdecydowanie 
największego w północnej Polsce. 
Tylko w 2017 roku w naszych sa-
lonach w Chwaszczynie oraz Rumi 
sprzedaliśmy ponad 1800 samocho-
dów. Sukces jaki odniosła Toyota na 
pomorskim rynku motywował nas 
do tego, żeby iść krok dalej i wpro-
wadzić do oferty markę premium. 
Nie bez znaczenia pozostawał fakt, 
że w Polsce wyraźnie rosło zapo-
trzebowanie na samochody tej klasy. 
Autoryzację Lexusa na trójmiejski ry-
nek otrzymaliśmy w 2013 roku. W po-
łowie 2014 roku nastąpiło otwarcie 
jedynego w północnej Polsce salonu 
Lexusa w Gdyni – Orłowie.

 
Lexus to luksusowa marka samocho-
dów osobowych należąca do koncernu 
Toyota, która została stworzona z my-
ślą o konkurowaniu z najbardziej pre-
stiżowymi europejskimi i amerykań-
skimi markami. Połączenie pasji z pra-
cą, kreatywne podejście do biznesu, 
a może coś więcej potrzebne jest do 
stworzenia profesjonalnego salonu?

- Kreatywne podejście do biznesu, 
a także połączenie pasji z pracą to 
z całą pewnością klucz do sukcesu, 
jeśli chodzi o stworzenie i rozwój pro-
fesjonalnego salonu samochodowe-
go. To jednak nie wszystko. Potrzeba 
wiele determinacji i konsekwencji 
w działaniu, aby salon mógł się roz-
wijać i przyciągać nowych Klientów. 
Nasz obiekt w Gdyni – Orłowie to 
typowy salon butikowy. Posiada wy-
łącznie ekspozycję samochodów no-
wych. Natomiast zaplecze serwisowe 
oraz dział samochodów używanych 
znajdują się w naszym drugim obiek-
cie – w salonie Toyoty w Chwaszczy-

nie. Obecnie w dziale sprzedaży za-
trudniamy 6 osób a w dziale obsługi 
posprzedażnej 4 osoby. Dysponuje-
my także oddelegowanym wyłącznie 
do obsługi Lexusa zespołem mecha-
ników oraz doradców serwisowych 
zarządzanych przez wyznaczonego 
do obsługi marki kierownika. To wła-
śnie ten profesjonalny zespół jest naj-
ważniejszym kluczem do sukcesu na-
szego trójmiejskiego salonu. W lipcu 
2017 roku zespół Lexus Trójmiasto po 
raz kolejny zdobył maksymalną liczbę 
5 gwiazdek w audycie wysokich stan-
dardów obsługi klienta "omotenashi".

 
Czym zatem są standardy „omotenashi”?

- Omotenashi – trudno opisać jednym 
słowem. Japończycy używają tego 
określenia, by wyrazić swoje unikal-
ne podejście do gościnności. Sposób 
traktowania - czyli ciepło, zrozumie-
nie i przede wszystkim szacunek. 
Japoński język nie wprowadza roz-
różnienia pomiędzy słowami „gość” 
i „klient”. W zachodnim rozumieniu, 
koncept usług sugeruje hierarchię 
pomiędzy usługodawcą a usłu-
gobiorcą. Omotenashi bazuje na 
równości – klient jest zawsze go-
ściem, klient też ma zawsze rację. 
Ta filozofia zakłada wielką dbałość 
o szczegóły, włącznie z przewidy-
waniem potrzeb gościa. Jest zu-
pełnie zrozumiałym działać tak, by 
spełniać oczekiwania innych, wy-
chodzić naprzeciw, bez specjalnego 
przymusu. Z uśmiechem, zapew-
niając komfort i relaks, nie wpro-
wadzając przy tym skrępowania. 
Omotenashi to świadczenie usług 
bez oczekiwania czegoś w zamian, 
to wyjaśnia, dlaczego zostawianie 
napiwków w Japonii nie jest normą. 
Japońska gościnność przekracza 
oczekiwania gości. To najbardziej 
niecodzienne, niepowtarzalne do-
świadczenie. Nie dziwi więc fakt, że 
największe marki z kraju kwitnącej 
wiśni, planując międzynarodową 
ekspansję, nie wyobrażają sobie za-
niżania standardów obsługi klienta, 
tylko dlatego, że punkt usługowy 



nie znajduje się w ich kraju. Wdra-
żają programy szkoleniowe, gdzie 
obsługa odbywa staż w Japonii. 
Koncept Omotenashi znajduje od-
zwierciedlenie w jakości obsługi klienta 
świadczonej przez Lexusa. Pełne zro-
zumienie potrzeb i oczekiwań, trak-
towanie każdego z należytą uwagą. 
Bo skoro każdy z klientów ma inne 
potrzeby, musi otrzymać prawdziwie 
spersonalizowane rozwiązanie, ofer-
tę szytą na miarę, zawsze premium. 
Omotenashi Lexusa nie dotyczy 
tylko i wyłącznie momentu wizyty 
w salonie. To silnie zakorzeniona 
idea, na każdym etapie twórczym. 

Od narodzin nowego modelu, przez 
dbałość o każdy szczegół w trakcie 
jego powstawania, wybór designe-
rów, inżynierów, firm współpracu-
jących. I dalej - dobór materiałów, 
udogodnień, rozwiązań technolo-
gicznych, systemów bezpieczeń-
stwa, wprowadzanych innowacji. 
Osoby, które zdecydowały się na Le-
xusa, potwierdzą, że dbałość o detale 
nie kończy się z chwilą opuszczenia 
salonu. To początek współpracy, z ja-
kością usług, których poziom zasko-
czy najbardziej wymagających. Sa-
mochód zastępczy na każde wezwa-
nie – podstawiony do biura, domu, 

Koncept Omotenashi 
znajduje 
odzwierciedlenie 
w jakości obsługi 
klienta świadczonej 
przez Lexusa. 
Pełne zrozumienie 
potrzeb i oczekiwań, 
traktowanie każdego 
z należytą uwagą.
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czy inny wskazany adres i mechanik, który „zna” 
od początku egzemplarz auta, jakim jeździmy.  
Około 95% klientów Lexusa wraca po kolejny sa-
mochód. To nie tylko zadowolenie z auta, ale i sa-
tysfakcja z ponadprzeciętnej obsługi. Jakkolwiek 
by to zabrzmiało, rodzi się realna więź pomiędzy 
kupującym a dealerem.

 
Kiedy otwarcie nowej stacji Lexusa w Trójmieście 
w Gdańsku?

- Otwarcie nowego obiektu planujemy na ostatni 
kwartał tego roku. Będzie on zlokalizowany w gdań-
skiej dzielnicy Oliwa.
Będzie on prawdziwą rewolucją oraz pierwszym sa-
lonem w Polsce zbudowanym zgodnie z najnowszą 
koncepcją Lexusa. Nie będzie mieć klasycznego, 
owalnego kształtu, jaki znamy z dotychczas funk-
cjonujących obiektów. Pojawi się natomiast prosto-
kątna, nowoczesna, mocno przeszklona bryła. Eks-
pozycja salonu pomieści nawet do 15 samochodów. 
Największą zaletą dla naszych Klientów będzie 
możliwość skorzystania ze wszystkich usług w jed-
nym miejscu. W tym samym obiekcie znajdzie się 
serwis, dział samochodów używanych oraz punkt 
przyjęć uszkodzonych pojazdów do działu blachar-
sko – lakierniczego. Będzie też podział na strefy 
oraz dodatkowa ekspozycja akcesoriów i strefa 
wydawcza. Nie zabraknie też innych, ciekawych 
rozwiązań. 

 
Hasła reklamowe Lexusa to m.in:" Luksusowa 
oszczędność " , " Witajcie hybrydy, żegnajcie die-
sle", poproszę o kilka słów komentarza w odniesie-
niu do hybrydowych modeli Lexusa.

- Hybrydowe samochody Lexusa cechują się nie tylko 
niskim zużyciem paliwa, ale również wysokimi osią-
gami. Najmocniejsze modele potrafią przyspieszać 
do 100 km/h w mniej niż 6s, a ich prędkość maksy-
malna jest ograniczona elektronicznie do 250 km/h. 
Co więcej, silniki: elektryczny i spalinowy świetnie 
współpracują również w zakresie średnich prędko-
ści, dzięki czemu hybrydy wykazują się doskonałą 
elastycznością i rewelacyjnymi przyspieszeniami np. 
w zakresie prędkości 60-100 km/h, co przekłada się 
na szybkie i bezproblemowe wyprzedzanie.Z roku na 
rok wyraźnie rośnie grono Klientów, którzy przeko-
nują się do zakupu samochodów hybrydowych. Naj-
lepiej sprzedającym się modelem Lexusa w naszym 
salonie jest Lexus NX. Już połowa sprzedawanych 
egzemplarzy tego pojazdu to wersje hybrydowe 
300h z jednostkami o mocy 197 KM.

Na czym polega akcja #żyjhybrydowo?
- #żyjhybrydowo to dzieło zespołu Lexus Trójmiasto, 
wynikające z synergii kilku ciekawych aspektów. Są 
to: zróżnicowane polożenie aglomeracji trójmiejskiej, 
wielozadaniowy charakter hybrydowych pojazdów 
i chęć wspierania multidyscyplinarnych, czyli hybrydo-
wych osobowości. Właśnie dlatego pierwszym amba-
sadorem akcji został Jakub Krzyżak, trener personalny, 
o którym mówi się „człowiek, który ruszył Trójmiasto”.

 
Plany na 2018 rok? Jakich premier możemy się 
spodziewać?

- 2018 będzie dla nas bardzo intensywnym rokiem. 
Nie tylko w związku z planowanym uruchomieniem 
stacji w Gdańsku. Będzie to także rok ciekawych  
premier. Zacznę od przypomnienia, że za nami 
wielka i najważniejsza od lat premiera Lexusa LS 
w całkowicie nowej odsłonie. Ta flagowa limuzy-
na została wyposażona w system autonomicznej 
jazdy poziomu 2 – najwyższego, wymagającego 
jeszcze monitorowania przez kierowcę. Jest to 
milowy krok w stronę pełnej autonomii. Samochód 
nie tylko sam utrzymuje się na pasie ruchu, ale 
też samodzielnie i bezpiecznie omija przeszkody, 
w tym również pieszych. Jeśli kierowca zasłabnie, 
LS spróbuje go obudzić sygnałami dźwiękowymi 
i świetlnymi, następnie włączy światła awaryjne 
i klakson, zatrzyma się na pasie ruchu, odbloku-
je drzwi i przez sieć HELPNET wezwie pomoc. 
Ma również pierwsze na świecie rozwiązanie ma-
jące zapobiegać kolizjom na skrzyżowaniach.  
Lexusa  LS możemy już oglądać na trójmiejskich 
drogach, tymczasem czekają nas kolejne premiery. 
Pod koniec 2018 do sprzedaży trafi mały, typowo 
miejski crossover UX, nieco mniejszy brat nasze-
go najlepiej sprzedającego się modelu NX. Udział 
samochodów typu SUV w sprzedaży Lexusa to 
już ponad 60%. Tak więc każda kolejna propo-
zycja auta z podwyższonym nadwoziem jest dla 
nas bardzo dobrą wiadomością. W segmencie E 
pojawi się natomiast model ES. Ciekawie zapo-
wiada się także siedmioosobowa hybryda, czy-
li Lexus RX 450hL oraz flagowy SUV LX 570. 
O wszystkich premierach będziemy obszernie pisać  
na naszej stronie internetowej oraz profilu Lexus 
Trójmiasto na Facebooku.
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Początek roku z reguły wiąże się ze zmianami. W związku 
z tym przetasowania na dyrektorskich stanowiskach 
i reorganizacje w zarządach popularnych spółek nie 

powinny dziwić. Choć „nowe twarze” w poszczególnych 
branżach wcale nie są nowe, to warto przybliżyć sylwetki 

najważniejszych z nich.

W nowy rok 
z nowymi siłami

Zmiany personalne
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Cezary Godziuk,
prezes zarządu Lotos Asfalt

nowy prezes zarządu lotos asfalt jest absolwentem Wydziału matematyki, Fizyki i Che-
mii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
ekonomicznych na Wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1989-
2001 pełnił funkcję prezesa zarządu w Zakładach Graficznych atext w Gdańsku. W latach 
2003-2009 był członkiem rady nadzorczej międzynarodowych Targów Gdańskich. nadto 
związany był ze spółką aplitt (branża iT) i firmą prowadzącą działalność sekurytyzacyjną, 
tj. asK invest s.a.r.l. od stycznia 2016 roku pełnił również funkcję członka rady nadzor-
czej KGHm. W latach 2016-2017 był członkiem zarządu Totalizatora sportowego.

Witold WaWrzonkoski,
prezes zarządu spółki Szkuner zWładysławowa

Jest absolwentem studiów mBa (University of strathclyde,Glasgow) i doświad-
czenie w branży morskiej zdobywał m.in. podczas pracy w grupie kapitałowej 
miliana shipholding Company ltd na Cyprze. od 2015 roku związany był z grupą 
lotos, pracował m.in. w spółkachB8, spV Baltic, a także w lotos petrobaltic. 
prezesem spółki szkuner został w wyniku uchwały rady nadzorczej z dnia 
22 stycznia bieżącego roku.spółka szkuner z Władysławowa zajmuje się poło-
wem i przetwórstwem ryb, świadczy usługi stoczniowe i zarządza portem w tej 
miejscowości. 

Joanna Pińska,
dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W gdańskim magistracie, a dokładniej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kry-
zysowego, pracuje od 2000 roku. Karierę zawodową w Urzędzie miejskim rozpoczynała 
od pracy na stanowisku inspektora, a następnie kierownika. W 2010 roku awansowała 
na stanowisko zastępcy dyrektora/kierownika referatu. Zakres jej dotychczasowych 
obowiązków obejmował szerokie spektrum działań służących poprawie bezpieczeństwa 
publicznego. na stanowisku dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Urzędu miejskiego w Gdańsku zastąpiła Tadeusza Bukontta.

MaGdalena suliGa,
dyr. generalny Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa

Zawodową praktykę w branży hotelarskiej zdobywała w międzynarodowych sieciach, tj. 
starwood, interContinental, czy accor. specjalizuje się w przygotowaniu operacyjnym przed 
uruchomieniem oraz sprawnym zarządzaniem w trakcie funkcjonowania hoteli. Uczestniczyła 
w otwarciu hoteli sheraton Warsaw H&T, Holiday inn Gdańsk i Hampton by Hilton Gdańsk 
airport. po otrzymaniu gruntownego wykształcenia na Uniwersytecie Gdańskim pogłębiała 
swoją wiedzę praktyką, zajmując kolejno stanowiska: reservation manager, sales & marketing 
director i general manager. na stanowisku dyrektora generalnego Hampton by Hilton Gdańsk 
oliwa wraz z początkiem lutego zastąpi rafała rosiejaka.
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Szefowie i pracownicy tego przewoźni-
ka mogą być z siebie dumni. W Polsce 
w ub. roku linia obsłużyła rekordowe 8,1 
mln pasażerów, o 17 proc. więcej niż rok 
wcześniej. Na gdańskim lotnisku samo-
loty Wizz Air obsłużyły 2,18 mln pasa-
żerów, czyli prawie połowę osób, które 
w ub. roku skorzystały z portu. Był to 
wzrost o 11 proc. w porównaniu z rokiem 
poprzednim. Prezes Varadi przedstawił 
też wykres,z którego wynikało, że firma 
odnotowuje nieustanny i szybki wzrost 
liczby pasażerów od swej inauguracji 
w Gdańsku w 2004 roku.
Varadi powiedział, że w bazie w Gdań-
sku zatrudnionych jest 230 osób. Ale 
oczywiście w związku z zakładanym 
dalszym rozwojem, powstaną kolejne 
miejsca pracy. Linia zainwestowała 
w Gdańsku już ponad 600 mln dolarów. 
W 2018 roku linia chciałaby zwiększyć 

liczbę miejsc przeznaczonych dla pasa-
żerów latających do i z Polski z 8,9 mln 
do 11 mln czyli o 24 proc. 
W ubiegłym roku linia w Gdańsku ob-
służyła 2,18 mln pasażerów, w tym roku 
chce tę liczbę zwiększyć o 27 proc. 
Prezes Wizz Air wyjaśnił, że do tego 
wzrostu liczby pasażerów ma się przy-
czynić dołączenie do bazy w Gdańsku 
szóstego samolotu oraz przejście prze-
woźnika z samolotów A320 do A321. 
Airbus A321. Prezes zapowiedział, że 
decyzji o powiększeniu bazy o kolejny, 
siódmy samolot w Gdańsku można 
spodziewać się pod koniec roku lub na 
początku 2019.
Od grudnia 2017 Wizz Air oferuje 
z Gdańska połączenia do Wilna, Lizbony 
i Tromso, na koniec marca br. zapowie-
dziano uruchomienie trasy do Lwowa, 
a na koniec kwietnia do Wiednia.

JOZSEf – TOMASZ 
DWA bRATANkI!
Nie od szabli ani szklanki tylko od interesów 
węgierskich linii Wizz Air i gdańskiego lotniska. 
Przekonanie o harmonijnej i obustronnie korzystnej 
współpracy wyraził prezes tych linii Jozsef Varadi 
podczas konferencji  roku na lotnisku w Gdańsku. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Anna Kłos?Nieważne
co Ty czytasz,
ważne kto
czyta o Tobie!

Zamów
prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Oprócz sesji networkingowych biznes-
meni mieli okazję zdobyć fachową wiedzę 
na tematy z zakresu finansów, inwestycji 
czy ekonomii. Do największych osiągnięć 
minionych dwunastu miesięcy należy za-
liczyć regularnie organizowane „Śniada-
nia Pomorskie z PKB”. Zapoczątkowana 
przez Pomorski Klub Biznesu formuła po-
łączenia biznesowych śniadań z sesjami 
netowrkingowymi cieszy się niezmiernie 
dużą popularnością. 
Z nie mniejszym zainteresowaniem spotka-
ły się „Czwartkowe wieczory After Office 
z PKB”.  Wydarzenia o nieformalnym cha-
rakterze niewątpliwie przyczyniają się do 
zacieśnienia relacji biznesowych. 
Okres wakacyjny to okazja do aktywno-
ści na świeżym powietrzu i wykorzystania 
ładnej pogody. Stąd pomysł na niecodzien-

ne aktywności, tj. rejs statkiem po Zatoce 
Gdańskiej, turniej w golfa czy wystawienie 
reprezentacji w imprezie sportowej Sopot 
Beach Rugby 2017. 
W połowie sierpnia, na przekór powszech-
nej opinii, że okres wakacji to czas urlopu 
została zorganizowana z dużym sukcesem 
konferencja „Biznes nie ma wakacji – jak 
pozyskać klienta w sieci”. 
Pomorski Klub Biznesu zabierał również 
głos w ważnych sprawach dla przedsiębior-
ców, chociażby organizując publiczną de-
batę dot. ograniczenia handlu w niedziele.

TO bYł 
INTENSYWNY ROk
Pomorski Klub Biznesu organizował spotkania, 
konferencje, szkolenia, debaty. Każdy miesiąc 
wypełniony był wydarzeniami o charakterze 
biznesowym. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej 
zintegrować pomorskich przedsiębiorców.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: archiwum
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Wsparcie 
dla małych
przedsiębiorstw

WOJEWóDZtWO POMORSKiE  JAKO JEDNO Z PięCiU WOJEWóDZtW  PODJęłO DECyZJę 
O REALiZACJi  iNiCJAtyWy JEREMiE i JESSiCA tJ. ODNAWiALNEGO (POZADOtACyJNEGO) 
SyStEMU WSPARCiA PRZEDSięBiORStW, PRZEZNACZAJąC NA tEN CEL KWOtę PONAD 500 
MLN PLN  ZE śRODKóW REGiONALNEGO PROGRAMU OPERACyJNEGO DLA  WOJEWóDZtWA 

POMORSKiEGO NA LAtA  2007-2013.

Dzięki temu  środki finansowe, po ich wykorzystaniu  
oraz zwróceniu  przez ostatecznych beneficjentów 
mogą być dalej zagospodarowane na cele związane z  
rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw oraz obsza-
rów miejskich na terenie województwa pomorskiego.  
Decyzja Zarządu Województwa Pomorskiego  o takim 
przeznaczeniu środków pozwoliła stworzyć mecha-
nizm długotrwale stymulujący rozwój  aktywności go-
spodarczej, a także podnoszący poziom konkurencyj-
ności i innowacyjności gospodarki regionu.  
W celu realizacji powyższego zadania, w listopadzie 
2015 r. został powołany - jako pierwszy w Polsce - re-
gionalny fundusz rozwoju (Pomorski Fundusz Roz-
woju Sp. z o.o. , w skrócie PFR), który  w wyniku cesji  

57 umów zawartych w ramach inicjatywy JEREMIE,  
z dniem 01.04.2016 r. przejął od Banku Gospodarstwa 
Krajowego  funkcję  Menadżera ww. środków. Dzięki 
możliwości zastosowania w województwie pomorskim 
mechanizmu tzw. rewolwingu, Fundusz dokonał do-
datkowego zasilenia istniejącego systemu kwotą 93,9 
mln PLN   poprzez zawarcie z 9 instytucjami finanso-
wymi, pełniącymi rolę pośredników 15  nowych umów  
na odnowienie limitu Pożyczki Globalnej (11)   i Repo-
ręczenia (4). Od początku działalności PFR,   sektor 
MŚP został zasilony kwotą ponad 80 mln PLN finan-
sowania zwrotnego w formie ponad 750 pożyczek 
i poręczeń, z czego udział środków powierzonych 
Spółce wyniósł  blisko 85%.

TEKST: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.  | ZDJĘCIE: archiwum
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Powyższe działania podjęte przez 
Województwo Pomorskie i PFR 
zapewniły sprawne finansowanie 
działalności przedsiębiorstw, jak 
również pośredników finansowych 
w okresie przejściowym  tj. pomię-
dzy perspektywą finansową  na lata 
2007-2013 i 2014-2020. Poza kon-
tynuacją działań realizowanych do 
końca 2015 r. w ramach Inicjatywy 
JEREMIE,  PFR podjął jednocze-
śnie intensywne prace nad przy-
gotowaniem nowych  autorskich 
produktów finansowych odpowia-
dających bieżącym potrzebom 
rynku.    Pierwsze dwa przetargi na 
nowe produkty finansowe w po-
staci Małej Pożyczki oraz Pożyczki 
Turystycznej o alokacji odpowied-
nio 30 mln PLN i  55 mln PLN zosta-
ły ogłoszone w grudniu 2017 r., a ich 
rozstrzygnięcie planowane jest na 
I kw. 2018 r.  Pierwszy z produktów 
Mała Pożyczka został uruchomio-
ny w celu wsparcia  mikro i małych 
przedsiębiorstw  spoza Trójmiasta 
i okolic, realizujących przedsię-
wzięcia  rozwojowe  na terenach, 
gdzie najtrudniej prowadzi się dzia-
łalność gospodarczą, a wskaźniki 
dotyczące  przedsiębiorczości są  
stosunkowo niskie. Natomiast drugi 
z produktów Pożyczka Turystyczna, 
z autorskim rozwiązaniem dotyczą-
cym możliwości zastosowania sezo-
nowego systemu spłat kapitału tyl-

ko podczas sezonu turystycznego,  
przeznaczona jest na finansowanie 
przedsięwzięć rozwojowych  mikro 
i małych przedsiębiorstw, które 
wpisują się w działalność związaną 
z usługami czasu wolnego, w tym 
w działalność turystyczną, kultu-
ralną, gastronomiczną i rehabilita-
cyjno-leczniczą.Oba ww. produkty 
spotkały się z zainteresowaniem ze 
strony  pośredników finansowych, 
w tym w szczególności nie będą-
cych podmiotami publicznymi, co 
potwierdza dokonane już otwarcie 
ofert w przypadku Małej Pożyczki. 
Oczekujemy, że  wszystkie środki 
zostaną sprawnie wykorzystane na 
cele określone przez Wojewódz-
two Pomorskie wspólnie z PFR 
zarówno w przypadku ww. produk-
tów, jak i wszystkich innych, które 
będą sukcesywnie opracowywane, 
a następnie uruchamiane w celu 
wsparcia rozwoju przedsiębior-
czości oraz obszarów miejskich 
w naszym regionie. Zakładamy, 
że w wyniku zarządzania środka-
mi powierzonymi i ponownego ich 
wykorzystania przez PFR liczba 
wspartych MŚP  na koniec 2018 r. 
wyniesie około 1,4 tys. podmiotów, 
z czego  około 86% ich liczby będą 
stanowiły  mikroprzedsiębiorstwa, 
a  20% młode firmy. – mówi Ryszard 
Świlski, członek Zarządu Woje-
wództwa Pomorskiego.

Oczekujemy, że  wszystkie 
środki zostaną sprawnie 
wykorzystane na 
cele określone przez 
Województwo Pomorskie 
wspólnie z PFR zarówno 
w przypadku ww. produktów, 
jak i wszystkich innych, 
które będą sukcesywnie 
opracowywane, a następnie 
uruchamiane w celu wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości 
oraz obszarów miejskich 
w naszym regionie.
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PRACE FiZyCZNE i CORAZ CZęśCiEJ tAKżE USłUGi. NA POMORZU WCiąż ROśNiE LiCZBA 
PRACUJąCyCH OBCOKRAJOWCóW, GłóWNiE ZZA WSCHODNiEJ GRANiCy. NASi ROZMóWCy 
ZGODNiE PRZyZNAJą, żE tEN tREND BęDZiE MOżNA OBSERWOWAć tAKżE W 2018 ROKU.

ObcOkrajOWcy 
na pomorzu

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: freepik.com
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- Przez wiele miesięcy nie mogłem zna-
leźć krajowych pracowników, zostałem 
więc niemal zmuszony do zatrudnienia 
obcokrajowców – właśnie w taki sposób 
pomorscy pracodawcy tłumaczą powody 
zatrudnienia cudzoziemców. Wielu z nich 
podkreśla, że taki sposób „zatkania” luki 
na regionalnym rynku pracy nie jest już 
żadną sensacją, tylko koniecznością. 
Często można także usłyszeć deklaracje 
o zwiększeniu zatrudnienia.
Słowa pracodawców znajdują potwier-
dzenie w statystykach i obserwacjach 
urzędników. 
- Prawie co drugi pracodawca zgłasza 
obecnie braki kadrowe, cudzoziemcy 
w istotny sposób uzupełniają powsta-
łą lukę demograficzną. W przypadku 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzo-
ziemcom skala zgłoszeń tego typu od 
pracodawców wzrosła prawie dwukrotnie 
w porównaniu do roku 2016 – zaznacza 
Sylwia Dymnicka-Iwaniuk, kierowniczka 
Referatu ds. Zatrudnienia Cudzoziemców 
Gdańskiego Urzędu Pracy. - Na podsta-
wie statystyk gdańskiego urzędu pra-
cy i wyłaniających się z nich tendencji 
można postawić tezę o systematycznym 
wzroście międzynarodowego przepływu 
kapitału ludzkiego. Podejrzewamy, że rok 
2018 przyniesie jeszcze większe zainte-
resowanie pracodawców pracownikami 
z zagranicy – dodaje.

NAJWięceJ W BudoWNictWie

Początkowo cudzoziemcy na Pomorzu 
pracowali głównie w budownictwie, 
przetwórstwie przemysłowym, trans-
porcie czy też w branży stoczniowej. 
Aktualnie pracownicy zza wschodniej 
granicy (bo właśnie oni dominują na Po-
morzu z powodu stosunkowo prostych 
formalności ich zatrudniania) coraz le-
piej czują się w usługach.
- Coraz częściej słyszymy też charakte-
rystyczny akcent w usługach – kosme-
tyczki, pracownicy gastronomii, a na-
wet osoby w okienku na poczcie czy 
kierowcy Ubera to coraz częściej oby-
watele Ukrainy. Jeżeli znajomość języ-
ka polskiego jest na komunikatywnym 
poziomie, pracodawcy i klienci nie mają 
problemu ze współpracą z obywatelami 
innych krajów – podkreśla Natalia Bog-
dan, Prezes Zarządu Agencji Jobhouse.
Co ciekawe, wybór prac fizycznych 
przez obcokrajowców wcale nie musi 

wynikać z wykształcenia, czy też do-
świadczenia zawodowego tych osób. 
- Chodzi raczej popyt na konkretne 
miejsca pracy wynikający z zapotrzebo-
wania pracodawców – tłumaczy Joanny 
Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. - Pracownicy 
ze Wschodu wypełniają po prostu lukę 
w tych branżach, a których dotkliwy 
jest deficyt polskich fachowców.  Coraz 
więcej cudzoziemców składa wnioski 
o zezwolenie na pracę także w zawo-
dach, które wymagają bardzo konkret-
nych kompetencji.

NAPrzeciW oczeKiWANiom

Duże i wciąż rosnące zapotrzebowanie 
na pracowników zza wschodniej grani-
cy sprawiło, że powstało wiele agencji 
pracy wyspecjalizowanych w pozyski-
waniu takich osób. Stosunkowo rzadko 
pracodawcy poszukują cudzoziemców 
w sposób bezpośredni. Gdański Urząd 
Pracy zaobserwował natomiast, że wie-
lu Ukraińców i obywateli sąsiednich 
państw przyjeżdża do Gdańska i próbu-
je samodzielnie znaleźć zatrudnienie. 
- Cudzoziemcy przyjeżdżający do 
Gdańska w celach zarobkowych bardzo 
często o naszych przepisach i formal-
nościach nie wiedzą prawie nic. Często 
nawet nie wiedzą, w jakiej firmie mają 
pracować i kierują się do naszego Urzę-
du, bo na ich oświadczeniu, dzięki któ-
remu dostali się do Polski jest pieczątka 
GUP. Nie znają języka, nie rozumieją 
zapisów w umowach. Dziwią się, że są 
wysyłani przed rozpoczęciem pracy na 
badania lekarskie.  Nie znają nawet róż-
nic pomiędzy umową o pracę a umowa-
mi cywilnoprawnymi. Na takie pytania 
i wiele innych dotyczących legalizacji 
pobytu i zatrudnienia odpowiadają nasi 
rosyjsko i ukraińskojęzyczni pracownicy 
– tłumaczy Sylwia Dymnicka-Iwaniuk.

KieruNeK: AzJA?

Niektórzy przedstawiciele stołecznych 
agencji pracy i eksperci rynku pracy 
twierdzą, że ogromne zainteresowanie 
pracownikami zza wschodniej grani-
cy sprawiło, że takich pracowników 
właśnie zaczyna brakować. Przywoły-
wane są przypadki firm, które zatrud-
niają pracowników z Bangladeszu lub 
Tybetu. Właśnie te kierunki mają być 

Joanna WitkoWska, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Gdańsku 

- W wielu zawodach prognozujemy 
na rok 2018 znaczący lub 

umiarkowany deficyt pracowników. 
W tej sytuacji, nie mając możliwości 

zatrudnienia wykwalifikowanych 
fachowców z rynku lokalnego, 

pracodawcy szukają pracowników 
w innych regionach kraju, jak i za 
granicą.  statystyki pokazują, że 

większość osób pochodzących zza 
wschodniej granicy podejmuje 

przede wszystkim prace fizyczne, 
przynajmniej na tzw. „początek”. 

niekoniecznie jest to wynik 
wykształcenia, doświadczenia 

zawodowego tych osób, a raczej 
popyt na konkretne miejsca pracy 

wynikający z zapotrzebowania 
pracodawców. pracownicy ze 

Wschodu wypełniają lukę w tych 
branżach, a których dotkliwy jest 

deficyt polskich fachowców. Coraz 
więcej cudzoziemców składa 

wnioski o zezwolenie na pracę także 
w zawodach, które wymagają bardzo 

konkretnych kompetencji.

obcokrajowcy 
wypełniają

lukę
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natalia BoGdan
prezes zarządu Agencji Jobhouse

- na pewno obywatele zza wschodniej 
granicy dominują na stanowiskach 

fizycznych - produkcyjnych, 
magazynowych czy budowlanych. 

ale coraz częściej słyszymy też 
charakterystyczny akcent w usługach 

– kosmetyczki, pracownicy 
gastronomii, a nawet osoby 

w okienku na poczcie czy kierowcy 
Ubera to coraz częściej obywatele 
Ukrainy. Jeżeli znajomość języka 

polskiego jest na komunikatywnym 
poziomie, pracodawcy i klienci 

nie mają problemu ze współpracą 
z obywatelami innych krajów. 

Z pewnością jednak obcokrajowcy 
mają utrudniony dostęp do 

stanowisk wyższego szczebla. o ile 
nawet w branży iT mile widziani 

są pracownicy z Ukrainy, o tyle na 
stanowiskach managerskich czy 
dyrektorskich obecni są bardzo 

rzadko.

anna leWeCka
dyrektor operacyjny firmy 

Serwis Personalny

- Ze statystyk i obserwacji w samej 
firmie serwis personalny wynika, 
że zainteresowanie zatrudnianiem 

obcokrajowców ze strony pomorskich 
pracodawców wciąż rośnie. 

na podstawie rozmów i ustaleń 
z naszymi klientami można także 

prognozować, że taka sytuacja 
wciąż będzie miała miejsce w 2018 

roku.  Wiele firm odnotowuje 
wzrost zapotrzebowania na swoje 
produkty i usługi i chce zwiększyć 

zapotrzebowanie na pracowników - 
między innymi przez agencje pracy. 

Firmy, które wcześniej nie mogły 
znaleźć pracowników wśród polaków 

zdecydowały się na pozyskanie 
obcokrajowców, ten pomysł się 

sprawdził i teraz często decydują się 
na kontynuacje zatrudnienia.

tylu krajowych 
pracodawców 
jest zdania, że 

o kadrę ze Wschodu jest teraz 
trudniej niż w przeszłości

Źródło: Raport „Barometr Imigracji Zarobkowej” przygotowany przez firmę Personnel Service.

Zainteresowanie 
rośnie

również 
w usługach

19%
tyle krajowych firm 
planuje poszukiwać 
pracowników z ukrainy 
w najbliższym czasie

17%

w przyszłości coraz bardziej eksploato-
wane przez krajowych pracodawców.  
Według naszych rozmówców z Pomorza 
taka sytuacja nie ma jeszcze miejsca 
w naszym regionie. 
- Spotkałam się, że opiniami, że rynek 
Ukraińców już się nasycił i że teraz 
pracodawcy mają zatrudniać pracow-
ników np. z egzotycznego Banglade-
szu. Według mojego rozeznania takie 
opinie są mocno przesadzone na dziś, 
a wspomniana sytuacja nie ma jesz-
cze miejsca na terenie województwa 
pomorskiego. Nigdy nic nie wiadomo, 
ale wydaje mi się, że z mieszkańcami 
z dalekich regionów Azji współpraca 
może być raczej wyzwaniem dla rodzi-
mych pracodawców, mam tutaj na myśli 
wyraźne różnice kulturowe i społecz-
ne – uważa Anna Lewecka, dyrektor 
operacyjny firmy Serwis Personalny.  
Według Natalii Bogdan, ewentualne 
otwarci się na kraje azjatyckie może być 
spowodowane rosnącymi oczekiwania-
mi finansowymi obcokrajowców. 
- Także oczekiwania finansowe osób 
zza granicy, zwłaszcza Ukrainy mocno 
wzrosły, zwłaszcza wśród osób, które 
pracują w Polsce już jakiś czas. Już te-
raz wielu pracodawców prognozuje, że 
za jakiś czas będą musieli otworzyć się 
na inne kraje – np. Białoruś czy Bangla-
desz – uważa przedstawicielka agencji 
Jobhouse.
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Oświadczenia O zamiarze 
Zatrudnienia obcokrajowców 

na terenie wOjewództwa 
pOmOrskiegO w 2017 rOku

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy
Dane dotyczą wyłącznie obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdowy, Gruzji i Armenii

Źródło: Raport „Barometr Imigracji Zarobkowej” przygotowany przez firmę Personnel Service.

62806



 22    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

nowe obowiązki 
dla przedsiębiorców

nowy rok,

DUżO NOWyCH FORMALNOśCi, tROCHę UłAtWiEń i WySOKiE KARy. OD POCZątKU 
BiEżąCEGO ROKU PRZEDSięBiORCy MUSZą Się DOStOSOWAć DO NOWyCH i WAżNyCH 
ZMiAN PRAWNyCH. NAJWięKSZE ZMiANy ZWiąZANE Są Z PRZEPiSAMi DOtyCZąCyMi 

OCHRONy DANyCH OSOBOWyCH i CyBERBEZPiECZEńStWA.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: freepik.com



www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Jedną z ważnych zmian wprowadzonych 
w ramach uszczelniania podatku VAT 
jest JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny. 
Wcześniej z takiej formy przesyłania da-
nych korzystali wybrani przedsiębiorcy, 
od początku roku obowiązuje ona wszyst-
kich, bez wyjątku – także mikroprzedsię-
biorców. W ramach nowych zasad firmy 
zostały zobowiązane do generowania 
(w odstępach miesięcznych) pliku z da-
nymi z systemu księgowo-finansowego 
dotyczącymi siedmiu struktur. Chodzi 
konkretnie o księgi rachunkowe, wyciągi 
bankowe, dane z magazynu, ewidencje 
zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, po-
datkową księgę przychodów i rozchodów 
oraz ewidencję przychodów. 
Według ekspertów ta zmiana wpłynie naj-
bardziej na mikroprzedsiębiorców, którzy 
wcześniej samodzielnie rozliczali się z fi-
skusem i w wybranych przypadkach wy-
musi współpracę z biurem rachunkowym. 
Z kolei  fiksowi JPK pozwoli na szybkie 
i skuteczne wykrycie firm zaniżających 
podatek. Resort finansów przewiduje su-
rowe sankcje za niewywiązywanie się z no-
wego obowiązku - przedsiębiorcy, którzy 
nie złożą JPK, muszą liczyć się z karą do 
3 mln zł, w przypadku złożenia niepraw-
dziwych informacji grozi natomiast kara 
finansowa aż do 60 mln złotych.

W stroNę JAWNości 

Wybrane firmy będą musiały dostosować 
się również do ustawy o jawności życia pu-
blicznego. Wspomniana ustawa miała wejść 
w życie na początku 2018 roku, prawdopo-
dobnie termin jej wprowadzenia zostanie 
jednak opóźniony o kilka miesięcy. 
Co ustawa oznacza dla przedsiębiorców? 
Jeden z obowiązków polega na opracowaniu 
i wdrożeniu kodeksu etycznego przedsię-
biorcy, jako deklaracji odrzucającej korupcję 
w firmie. Co ważne – ten dokument będzie 
musiał zostać podpisany przez każdego 
kontrahenta, pracownika i współpracownika 
firmy. Niezbędne będzie takżeopracowanie 
wewnętrznej procedury informowania władz 
firmy o propozycjach korupcyjnych i ustale-
nie procedury dotyczącej otrzymywania pre-
zentów i innych korzyści przez pracowników. 
Ustawa będzie także chronić "sygnalistów", 
czyli osoby, które zgłoszą istotne informacje 
o działaniach korupcyjnych w firmie. Praco-
dawca nie będzie mógł rozwiązać umowy 
z taką osobą (umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej). Gdyby jednak taka sytuacja 
nastąpiła, to pracodawca będzie miał obo-
wiązek wypłacić sygnaliście równowartość 
wynagrodzenia za dwa lata pracy.
Także w tym przypadku przewidziano po-
ważny kary za niedostosowanie się do wymo-
gów ustawy – kary mogą wynieść aż 10 mln 
złotych. Obowiązki związane z ustawą o  jaw-
ności życia publicznego będą prawdopodob-
nie dotyczyły o co najmniej średnich przed-
siębiorstw - w rozumieniu przepisów ustawy 
o swobodzie działalności gospodarczej.

Resort finansów 
przewiduje 
surowe sankcje za 
niewywiązywanie się 
z nowego obowiązku 
- przedsiębiorcy, 
którzy nie złożą JPK, 
muszą liczyć się 
z karą do 3 mln zł, 
w przypadku złożenia 
nieprawdziwych 
informacji grozi 
natomiast kara 
finansowa aż do 60 
mln złotych.
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osoBoWe oBAWy

Poważne obawy ze strony pomorskich przedsię-
biorców budzi także temat RODO, czyli nowych 
przepisów dotyczących ochrony danych osobo-
wych, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. 
O skali zainteresowania taką tematyką świadczy 
fakt, że wszystkie pomorskie organizacje bizne-
sowe organizowały spotkania i warsztaty na te-
mat RODO, wybrane organizacje miały na swoimi 
koncie nawet kilka takcih spotkań. 
Wprowadzane zmiany wiążą się w wejściem w ży-
cie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Głównym celem wprowadzenia RODO jest za-
pewnienie swobodnego przepływu danych oso-
bowych pomiędzy państwami członkowskimi, 
nowe regulacje powinny także zwiększyć bez-
pieczeństwo konsumentów. Wprowadzenie zasad 
RODOdo firm oznacza natomiast realizowanie 
całkowicie nowego podejścia do danych osobo-
wych.Teraz już na etapie  projektowania systemu 
przedsiębiorca będzie musiał uwzględnić  zasady 
ochrony danych osobowych, czyli dobrać takie 
rozwiązania organizacyjne i techniczne, które za-
pewnią ochronę tych danych. Dodatkowo w jego 
systemach informatycznych ochrona prywatno-
ści musi być domyślnym ustawieniem systemów.  
Zwiększy się także odpowiedzialność, także 
w przypadku przetwarzania danych z innych firm 
(sytuacja dotyczy np. dostarczania usług w chmu-
rze i firm hostingowych). Wspomniane firmy będą 
teraz ponosić bezpośrednią odpowiedzialność 
za złamanie przepisów RODO, pojawi się także  
wymóg tworzenia bardziej restrykcyjnych umów 
o przetwarzaniu danych. Duże obawy przedsię-
biorców budzi także sprawa przetwarzania da-
nych wrażliwych, gdzie pojawia się potrzeba 
powołania Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych. Ten pomysł krytykowany jest z powodu 
nakładania na przedstawicieli biznesu dodatko-
wych kosztów. 
- Nie wymaga to jednak od przedsiębiorców 
znacznych nakładów finansowych, bowiem in-
spektor nie musi być pracownikiem etatowym, 
dla spełnienia tego obowiązku wystarczy osoba, 
wykonująca swoje czynności w oparciu o umowę 
cywilnoprawną- uspokaja mec. Ryszard Stopa, 
właściciel sieci  kancelarii Radcy Prawnego Ry-
szard Stopa. - Powołanie Inspektora zasadne bę-
dzie również w sytuacji zagrożenia wystąpieniem 
uszczerbku lub szkody majątkowej – dodaje.

MniejsZe firMy 
w lepsZej sytuacji 

MeC. ryszard stoPa, 
właściciel sieci kancelarii Radcy Prawnego 

Ryszard Stopa

- roDo stawia „mniejszych” przedsiębiorców w nieco 
uprzywilejowanej pozycji, zapewniając im specjalne 

uprawnienia. nowe prawo zwalnia podmioty zatrudniające 
mniej niż 250 pracowników od obowiązku rejestrowania 

przetwarzania danych, a więc prowadzenia rejestrów 
w formie papierowej lub elektronicznej, tu wyjątek stanowią 

dane wrażliwe, które nie zostały objęte zwolnieniem. 
roDo wskazuje, na potrzebę stworzenia przez zrzeszenia 

przedsiębiorców (izby, organizacje pracodawców) 
specjalnych kodeksów postępowania, określających 
zasady ochrony danych osobowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem mniejszych podmiotów. nowe regulacje 
bez wątpienia uwzględniają sytuację „mniejszych” 
przedsiębiorców oraz ich możliwości w zakresie 

zabezpieczania danych osobowych, nie tylko dając 
przedsiębiorcom czas na dostosowanie się do wchodzących 

zmian, ale również poprzez prowadzoną działalności 
edukacyjną w tym zakresie.





 26    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Choć uroczystość  miała dać fory konsulowi honorowemu 
Bułgarii, Magdalena Pramfelt – prezydent Stowarzyszenia 
Konsulów Honorowych w Polsce, najpierw udzieliła głosu 
konsulowi honorowemu Malty Sławomirowi Kalickiemu, który 
dwa dni wcześniej odniósł duży sukces finansowy i to na niwie 
społecznej. Był mianowicie głównym organizatorem i strate-
gicznym sponsorem VIII Charytatywnego Balu z Sercem. 
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wykorzystał okazję, 
aby przypomnieć o strategii miasta wobec imigrantów, której 
głównym hasłem jest, aby przybyszy traktować jak swoich 
(naszych) mieszkańców. Zobowiązuje nas do tego historia 
miasta, które od niepamiętnych czasów było wielonarodowo-
ściowe. Odniósł to przed wszystkim do Ukraińców, których 
na Wybrzeżu jest dużo. W tym momencie włączył się Konsul 
Ukrainy w Gdańsku Lew Zacharczyszyn. Przypomniał, że 
w tym roku (22 stycznia) przypada setna rocznica  uchwalenia 
przez ówczesny Parlament decyzji o niepodległości Ukrainy. 
Podkreślił, że między Polską a Ukrainą są obecnie stosunki 

przyjazne, co m.in. poskutkowało zapowiedzią uruchomienia 
26 marca inauguracji stałej linii lotniczej z Gdańska do Lwowa.
Wreszcie mogli się dorwać do głosu przedstawiciele interesów 
Bułgarii. Konsulem honorowym tego kraju w Gdańsku jest Jan 
Strawiński – prezes Multi Marine Service, związany też z Mor-
skim Robotniczym Klubem Sportowym. Towarzyszył mu radca 
handlowy Ambasady Republiki Bułgarii w Warszawie – Jordan 
Draganczew. Dowiedzieliśmy się, że temu krajowi bardzo 
zależy na rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską. Przed-
stawiciel Ambasady zaapelował do prezydenta Adamowicza, 
aby ów przyspieszył procedury konieczne do podpisania part-
nerstwa Gdańska z Burgas. Polskie firmy już zwietrzyły szanse 
rozwoju poprzez lokowanie swej działalności w tym kraju. 
Newag , Pesa i Solaris już inwestują tam a po Sofii jeżdżą ich 
tramwaje i autobusy. Rozwija się zarówno eksport jak import 
polsko-bułgarski a coraz modniejsze stają się wyjazdy tury-
styczno-wypoczynkowe nad wybrzeże Morza Czarnego.

kONSUlOWIE 
W DOMU UpHAgENA 2018

styczniowe, coroczne spotkanie korpusu konsularnego trójmiasta w domu 
uphagena odbyło się, jak zawsze, w rocznicę kiedy Jan uphagen dzielił 
dywidendę. obecnie dom jest placówką muzeum Historii miasta Gdańska, 
a żyjący w Niemczech uphagenowie nie roszczą sobie doń pretensji.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Wiesław Malicki 

Od lewej: GrzeGOrz KłaK – inspeKtOr ds. zarządzania KryzysOweGO i ObrOny Cy-
wilnej w MalbOrKu, KOnsul hOnOrOwy bułGarii jan strawińsKi, KOnsul uKrainy 
lew zaCharCzyszyn, radCa aMbasady bułGarii w warszawie jOrdan draGanCzew.

Od lewej: MaGdalena praMfelt, wiCeMarszałeK wiesław byCzKOwsKi, 
sławOMir KaliCKi – prezes inter Marine, KOnsul hOnOrOwy Malty, 
alain MaMpert – KOnsul hOnOrOwy franCji.
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żyCZENiA, GRAtULACJE ZA SUKCESy ODNiESiONE W 2017 ROKU i DZiELENiE Się OPłAtKiEM 
– W StAROGARDZiE GDAńSKiM ODByłO Się SPOtKANiE WiGiLiJNE PRZEDSięBiORCóW. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut

Ponad 250 przedsiębiorców, przedsta-
wicieli władz samorządowych, urzędów 
i środowiska: nauki, kultury i sportu przy-
było na uroczystość opłatkowo – wigilijną 
zorganizowaną przez Starogardzki Klub 
Biznesu – Związek Pracodawców.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Kazi-
mierz Smoliński, Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
Ryszard Świlski, Wicemarszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego, Przemysław 
Biesek – Talewski i Maciej Kalinowski, 
wiceprezydenci miasta,  Leszek Burczyk, 

starosta powiatu, Kazimierz Chyła, wice-
starosta, Patryk Gabriel, członek zarządu 
powiatu, a także wójtowie oraz radni po-
wiatu i gmin.
Prezes SKB-ZP Grzegorz Borzeszkowski 
podsumował mijający rok oraz nakreślił 
zadania na rok 2018. 
- Podczas każdego posiedzenia zarządu 
w tym roku i na wielu spotkaniach prze-
wijał się jeden temat, z którym niestety 
sobie nie poradziliśmy – powiedział, pod-
sumowując 2017 rok, prezes Grzegorz 
Borzeszkowski. - Jest to problem szkol-

nictwo zawodowego. Nie udało nam się 
skutecznie zainteresować tą tematyką 
ani władz lokalnych, ani władz wojewódz-
kich. Tymczasem w Ministerstwie Oświa-
ty nasze pomysły i uwagi przyjęto bardzo 
entuzjastycznie. Niestety, na tym się 
skończyło. A przy tak olbrzymich nakła-
dach finansowych, tych miliardach euro 
wpompowanych w infrastrukturę i nowo-
czesną technologię zabrakło pomysłów 
na to, jak zrewolucjonizować szkolnictwo 
zawodowe. Mam nadzieję, że w najbliż-
szym czasie zajmiemy się tym tematem. 

klub zbudowany 

na solidnym 
fundamencie

Jarosław wasielewski – właśCiCiel firMy elMOt, GrzeGorz rozmus – właśCiCiel firMy przedsiębiOrstwO budOwy dróG, 
Minister kazimierz smoliński – seKretarz stanu w Miib, GrzeGorz Chudzik – właśCiCiel firMy „GreGOr – trans”, 
henryk kleCha – dyreKtOr MiejsKieGO zaKładu KOMuniKaCji, ryszard Świlski – V-Ce MarszałeK wp



jerzy suChOMsKi – V-Ce prezes sKb-zp, 
GrzeGOrz bOrzeszKOwsKi – prezes sKb-zp, 
Minister KaziMierz sMOlińsKi – seKretarz stanu w Miib

ryszard stObba – właśCiCiel firMy „reflex”, 
elżbieta reMbiasz – właśCiCielKa firMy „restal”, 
bOGusław KOwalsKi – prezes zarządu „Graal”

dariusz suwalsKi – właśCiCiel firMy „dawiKa”, 
adaM sObieCKi – dyreKtOr Osir w sKarszewaCh, 
Minister KaziMierz sMOlińsKi – seKretarz stanu w Miib

Minister KaziMierz sMOlińsKi – seKretarz stanu w Miib
GrzeGOrz rOzMus – właśCiCiel firMy przedsiębiOrstwO budOwy dróG

bOlesław buda - właśCiCiel firMy „bb & s-Ka”
hierOniM bielińsKi – właśCiCiel firMy „inteGra”
GrzeGOrz bOrzeszKOwsKi – prezes sKb-zp

ryszard świlsKi – V-Ce MarszałeK wp, ryszard KupKa – właśCiCiel 
OKręGOwej staCji KOntrOli pOjazdów w KalisKaCh, jOanna MyślińsKa - 
prezes firMy „starwiK”, waldeMar CiesielsKi - właśCiCiel firMy „barpOl”

ryszard szwOCh
Minister KaziMierz sMOlińsKi – seKretarz stanu w Miib
MirOsław KalKOwsKi

tadeusz włOdarCzyK - przewOdniCząCy rady nadzOrCzej 
„Grupy KapitałOwej iGlOtex”
ryszard stObba – właśCiCiel firMy „reflex”

hanna nierzwiCKa - niepubliCzne przedszKOle i żłObeK aniOłeK 
GrzeGOrz bOrzeszKOwsKi – prezes sKb-zp

przeMysław bieseK – talewsKi – V-Ce prezydent starOGardu GdańsKieGO
radOsław MiChalsKi – prezes pzpn w GdańsKu
MaCiej KalinOwsKi - V-Ce prezydent starOGardu GdańsKieGO

przeMysław bieseK – talewsKi – V-Ce prezydent starOGardu GdańsKieGO
Mariusz szwarC – właśCiCiel firMy „brOKer”
jarOsław CzyżewsKi – przewOdniCząCy rady Miasta starOGard GdańsKi

stanisława Głąb – brandt – KierOwniK praKtyCznej nauKi zawOdu w zse
sławOMir janiCKi – wójt GMiny KalisKa
artur herOld – wójt GMiny zblewO
KaziMierz Chyła – V-Ce starOsta starOGardzKi
przeMysław bieseK – talewsKi – V-Ce prezydent starOGardu GdańsKieGO

zdzisław Kulpan – prezes firMy „heizteChniK”
GrzeGOrz bOrzeszKOwsKi – prezes sKb-zp
Mariusz szwarC – V-Ce prezes sKb-zp

jOlanta szydłOwsKa – V-Ce prezes firMy GfKM
leszeK burCzyK – starOsta starOGardzKi

luCyna herOld – wąs  - właśCiCielKa firMy „radex”
Mariusz szwarC  - V-Ce prezes sKb-zp
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wyróżnienia otrzymali:

„Za Zasługi Dla Budownictwa”:
Jarosław Wasielewski – Prezes firmy „Elmot”  •	
sp. z o.o. Kopytkowo

„Za Zasługi Dla Drogownictwa”:
Grzegorz Rozmus – Prezes firmy   •	
Przedsiębiorstwa Budowy Dróg S.A.

„Za Zasługi Dla Transportu”:
Grzegorz Chudzik – Właściciel firmy  •	
„Gregor – Trans”
Henryk Klecha – Dyrektor MZK•	
Ryszard Kupka – Właściciel Okręgowej  •	
Stacji Kontroli Pojazdów Kaliska
Andrzej Pograniczny – Prezes PKS S.A.•	

„Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska”:
Joanna Myślińska – Prezes „STAR-WIK” sp. z o.o.•	

„Zasłużony Dla Rolnictwa”:
Waldemar Ciesielski – Właściciel firmy  •	
„Barpol” sp. z o.o. Barłożno

„Zasłużony Dla Kultury Polskiej”:
Mirosław Kalkowski – Prezes Towarzystwa •	
Ziemi Kociewskiej
Maciej Mostowy – Właściciel PPUH „Honia” •	
Skarszewy
Ryszard Szwoch – Historyk starogardzki•	

„Za Zasługi Dla Sportu”:
Dariusz Suwalski – Właściciel firmy „Dawika”•	
Adam Sobiecki – Dyrektor GOSiR •	
w Skarszewach

medale skb-zp 
„za wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości”:

Przemysław Biesek – Talewski   •	
– V-ce Prezydent Starogardu Gd.
Kazimierz Chyła – V-ce Starosta •	
Starogardzkiego
Stanisława Głąb – Brandt – Kierownik •	
Praktycznej Nauki Zawodu w ZSE
Artur Herold – Wójt Gminy Zblewo•	
Sławomir Janicki – Wójt Gminy Kaliska•	
Hieronim Bieliński – Właściciel firmy „Integra”•	
Bolesław Buda – Właściciel firmy   •	
Drukarni „Buda”
Stefan Brandt – Właściciel Blacharstwa •	
Samochodowego
Grzegorz Gołębiewski - Właściciel firmy •	
GBG „Gołębiewski”
Bogusław Kowalski – Prezes Graal S.A. •	
Wejherowo
Elżbieta Rembiasz – Właścicielka firmy „Restal”•	
Ryszard Stobba – Właściciel firmy „Reflex”•	
Tadeusz Włodarczyk – Przewodniczący •	
Rady Nadzorczej „Grupy Kapitałowej Iglotex”

medal „za zasługi 
dla starogardu 
gdańskiego”:

Mariusz Szwarc – Właściciel firmy „Broker”•	

Prezes Borzeszkowski wymienił też od-
niesione sukcesy, z których najważniej-
szym jest utrwalenie i umocnienie funda-
mentów funkcjonowania klubu.
- W sferze wewnętrznej udało nam się 
zbudować SKB-ZP bardzo dobre i solidne 
więzi między naszymi członkami – pod-
kreślił  Grzegorz Borzeszkowski. - Mimo, 
że konkurujemy na rynku, to w klubie po-
trafimy usiąść przy stole, porozmawiać 
o problemach i rozwiązywać je wspólnie. 
Drugi fundament, który zbudowaliśmy, 
to trwałe zakorzenienie w krajobrazie 
instytucji, szczególnie w powiecie staro-
gardzkim, ale też w województwie i insty-
tucjach centralnych. Przed nami rok 2018 

– będzie to rok wyzwań. Szacujemy, że 
w ciągu trzech lat w Starogardzie może 
powstać ok. 1 tys. nowych miejsc pracy. 
Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budow-
nictwa, zaznaczył, że okres świąteczno – 
noworoczny jest doskonałym czasem na 
podsumowania.
- Zarówno mi, jak i wielu członkom rzą-
du, zależy na tym, aby biznes się rozwijał 
i przynosił jak największy dochód – po-
wiedział wiceminister Smoliński. - Życzę, 
aby ten mały stał się średni, średni duży, 
a ten duży stał się wielki. Przechodze-
nie tych kolejnych etapów jest trudne. 
My, jako politycy, chcemy stworzyć jak 

najbardziej przyjazne otoczenie. Aby 
współpraca między samorządem a rzą-
dem układała się jak najlepiej. Teraz, po 
zmianach w rządzie, na pewno będziemy 
zwracać jeszcze większą uwagę na roz-
wój gospodarki. To będzie czas, kiedy bę-
dziemy wspierać przedsiębiorców. Myślę, 
że kolejne lata będą dobre dla przedsię-
biorczości i każdy powinien to odczuć.  
Przedstawiciele władz złożyli przedsię-
biorcom życzenia świąteczne i nowo-
roczne oraz podzielono się tradycyjnym 
opłatkiem. W trakcie spotkania na wnio-
sek SKB-ZP uhonorowano członków SKB
-ZP wyróżnieniami ministerialnymi oraz 
miejscowymi i Związku Pracodawców.

ryszard świlsKi – V-Ce MarszałeK wp, ryszard KupKa – właśCiCiel 
OKręGOwej staCji KOntrOli pOjazdów w KalisKaCh, jOanna MyślińsKa - 
prezes firMy „starwiK”, waldeMar CiesielsKi - właśCiCiel firMy „barpOl”
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spotkanie 
noworoczne 

kaszubskiego związku 
pracodawców

Każdemu co potrzeba

PREZES KZP ZBiGNiEW JARECKi NA WStęPiE SPOtKANiA, KtóRE ODByłO Się W StyCZNiU 2018 
W REStAURACJi GRyF W żUKOWiE, PRZyWitAł GOśCi i PRZEKAZAł PODZięKOWANiA ZARZąDU 
KASZUBSKiEGO ZWiąZKU PRACODAWCóW DLA SAMORZąDU WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO ZA 
DOtyCHCZASOWą WSPółPRACę ORAZ WyRAZił NADZiEJę NA DALSZE OWOCNE WSPółDZiAłANiE 

DLA ROZWOJU PRZEDSięBiORCZOśCi W NASZyM REGiONiE. 

Od lewej: ryszard świlsKi – Czł. zarządu w urzędzie MarszałKOwsKiM, adaM julKe wiCeprezes Kzp Oraz rOMan walder - Czł. zarządu

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Wszystkim członkom Kaszubskiego 
Związku podziękował za działalność 
w strukturach Związku, gratulował 
dobrych wyników gospodarczych i ży-
czył podobnych albo jeszcze lepszych 
w roku 2018. Następnie zaprosił do 
wystąpienia Ryszarda Świlskiego – 
członka zarządu w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Pomorskiego. 
Pierwszym, wypowiedzianym przez 
tego drugiego hasłem, była praca. 

Poinformował, że od 1. grudnia 2017 
przeszedł do jego kompetencji Woje-
wódzki Urząd Pracy. Życzył wszyst-
kim członkom organizacji, aby pracy 
mieli w nowym roku jak najwięcej, 
czyli wszystkiego najlepszego. Zapra-
sza też do siebie,  gdyby w sprawach 
związanych z WUP mieli jakieś życze-
nia czy uwagi. Wspomniał też, że na 
koniec roku 2017 województwo po-
morskie było ogólnopolskim liderem 
w dziedzinie umów podpisanych na 
wydatkowanie funduszy europejskich 
z działu RPO. Podziękował za wkład 
w to dzieło ze strony pracodawców, bo 
bez niego sukces nie byłby możliwy. 
Wyraził uznanie za solidarność spo-
łeczną w pomocy dla gmin dotkniętych 
letnim kataklizmem. Wojewódzkie wła-
dze samorządowe także bardzo mocno 
i ofiarnie zaangażowały się w to dzieło. 
Następnie głos zabrał Jan Zarębski 
- członek zarządu KZP. Stwierdził, 
że (z czym się wszyscy zgodzili), że 
w tym roku czeka nas bardzo gorąca 
jesień, niekoniecznie pogodowa, tylko 
polityczna i jego ideą jest, aby skoro 
władze samorządowe działają dobrze, 
lepiej ich nie zmieniać. Pochwalił też 
fakt uruchomienia Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (mimo krytycznych 
opinii o tym pomyśle z różnych stron), 
bo okazało się, że jej funkcjonowanie 
szeroko otworzyło wiele rynków pracy. 
Uczestnikiem spotkania był też prof. 
Edmund Wittbrodt – obecny pre-
zes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego - z którym we wrześniu 2017 
roku władze KZP podpisał deklarację 
o współpracy. Ubolewał, że jak wszyst-
ko wskazuje, Kaszubi przegrali, mimo 
bardzo aktywnych działań, walkę 
z rządem w sprawie dotacji udziela-
nych na naukę języka kaszubskiego 
w szkołach i suma na ten cel z bu-

dżetu Ministerstwa Edukacji została 
istotnie zmniejszona. Przypomniał też 
działania Zrzeszenia w dziele pomocy 
gminom poszkodowanym w lipcowych 
nawałnicach. Straty dotknęły też hi-
storycznych świętości Kaszub, ale już 
zostały naprawione. Zniszczony przez 
nawałnicę grobowiec poety Jana Kar-
nowskiego na cmentarzu w Brusach 
został odbudowany. Ucierpiała też 
znajdująca się w Brusach – Jagliach 
zagroda oraz ogród Józefa Chełmow-
skiego – kaszubskiego rzeźbiarza, 
malarza i filozofa. Było tam prywatne 
muzeum – właściwie skansen, za-
pełnione dziełami tego bardzo uta-
lentowanego, choć niedocenianego, 
ludowego artysty. Po usunięciu strat 
wywołanych przez kataklizm, zamie-
niono je na Chatę Kaszubską im. Jana 
Chełmowskiego. Prezes E. Wittbrodt 
złożył wszystkim bardzo oryginalne 
noworoczne życzenia, więc: Starym – 
młodości, młodym – dojrzałości, doj-
rzałym – mądrości, mądrym – skrom-
ności, skromnym – odwagi, odważnym 
– rozwagi, rozważnym – namiętności, 
namiętnym – cnotliwości, cnotliwym – 
grzechu, grzesznym – uśmiechu, każ-
demu – co mu potrzeba. (Aby się po 
śmierci dostać do nieba?).
W podwójnej roli – jako prezes GS Sa-
mopomoc Chłopska i jako przewod-
niczący Rady Powiatu Kartuskiego 
wystąpił Mieczysław Woźniak. Jego 
życzenia były trafne i zwięzłe:
- Rozwój Kaszub to nasz wspólny trud, 
sukcesy odnosimy, bo nam się po pro-
sty chce. I tego chcenia wszystkim 
obecnym (i nieobecnym) na przy-
szłość życzę.
W kuluarach spotkania rozwinął temat 
specyfiki mentalnościowej Kaszubów:
- Kaszubi każdy grosz potrafią zago-
spodarować i to kilkakrotnie. Zawsze 
można na nich liczyć. Są twardzi i upar-
ci, wyrzuceni drzwiami, wejdą przez 
okno – i to nie rozbijając go.

nOwOrOCzny tOast wznOsi zbiGniew jareCKi 
– prezes zarządu KaszubsKieGO związKu praCOdawCów

uCzestniCy spOtKania
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Dla wielu z nas rzeczywistość przerosła marzenia z przeszłości. 
W tym okresie warunki prowadzenia biznesu także uległy ogromnym 
zmianom. Przed nami stają nowe wyzwania innej, cyfrowej 
rzeczywistości. Dlatego mamy nadzieję, że współpraca w ramach 
Izby połączona z  wymianą doświadczeń, będzie na tyle pomocna 
aby za następne 20 lat wspólnie celebrować kolejne  sukcesy czego 
wszystkim Koleżankom i Kolegom z Izby życzy

Zarząd „NORDY” Regionalnej Izby Przedsiębiorców.

20 LAT 
MINĘŁO… 

Wejherowo, 12 stycznia 2018 roku
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wspierają 
i integrują

RADOśNiE, UROCZyśCiE i PRZyJACiELSKO ByłO PODCZAS JUBiLEUSZU REGiONALNEJ 
iZBy PRZEDSięBiORCóW NORDA. W FiLHARMONii KASZUBSKiEJ ORGANiZACJA, KtóRA 
ZRZESZA PRZEDSięBiORCóW Z POWiAtóW WEJHEROWSKiEGO i PUCKiEGO, śWiętOWAłA 
20-LECiE DZiAłALNOśCi. PERFEKCyJNiE PRZyGOtOWANA UROCZyStOść ByłA PEłNA 

PODZięKOWAń i WSPOMNiEń.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: Olga Kharina
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Przybyłych gości przywitał Jacek Po-
mieczyński, prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców Norda. - Fakt, że dzi-
siaj spotykamy się na uroczystej gali 
dwudziestolecia Izby, wynika z wie-
loletniej pracy i zaangażowania wielu 
osób – mówił do zebranych w Filharmo-
nii Kaszubskiej.
Wiceprezes Leszek Glaza przypomniał, 
że Izba Przemysłowo-Handlowa, bo pod 
taką nazwą funkcjonowała pierwotnie, 
powstała pod koniec 1997 roku z po-
trzeby zapewnienia wsparcia i pomocy 
organizacyjnej lokalnym firmom.
- Środowisko gospodarcze Wejherowa 
długo nosiło się z zamiarem powołania 
do życia jednolitej organizacji gospodar-
czej – wspominał podczas uroczystości. 
- Przedsiębiorcom z naszego miasta 
chodziło o platformę do artykułowa-
nia swoich potrzeb, twórczych dyskusji 
i dbałości o własne interesy w kontak-
tach z organami władz państwowych – 
kontynuował Leszek Glaza.
Ważnym punktem styczniowej uroczy-
stości było wręczenie pamiątkowych 
nagród w postaci Dyplomów Granito-
wego Stolema. W ten sposób zarząd 
Regionalnej Izby Przedsiębiorców 
Norda podziękował Janowi Naskręt 
(Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowo-Usługowe Textel), Romanowi 

Grzenkowiczowi (firma Almares), sta-
roście Gabrieli Lisius, prezydentowi 
Krzysztofowi Hildebrandt oraz Teresie 
Rohde, pełniącej funkcję kierownika 
biura Izby. 
Za całokształt pracy na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie wszyst-
kim przedsiębiorcom Izby podziękował 
marszałek Mieczysław Struk, wręczając 
prezesowi Jackowi Pomieczyńskiemu 
pamiątkowy dyplom w formie ryngrafu. 
- Przedsiębiorstwa w życiu lokalnej spo-
łeczności mają niezwykle ważną rolę do 
odegrania – mówił podczas uroczysto-
ści marszałek województwa pomorskie-
go. - Chodzi tu nie tylko o utrzymanie 
wielu rodzin, ale i o troskę o środowi-
sko, w którym funkcjonują. Bardzo Wam 
dziękuję za wszystko, co robicie dla 
mieszkańców powiatów wejherowskie-
go i puckiego, a także za to, co robicie 
dla gospodarki Pomorza. 
Dodatkowo zarząd Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców Norda został wyróż-
niony przez starostę Gabrielę Lisius 
„Medalem za zasługi dla Powiatu Wejhe-
rowskiego”. Organizacja przedsiębiorców 
odznaczona została też Medalem Róży, 
który w imieniu prezydenta Wejherowa 
przedstawicielom Izby wręczyła Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Przedsiębiorstwa w życiu 
lokalnej społeczności 
mają niezwykle ważną 
rolę do odegrania – mówił 
podczas uroczystości 
marszałek województwa 
pomorskiego. - Chodzi 
tu nie tylko o utrzymanie 
wielu rodzin, ale i o troskę 
o środowisko, w którym 
funkcjonują. 
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KONKURS Z NAGRODAMi, CiEKAWE SZKOLENiA, MNóStWO PRóBEK i MAtERiAłóW – tO WSZyStKO 
CZEKA NA PROJEKtANtóW i ARCHitEKtóW WNętRZ WSPółPRACUJąCyCH Z FLüGGER FARBy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Flügger farby

Praca projektantów i architektów wnętrz wymaga stałego roz-
woju, przypatrywania się trendom, jak i szybkiej reakcji na zmie-
niające się wciąż wymagania Klientów. Flügger farby doskonale 
zna potrzeby sektora, dlatego też wspiera swoich partnerów 
biznesowych w ich codziennej pracy, oferując im szereg wy-
miernych korzyści. Jak podkreśla Małgorzata Undziłło, Country 
Manager Flügger w Polsce:
- Projektanci, dekoratorzy czy architekci wnętrz to duża grupa na-

szych Klientów, z którą nieprzerwanie chcemy budować, wzmac-
niać i rozwijać relacje. Staramy się być blisko naszych partnerów 
biznesowych, dlatego też cyklicznie w całym kraju organizujemy 
spotkania, prezentacje i szkolenia dedykowane do określonych 
grup wyspecjalizowanych projektantów wnętrz i architektów. Te 
spotkania są wysoce cenione przez uczestników, a dla Flügger 
farby stanowią również niepowtarzalną okazję do zweryfikowania 
potrzeb branży.

Znamy 
potRZeby 
sektora 
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moWA o treNdAcH
 
Prócz spotkań, których Flügger farby jest orga-
nizatorem, firma uczestniczy również w szere-
gu ogólnopolskich wydarzeń branżowych – tar-
gach, wystawach i seminariach skierowanych 
do architektów oraz projektantów wnętrz.
- Nasz harmonogram ogólnopolskich wyda-
rzeń, takich jak: targi designu i wzornictwa, 
wystawy, eventy branżowe, jest napięty 
przez cały rok. Spotkania zaczynamy od 4 
Design Days w lutym w Katowicach, a koń-
czymy w grudniu na warszawskim Forum 
Dobrego Designu. Właśnie mamy za sobą 
dwa duże wydarzenia targowe, na których 
zaprezentowaliśmy nadchodzące Trendy 
kolorystyczne w 2018 r. Zaprojektowani 
– Krakowskie Spotkania z Dizajnem oraz 
wspomniane wcześniej Forum Dobrego De-
signu mają inną formę, jednak uczestnictwo, 
w każdej z nich jest dla nas równie ważne. 
Krakowskie Spotkania z Dizajnem w tym 
roku odwiedziło blisko 7 tysięcy osób. 
Byli to zarówno architekci, jak i studenci 
oraz klienci indywidualni. Z kolei Forum 
Dobrego Designu przyciągnęło ponad 800 
osób. Tutaj grupa docelowa jest już inna, 
ponieważ są to wyłącznie osoby zawodowo 
związane z branżą. Duża frekwencja zarów-
no na prezentacji dotyczącej trendów, jak 
i na stoisku, duże zainteresowanie produk-
tami marki Flügger, pozytywne komentarze, 
dobre przyjęcie nowych kolekcji tapet – tak, 
muszę przyznać, że jesteśmy zadowoleni 
z uczestnictwa w obydwu imprezach targo-
wych – komentuje Małgorzata Undziłło.
Warto również podkreślić, że na Forum 
Dobrego Designu rozstrzygnięty został 
konkurs Dobry Design 2018 organizowany 
przez magazyn Dobrze Mieszkaj, w ramach 
którego Flügger farby odebrał prestiżowe 
wyróżnienie przyznane farbie Dekso 5 w ka-
tegorii „Przestrzeń dziecka”. 
Wyboru laureatów dokonało profesjonalne 
jury, złożone ze 150 architektów i projektan-
tów, którzy nagrodzili najciekawsze produkty 
z zakresu wyposażenia i wystroju wnętrz.

 

KoNKurs PełeN 
sKANdyNAWsKieGo desiGNu

 
Flügger farby to duńska marka z ponad 
200-letnią historią. Jak potwierdza Małgo-
rzata Undziłło:
- Nie mogło zabraknąć odniesienia do 
skandynawskiego stylu w organizowa-
nym przez nas konkursie skierowanym 
do utalentowanych projektantów i ar-
chitektów wnętrz. Design it yourself, bo 
o nim mowa, wzbudził duże interesowanie 
branży. Uczestnicy konkursu za zadanie 
otrzymali stworzenie własnej aranżacji 
skandynawskiego wnętrza, wybranego 
pomieszczenia domu lub mieszkania, 
z wykorzystaniem m.in. dwóch produktów 
marki Flügger Farby.
Przez 61 dni 182 uczestników walczyło 
o nagrodę główną – wyjazd na Stockholm 
Design Week. Projektanci łącznie nadesłali 
312 prac, z których jury w składzie: Małgo-
rzata Undziłło, Country Manager Flügger; 
Maciej Wojcicki, Head Designer Fiona wall 
design; Ewa Trzcionka, redaktor naczelna 
magazynu Design Alive; Justyna Łotowska, 
szef redakcji Publikatora i magazynu Do-
brze Mieszkaj oraz dr hab. Jan Sikora, ASP 
w Gdańsku, pracownia projektowa SIKORA 
WNĘTRZA wyłoniło aż ośmioro zwycięzców! 
Listę nagrodzonych prac wraz z wizualiza-
cjami można zobaczyć na stronie organiza-
tora www.fluggerdesign.pl.
Wyjazd na Stockholm Design Week to 
główna, ale nie jedyna nagroda przygo-
towana przez duńskiego producenta farb 
dekoracyjnych i tapet dla reprezentantów 
świata branży architektury i designu. Au-
torzy najlepszych prac otrzymają nagrody 
pieniężne oraz zaproszenie do gdańskiej 
siedziby marki, gdzie laureaci będą mieli 
okazję obejrzeć fabrykę od kuchni, przete-
stować produkty Flügger oraz poznać oso-
biście projektanta marki Fiona wall Design, 
Macieja Wojcickiego. Spotkanie zakończy 
uroczyste wręczenie nagród podczas kola-
cji w jednej z nadmorskich restauracji.

FlüGGer FArBy 
mieJscem sPotKAń

 
Konkurs Design it yourself to nie jedyna ko-
rzyść, którą marka Flügger farby oferuje swo-
im partnerom biznesowym. Na architektów 
wnętrz w sieci sklepów Flügger farby czeka 
stałe wsparcie ze strony dedykowanego do-
radcy, indywidualne warunki handlowe na 
zakup całego asortymentu produktów oraz 
praktyczne narzędzia do pracy, takie jak: 
wzorniki Flügger 900, próbki tapet i okładzin, 
a także wzory tapet ze wszystkich aktual-
nych kolekcji. 
Materiały niezbędne do pracy projektantów 
i architektów wnętrz są również zamieszczo-
ne na dedykowanej dla nich stronie, gdzie 
można bezpłatnie pobrać bezszwowe tek-
stury tapet, wzornik kolorów 900 oraz karty 
produktowe i atesty.
Współpraca z międzynarodową firmą o po-
nad 200-letniej tradycji wiąże się z wysokim 
standardem i komfortem pracy. Flügger far-
by oferuje architektom stałe podnoszenie 
ich kwalifikacji oraz wiedzy o produktach 
marki poprzez organizowane regional-
nie warsztaty, oraz szkolenia. Przez 5 dni 
w tygodniu czynna jest również infolinia 
produktowa, na której wysokiej klasy spe-
cjaliści udzielają odpowiedzi nawet na naj-
bardziej złożone i skomplikowane pytania. 
Ponadto sklepy Flügger farby to doskona-
łe miejsce, gdzie architekci umawiają się na 
spotkania ze swoimi Klientami. 
Projektanci mają tutaj do dyspozycji wszyst-
kie niezbędne materiały, takie jak: wzorniki 
kolorów Flügger, RAL, NCS, katalogi tapet, 
próbki wymalowane farbami, dostęp do Inter-
netu i oczywiście przepyszną kawę.
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noworoczna 
lampka sZampana
WSZySCy PRZyJACiELE PREZyDENtA PRACODAWCóW POMORZA ZBiGNiEWA CANOWiECKiEGO, 
SłAWOMiRA HALBRytA - PREZESA REGiONALNEJ iZBy GOSPODARCZEJ POMORZA ORAZ WiESłAWA 
SZAJDy - PREZESA POMORSKiEJ iZBy RZEMiEśLNiCZEJ MAłyCH i śREDNiCH PRZEDSięBiORStW - 

POJAWiLi Się NA tRADyCyJNEJ COROCZNEJ NOWOROCZNEJ LAMPCE SZAMPANA.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Olga Kharina
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Tym razem wydarzenie miało miejsce w Wielkiej Sali Wety Ratusza 
Głównego Miasta, która wcale nie okazała się wielka – wręcz prze-
ciwnie - mała dla takiej frekwencji. W spotkaniu uczestniczyli nie 
tylko przedstawicie firm. Wśród gości byli senatorowie Sławomir 
Rybicki i Antoni Szymański, przedstawiciele korpusu dyploma-
tycznego z Kornelią Pieper, konsul generalną Niemiec w Gdańsku, 
wicemarszałek Paweł Orłowski i wiceprezydent Gdańska Wiesław 
Bielawski, przedstawiciele nauki, kultury, sztuki. Gości najpierw 
powitał Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza: 
- Wielu polityków ma niesamowitą zdolność przechodzenia 
w ocenie gospodarki w bardzo krótkim czasie z załamania do 
nadmiernego optymizmu - mówił Zbigniew Canowiecki. - My 
przedsiębiorcy takiej skłonności nie mamy, ale możemy, a nawet 
powinniśmy się pokusić o ocenę ubiegłego roku. Jak wyglądał 
w ocenie pomorskiego biznesu 2017 rok? Stał pod znakiem ro-
snącego PKB, rosnących płac, umacniania się złotego, niskiej 

inflacji i niskiego bezrobocia, a także pod znakiem ogromnych 
pieniędzy z programu 500+. Gospodarka rosła dzięki konsump-
cji i dochodom społeczeństwa oraz rosnącemu eksportowi. Pro-
blemem były jednak inwestycje. Te w firmach są na poziomie 
poniżej odtworzenia majątku, a więc na dramatycznym. Ubiegły 
rok to także czas wzrostu liczby niewypłacalnych firm i upadło-
ści, oraz spadku rentowności przedsiębiorstw. Ale problemy nas 
nie załamują i nie zniechęcają. Dobra współpraca z instytucjami, 
lokalnymi władzami zaowocowała czwartym miejscem Gdańska 
i Pomorza w rankingu najefektywniejszym dużych miast w Euro-
pie. Potrafimy dynamicznie się rozwijać. Przedsiębiorcy na 2018 
rok życzyliby sobie, aby koniunktura w Europie i na świecie się 
utrzymała, a także sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości 
otoczenia w kraju.
Słów tych wysłuchali m. innymi przedstawiciele miejscowych (po-
morskich, gdańskich, innych miejskich i powiatowych władz).
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Dobry rok 
    dla gospodarki

POWOLi ROSNąCE PKB, WyżSZA iNFLACJA, DOBRy KLiMAt DLA PROWADZENiA 
BiZNESU i UtRZyMANiE AKtUALNyCH tRENDóW NA RyNKU PRACy. WłAśNiE tAKi 

MA Być 2018 ROK WEDłUG EKONOMiStóW, BANKOWCóW i EKSPERtóW.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: freepik.com
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Ostrożny optymizm. Tak można opisać 
prognozy analityków Banku Zachodniego 
WBK zawarte w dokumencie "MAKRO-
skop. Perspektywy na 2018".
Twórcy tego dokumentu twierdzą, że ze 
środowiska zewnętrznego wciąż docho-
dzą wyjątkowo pozytywne informacje 
– na początku 2018 roku nastroje przed-
siębiorców ze strefy UE są bardzo dobre 
a wskaźnik zamówień zbliża się do wy-
sokich poziomów z lat 2006-2007. Opty-
mizm wzbudza także wzrost PKB z 2017 
roku, który był jeszcze większy niż za-
kładano w większości analiz rynkowych. 
Co się będzie więc działo z gospodarką 
w bieżącym roku?

- Na 2018 rok spodziewamy się lekkiego 
spowolnienia PKB do 4,0% r.r średnio-
rocznie. Głównym
motorem wzrostu będzie konsumpcja 
prywatna, wspierana świetną sytuacją 
rynku pracy i wysokim wzrostem docho-
dów do dyspozycji. Inwestycje ulegną 
zwiększeniu, ale naszym zdaniem ich 
wzrost będzie ograniczany przez wy-
czerpanie wolnych mocy produkcyjnych 
w budownictwie. Zarówno eksport, jak 
i import pokażą solidną stopę wzrostu 
dzięki dobrej koniunkturze za granicą, 
ożywieniu w handlu międzynarodowym 
i silnemu popytowi krajowemu. Wkład 
eksportu netto będzie jednak ponownie 
bliski zera. Spodziewamy się też pewne-
go spadku zapasów – prognozują anali-
tycy Banku Zachodniego WBK.

roK WzrostóW

W bieżącym roku możemy się także 
spodziewać wzrostu cen. Eksperci Ban-
ku Zachodniego WBK podkreślają, że 
wzrost kosztów pracy przyczyni się za-
pewne do przyśpieszenia wzrostu cen 
usług -co pchnie w górę inflację bazową 
w 2018 r. do ok. 2% r/r.
Wielu analityków prognozuje tak-
że wzrost wynagrodzeń, który może 
w pewien sposób zniewelować trudne dla 
portfeli Polaków wzrosty cen żywności.
Kolejna negatywna podwyżka, która 
może mieć miejsce w bieżącym roku to 
wzrost stóp procentowych. Taka zmiana 
prognozowana jest przez wielu eksper-
tów i analityków, według analityków WBK 
Banku Zachodniego pierwsza podwyżka 
stóp procentowych nastąpi jednak do-
piero w ostatnim kwartale 2018 r. (kiedy 
perspektywa trwałego przekroczenia 
celu w 2019 r. stanie się bardziej realna).

utrzymANie treNdóW

Co się będzie działo na rynku pracy?
Eksperci firmy Work Service progno-
zują utrzymanie aktualnych trendów. 
Nowe elementy, które będą miały coraz 
większe znaczenie to: mniejszy spadek 

stopy bezrobocia i dojście do poziomów 
poniżej 6%, szybsza dynamika wzrostu 
średnich płac nawet na poziomie 7%, 
zmodyfikowane zasady imigracji, a tak-
że nowy kodeks pracy.
- Przed nami rok zapowiadanych wiel-
kich inwestycji, które mają być moto-
rem dla rozwoju gospodarczego. Dla 
ich powodzenia kluczowa będzie do-
stępność odpowiednich kadr. Dlatego 
to czynniki związane z rynkiem pracy 
mogą odpowiadać w 2018 roku, za pod-
trzymanie wzrostu PKB przekracza-
jącego 4%. Poza dużym popytem na 
pracowników spodziewamy się również 
dalszych spadków bezrobocia, które 
jednak będą wolniejsze niż w ostatnich 
latach. Mimo to zakładamy, że w 2018 
roku ujrzymy wyniki poniżej 6%, a przy 
tym we wszystkich województwach 
stopa rejestrowanego bezrobocia bę-
dzie już jednocyfrowa– prognozuje 
Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work 
Service S.A.
Eksperci tej firmy prognozują rów-
nież wciąż rosnącą dynamikę płac 
i przyśpieszenie wzrostu średniego 
wynagrodzenia.
- W nadchodzących 12 miesiącach moż-
na oczekiwać przyspieszenia wzrostu 
średniego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w granicach 6-7% r/r., 
a w niektórych branżach i specjaliza-
cjach nawet na poziomach dwucyfro-
wych – podkreślają.
Według Konfederacji Lewiatan polski 
rynek pracy czeka strategiczna zmia-
na, czyli wprowadzenie gospodarki 
opartej na wiedzy. A do tego potrzebni 
są wysoko wykwalifikowani pracownicy 
korzystający z najnowszych rozwiązań 
technologicznych.
- Niezbędne będzie wyrwanie się z pu-
łapki średniego dochodu, co w prak-
tyce oznacza, że polskie firmy muszą 
przestać konkurować niskimi kosztami 
pracy, a wchodzić na ścieżkę wysoko-
przetworzonych, najwyższej jakości 
produktów i usług – zaznacza Jakub 
Gontarek, specjalista ds. rynku pracy 
w Konfederacji Lewiatan.
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upadek 
bitcoina?
W ubiegłym roku wielu ekonomistów 
wypowiadało się na temat coraz bar-
dziej popularnej i niezależnej od świa-
towych rządów kryptowaluty – Bitcoin. 
Pretekstem do takich wypowiedzi był 
jej rekordowy kurs, który w listopa-
dzie przekroczył 10 tysięcy dolarów. 
Wysoki kurs sprawił, że na inwestycję 
w kryptowalutę zdecydowało się wielu 
prywatnych inwestorów, powstały także 
bankowe fundusze oparte na bitcoinie.
Entuzjaści Bitcoina podkreślają, że sta-
nowi on świetną walutę dla inwestorów 
i nie jest w żaden sposób kontrolowany 
przez światowe rządu, krytyczne głosy 
mówią natomiast o tym, że kryptowa-
luta służy do nielegalnych transakcji 
i podkreślają, że nie ma ona żadnej 
wewnętrznej wartości i nie generuje 
dochodu. W wielu prognozach go-
spodarczych na 2018 rok pojawia się 
wizja upadku kryptowaluty. Analitycy 
Saxo Banku prognozują natomiast, że 
kryptowalutę czekają mocne wzrosty 
na początku bieżacego roku a później 
spektakularny upadek, gdy Rosja i Chiny 
ograniczą albo nawet zakażą u siebie 
handlu niesterowanymi centralnie 
(przez siebie) kryptowalutami. Właśnie 
wtedy kurs waluty może upaść aż do 
poziomu 1 tysiąca dolarów.

strategicZna 
ZMiana

JaCek Gontarek,
Specjalista ds. rynku pracy, Konfederacja Lewiatan

- W perspektywie nadchodzących lat polski rynek pracy czeka 
strategiczna zmiana, do której już w 2018 roku powinny rozpocząć 
przygotowania zarówno administracja, jak i firmy. Głównym zadaniem 
jakie stoi przed polską gospodarką jest przygotowanie się do zmian 
wynikających z nadchodzącej rewolucji technologicznej i wyzwań 
Gospodarki 4.0. Jest to szczególnie istotne w kontekście wyrwania się 
z pułapki średniego dochodu, co w praktyce oznacza, że polskie firmy 
muszą przestać konkurować niskimi kosztami pracy, a wchodzić na 
ścieżkę wysokoprzetworzonych, najwyższej jakości produktów i usług.

jednocyfrowa 
stopa beZrobocia

MaCieJ WituCki,
Prezes Zarządu Work Service S.A. 

- przed nami rok zapowiadanych wielkich inwestycji, które mają być 
motorem dla rozwoju gospodarczego. Dla ich powodzenia kluczowa 
będzie dostępność odpowiednich kard. Dlatego to czynniki związane 
z rynkiem pracy mogą odpowiadać w 2018 roku, za podtrzymanie 
wzrostu pKB przekraczającego 4%. poza dużym popytem na 
pracowników spodziewamy się również dalszych spadków bezrobocia, 
które jednak będą wolniejsze niż w ostatnich latach. mimo to 
zakładamy, że w 2018 roku ujrzymy wyniki poniżej 6%, a przy tym we 
wszystkich województwach stopa rejestrowanego bezrobocia będzie 
już jednocyfrowa.
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Kolej dostała potężny zastrzyk funduszy na inwestycje. 
Ponad 1,5 mld zł środków unijnych PKP PLK przeznaczy 
na dwie inwestycje: instalację systemu ERTMS/GSM-R na 
blisko 14 tys. km linii kolejowych oraz prace na linii Często-
chowa – Zawiercie. 

Całkowita wartość obu projektów to prawie 4 mld zł.Umowy  
podpisali w Ministerstwie Rozwoju p.o. dyrektora Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol 
oraz prezes PKP PLK S.A. Ireneusz Merchel. Koszt obu in-
westycji to prawie 4 mld zł. Unia dołoży ponad 1,5 mld.
W ramach pierwszego przedsięwzięcia PKP PLK zain-
staluje system ERTMS/GSM-R na prawie 14 tys. km linii 
kolejowych. Umożliwia on cyfrową komunikację pomiędzy 
uczestnikami ruchu kolejowego (m.in. maszynistą, dyżur-
nym, zarządcą infrastruktury kolejowej). Systemy ERTMS/
GSM i ERTMS/ETCS, który kolej równolegle wprowadza na 
wybranych trasach, pozwolą pociągom płynnie poruszać 
się po sieciach kolejowych poszczególnych państw UE.
Drugie przedsięwzięcie to prace na linii kolejowej nr 1, na 
odcinku Częstochowa - Zawiercie. To prawie 44 km torów. 
Głównym celem projektu jest poprawa przepustowości linii, 
częstotliwości oraz punktualności połączeń.

1,5 mld zł 
dla pkp plk

- Zdrowie jest dla nas priorytetem, ale też szansą rozwojową 
– powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji 
prasowej, gdzie przedstawiono koncepcję Instytutu Biotech-
nologii Medycznej. W jego powstanie zostanie zainwestowa-
ne dodatkowe pół miliarda złotych.

W opinii premiera, powstanie Instytutu Biotechnologii Me-
dycznej to milowy krok na drodze do budowy nowoczesne-
go polskiego przemysłu medycznego i poprawy działania 
polskiej służby zdrowia. 
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że 70% kupowa-
nych w Polsce leków pochodzi z zagranicy. Tymczasem 
w Niemczech i we Francji ponad 90% leków sprzedawanych 
w aptekach, są lekami niemieckimi lub francuskimi. Zdaniem 
premiera pierwszy okres polskiej transformacji doprowadził 
do tego, że w dużym stopniu Polska uzależniona jest od 
zagranicznych ośrodków. Chcemy tę zależność zmniejszać. 
Chcemy żeby leki były coraz tańsze i coraz bardziej poloni-
zowane – podkreślił szef rządu.
Powstanie Instytutu Biotechnologii Medycznej to inwestycja 
w badania nad nowoczesnymi lekami, która ma też znacze-
nie gospodarcze, ponieważ pieniądze będą inwestowane 
w polskie firmy. Co bardzo ważne, te badania będą komer-
cjalizowane, a środki pozyskane z komercjalizacji będą 
wracały do instytutów i zespołów badawczych. Będą prze-
znaczane na kolejne badania.
Operatorem 500 mln zł będzie docelowo Europejski Instytut 
Technologiczny we Wrocławiu, który zapewni obsługę ad-
ministracyjną. Środki na badania będą przydzielane drogą 
konkursową. Mogą o nie zabiegać istniejące zespoły badaw-
cze, funkcjonujące w PAN i na polskich uczelniach.

Badania 
nad polskimi 
lekami
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Na początku roku weszła w życie podpisana 14 listopada 
2017 r. przez ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka nowelizacja rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.
 

W ramach nowelizacji zmieniono przepisy na temat sytuowania 
budownków w pobliżu lasu. 
Dotychczasowe przepisy dotyczące sytuowania budynków ob-
ligowały do zachowania odległości co najmniej 12 m od granicy 
z lasem. Dzięki nowym regulacjom będzie istniała możliwość 
uzyskania pozwolenia na budowę np. budynku sytuowanego 
w granicy lasu bez konieczności uzyskiwania odstępstwa od 
warunków technicznych.
W nowelizacji po raz pierwszy wprowadzono zapis jednoznacz-
nie regulujący minimalne odległości stanowisk postojowych 
dla samochodów innych niż osobowe od granicy działki oraz 
okien budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, jak również 
minimalne wymiary tych stanowisk.

W rozporządzaniu zwiększono również szerokość stanowiska 
postojowego dla samochodu osobowego z 2,3 m do 2,5 m. Po-
nadto ze względu na pojawiające się problemy interpretacyjne, 
określono wymaganą odległość krawędzi stanowiska od słupa 
i ściany w garażu. Dotychczas odległość ta była mierzona od 
boku samochodu. 
Dodatkowo mając na względzie charakter zabudowy jednoro-
dzinnej dopuszczono w określonych przypadkach sytuowanie 
niezadaszonych parkingów, składających się z jednego albo 
dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, 
bez zachowania minimalnych odległości od okien budynku czy 
granicy działki. 
Nowelizacja rozporządzenia ustala minimalną powierzchnię 
użytkową, jaką musi mieć mieszkanie, na poziomie 25 m2. 
Jednocześnie zrezygnowano ze sztywnych przepisów określa-
jących minimalne wymiary lub powierzchnie poszczególnych 
pomieszczeń wchodzących w skład lokalu mieszkalnego. Ce-
lem tych zmian jest wprowadzenie większej swobody projek-
towania i aranżacji mieszkań, przy jednoczesnym zachowaniu 
właściwego standardu ich użytkowania.

Zmiany 
w projektowaniu 
budynków

W 2017 r. linią Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej podróżowały ponad 3 miliony osób. 
Oznacza to aż 50-procentowy wzrost liczby 
pasażerów w porównaniu do roku 2016. 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomor-
skiego podsumował dane z IV kwartału 2017 
r. Wynika z nich, że w październiku linią PKM 
podróżowało 289,1 tys., a w listopadzie 286,3 
tys. osób. W grudniu, jak co roku, frekwencja 
spadła. Miesiąc zakończył się z liczbą 271,1 
tys. pasażerów. Wynika to przede wszystkim 
z przerwy świątecznej, kiedy z przewozów 
kolejowych nie korzystają studenci i ucznio-

Rekordowy 
wynik PKM

wie. Mimo to cały 2017 r. okazał się re-
kordowy. Z linii PKM skorzystało w nim 
aż 3,073 mln pasażerów – statystyka 
dotyczy wszystkich tras kolejowych ob-
sługiwanych przez PKP SKM w Trójmie-
ście w ramach projektu Pomorskiej Kolei 
Metropolitalnej (Gdańsk Wrzeszcz - Port 
Lotniczy – Gdynia, Kartuzy – Gdańsk 
i Kościerzyna – Gdynia). 
- Jest to najlepszy wynik od momentu 
uruchomienia linii PKM w 2015 roku – 
mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu 
Województwa Pomorskiego nadzorujący 
transport w regionie. – Cieszy nas, że 
z każdym rokiem coraz więcej mieszkań-
ców Trójmiasta i Pomorza przekonuje się 
do transportu kolejowego, co widać w na-
szych statystykach. To efekt konsekwent-
nie wprowadzanych przez nas zmian, od-
powiadających potrzebom mieszkańców, 

dla których linia PKM powstała. Od 10 
grudnia 2017 r. na trasie PKM funkcjonują 
dwa dodatkowe przystanki Gdynia Sta-
dion i Gdynia Karwiny, wyłączona z ruchu 
została natomiast dotychczasowa stacja 
Gdynia Wielki Kack. Z przygotowanych 
przez UMWP statystyk wynika, że po 
otwarciu nowych przystanków w Gdyni 
przybyło 1,5 tys. nowych pasażerów na 
przystanku Stadion, natomiast 3,2 tys. 
listopadowych pasażerów z Wielkiego 
Kacka całkowicie przejął przystanek Kar-
winy, który zastąpił dotychczasową stację 
Gdynia Wielki Kack.



   47

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

   47

Energa zacieśnia współpracę ze spółką powołaną do produkcji pol-
skiego samochodu elektrycznego. Obie firmy podpisały list intencyjny 
o realizacji wspólnej wizji tworzenia warunków dla rozwoju systemu 
elektromobilności w Polsce.

- Energa wspiera działalność ElectroMobility Poland szczególnie w tak 
kluczowym elemencie łańcucha wartości jakim jest dostarczenie dla 
użytkownika końcowego samochodu elektrycznego. Upowszechnienie 
na polskim rynku samochodu elektrycznego znacząco przyspieszy 
budowę popytu na nowe usługi w obszarze elektromobilności, które już 
dziś oferuje Grupa ENERGA. Jesteśmy zainteresowani przeprowadze-
niem pilotaży, w ramach których przekażemy ElectroMobility Poland  
informację dotycząca  funkcjonowania systemów i terminali ładowania 
z wyprodukowanym samochodem elektrycznym – mówi Daniel Obajtek, 
prezes Energa SA.
Obie firmy widzą możliwość osiągnięcia synergii między projektem 
realizowanym przez ElectroMobility Poland (EMP), a działaniami pro-
wadzonymi w obszarze elektromobilności przez Energę. Współpraca ta 
może przynieść korzyści Enerdze, jako akcjonariuszowi EMP. Ale Grupa 
także sama aktywnie kreuje rodzimy rynek elektromobilności, który 
postrzega jako istotny obszar przyszłej działalności biznesowej. Do 
tej pory Grupa Energa zrealizowała m.in własne badania behawioralne 
- 600 użytkowników i 400 tys. przejechanych km, opracowała własne 
modele biznesowe i produkty dla rynku elektromobilności i wybudowała 
w Trójmieście publicznie dostępną sieć ładowania (7 terminali w popu-
larnych lokalizacjach).

W kierunku 
elektromobilności

Maleją szanse na wydobycie gazu łupkowego na 
Pomorzu. Inwestorzy zwracają koncesje i koncen-
trują się na innych rejonach działalności. Spada 
także liczba odwiertów. 
 
Temat wydobycia gazu ziemnego z polskich łup-
ków zyskał ogólnopolską sławę w kwietniu 2011, 
gdy pojawiła się medialna wiadomość o „gazowym 
eldorado”. Dziennikarze powoływali się na entuzja-
styczne wyniki raportu amerykańskiej Agencji ds. 
Energii, która oszacowała, że Polska ma aż 5,3 bln 
metrów sześciennych możliwego do eksploatacji 
gazu łupkowego. 
Pracom poszukiwawczym towarzyszyły jednak 
materiały prasowe i filmowe na temat szkód dla 
środowiska, które może spowodować poszukiwa-
nie i wydobycie gazu łupkowego,inwestorzy in-
formowali także o tym, że nie udało się im znaleźć 
złóż, których wielkość uzasadniałaby komercyjne 
wydobycie. Kolejnym ciosem dla inwestorów były 
zaskakujące spadki ceny wszystkich paliw. 
ExxonMobil zrezygnował z poszukiwań już w 2012 
roku, Talisman i Marathon Oil w 2013 oraz Eni 
w 2014, w 2015 roku z poszukiwań w Polsce zre-
zygnowały Chevron i Lane Energy. Z poszukiwań 
gazu łupkowego wycofał się pod koniec listopada 
ubiegłym roku również duży gracz-San Leon, 
który zwrócił Ministerstwo Środowiska koncesje 
Szczawno oraz Gdańsk W. W tym ostatnim przy-
padku oznacza to rezygnację z wyjątkowo obiecu-
jącego odwiertu w Lewinie.

Gaz łupkowy 
na Pomorzu: 
zastój
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SPółKA iNtER MARiNE StWORZy OśRODEK PRODUKCyJNy W PORCiE W BRytyJSKiM MiEśCiE 
PORtLAND. WyDZiERżAWiONO tAM HALę PRZEMySłOWą WRAZ Z PRZyLEGłyM PLACEM.

inter marine 
inwestuje 

w portland 

TEKST: Inter Marine | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Długoletnią umowę dzierżawy hali prze-
mysłowej wraz z przyległym placem, po-
łożonej na terenie Portland Port podpisa-
no 9 stycznia 2018 roku. Ze strony Grupy 
Inter Marine dokument podpisał Sławomir 
T. Kalicki, prezes zarządu, ze strony portu 
umowę podpisał Mr. Bill Reeves, prezes 
zarządu Portland Harbour Authorities. 
Firma Inter Marine Sp. z o.o. powstała 
w roku 1990. W wyniku dynamicznego 
rozwoju przedsiębiorstwo działa teraz 
jako międzynarodowa grupa firm oferują-
cą wysokiej jakości, konkurencyjne usługi 
w takich segmentach rynku jak: agencja 
załogowa i pośrednictwo pracy, logisty-
ka i usługi żeglugowe, handel międzyna-
rodowy oraz usługi stoczniowe. Spółka 
Intermarine UK Ltd., należąca do Grupy 
IM, od dekady świadczy z sukcesem usłu-
gi stoczniowe dla wielu znanych stoczni 
brytyjskich i jest ich partnerem w dużych 
projektach budowy i remontu statków. 
- Bazując na wypracowanej przez nas po-
zycji rynkowej oraz mając na uwadze rysu-
jące się perspektywy rozwoju brytyjskiego 
przemysłu stoczniowego, postanowiliśmy 
istotnie wzmocnić naszą obecność na 
brytyjskim rynku poprzez stworzenie wy-
specjalizowanego ośrodka produkcyjnego 
w Portland Port. W obiekcie tym powstaje 
nowoczesny zakład produkcyjny specjal-
nie zaprojektowany i wyposażony pod po-
trzeby najbardziej wymagających klientów 
z segmentu stoczniowego, jak i przemysłu 
lądowego. Oferowane usługi to między in-
nymi: produkcja przemysłowa, konstrukcje 
stalowe, konstrukcje aluminiowe, budowa 
sekcji statków, remonty itp.W związku z tą 
inwestycją, centrum operacyjne naszej dzia-
łalności stoczniowej przeniesione zostanie 
do Portland Port – podkreśla Sławomir T. 
Kalicki, prezes zarządu Grupy Inter Marine. 
Otwarcie i uruchomienie zakładu zaplano-
wano na marzec 2018 roku.

Spółka Intermarine UK Ltd., należąca do 
Grupy IM, od dekady świadczy z sukcesem 
usługi stoczniowe dla wielu znanych stoczni 
brytyjskich i jest ich partnerem w dużych 
projektach budowy i remontu statków. 
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W dokach i przy nabrzeżach stoczni 
Nauta praca wre. Aktualnie remonty 
prowadzone są na kilku jednostkach. 
Przy Czechsłowackiej można zauważyć 
zarówno najnowocześniejsze statki, jak 
chociażby Vole Au Vent, jak i bardziej 
tradycyjne jednostki – np. żaglowiec 
Dar Młodzieży. 
W doku pływającym nr 4 remont 
przeszedł chemikaliowiec MT Style 
należący do  tureckiego armatora Ze-
nith Gemi Isletmeciligi. Na jednostce 
wykonany został remont klasowy, któ-
rego zakres obejmował przegląd silnika 
głównego i silników pomocniczych, 
prace rurarskie, ślusarskie i maszyno-
we, przegląd urządzeń i kotła, a także 
prace konserwacyjno-malarskie. Jed-
nostka ma blisko 185 m długości i po-
nad 27 m szerokości.

Stocznia kontynuuje również pra-
ce na jednostce do budowy farm 
wiatrowych Vole Au Vent. Jack-up 
przechodzi w Gdyni przebudowę 
związaną z dostosowaniem do 
nowego kontraktu. W ramach kon-
traktu Nauta wykonuje prace, które 
pozwolą zwiększyć powierzchnię 

roboczą pokładu. Kolejna jednostka, 
która przechodzi remont w gdyńskiej 
Naucie, jest barka Vesper służąca do 
przeładunku cementu. Na jednostce 
wykonywane są prace stalowe, maszy-
nowe, konserwacyjno-malarskie, a tak-
że przegląd urządzeń ładunkowych 
i wymiana agregatów. Do przewozu 
cementu wykorzystywany jest też 
inny statek, który aktualnie przebywa 
w Stoczni Nauta – Sunnavik. Jednostka 
przypłynęła do Gdyni na standardowy 
przegląd międzyrejsowy.
W jednym z doków pływających trwają 
prace związane z remontem klaso-
wym na żaglowcu szkolnym Akademii 
Morskiej – Dar Młodzieży. Fregata 
przechodzi w stoczni remont związany 
z odnowieniem klasy.

Remonty 
w Naucie
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Grupa LOTOS podpisała umowę termi-
nową na dostawę amerykańskiej ropy 
naftowej do rafinerii w Gdańsku. Kontrakt 
przewiduje dostarczenie drogą morską 
minimum 5 ładunków ropy. Umowa bę-
dzie realizowana w 2018 r.
– To pierwsza w historii Polski umowa 
terminowa na dostawy ropy naftowej ze 
Stanów Zjednoczonych. Od kilkunastu 
miesięcy LOTOS konsekwentnie realizuje 
swoje założenia strategiczne w zakresie 
zwiększania bezpieczeństwa Polski 
w sektorze energii poprzez otwarcie się 
na zupełnie nowe, bezpieczne kierunki 
dostaw – podkreśla Marcin Jastrzębski, 
prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A.
 Obecnie co piąta baryłka ropy naftowej 
przerobiona przez rafinerię LOTOSU po-
chodzi z kierunku innego niż wschodni. 
Dywersyfikacja surowcowa jest istotnym 
środkiem w procesie zapewnienia stabil-
nych dostaw ropy naftowej do rafinerii 
Grupy LOTOS oraz optymalizacji kosz-
tów produkcji.
We wrześniu spółka sprowadziła w ra-
mach kontraktów spotowych (jednorazo-
wych) ropę naftową Hibernia z Kanady, 
w listopadzie gatunek Domestic Sweet 
(DSW) z USA, a w najbliższych dniach 
oczekuje kolejnego tankowca z ame-
rykańską ropą WTI Midland. Wszystkie 
dostawy surowca zostały przetrans-
portowane do rafinerii drogą morską 
poprzez Naftoport w Gdańsku. Wcześniej 
LOTOS przerabiał również ropę z Iranu, 
Arabii Saudyjskiej, Ameryki Łacińskiej 
czy Afryki Północnej i Zachodniej. Do 
bieżącej produkcji wykorzystuje też su-
rowiec wydobywany przez spółki zależne 
z grupy kapitałowej z własnych złóż na 
Bałtyku i na Litwie oraz pozyskiwany od 
innych dostawców z polskich złóż lądo-
wych, a także z Morza Północnego.

Kontrakt na ropę 
naftową z USA
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Stocznia Crist S.A. rozpoczęła prace produk-
cyjne nad budową w części wyposażonego, 
wielofunkcyjnego, polarnego statku pasażer-
skiego z innowacyjnym kadłubem X-BOW dla 
norweskiego armatora. W trójmiejskiej stoczni 
powstanie jeden z najbardziej innowacyj-
nych statków pasażerskich na świecie – NB 
312. Długa na blisko 125, a szeroka na ponad 
20 metrów jednostka będzie mogła pływać 
w trudnych warunkach polarnych, jednocze-
śnie zabierając na pokład w luksusowych wa-
runkach ponad 100 pasażerów.
- Cieszymy się, że weźmiemy udział w budowie 
tak innowacyjnego statku jakim jest NB 312. To 
kolejny projekt z ciągle rozwijającego się rynku 
jednostek pasażerskich, który zostanie zrealizo-
wany w stoczni CRIST – mówi Tomasz Wrzask, 
PR & Marketing Manager, CRIST S.A.
Co istotne jednostka zostanie wyposażona 
kadłub z linii X-BOW znany dotychczas z jed-
nostek przeznaczonych dla branży offshore. 
Zastosowanie tego rozwiązania w statku pa-
sażerskim zmniejszy uderzanie fal o kadłub 
przez co zwiększy się komfort podróżowania 
i będzie prowadzić do znacznego zmniejszenia 
hałasu i wibracji.  Kształt i zamknięty charak-
ter X-BOW ma również zminimalizować ryzyko 
rozprysku fal, unikając zagrożenia lub uciążli-
wości śliskich lub oblodzonych pokładów.

powstaje polarny 
statek pasażerski

fot. Stocznia Crist S.A

fot. Stocznia Crist S.A

Inwestycja, na którą od kilku lat 
czekały przede wszystkim gdyńskie 
terminale kontenerowe, nareszcie 
dojdzie do finalnego etapu. W ostat-
nich dniach 2017 roku Zarząd Mor-
skiego Portu Gdynia S.A. uzyskał 
pozytywną opinię Ministerstwa 
Obrony Narodowej na poszerzenie 
wejścia wewnętrznego do portu 
z dotychczasowych 100 metrów do 
140 metrów.

- Uzyskanie zgody na poszerzenie 
wejścia do Portu Gdynia poprzedzo-
ne było wielomiesięcznymi uzgod-
nieniami. Decyzja ta ma strategiczne 
znaczenie dla przyszłości Portu 
Gdynia i powodzenia inwestycji po-
głębienia toru podejściowego  oraz 
akwenów wewnętrznych – akcentuje 
Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarzą-
du Morskiego Portu Gdynia S.A.
-  Czekaliśmy na uzyskanie pozy-
tywnej decyzji i cieszy nas bardzo 
pomoc jaką otrzymaliśmy ze strony 
ministerstwa Obrony Narodowej jak 
i Komendy Portu Wojennego Gdynia. 
Poszerzenie do 140 metrów wejścia 
do Portu Gdynia to klucz do sukcesu 
jakim będzie budowa nowej  obrotni-
cy, dzięki której będą mogły wpływać 
statki o długości do 400 m. Bez po-
szerzenia wejścia wewnętrznego nie 
było by możliwości wpłynięcia stat-
ków o tak znacznych gabarytach.

Szersze 
wejście 
do gdyńskiego 
portu

fot. Port Gdynia
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Port Gdańsk jako jedyny polski port znalazł się na prestiżowej 
liście World Top Container Ports 2017, przygotowanej przez "Con-
tainer Managment". Eksperci czasopisma docenili rozwój gdań-
skiego portu w obszarze przeładunku kontenerów.
- Bardzo się cieszę, że nasze działania są doceniane i dostrzega-
ne nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Port Gdańsk 
cieszy się coraz większym uznaniem, a to najlepszy dowód na 
to, że kierunek, który obraliśmy jako zarząd ZMPG oraz nasze 
dążenie do rozwoju i stałego podnoszenia świadczonych przez 
Port usług, były strzałem w dziesiątkę. Bez tego nie mielibyśmy 
szans na trudnym i konkurencyjnym rynku, jakim bez wątpienia 
jest rynek usług portowych. Jestem przekonany, że za rok nasza 
pozycja w tym rankingu będzie jeszcze lepsza - podkreśla Łukasz 
Greinke, Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.
Zdaniem ekspertów "Container Magazine", wysoka pozycja Portu 
Gdańsk to przede wszystkim zasługa rozbudowanego terminalu 
DCT, dzięki któremu Port Gdańsk stał się jednym z największych 
portów kontenerowych w basenie morza Bałtyckiego. W konse-
kwencji ładunki, które do tej pory trafiały do portów Morza Pół-
nocnego, teraz przeładowywane są w Polsce w Gdańsku. 
- Port Gdańsk z roku na rok coraz silniej konkuruje z najwięk-
szymi głębokomorskimi portami Europy Zachodniej. W przy-

szłości, dzięki dalekosiężnym planom modernizacyjnym, ma 
szanse stać się największym i najbardziej liczącym się portem 
na Bałtyku. Już teraz plasuje się w ścisłej czołówce pod 
względem przeładunków w regionie. W pierwszym półroczu 
2017 roku zanotował najlepszy w swojej historii wynik, przeła-
dowując ponad 18,5 mln ton towarów. Wszystko wskazuje na 
to, że także wyniki za cały 2017 rok będą rekordowe.

port gdańsk wśród 
najlepszych portów
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Port Gdańsk chce oddać do użytku uno-
wocześnione i rozbudowane Nabrzeże 
Oliwskie. Spółka ogłosiła przetarg w tej 
sprawie i do 12 stycznia czeka na oferty 
potencjalnych wykonawców.
Środki na rozbudowę Nabrzeża Oliwskie-
go w 85 procentach pochodzą z unijnego 
dofinansowania z programu CEF. Prace 
mają być prowadzone na nabrzeżach: 
Oliwskim, Pięciu Gwizdków oraz Ziółkow-
skiego, a także na stanowisku dawnej 
bazy promowej PŻB w Porcie Gdańsk. 
Główną grupą towarową przeładowywaną 
na Nabrzeżu Oliwskim jest zboże. Obsłu-

giwane są tam także jednostki z drobnicą 
oraz Ro-Ro. Jego atutem są dogodne 
połączenia z siecią dróg kołowych, kolejo-
wych i wodnych.
- Stale myślimy o potrzebach naszych 
kontrahentów, a w konsekwencji o moder-
nizacji i rozwoju Portu. Jeśli chcemy nadal 
być liderem usług portowych w naszym 
regionie i zwiększać liczbę przeładunków, 
to musimy inwestować w infrastrukturę 
portową. To warunek konieczny - mówi 
Marcin Osowski, Wiceprezes ZMPG ds. 
Infrastruktury. - Chcemy by już niedługo 
Port Gdańsk stał się kluczowym węzłem 
komunikacyjnym na południowym Bałtyku. 
Zmodernizowane, nowoczesne i dostoso-
wane do potrzeb naszych kontrahentów 
nabrzeża to jeden z elementów tego planu.
To kolejna inwestycja, którą ZMPG planuje 
rozpocząć w najbliższych miesiącach. 
Łącznie do 2020 roku Port zamierza prze-
znaczyć na inwestycje ok. miliarda zł.

Rozbudowa 
Nabrzeża 
Oliwskiego
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W wydarzeniu uczestniczyli obaj biskupi 
pomocniczy oraz Dariusz Drelich, wojewoda 
pomorski.
Metropolita przypomniał czekającą nas 
w roku 2018 najważniejszą rocznicę: 
- Ten rok jest szczególny, przeżywamy w nim 
bowiem 100-lecie odzyskania niepodległości. 
Będziemy mieli okazję, żeby tę niepodległość 
razem ze wszystkimi strukturami samorzą-
dowymi uczcić. Zainicjowaliśmy już obchody 
100-lecia poświęceniem ołtarza ojczyzny 
w bazylice św. Brygidy. Niech Gwiazda Be-
tlejemska nas prowadzi i nam przyświeca 
w dobrych myślach i dobrych czynach, a Pan 
Bóg niech nas w tym wszystkim wspiera.
Nieoficjalnie dodał, że hierarchowie spodzie-
wają się w tym roku beatyfikacji prymasa 
Stefana Wyszyńskiego, co może nastąpić już 
w maju br.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski wymie-
nił inne, przypadające w tym roku jubileusze:
- Jest to także rok 10 -tej rocznicy, od kiedy 
to ksiądz arcybiskup prowadzi nas prostą 
drogą do Boga i do Niepodległej. Upłynie 
bowiem 10. rocznica nominacji Ekscelencji 
na metropolitę gdańskiego i jego ingresu do 
Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. 
Wiemy, że na tej drodze  napotyka na liczne 
rozstaje. Pragnę podziękować, że ksiądz arcy-
biskup nie tylko nas wspiera, ale także na tych 
drogach napomina - podkreślał wojewoda.
Swymi refleksjami dzielili się przedstawiciele 
zgromadzonych samorządowców. W pogod-
ny, rodzinny nastrój wieczoru wprowadziła 
Orkiestra Promenadowa z Gdańska i 5-o-
sobowa grupa z Cappelli Gedanensis.

SAMORZĄDOWCY 
NOWOROCZNIE 
U ARCYbISkUpA
Jak co roku, abp sławoj leszek Głódź zaprosił 
na początku stycznia na noworoczne opłatkowe 
spotkanie samorządowców z archidiecezji gdańskiej.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Życie pruszczańskiej ziemi rozwijało się według historycznych kamieni milowych. ostatnim z nich było 
uruchomienie 22 grudnia 2007 roku pierwszego odcinka autostrady a1. unikalność powiatu, który 
ma siedzibę w Pruszczu, ale nazywa się gdańskim, jest nie do pobicia. w wiosce Rusocin ma  początek 
autostrada a-1, zwana amber one, która jest czołówką transeuropejskiego korytarza transportowego 
północ – południe. to fenomen, Że transeuropejska autostrada zaczyna się w wiosce, choć ma w pobliżu 

duży ośrodek miejski – Gdańsk. 

ZDJĘCIA: materiały prasowe

najważniejszy 
węzeł 
komunikacyjny 
pomorza

nasz powiat

ZE StAROStą POWiAtU GDAńSKiEGO StEFANEM SKONiECZNyM ROZMAWiA ANNA KłOS.
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Jakie to ma konsekwencje dla powiatu? - 
pytam starostę Stefana Skoniecznego.

Bardzo pozytywne dla rozwoju powiatu, 
choć trudne i odpowiedzialne dla zarzą-
dzania nim...

Zacznijmy od pozytywów...
Szybki przyrost podmiotów gospo-
darczych i liczby mieszkańców. W do-
datku o bardzo korzystnej strukturze 
demograficznej...

Mianowicie?
Według danych na koniec 2016 roku, 
w latach 2002 – 2016 liczba miesz-
kańców wzrosła o 38,8%, z tego 63,4% 
jest w wieku produkcyjnym, 22,3% 
w przedprodukcyjnym a tylko 13,3% 
w poprodukcyjnym. Średni wiek to 37,2 
lata – niższy zarówno od średniej woje-
wództwa a tym bardziej średniej krajo-
wej. Najwięcej ludności mamy w wieku 
od 25 do 40 lat, a wielkość szczytowa 
to 30 – 34 lata. Bezrobocie w wysokości 
3,1% w samym Pruszczu a 5,7% w skali 
powiatu to dużo mniej niż w całości wo-
jewództwa a tym bardziej Polski. Mamy 
zatem społeczność młodą i dynamicz-
ną.  Wynikają z tego oraz z położenia 
geograficznego powiatu, określone 
konsekwencje i zadania dla nas.

Jakie?  
Ważne,  również dla Polski i Europy, 
szlaki transportowe nie mogą być tyl-
ko rurami dla ruchu pojazdów z portów 
i innych podmiotów gospodarczych, 
musieliśmy zadbać o sieć połączeń 
z nimi, część wyremontować, część 
wybudować od nowa. Poza tym zwięk-
szająca się liczba mieszkańców też po-
trzebuje dobrych dróg i uporządkowa-
nych, zadbanych ulic. Aby sobie z tym 
zadaniem poradzić, potrzebujemy soli-
darnego działania z innymi jednostkami 
samorządowymi...

Jak wygląda ta współpraca?
Na szczęście bardzo dobrze od lat. 
Zawsze możemy liczyć na dobrą wolę 
zarówno ze strony Ryszarda Świlskie-
go – członka zarządu Urzędu Marszał-
kowskiego, Janusza Wróbla – burmi-
strza Pruszcza Gdańskiego, jak wójtów, 
z Magdaleną Kołodziejczak – wójtem 
Gminy Pruszcz +Gdański - na czele.  
Można powiedzieć, że realizujemy za-
sadę sformułowaną przez Adama Mic-
kiewicza: - W szczęściu wszystkiego są 
wszystkich cele. 

Wróćmy do tych dróg i ulic...
Na początku obecnej kadencji zawarli-

śmy porozumienie ze wszystkimi wój-
tami, dotyczące tego, co zrealizujemy 
wspólnie. Budżety na kolejne lata też 
ustalamy razem. Drogi powiatowe, za 
które odpowiada zarząd powiatu są 
przecież także na ich terenie i po ich 
stronie będzie ewentualna partycypa-
cja w kosztach. Te koszty się przecież 
pojawią, choć staramy się jak najwięcej 
pieniędzy uzyskać z budżetu państwa 
i środków unijnych. 

Domyślam się, że większość tych dróg 
zahacza o teren miasta Pruszcza...

To naturalne centrum powiatu. Wie-
le już dróg i ulic wyremontowaliśmy. 
Największą inwestycją, zaplanowaną 
na 2018 rok, jest I etap przebudowy 
drogi powiatowej nr 2243G, czyli uli-
cy Słowackiego. To koszt 5 mln zł,  
z czego 2,5 mln z budżetu powiatu i 2,5 
mln z miasta Pruszcza. Przydałoby się 
miastu jeszcze rondo przy zjeździe 
z ulicy Wojska Polskiego, więc prowa-
dzimy na ten temat rozmowy z GDDKiA, 
bo wchodzi w grę droga krajowa. Ulica 
Słowackiego to ostatnia niewyremon-
towana droga powiatowa na terenie 
Pruszcza. Podobnie jak w przypadku 
poprzednich, chcemy ją potem przeka-
zać miastu, które już samo będzie dbało 
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o bieżącą eksploatację. Tak planujemy 
też postąpić z ulicą Korzeniowskiego, 
która kosztowała ok. 6 mln zł, z cze-
go ok. 2 mln otrzymaliśmy z budżetu 
państwa w ramach programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej, trochę ponad 2,5 mln wyłoży-
ło miasto Pruszcz a 1,4 mln z kawałkiem 
powiat.

A inwestycje poza miastem?
Na najbliższe lata zaplanowana jest 
przebudowa mostu w trasie drogi po-
wiatowej nr 1929G (ul. Przemysłowa) 
w Kolbudach. To koszt 4 mln, z czego 
2 mln planuje się uzyskać z budżetu 
państwa, a po 1 mln z Gminy Kolbudy 
i budżetu powiatu.

Co dla innych gmin?
Szereg inwestycji – za 3,5 mln w ramach 
programu „Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych”, czyli: chodnik 
w Cząstkowie, chodnik Bielkówko-Biel-
kowo, Różyny - 650 mb nawierzchni 
drogi, Bogatka – Wiślina chodnik (etap 

I), Cedry Wielkie- 500 mb nawierzchni 
drogi (ul. Płażyńskiego), Przywidz, ul. 
Dolinowa – nawierzchnia drogi, chodnik 
w Trzepowie i Suchym Dębie. Realizuje-
my jeszcze inwestycje wieloletnie... 

Mógłby Pan wymienić najważniejsze?
Przebudowa drogi powiatowej nr 
2204G Czapielsk – Domachowo, koszt 
niecałe 2,3 mln zł, realizowane w latach 
2010 – 2019, finansowane tylko z bu-
dżetu powiatu, przebudowa 3 komu-
nikacyjnych węzłów integracyjnych: 
Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki, 
przewidziana na lata 2016 – 2019, kosz-
tująca 1. 069 370 zł, z czego 839 358 
pochodzi ze środków unijnych. Wymie-
niłbym jeszcze przebudowę kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wy-
brzeża w Pruszczu, realizowane w la-
tach 2017 – 2018 za 1,8 mln zł, w tym 1,2 
mln to środki miasta i gminy Pruszcz.

A największy i najdroższy projekt?
Przewidziana na lata 2015 – 2019 ter-
momodernizacja powiatowych budyn-

Ważne,  również 
dla Polski i Europy, 
szlaki transportowe 
nie mogą być 
tylko rurami dla 
ruchu pojazdów 
z portów i innych 
podmiotów 
gospodarczych, 
musieliśmy zadbać 
o sieć połączeń 
z nimi, część 
wyremontować, 
część wybudować 
od nowa. 

ków użyteczności publicznej, obliczo-
na na 10 655 824 zł, z czego w roku 
2018 przewiduje się wydatki w sumie 
2 601 735 zł, w tym 1,2 mln to środki 
unijne a reszta powiatowe. Jednak 
wkraczamy tu już w dziedzinę polityki 
społecznej...

Dziękuję za rozmowę, ten temat omó-
wimy na kolejnej.
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Udane 
spotkania 
powiatów

SPOtKANiA, DySKUSJE, iNtERWENCJE i tROSKA O WSPóLNE iN-
tERESy POMORSKiCH JEDNOStEK SAMORZąDOWyCH. tO Był UDANy 

ROK KONWENtU POWiAtóW WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

na zdjęCiu, Od lewej: janina KwieCień, starOsta KartusKi, zdzisław KOłOdziejsKi, starOsta słupsKi, MirOsław Czapla, starOsta MalbOrsKi 
i paweł OrłOwsKi, CzłOneK zarządu wOjewództwa pOMOrsKieGO

na zdjęCiu: ryszard świlsKi, CzłOneK zarządu wOje-
wództwa pOMOrsKieGO, MirOsław Czapla, MOniKa 
KOńCzyK, pOMOrsKi KuratOr Oświaty i janina KwieCień.

na zdjęCiu: MirOsław Czapla i leszeK burCzyK, 
starOsta starOGardzKi.
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Gospodarzem pierwszego spotkania Konwentu w 2017 roku 
była Janina Kwiecień, starosta kartuski. Obrady, które zorga-
nizowano 31 stycznia roku w kartuskim hotelu "Pod Orłem" 
prowadził przewodniczący Konwentu Mirosław Czapla, staro-
sta malborski. W trakcie kartuskiego spotkania przedstawicieli 
powiatów wiele miejsce poświęcono tematom edukacyjnym.
Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, przedstawiła zasa-
dy wprowadzanej w życie reformy oświaty i odpowiadała na py-
tania samorządowców. W trakcie prelekcji omówiono organizację 
nowego typu kształcenia i podkreślano wyzwania, którym muszą 
sprostać powiaty w ramach kształcenia zawodowego.Starosta 
kartuski Janina Kwiecień podkreślała, że już w tej chwili jej samo-
rząd kładzie duży nacisk na renesans szkolnictwa zawodowego. 
Stąd duże nakłady na modernizacje szkół i wzbogacenie oferty 
o przedmioty związane z kolejnictwem i logistyką:
- Niestety przede wszystkim musimy zwalczyć pewien stereo-
typ związany ze szkołami zawodowymi – mówiła – Przez lata 
utarło się, że do szkoły zawodowej trafiają uczniowie słabsi, 
z gorszymi wynikami. A my przecież nie od dziś potrzebujemy 
wszechstronnych fachowców, posiadających wiedzę ogólną, 
znających języki. Stąd nasze starania o to, by szkoły zawodowe 
miały odpowiednie zaplecze dydaktyczne, by kształcenie od-
bywało się na bardzo wysokim poziomie.
W trakcie kartuskich obrad rozmawiano również o sytuacji na 
lokalnych rynkach pracy, wyzwaniach stojących przed szkol-
nym sportem, uczestnicy obrad wysłuchali także prelekcji na 
temat samorządowego systemu teleopieki.
Ważnym tematem kolejnego, ubiegłorocznego spotkania przed-
stawicieli pomorskich powiatów było zdrowie. Uczestnicy  spo-
tkania Konwentu, który zorganizowano 6 czerwca w Ustce wy-
słuchali więc prelekcji na temat zmian w organizacji i finansowa-
niu służby zdrowia, którą przedstawiła Elżbieta Rucińska –Ku-
lesz, dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ, przedstawiono także 
informacje na temat aktualnie realizowanych zadań PFRON. Pod-
czas obrad w Ustce goście z powiatu tczewskiego opowiadali 
o swoich działaniach związanych ze szkolnictwem zawodowym, 

samorządowcy wysłuchali również informacji na temat aplikacji 
do zarządzania konkursami ofert –Witkac. W ramach czerwco-
wego spotkania rozmawiano także o Centrach Usług Wspólnych. 
Temat wywołał Zdzisław Kołodziejski, starosta słupski, który 
poinformował o planach stworzenia takiego obiektu, doświad-
czeniami w tym zakresie podzieliła się Alicja Żurawska, starosta 
kościerska i Teresa Ossowska-Szara, starosta lęborska.
Ostatnie ubiegłoroczne spotkanie Konwentu miało miejsce pod 
koniec października w Hotelu Ren w Starogardzie Gdańskim.
Jako pierwszy głos zabrał Leszek Burczyk – starosta staro-
gardzki, który przekazał najważniejsze fakty dotyczące powia-
tu, optymistyczne dane na temat gospodarki i poinformował, że 
głównym problemem miasta i okolic jest brak obwodnicy miej-
skiej. Mówiono również o sierpniowym huraganie z nawałnicą, 
który spustoszył część powiatów woj. pomorskiego.
-  Bardzo dziękuję za pomoc – mówił starosta chojnicki Stani-
sław Skaja. - Myślę, że obojętnie który powiat zostanie w przy-
szłości dotknięty podobną tragedią, zawsze będzie mógł liczyć 
na innych. To świadczy o tym, że samorządy dają radę. W takich 
chwilach możemy się wspierać.
Istotnym punktem programu spotkania było wystąpienie Katarzy-
ny Liszka – Michałka, eksperta Związku Powiatów Polskich, któ-
ra przedstawiła założenia projektu ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych oraz zmiany w ustawie Karta Nauczyciela.
Uczestnicy spotkania w Starogardzie wysłuchali również prelekcji 
na temat programu diagnostyki i wczesnego wykrywania choroby 
niedokrwiennej serca, będącej najczęstszą przyczyny zawałów, 
przedstawiono także informacje na temat aktualnej sytuacji na 
pomorskim rynku pracy. Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy w Gdańsku podkreślała, że w związku z obni-
żającą się stopą bezrobocia i pojawiającym się problemem braku 
pracowników, konieczne jest zmobilizowanie rezerw społecznych 
w postaci osób długotrwale bezrobotnych oraz tzw. młodych eme-
rytów. Służy temu m.in. projekt „Kierunek na pracę”.
Spotkanie zakończyło zwiedzanie browaru, który działa w sta-
rogardzkim hotelu.
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Całkowita wartość podpisywanych tego dnia umów to 
ponad 21 mln zł, z czego 12 mln zł to środki RPO.

 Resztę dołożyły samorządy. Fakt ten ucieszył marszał-
ka Struka, który powiedział:
- To świadczy o wrażliwości samorządowców Pomorza 
na wartości także niematerialne, o docenianiu koniecz-
ności harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody.
Największym jest projekt pn. „Szlak turystyczny przez 
Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”Jest to 
projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projek-
tu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni. 
Jego wartość wynosi 12,76 mln zł, dofinansowanie  ze 
środków EFRR 55% kosztów kwalifikowalnych, czyli oko-
ło 5 mln zł.  Wartość części gdańskiej szlaku turystycz-
nego, to około 7,31 mln zł, a dofinansowanie ok. 2,9 mln 
zł. Wartość części Gdyni i Sopotu to ok. 5,45 mln zł przy 
dofinansowaniu około 2,1 mln zł. Realizacja przewidziana 
jest na lata 2018-2020. W imieniu lidera projektu umowę 
podpisała Aleksandra Dulkiewicz - zastępca prezydenta 
ds. polityki gospodarczej. Wyraziła nadzieję, że projekt:
- Poprawi infrastrukturę Trójmiejskiego Parku Krajobrazo-
wego – ulubionego miejsca spacerów i rekreacji mieszkań-
ców Trójmiasta. Ten teren jest naszym wspólnym dobrem, 
dlatego tak ważne jest zaangażowanie trzech gmin.  
Przedmiotem inwestycji będzie modernizacja istnieją-
cych nawierzchni ciągów rekreacyjnych oraz wykona-
nie oznakowania tras.
Nie lada atrakcję turystyczną chce stworzyć Gmina 
Pruszcz Gdański.  Program nosi tytuł ”Rewaloryzacja Ze-
społu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie”. Wójt 
Magdalena Kołodziejczak informuje, że przedmiotem pro-
jektu jest rewaloryzacja przypałacowego parku, w którym 
zachowały się nawet dęby liczące sobie około 450 lat! 
Inne projekty z dziedziny bioróżnorodności to  „Zabez-
pieczenie zasobów przyrodniczych Borów Tucholskich 
poprzez ochronę i restytucję różnorodności gatunko-
wej i siedliskowej w Arboretum Wirty" (Nadleśnictwo 
Kaliska), „Zrównoważone, edukacyjne i turystyczne 
udostępnienie unikatowych w skali kraju jezior lobelio-
wych na terenie gminy Borzytuchom" ,„Ochrona różno-
rodności biologicznej w gminach Brusy i Konarzyny" to 
projekt Gminy Brusy i  „Ochrona różnorodności biolo-
gicznej na terenie powiatu słupskiego".

pRZYRODA WSpIERANA 
I pORZĄDkOWANA
marszałkowie: mieczysław struk, Wiesław 
Byczkowski i ryszard świlski podpisali 
z beneficjentami umowy na realizację 
projektów z dziedziny bioróżnorodności, 
dofinansowanych ze środków regionalnego 
Programu operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Wiesław Malicki 

andrzej przewłOCKi 
– nadleśniCzy 
nadleśniCtwa KalisKa

na zdjęCiu, Od lewej: wiesław byCzKOwsKi, wiCeMarszałeK wOjewództwa pOMOr-
sKieGO, MieCzysław struK, MarszałeK wOjewództwa pOMOrsKieGO, aleKsandra 
dulKiewiCz, wiCeprezydent GdańsKa, MarCin sKwierawsKi, wiCeprezydent sOpOtu 
i ryszard świlsKi, CzłOneK zarządu wOjewództwa pOMOrsKieGO.
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Gdańsk zakupił dziesięć defi-
brylatorów. Urządzenia ratujące 
życie zostały zainstalowane na 
ścianach budynków, w łatwo 
dostępnych miejscach publicz-
nych. Koszt zakupu defibrylato-
rów wyniósł blisko 110 tys. zł.

- Celem przedsięwzięcia jest 
podniesienie standardu bez-
pieczeństwa w przestrzeni 
publicznej w celu ochrony 
zdrowia i życia mieszkańców 
oraz turystów poprzez zbudo-

wanie publicznego dostępu do 
defibrylatorów AED – wyjaśnia 
Joanna Pińska, zastępca dyrek-
tora Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Automatyczny defibrylator 
zewnętrzny jest bezpiecznym, 
prostym w obsłudze urządze-
niem medycznym o niewielkich 
rozmiarach, które analizuje rytm 
pracy serca i zaleca wykonanie 
defibrylacji wyłącznie w przy-
padku, gdy jest ona konieczna.

Coraz więcej 
defibrylatorów

Jest piękny, szybki i zwinny… Jeden z najno-
wocześniejszych pojazdów gdańskiej komu-
nikacji miejskiej - autobus Mercedes Citaro 
od niedawna przyodział gepardzie cętki. 
To element kampanii informacyjnej „ZOO 
Gdańsk czynne 365 dni w roku”. 

- Nietypowe narzędzie marketingowe wyjąt-
kowego miejsca, jakim jest ulubiony przez 
mieszkańców Pomorza i nie tylko, Gdański 
Ogród Zoologiczny – mówi Michał Targowski, 
dyrektor gdańskiego ZOO. – Wierzymy, że au-
tobus oklejony cętkami geparda przyciągnie 
uwagę pasażerów i zaprosi do ogrodu otwar-
tego przez cały rok, a nawet w dni wolne od 
pracy i święta – dodaje Targowski. 
Autobus-gepard to efekt współpracy Miasta 
Gdańska, Gdańskich Autobusów i Tram-
wajów, Zarządu Transportu Miejskiego 
i Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Umowa 
z GAiT ważna jest przez trzy lata.

Gepard 
na ulicach

Gdańsk znalazł się na piątym miej-
scu w zestawienia dziesięciu najbar-
dziej zyskujących na atrakcyjności 
celów podróży portalu Trip Advisor.

O wysokiej pozycji Gdańska zade-
cydowały wpisy turystów i podróż-
ników z całego świata. Oceniali oni 
atrakcyjność miasta, położenie, 
a także zabytki, jakie może zoba-
czyć osoba przyjeżdżająca do dane-
go miejsca. 
– Z radością przyjęliśmy informację 

o kolejnym docenieniu atrakcyjności 
turystycznej Gdańska - zapewnia 
prezydent Paweł Adamowicz. - Stale 
rozwijamy ofertę turystyczną i pro-
mujemy nasze miasto za granicą. 
Tym bardziej cieszą wysokie miejsca 
zajmowane w rankingach, które two-
rzą nasi goście.
„Top Destinations on the Rise” to 
ranking pokazujący, które miasta lub 
regiony najbardziej zyskują na popu-
larności wśród użytkowników portalu 
podróżniczego Trip Advisor.

gdańsk 
wizytówką 
polski
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nowe firmy 
dzięki dotacji
NiEMAL 40 OSóB Z POWiAtU WEJHEROWSKiEGO ZAłOży NOWE FiRMy. JESt tO MOżLiWE DZięKi 

WSPARCiU, JAKiE OtRZyMALi ZE StAROStWA POWiAtOWEGO W WEJHEROWiE. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski



   63

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD

Salony fryzjerskie, biura ra-
chunkowe, pracownia rzeźbiar-
ska, szycie ubranek dla dzieci, 
a nawet zdjęcia wykonywane 
z motolotni i podwodne usługi 
wykonywane przez nurków – 
m.in. takie pomysły na własny 
biznes mają mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego. Przed-
siębiorcy debiutujący na rynku 
podpisali właśnie umowy o do-
tację z powiatem wejherowskim 
i zakładają własne firmy. 
Udzielanie dotacji odbywa się 
w ramach projektu „Wsparcie 
przedsiębiorczości na Kaszu-
bach”, którego liderem jest 
powiat wejherowski. Osoby 
bezrobotne uzyskują wspar-
cie finansowe i merytoryczne 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. 
Projekt adresowany jest do 
osób pozostających bez pra-
cy (z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia) 
należących do co najmniej 
jednej z grup: osoby w wieku 
50 lat i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, oso-
by długotrwale bezrobotne, 
osoby o niskich kwalifikacjach.
W obecnej (drugiej) turze pro-
jektu z terenu powiatu wejhe-
rowskiego zakwalifikowanych 
zostało 38 osób, które odebrały 
certyfikaty potwierdzające ich 
udział w przedsięwzięciu. Zło-
żone przez nich biznesplany 
zostały pozytywnie zweryfiko-
wane, co pozwoliło przyznać im 
wsparcie oferowane w ramach 
programu "Wsparcie przedsię-
biorczości na Kaszubach".
Zakwalifikowane osoby pocho-
dzą z różnych rejonów powia-
tu wejherowskiego. Założone 
przez nich mikrofilmy w pierw-
szym okresie działalności 
otrzymają konkretne wsparcie 
finansowe i szkoleniowe aby 
w sposób trwały i efektywny 
mogły działać na konkurencyj-
nym rynku: bezpłatne szkole-
nia, do 19350 zł jednorazowej 

dotacji inwestycyjnej, do 1850 
zł comiesięcznego wsparcia 
pomostowego przez pierw-
sze 6 miesięcy prowadzenia 
firmy i pomoc w prowadzeniu 
księgowości. 
- Projekt pomaga osobom, 
które do dziś pozostawały bez 
pracy, założyć własną działal-
ność gospodarczą, czyli własną 
mikrofirmę - mówi  Arkadiusz 
Szczygieł, naczelnik Wydziału 
Rozwoju i Programów Europej-
skich Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. - Środki publicz-
ne są przeznaczone właśnie na 
ten cel. Ci, którzy dziś podpi-
sują umowy, otrzymają dotację 
w wysokości ok. 19 tys. zł oraz 
wsparcie pomostowe i cały pa-
kiet szkoleń, który pomoże im 
prowadzić firmę w zakresie ad-
ministracyjno - finansowym. 
Projekt realizowany jest w ra-
mach regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014 - 2020 
(środki finansowe w większości 
pochodzą z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego). Obsługą 
programu dla osób pochodzą-
cych z terenu powiatu wejhe-
rowskiego zajmuje się Lokalny 
Punkt Informacyjny Funduszy 
Europejskich w Starostwie Po-
wiatowym w Wejherowie.
Całkowita wartość projektu 
to ok. 10 mln zł dla trzech po-
wiatów: wejherowskiego, kar-
tuskiego i puckiego. Powiat 
wejherowski jest liderem tego 
projektu i ponad połowa środ-
ków przypada do realizacji wła-
śnie w tym powiecie. W efekcie 
utworzonych zostanie łącznie 
270 nowych mikroprzedsię-
biorstw na terenie trzech po-
wiatów uczestniczących w ini-
cjatywnie, z czego połowa (135) 
ma powstać terenie powiatu 
wejherowskiego.
Kolejny nabór wniosków roz-
pocznie się w lutym i osoby za-
interesowane będą mogły skła-
dać wnioski do połowy marca.

GaBriela lisius,
starosta wejherowski:

- po raz kolejny wspieramy 
przedsiębiorczość na Kaszubach. 

ogromnie cieszy fakt, że wciąż tak 
wiele osób jest zainteresowanych 
tym programem i chce założyć 

własną firmę. projekt realizowany 
jest od 2017 r., pierwsza edycja już 
się odbyła i rozdaliśmy 42 dotacje, 

do końca tego roku przyznamy 
kolejne 93 dotacje. rozwój przed-
siębiorczości jest ważny dla roz-

woju gospodarczego i społecznego 
powiatu. nowym przedsiębiorcom 

życzę powodzenia w realizacji 
swoich zamierzeń. 

Projekt adresowany jest do 
osób pozostających bez pracy 
(z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia) 
należących do co najmniej 
jednej z grup: osoby w wieku 
50 lat i więcej, kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby 
o niskich kwalifikacjach.
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Przebudowa ścieżek rowerowych oraz infrastruk-
tury żeglarskiej mają poprawić ofertę turystyczną 
Sopotu. Na realizacji przedsięwzięć skorzystają nie 
tylko mieszkańcy, ale i pasjonaci sportu. 
Nowe projekty Sopotu zostaną dofinansowane 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 
prawie 6 mln zł. Co zostanie zrobione? Dotychcza-
sowe drogi rowerowe, które dziś są zbyt wąskie 
dla dużej liczby rowerzystów, zostaną rozbudo-
wane. Dotyczy to około 3,4 km ścieżek. Dodat-
kowo powstaną cztery nowe miejsca postojowe 
dla rowerzystów. Zyskają też żeglarze, bo jeden 
z unijnych projektów przewiduje budowę pomo-
stu pływającego wraz z wyposażeniem i prawie 
trzydziestoma miejscami cumowniczymi, a także 
utworzenie pawilonu, w którym znajdą się: sani-
tariat, szatnia oraz miejsce do przechowywania 
sprzętu. Z wygodnej i funkcjonalnej infrastruktury 
skorzystają turyści, uczniowie szkółek żeglarskich 
oraz jednostki sopockiego WOPR.

Inwestycje 
w infrastrukturę

Bycie uzdrowiskiem zobowiązuje. Sopot znalazł się na 
drugim miejscu w rankingu najczystszych miejsc w Polsce, 
który opracowany został przez Polski Alarm Smogowy.
Miasto nie ma problemu ze smogiem. Stężenie śred-
nioroczne pyłu PM 10 wyniosło tylko 16,7 µg/m3. Polski 
Alarm Smogowy analizował również liczbę dni ze stęże-
niem PM 10 większym niż 50 µg/m3 w poszczególnych 
miastach. W 2016 roku takich dni w Sopocie były 3. Dla 
porównania w Krakowie było to 165 dni. 
– Przez dwadzieścia lat emisja CO, SO2 i pyłu spadła 

prawie o 100 proc. Stężenie jest zdecydowanie poniżej 
dopuszczalnego poziomu – wyjaśnia Marcin Skwierawski, 
wiceprezydent Sopotu. – Widać to w porównaniu roku 
2005 do obecnego, jeśli chodzi o przekroczenie PM 10.
Od początku lat 90. prowadzona jest konsekwentna po-
lityka środowiskowa władz Sopotu w zakresie obniżania 
niskiej emisji. W wyniku działań związanych z termomo-
dernizacją budynków i modernizacją źródeł ciepła prze-
prowadzonych w latach 1990-2010 uzyskano znaczny 
procent redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.

Tu się oddycha!

W Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem można 
oglądać interdyscyplinarną wystawę pt. „Góry – 
Morze – Morze - Góry”, prezentującą twórczość 
artystek, tworzących na Podhalu i w Trójmie-
ście. Zawarta w temacie ekspozycji filozoficzna 
zbieżność przeciwieństw jest świadomą próbą 
artystycznego przedstawienia równoczesności 
przeciwnych zdarzeń, postaw i tendencji es-
tetycznych. „Morze i góry” - dwa bieguny, dwa 
synonimy skrajności pojęć, dwa odrębne środo-
wiska artystyczne, dwie odrębne linie zamyka-
jące lub otwierające horyzonty. Trójmiasto re-
prezentują: Marta Branicka, Małgorzata Kręcka 
– Rozenkranz, Grażyna Kręczkowska, Katarzyna 
Swinarska oraz Maria Targońska. Ich twórczość 
można skonfrontować z pięcioma artystkami 
z Zakopanego, tj. Ewą Dyakowską – Berbeką, 
Agnieszką Rokicką, Anną Schumacher, Pauliną 
Siedlarz oraz Paulą Solańską.

Góry - Morze - 
Morze - Góry



Na terenie gminy Cedry Wielkie 
powstaną dwie przystanie kajakowe.

Inwestycja to efekt podpisanej 11 
grudnia umowy o dofinansowanie 
partnerskiego projektu pn.: „Pomor-
skie Szlaki Kajakowe - Szlak Motła-
wy i Martwej Wisły”.
W ramach projektu na terenie gminy 
Cedry Wielkie powstaną dwie przy-
stanie kajakowe. Pierwsza przystań 
zostanie wybudowana przy Marinie 
Błotnik i w jej skład wchodzić bę-
dzie: slip (pochylnia betonowa), plac 
do rozładunku kajaków (wykonany 
z płyt typu MEBA) oraz budynek 
sanitarny, w którym znajdować się 
będzie zespół kuchenno - sanitarny 
przeznaczony do obsługi ruchu 
turystycznego. Wykonany zostanie 
również pomost rekreacyjny do ob-
sługi kajaków. 
Druga przystań powstanie w miej-

scowości Trzcinisko i w jej skład 
wchodzić będzie: slip (pochylnia 
betonowa), plac do rozładunku ka-
jaków (wykonany z płyt typu MEBA) 
oraz ogrodzony plac zabaw.
Wykonany zostanie również pomost 
rekreacyjny do obsługi kajaków oraz 
teren wypoczynkowy dla turystów, 
w tym: wiata, stojaki na rowery, ław-
ki, przybornik rowerowy. W ramach 
projektu zostanie wykonane również 
oznakowanie według Koncepcji 
Oznakowania Szlaków Kajakowych 
obejmujących znaki: wodny i tablicę 
promocyjno - informacyjną. 
Koszt projektu  to 702 252,68 zł, 
z czego dofinansowanie wynosi 596 
917,77 zł. Zakończenie inwestycji 
przewidziano na grudzień 2018 roku. 
Liderem całego zadania jest Miasto 
Gdańsk, a partnerami są Gmina Ce-
dry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański 
oraz Miasto Gmina Suchy Dąb.

Wybudujemy 
dwie przystanie 
kajakowe

Startuje 16. edycja konkursu „Gdyński Biz-
nesplan”. Tym razem Gdynia zaprasza do 
udziału wyłącznie studentów. 
W konkursie „Gdyński Biznesplan” mogą 
wziąć udział studenci wszystkich rodzajów 
studiów. Inicjatywa jest skierowana do 
osób, które planują założenie działalności 
gospodarczej lub prowadzą już firmę i chcą 
ją rozwinąć. Konkurs nie ma ograniczeń 
terytorialnych – zgłaszać mogą się osoby 
z całego kraju i zagranicy.  
– Zdecydowaliśmy się skierować konkurs 
do studentów, ponieważ szczególnie zależy 
nam na wyzwoleniu energii i przedsiębior-
czości młodych ludzi, którzy są dopiero na 
początku swojej zawodowej drogi – wyja-
śnia Katarzyna Gruszecka-Spychała, wice-
prezydent Gdyni. 
„Gdyński Biznesplan” organizowany jest 
przez Gdynię nieprzerwanie od 2003 roku. 
Jego celem jest promocja przedsiębior-
czości oraz wsparcie osób, które swoją 
przyszłość wiążą z własną działalnością 
gospodarczą.

Studiujesz? 
Zgłoś 
pomysł! 

Można zgłaszać kandydatów do nagrody ar-
tystycznej Galion Gdyński. To odznaczenie 
prezydenta Gdyni dla wybitnych artystów i ani-
matorów kultury związanych z gdyńskim środo-
wiskiem. Nagroda Galion Gdyński przyznawana 
jest od 1995 roku. Od dwunastu lat wręczana jest 
również firmie, która w poprzednim roku sprawo-
wała opiekę nad przedsięwzięciami kulturalnymi 
w Gdyni. Laureatów za 2017 rok poznamy wiosną 
podczas uroczystej gali. Kapituła nagrody na 
propozycje kandydatur czeka do 5 lutego. Na-
groda przyznawana jest w czterech kategoriach, 
tj. kreacja artystyczna (dla wyróżniających się 
twórców z Gdyni, bądź prezentujących swoje 
dokonania w Gdyni), animacja kultury (za wybit-
ne osiągnięcia w organizowaniu życia kultural-
nego w mieście i promowaniu gdyńskiej kultury), 
debiut artystyczny (dla debiutującego twórcy) 
i mecenat kultury (za szczególnie efektywne 
formy wspierania kultury w mieście). 
Laureaci w trzech pierwszych kategoriach otrzy-
mają nagrodę finansową. Nagroda w dziedzinie 
mecenatu kultury jest wyróżnieniem honorowym.

Zgłoś 
kandydata!
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starostowie 
obradowali 
w bytowie
PiERWSZy tEGOROCZNy KONWENt StAROStóW WOJEWDZtWA 

POMORSKiEGO ZORGANiZOWANO W BytOWiE.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

na zdjęCiu, Od lewej: jan KleinszMidt, przewOdniCząCy sejMiKu wOjewództwa pOMOrsKieGO, zbiGniew ptaK, starOsta 
nOwOdwOrsKi, aliCja żurawsKa, starOsta KOśCiersKi i janina KwieCień, starOsta KartusKi.
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Obrady prowadził przewodniczący Konwentu-
,Mirosław Czapla, starosta malborski.
Główny wątek spotkania miał charakter historyczny.
Sławomir Lucewicz,dyrektor Departamentu 
Promocji i Komunikacji Społecznej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, 
szeroko omówił najważniejszy projekt tego 
roku, czyli POMORSKIE DNI do NIEPODLEGŁEJ 
2018 – 20. Zaplanowano w nim 4 bloki:

edukacja, animacja, czyli debaty •	
i spotkania,
upowszechnienie wiedzy – poprzez publi-•	
kacje i podróże studyjne,
upamiętnienie osób zaangażowanych •	
w walce o niepodległą Polskę, a także 
miejsc historycznych, poprzez pomniki, 
tablice, tworzenie szlaków kulturowych,
eventy, rekonstrukcje historycznych wy-•	
darzeń (co już się zaczęło).

Finansowanie działań powiatowych urzędów 
pracy w roku 2018 omówiła Joanna Witkowska – 
dyr Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Rozbudowane zostaną programy na rzecz 
promocji zatrudnienia, co jest konieczne ze 
względu na obniżenie się stopy bezrobocia 
w województwie pomorskim i wynikająca stąd 
koniecznością zmobilizowania do wejścia na 
rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych. 
Program regionalny PRACA dla POMORZAN 
2018 zostanie poszerzony o nowe działy, w tym 
gospodarczo-społeczne skutki ubiegłorocznej 
nawałnicy oraz o dział: Wyrównywanie szans.
Podczas spotkania omówiony został też pro-
jekt zmian dotyczących funkcjonowaniu warsz-
tatów terapii zajęciowej. Przedstawił je Da-
riusz Majorek, dyrektor Oddziału Pomorskiego 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.
Przewodniczący Konwentu Mirosław Czapla po-
informował też o planowanych działaniach w sfe-
rze administracji rządowej, czyli: wypracowywa-
niu stanowiska w sprawie systemu CEPiK. Miał 
on podnieść jakość realizacji zadań związanych 
z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, którego to 
celu nie osiągnął, natomiast utrudnił pracę Wy-
działom Komunikacji – wydłużył czas obsługi in-
teresantów i zwiększył odsetek niezałatwionych 
spraw. Konwent Powiatów chce pismo w tej spra-
wie wysłać do Ministerstwa Cyfryzacji.
Następnym działaniem jest protest przeciwko 
obniżeniu od stycznia br, subwencji na rzecz na-
uczania języka regionalnego bądź języka mniej-
szości narodowych ( w naszym województwie 
dotyczy to języka kaszubskiego i ukraińskiego).
Ustalono, że kolejny Konwent odbędzie się 
w maju br. w powiecie sztumskim.

sławOMir luCewiCz,dyreKtOr 
departaMentu prOMOCji 

i KOMuniKaCji spOłeCznej 
w urzędzie MarszałKOwsKiM 
wOjewództwa pOMOrsKieGO 

OMówił prOjeKt  "pOMOrsKie dni 
dO niepOdleGłej 2018 – 20"

finansOwanie działań pOwiatOwyCh urzędów praCy w rOKu 2018 OMówiła 
jOanna witKOwsKa, dyreKtOr wOjewódzKieGO urzędu praCy w GdańsKu. 
pO prawej zbiGniew ptaK, starOsta nOwOdwOrsKi.

GOspOdarzeM spOtKania był 
leszeK waszKiewiCz, 
starOsta bytOwsKi.
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Internauci mogą na nowo odkryć popular-
ne miejsca, tj. Aleja Lipowa w Mostach, klif 
w Rewie, pomost w Mechelinkach, czy też 
Centrum Edukacyjno-Sportowe. Można 
też oglądać panoramy lotnicze Mecheli-
nek, Kosakowa i Rewy. Wszystko to z po-
lem widzenia 360 stopni, w którym sami 
decydujemy o tym, co chcemy oglądać. 
- Staramy się korzystać z różnych na-
rzędzi promocji, wirtualny spacer jest 
jedną z nich – zapewnia Marcin Majek, 
zastępca wójta Gminy Kosakowo. - Kto 
nie odwiedza często gminy z pewnością 
zauważy sporo nowych inwestycji, szcze-
gólnie w naszych nadmorskich miejsco-
wościach. Gmina dynamicznie się rozwija, 
osiedla się wielu nowych mieszkańców, 
dzięki naszej propozycji mogą lepiej po-
znać okolicę. 
Na wirtualny lot z wysokości 300 m moż-
na wybrać się za pośrednictwem strony 
www.multimedialnespacery.pl/kosa-
kowo/spacer.html. Warto zaznaczyć, że 
Multimedialny przewodnik po gminie Ko-
sakowo to nie tylko fascynujące zdjęcia, 
ale i interesujące treści, z którymi inter-
nautów zapoznaje głos lektora.

w 360° 
dookoła 
kOsakOWa
Kosakowo i okoliczne miejscowości można teraz 
oglądać bez wychodzenia z domu. Wirtualną 
wycieczkę w technologii 360° umożliwił urząd Gminy.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: archiwum Urzędu Gminy Kosakowo
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Futbolowe 
szaleństwo 
w kaliningradzie 

– od kuchni

CHOrWACJA – NiGeriA (grupa D, 16.06, godz. 21),  
SerbiA – SZWAJCAriA (grupa E, 22.06, godz. 20),  

HiSZPANiA – MArOKO (grupa B, 25.06, godz. 20) oraz 
ANGLiA – beLGiA (grupa G, 28.06, godz. 20)

JUż W CZERWCU tEGO ROKU ROZPOCZyNAJą Się MECZE KOLEJNyCH PiłKARSKiCH 
MiStRZOStW śWiAtA. CZtERy MECZE „MUNDiALU” ODBęDą Się W NiEDALEKiM OD 
POLSKiEJ GRANiCy, KALiNiNGRADZiE. NiESPEłNA PółMiLiONOWA AGLOMERACJA 

ZORGANiZUJE CZtERy MECZE FAZy GRUPOWEJ:

ROZMAWIAŁ (W KALININGRADZIE): Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIA: archiwum
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Na żywo obejrzy mecze po 35 tysięcy 
kibiców. Czy w mieście nad Pregołą 

wszystko jest już gotowe na przyjęcie tak 
futbolistów jak i kibiców zainteresowa-

nych imprezą? Pytamy o to dziennikarza 
z Kaliningradu, opisującego przygotowa-

nia do imprezy, Nikitę Kuzmina, redaktora 
naczelnego portalu rugrad.eu.

Sercem takiej imprezy jest stadion. Jak 
idzie jego budowa – pytam N. Kuzmina. 

- Roboty na samym stadionie już się koń-
czą. Włączono już nawet podświetlenie, 
które eksponuje piękną sylwetkę nowej 
areny. Po zakończeniu mistrzostw stadion 
będzie areną domowych meczów miej-
scowej Baltiki, grającej obecnie na drugim 
poziomie rozgrywek w Rosji. W sumie 
budowa kosztowała około 300 milionów 
dolarów USA. Za te pieniądze zrównano 
z ziemią wyspę na Pregole, gdzie stadion 
się znajduje. Samej budowie towarzyszyło 
wiele komplikacji. Na początek trzeba było 
cały teren zmeliorować, gdyż sama wyspa 
jest bardzo podmokła. Potem zbankruto-
wał główny wykonawca stadionu.

Jak wygląda otoczenie stadionu?
- To zdecydowanie słaby punkt całej inwe-
stycji. Ciągle dominuje tam błoto. Istnieje 
nawet zagrożenie, że to otoczenie nie 
będzie przygotowane do rozpoczęcia mi-
strzostw i kibice będą dochodzili do sta-
dionu po specjalnych kładkach. To jednak 
wariant pesymistyczny. Wszyscy liczą, że 
jednak uda się zakończyć odwodnienie te-
renu oraz pogoda… nie będzie deszczowa. 
Zmienia się także cały, oczekujący na kibi-
ców z całego świata, region. Trwa budowa 
wschodniej obwodnicy i drogi dojazdowej 
do lotniska. Odnowione zostało nabrzeże, 
wraz z promenadą spacerową. Mer Kali-
ningradu Aleksander Jaroszuk poprosił 
mieszkańców Kaliningradu i okolic, by na 
czas mistrzostw wyjechali. Ale nie powie-
dział dokąd. Mer przedstawił także inne 
prośby wobec mieszkańców: o posprząta-
nie podwórek, o naukę języka angielskie-
go, żeby pomagać gościom, a także o nie-
bicie się z fanami innych reprezentacji. 
W Kaliningradzie najbardziej boją się starć 
z Chorwatami i Anglikami.

Problemem już teraz wydają się nadmierne 
apetyty właścicieli hoteli, a nawet kwater 
prywatnych. Ceny noclegów na czas mi-
strzostw są niemiłosiernie windowane. Czy 
władze mogą jakoś wpłynąć to zmienić.

- Władze mają tu ograniczone możliwo-
ści. Obwód Kaliningradzki jest bowiem 
tym miejscem w Rosji, gdzie ceny miejsc 
hotelowych na okres futbolowego czem-
pionatu stały się najwyższe w całej Rosji. 

Pewnie jednak sam rynek rychło spro-
wadzi na ziemię tych, którzy będą chcieli 
zarobić jakieś astronomiczne kwoty na 
mistrzostwach. Już teraz w kaliningradz-
kich mediach dużo się mówi i pisze, że 
wielu kibiców będzie mieszkało w pol-
skich miastach przygranicznych i będą 
dojeżdżali do Kaliningradu tylko na mecze.   
Sytuacja ta nie uszła uwadze kaliningradz-
kim urzędnikom. Najprawdopodobniej 
władze regionalne sięgną po ogólno rosyj-
skie zarządzenie o ustanowieniu cen mak-
symalnych na hotele i kwatery prywatne. 
Obecnie specjalna służba gubernatorska 
analizuje przez internet wszystkie ceny 
noclegów. Ci którzy ustanawiają u siebie 
ceny idące w setki dolarów za jedną noc 
będą na początek ostrzegani o nieprawi-
dłowości i nieadekwatności ceny do jako-
ści proponowanej usługi. 
Inna rzecz, iż hotelarze już próbują róż-
nych sztuczek by nie podpaść pod przepis 
o zawyżaniu cen. Podstawową metodą jest 
ustalenie niskiej ceny za nocleg, ale po-
wiązane jest to z bardzo wysokimi cenami 
obligatoryjnych usług dodatkowych. Jed-
nym z tego elementów jest choćby bardzo 
wysoka cena za śniadanie czy parking.   
Oficjalna cena maksymalna za nocleg nie 
powinna być wyższa niż 4 tysiące rubli 
(ok. 250 złotych) od osoby w obiektach 
„bez gwiazdek”. W hotelach trzygwiazd-
kowych cena maksymalna wynosi już 
jednak równowartość prawie 2 tysiące 
złotych. W pięciogwiazdkowych hotelach 
cena maksymalna została ustanowiona na 
około 4 tysiące złotych. I mimo takiej dro-
żyzny w hotelach mają już 100% - ową re-
zerwację na okres mistrzostw świata. Taki 
stan oznacza, że teraz przed swoją szansą 
stają właściciele mieszkań prywatnych. 
Tam też jednak cena wynajmu mieszkania 
dla dwóch osób rozpoczyna się od 800 
złotych za dobę.  
Jakby nie patrzeć nawet te ceny mak-
symalne są bardzo wysokie. Oznacza to 
bardzo dużą szansę dla hoteli w polskich 
przygranicznych miastach. Tym bardziej, 
że miejsc hotelowych jest tu w sumie nie 
więcej jak 12 tysięcy. A na każdy mecz 
przecież pojawi się tłum 35 tysięcy ludzi. 

Na każdych mistrzostwach potrzebne są 
także hotele najwyższej klasy, gdzie będą 
mieszkali goście FiFA. 

-  Na tę okazję budowane są całkiem nowe, 
luksusowe hotele. Jednym z nich jest „Le-
gendorf” pod Gwardiejskiem (około 40 
kilometrów od stadionu, z bardzo dobrym 

dojazdem). To bardzo komfortowy obiekt 
z dużą strefą rekreacyjną. Hotel jest re-
konstrukcją niemieckiego jeszcze zamku.   
W samym centrum Kaliningradu otwarty 
już został „Crystal House Suite Hotel& 
SPA. To także komfortowy hotel z wielo-
ma apartamentami oraz luksusowymi, 300 
– metrowymi penthousami. Z okien hote-
lowych rozciąga się widok na historyczne 
centrum miasta. Jest także lobby bar, ele-
gancka restauracja, SPA, baseny, siłownia. 
Kuchnię prowadzi tu mający doświadcze-
nie z najlepszych restauracji francuskich, 
Andrej Korobiak. 

Mistrzostwa świata to nie tylko mecze. 
Poszczególne drużyny muszą mieć swoje 
bazy treningowe.

- W naszym regionie zamieszka tylko re-
prezentacja Serbii, która wybrała „Falk 
Resort”, centrum treningowo – hotelowe 
w Swietłogorsku. Wybierając to właśnie 
miejsce, trener narodowej drużyny Serbii 
podkreślał, że Swietłogorsk jest dla jego 
ekipy idealny z racji na spokój panujący 
w tym nadmorskim miasteczku. W Kali-
ningradzie Serbowie zagrają jednak tylko 
jeden mecz. Ze Szwajcarią. Na pozostałe 
będą latać samolotami. 

Kibice by dojeżdżać na mecze z Polski mu-
szą jeszcze przekroczyć granicę...

- Specjalne zarządzenia stwierdzają jed-
noznacznie, że dla kibiców, legitymują-
cych się, prócz paszportów, także biletami 
wstępu (mogą zastąpić wizę) na mecze 
(najtańsze po 105 USD), będą działały 
specjalne kanały odpraw. Założenie jest 
takie by przekroczenie granicy przez kibi-
ca nie trwało, po stronie rosyjskiej dłużej 
niźli 20 minut. Przy czym każdy cudzo-
ziemiec, który chciałby przebywać w Kali-
ningradzie dłużej niźli 24 godziny musi się 
zameldować. To preferuje zdecydowanie 
hotele, które obowiązek meldunkowy bio-
rą na siebie. 

Na wszystkich dużych imprezach piłkar-
skich kanonem trybun jest sprzedaż piwa 
na trybunach. Jak z tym będzie w rosji.

- Prawo rosyjskie zabrania sprzedaży al-
koholu na imprezach sportowych. Na czas 
mistrzostw globu władze dokonały jednak 
korekty tych przepisów. Na trybunach bę-
dzie więc obecne piwo. W plastikowych 
kubkach. 

Dziękuję za rozmowę 
i do zobaczenia na trybunach.
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Optymizm 
i dobre rokowania
PROGNOZy DOtyCZąCE RyNKU MiESZKANiOWEGO NA ROZPOCZęty NiEDAWNO ROK Są DOBRE, 

A DEWELOPERZy Z OPtyMiZMEM PAtRZą W PRZySZłOść. 

TEKST: Rafał Korbut  | ZDJĘCIA: materiały prasowe

GranO residenCe deKpOl
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Rozpoczął się nowy rok. To czas 
planowania i analizowania pro-
gnoz rynkowych na najbliższe 
kilkanaście miesięcy. Co zatem 
nas czeka w 2018 roku?
Analitycy przewidują, że będzie 
to kolejny - już czwarty z rzędu 
- rok niskich stóp procentowych, 
a co za tym idzie tanich kredy-
tów. Natomiast ceny mieszkań 
mogą nieco pójść w górę. 
Badacze rynku swoje prognozy 
opierają m.in. na tym, że z Rady 
Polityki Pieniężnej zaczęły na-
pływać sugestie, że nie tylko 
w 2018, ale nawet w 2019 roku, 
Rada może nie podnieść stóp 
procentowych w Polsce. Można 
zatem spodziewać się, że kredy-
ty pozostaną tanie, więc Polacy 
chętnie będą po nie sięgać, co 
nakręcać będzie koniunkturę 
i między innymi doprowadzi do 
wzrostów cen mieszkań. 
Styczeń już rozpoczął się moc-
nym akcentem w formie wy-
czerpania ostatniej puli środków 
na dopłaty w ramach progra-
mu „Mieszkanie dla młodych”. 
Większość osób spodziewała 
się, że kwota 381 mln złotych 
wystarczy na kilka – kilkanaście 
dni. W praktyce pieniądze skoń-
czyły się w zaledwie 38 godzin, 
czyli niecałe 2 dni i wystarczy-
ły na dopłaty dla 12,7 tys. osób, 
a chętnych było znacznie więcej. 
Większość tych, dla których pie-
niędzy nie starczyło, najpewniej 
uzupełni wkład własny i stanie 
w kolejce po kredyt bez dopłaty.
Nie powinno więc ulegać wąt-
pliwości, że styczeń 2018 roku 
znowu powinien okazać się mie-
siącem wyższego popytu na kre-
dyty mieszkaniowe. 
A co o obecnej sytuacji na rynku 
mieszkaniowym sądzą sami de-
weloperzy? Zapytaliśmy przed-
stawicieli kilku firm zarówno o te 
kwestie, jak również o najważ-
niejsze inwestycje, jakie będą 
realizowane w bieżącym roku.

rafał szCzePański, 
dyrektor operacyjny 
Activa Deweloper:

patrzymy z dużym optymizmem na 
nadchodzący 2018 rok, a w planach 

zakładamy powtórzenie sukcesu w ob-
szarze sprzedaży mieszkań jak i kon-
tynuowania nowych inwestycji które 
zostały zainicjowane w 2017 roku za-
równo w pruszczu jak i Gdańsku. Już 
dzisiaj możemy powiedzieć, że był to 

najlepszy rok w ponad 10 letniej histo-
rii activa Deweloper. naszym zdaniem 
rynek będzie podlegał daleko idącym 
zmianom na które wpływ będzie miał 

niewątpliwie zakończony sukcesem 
program mDm. może się okazać, 

że poza mieszkaniami określanymi 
jako pierwszy samodzielny lokal na 

potrzeby własne pojawi się w ofertach 
deweloperów więcej mieszkań z prze-

znaczeniem na wynajem. W dobie 
niskich stóp procentowych ten swoisty 
produkt inwestycyjny będzie zapew-
niał satysfakcjonujące stopy zwrotu 

przy coraz większej liczbie studentów 
oraz rosnącej bardzo szybko liczbie 
migrantów zarobkowych głównie 

Ukraińców i Białorusinów. ponadto 
w 2018 roku w realizowanych przez 
nas inwestycjach chcemy postawić 

na podkreślenie ich innowacyjności 
poprzez m.in. ciągłe udoskonalanie 

szeroko rozumianych procesów tech-
nologicznych, co pozwoli na obniżenie 

kosztów a tym samym podniesienie 
jakości oddawanych naszym klientom 

mieszkań.

Martyna Musiał, 
wiceprezes zarządu BMC 

Budujemy Twoje Marzenia:

sytuacja w branży deweloperskiej od 
kilku lat jest bardzo dobra. W roku 
2017 ilość mieszkań oddanych do 

użytkowania wzrosła o 12% w stosun-
ku do poprzedniego roku, a prognozy 

przewidują, że rok 2018 ma być jeszcze 
lepszy, na co wskazuje wysoki wskaź-
nik wydanych pozwoleń na budowę. 
Choć pojawiają się też komentarze 
pesymistycznie zakładające, że rok 

2018 ma być ostatnim rokiem dobrej 
koniunktury gdyż mają wzrosnąć 

stopy procentowe co przełoży się na 
mniejszą dostępność kredytów, a także 

zachęci klientów gotówkowych do 
trzymania pieniędzy w banku. Trudno 
też jasno ocenić jaki wpływ na rynek 

będzie miał program mieszkanie plus. 
obecne w zasadzie wszystkie miesz-
kania sprzedają się świetnie. Warto 

jednak zaznaczyć, że kupujący przy-
kładają coraz wyższą wagę do lokaliza-
cji oraz standardu budynku, w którym 

zamierzają kupić lokal. rozwija się 
rynek mieszkań inwestycyjnych, czyli 
kupowanych z myślą o wynajmie i tu 

też kluczowa jest lokalizacja. nam 
pozwala to patrzeć z optymizmem na 
kolejny rok gdyż nieruchomości, któ-
re mamy lub będziemy wprowadzać 
do oferty położone są na najlepszych 
punktach Trójmiasta. a piękna archi-

tektura i wysoki standard wykończenia 
naszych inwestycji dodatkowo zachę-

cają do zakupu.
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seBastian 
Barandziak,

członek zarządu i dyrektor 
ds. sprzedaży w Dekpol S.A.:

perspektywy dla całego rynku dewelo-
perskiego uważamy za bardzo dobre. 
Klienci cały czas są mocno zaintere-
sowani zakupem mieszkań na rynku 
pierwotnym, a rosnąca siła nabywcza 

i niskie oprocentowanie kredytów 
umożliwia im realizację tych planów. 

W przypadku Dekpol s.a. działalność 
deweloperska rozwija się bardzo dyna-
micznie. Z każdym kolejnym rokiem 
uzyskujemy nowe rekordy, przy czym 
średnia dynamika wzrostu sprzedaży 
w ostatnich latach sięga aż 70%. Jeste-
śmy przekonani, że także bieżący rok 

będzie dla nas bardzo udany. na obec-
nie posiadanych gruntach możemy 
wybudować około 4000 mieszkań. 

obecnie prowadzimy projekty na te-
renie Gdańska, Gdyni, Tczewa i Juraty 

dotyczące budowy osiedli mieszka-
niowych i domów jednorodzinnych, 
luksusowych apartamentowców czy 
też condo hoteli. naszą najnowszą 

inwestycją jest Grano residence, któ-
ra dostarczy blisko 300 luksusowych 

lokali. projekt powstaje w Gdańsku na 
Wyspie spichrzów. W przygotowaniu 
mamy kolejne inwestycje, które bę-
dziemy systematycznie wprowadzać 

do sprzedaży w tym roku.
sporo naszych nowych projektów 

będzie nadal realizowanych na terenie 
pomorza, a w szczególności w Gdań-
sku, między innymi na Wyspie sobie-
szewskiej i w kurortach nadbałtyckich 

(np. Hel). przygotowujemy się jed-
nocześnie do wejścia na nowe rynki. 

W tym roku ruszymy z naszą pierwszą 
inwestycją w Warszawie. Chcemy tak-
że wejść z naszą ofertą do Wrocławia.

MikołaJ konoPka, 
prezes zarządu Euro Styl S.A.:

W czerwcu 2017 roku euro styl wszedł 
w skład Grupy Kapitałowej Dom De-
velopment s.a. – wiodącego dewelo-
pera w polsce i lidera warszawskiego 
rynku mieszkaniowego. połączenie 
firm oznacza dla nas przyspieszenie 

procesu realizacji projektów mieszka-
niowych i zwiększenie skali działal-

ności w roku 2018. obecnie działamy 
w Trójmieście ze zdwojoną siłą i opty-
mistycznie spoglądamy w przyszłość. 
W nadchodzącym roku chcielibyśmy 

zawalczyć o pozycję lidera na trój-
miejskim rynku nieruchomości. Za-

kładamy wprowadzenie kilku nowych 
inwestycji: po raz pierwszy pojawimy 
się na obiecującym rynku tak zwane-
go małego Trójmiasta Kaszubskiego. 

W Gdańsku będziemy realizować 
kolejne osiedle na przymorzu oraz 
wprowadzimy nowy etap inwestycji 
przy ul. polanki. Kolejną nowością 
będzie duże osiedle zlokalizowane 

obok Futury parku, która znajduje się 
w południowej części Gdańska. Będzie 
to realizacja w segmencie popularnym. 

oprócz zupełnie nowych inwestycji 
będziemy kontynuowali projekty bę-

dące już w sprzedaży, a mające jeszcze 
potencjał gruntowy. 

Julia łaszkieWiCz, 
członek Zarządu EKOLAN S.A.: 

Trójmiasto jest jednym z najlepiej 
ocenianych miejsc do zamieszkania 

w polsce, nie dziwi więc wzrost liczby 
klientów zainteresowanych zakupem 

mieszkań właśnie u nas. obserwujemy 
coraz większe zainteresowanie lokaliza-
cjami w centrum miasta i w ten trend 
wpisuje się ekolan ze swoimi nowymi 

projektami. W Gdańsku nad samą mo-
tławą realizujemy rezydencję Wintera, 
z widokiem na Główne miasto i rzekę. 
W najbliższym czasie w naszej ofercie 
pojawią się kolejne inwestycje zloka-
lizowane m.in. w pasie nadmorskim. 
Tworzymy je z myślą o tych, którzy 

chcą na co dzień mieszkać w wyjątko-
wych miejscach, lub mieć drugi, waka-

cyjny dom nad morzem.

rezydenCja wintera, GdańsK, eKOlan

rezydenCja wintera GdańsK, eKOlan
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Prawie 1700 mieszkań wprowadził w 2017 
roku na rynek Polnord. Do sprzedaży tra-
fiła właśnie kolejna partia mieszkań: 246 
lokali, które powstaną w stylowej kamie-
nicy przy ulicy Senatorskiej w Łodzi oraz 
66 mieszkań III etapu gdańskiej inwestycji 
Fotoplastykon.
– Mijający rok jest wyjątkowo udany dla 
naszej firmy – podsumowuje Dariusz 
Krawczyk, prezes zarządu Polnord SA. - 
Spółka dwukrotnie zanotowała historycz-
ny rekord sprzedaży oraz wzmocniła swo-
ją obecność na najważniejszych rynkach 
deweloperskich w Polsce. W Gdańsku 
Polnord wprowadził do oferty 139 miesz-
kań inwestycji Chabrowe Wzgórze, trzy 
etapy osiedla Fotoplastykon z łącznie 
384 mieszkaniami i 382 lokale w inwe-
stycji Studio Morena a w Olsztynie – 96 
mieszkań na osiedlu Tęczowy Las II. Od-
daliśmy też lokale mieszkalne i usługowe 

w Warszawie i okolicach, we Wrocławiu 
i w Łodzi.
W 2017 roku spółka bardzo aktywnie po-
szukiwała nowych działek pod inwestycje 
w atrakcyjnych punktach największych 
polskich aglomeracji. Efektem tych starań 
był zakup dużej działki zlokalizowanej 
w gdańskiej dzielnicy Stogi w bezpośred-
nim sąsiedztwie plaży, na której Polnord 
planuje zbudować 276 apartamentów 
wakacyjnych. Spółka skorzystała z moż-
liwości dokupienia kolejnej działki w tej 
lokalizacji, pozwalającej na lepsze zago-
spodarowanie całej nieruchomości oraz 
zwiększenie inwestycji o kolejne 60 apar-
tamentów wakacyjnych. Uzupełnieniem 
bogatego banku ziemi, jakim dysponuje 
Polnord, był zakup kolejnej nieruchomo-
ści w Gdańsku, tym razem zlokalizowa-
nej blisko najbardziej reprezentacyjnej 
dzielnicy – Głównego Miasta. Spółka 

zawarła umowę przedwstępną nabycia 
tej nieruchomości. Działka o powierzchni 
1764 m kw. umożliwi wybudowanie lokali 
o łącznej powierzchni sprzedażnej 5870 
m kw. Inwestycję, w której powstanie 213 
mieszkań umożliwił z kolei Polnordowi 
zakup działki w warszawskiej dzielnicy 
Rembertów. Jest to nieruchomość po-
łożona w spokojnej okolicy, w otoczeniu 
niskiej zabudowy i bliskim sąsiedztwie 
Lasów Miejskich.
W 2017 roku został praktycznie zakoń-
czony (ponad 95%) proces komercjali-
zacji dwóch biurowców w kompleksie 
Wilanów Office Park. W IV kwartale br. 
Polnord podjął współpracę z renomowa-

nym pośrednikiem w celu sprzedaży oby-
dwu budynków za cenę odpowiadającą 
ich wartości rynkowej.
- Bieżący rok kończymy z poczuciem 
satysfakcji, gdyż z nawiązką zrealizowa-
liśmy założenia, jakie zostały nakreślone 
w strategii Polnordu na lata 2016-2019 – 
dodaje prezes Dariusz Krawczyk. - Spółka 
sprzedaje najwięcej mieszkań w swojej 
40-letniej historii, mamy duży wolumen 
nowych inwestycji, jesteśmy zabezpie-
czeni na kilka lat, jeśli chodzi o dostęp 
do gruntów, które można zabudowywać. 
Poczucie satysfakcji byłoby większe, 
gdyby wycena giełdowa naszych walo-
rów była bardziej tożsama z procesami 
zachodzącymi w Polnordzie. Kurs akcji, 
mimo wzrostów notowanych w ostatnich 
dniach, wciąż jest zbyt niski w stosunku 
do wartości księgowej i potencjału spółki.

Świetne 
wyniki
Polnord kończy udany rok wprowadzeniem 
do oferty kolejnych lokali w łodzi i Gdańsku. 
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To, co zdecydowanie cieszy, to fakt, że wojewódz-
two pomorskie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem wśród turystów nie tylko w okresie letnim, 
ale także w pozostałych porach roku. Turyści eks-
plorowali zarówno pas nadmorski, jaki i inne czę-
ści Pomorza.
- Choć pogoda w minionym roku była różna, to 
region pomorski był ponownie najchętniej odwie-
dzanym przez turystów krajowych – zapewnia 
Marta Chełkowska, dyrektor Departamentu Tury-
styki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Po-
morskiego. - Podejmowane działania skupione na 

wydłużeniu sezonu turystycznego, odniosły pozy-
tywny skutek, co odzwierciedlił  zwiększony ruch 
już w maju, jak i we wrześniu oraz październiku. 
Zauważono tendencję, iż niesprzyjająca aura 
wpływała na zwiększoną mobilność turystów i po-
szukiwanie ciekawej oferty. Zyskali restauratorzy 
oraz operatorzy atrakcji turystycznych. Rok 2017 
zamknął się liczbą 263 obiektów skategoryzowa-
nych, które dysponują 29.950 miejscami. Woje-
wództwo pomorskie oferuje 183 tys. miejsc w tym 
46,2 tys. miejsc całorocznych. Każdego roku poja-
wiają się nowe atrakcje i oferta z nimi związana.

pomorskie 
nadal na topie

KAPRyśNA POGODA SPOWODOWAłA, żE tURyśCi PóźNiEJ REZERWOWALi 
POByty i CZęśCiEJ PRZESUWALi PRZyJAZD. MiMO tO 2017 ROK POD WZGLęDEM 

tURyStyKi NA POMORZU MOżNA ZALiCZyć DO UDANyCH. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: freestocks.org
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łukasz WysoCki,
prezes zarządu

Gdańska Organizacja Turystyczna

W okresie letnim, który stanowi 
punkt największego zainteresowania 

turystów ofertą Gdańska, 
odnotowaliśmy wzrost liczby gości 
na poziomie 9 proc. w porównaniu 
do tego samego okresu 2016 roku. 
Wśród gości z polski przeważają 
mieszkańcy woj. pomorskiego 

i mazowieckiego. Jeżeli chodzi o gości 
zagranicznych, to największą grupę 

stanowią obywatele niemiec, Wielkiej 
Brytanii i skandynawii (szczególnie 

z norwegii). pozycję Gdańska na 
arenie międzynarodowej wzmacnia 
szczególnie wysokiej jakości oferta 

noclegowo-gastronomiczna, 
konkurencyjne ceny, a także oferta 
kulturalna. Gdańsk jako destynacja 
ma wiele do zaoferowania pomimo 
zmiennej pogody i właśnie ta oferta 
jest naszą siłą w umacnianiu pozycji 

Gdańska na turystycznym rynku 
krajowym i międzynarodowym. 
Dodatkowo podróże do polski 

gwarantują zagranicznym turystom 
komfort i bezpieczeństwo.

łukasz MaGrian  
zastępca dyrektora biura 

Pomorska Regionalna Organizacja 
Turystyczna

 
miniony rok był dla pomorskiej 

branży turystycznej udany, a kolejne 
inwestycje m.in. w hotelarstwie 
pokazują, że potencjał, jakim 

dysponuje nasz region, jest wciąż 
bardzo duży. pomimo zmiennej 

pogody w miesiącach wakacyjnych, 
patrząc z perspektywy dwunastu 
ostatnich miesięcy, liczba osób, 

które zdecydowały się na przyjazd 
do województwa pomorskiego, była 

bardzo wysoka. szacujemy, że było to 
około 9 mln turystów. stosunkowo 

chłodne i deszczowe lato najmocniej 
odczuli gestorzy bazy noclegowej 

wzdłuż pasa nadmorskiego. aura nie 
przeszkodziła jednak w tym, żeby 
aż 33 proc. z wszystkich noclegów 

udzielonych w polsce w okresie 
wakacyjnym miało miejsce właśnie 

w województwie pomorskim. 
Widoczny jest również trend 

wydłużania wysokiego sezonu. 
Turyście na pomorzu bardzo chętnie 

wypoczywali też w kwietniu, maju czy 
wrześniu i październiku. Wśród tych, 

którzy najwięcej zyskali na takim 
stanie rzeczy, są restauratorzy, jak 

i operatorzy atrakcji turystycznych 
z biletowanym wstępem.

MiChał darGaCz
rzecznik prasowy 

Port Lotniczy Gdańsk 
im. Lecha Wałęsy

na chwilę obecną wyniki 
portu lotniczego Gdańsk im. 

lecha Wałęsy są jeszcze bardzo 
szacunkowe. niemniej z pewnością 

był to doskonały rok dla naszego 
lotniska. mimo stosunkowo niskiej 

sezonowości, jaką obserwujemy 
w Gdańsku, do najlepszych 

miesięcy należy zaliczyć szczyt 
sezonu wakacyjnego, czyli lipiec 

i sierpień. W każdym z tych 
miesięcy byliśmy bardzo blisko 

osiągnięcia rekordowej dla nas liczby 
obsłużenia pół miliona pasażerów. 
na tak dobre wyniki złożyły się nie 

tylko wzrosty odnotowywane na 
praktycznie wszystkich kierunkach 

regularnych, ale również jeszcze 
większa niż w poprzednich 

latach oferta lotów czarterowych. 
Wśród najpopularniejszych 

kierunków, standardowo oprócz 
połączeń do Warszawy i londynu, 
znalazły się połączenia do portów 

przesiadkowych, takich jak 
oslo, sztokholm, Kopenhaga, 
monachium, czy Frankfurt. 

Fantastyczne wyniki osiągnęło 
również uruchomione w tym roku 

połączenie do amsterdamu.
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wejher sports 
Limited Editions

36 NAJLEPSZyCH SPORtOWCóW POWiAtU WEJHEROWSKiEGO ZNALAZłO Się W JEDNEJ 
PUBLiKACJi. WEJHER SPORtS LiMitED EDitiONS tO COś, CZEGO WCZEśNiEJ NiE ByłO.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Największy na Pomorzu powiat ma swoją silną reprezentację 
w sporcie – często zdarza się, że znani lokalnie sportowcy 
zdobywają skalpy na zawodach ogólnopolskich, a nawet mię-
dzynarodowych. Na pomysł, aby stworzyć publikację skupia-
jącą najlepszych z nich wpadli Bartłomiej Woźniak i Aleksan-
der Lewandowski. – Główny pomysłodawca to Aleksander, 
choć pewnie on powiedziałby, że pomysł wyszedł ode mnie. 
– śmieje się Bartłomiej Woźniak, redaktor prowadzący Wejher 
Sports Limited Editions – Pomysł wziął się z tego, że w na-
szym powiecie jest wielu sportowców z ogromnymi sukcesa-
mi, a nie wszyscy mieszkańcy z naszego powiatu znają jednak 
te osoby. My przez nasza publikację chcemy przybliżyć im 
ich sylwetki. – mówi Bartłomiej Woźniak. Warto dodać, że to 
pierwsza taka publikacja w naszym powiecie – Powiat wejhe-
rowski ma niesamowite szczęście do wyjątkowych sportow-
ców z pasją charyzmą i wizją. – dodaje Aleksander Lewan-
dowski, wydawca tytułu. – Współpraca, jaką odbyliśmy z nimi 
podczas pracy nad projektem, była czystą przyjemnością.

W publikacji znaleźli się przede wszystkim sportowcy, którzy 
są związani z powiatem i mogą poszczycić się sukcesami na 
arenie krajowej i międzynarodowej. – Kluczem były medale 
i tytuły na zawodach ogólnopolskich, chociaż są też wyjątki, 
jak Sylwester Ostaszewski, który z kolei bardzo przyczynił się 
do rozwoju crossfitu w regionie – wyjaśnia Bartłomiej Woź-
niak. W Wejher Sports Limited Editions znajdziemy m.in. teni-
sistkę stołową, Natalię Partykę, zawodniczkę karate, Małgo-
rzatę Zabrocką, siatkarki Magdalenę i Pauline Damaskę, czy 
piłkarza Michała Nalepę. Całe grono sportowców jest z całą 
pewnością godne poznania. – Tak naprawdę o każdej z dys-
cyplin można by zrobić osobną publikację.

Autorem zdjęć jest Aleksandra Czajkowska. – Udało się zrobić 
zdjęcia większości sportowcom, pozostali w trakcie trwania se-
sji byli pochłonięci sportem, ale udostępnili zdjęcia ze zbiorów 
prywatnych. – mówi autorka fotografii – Chcieliśmy, aby każdy 
sportowiec przedstawiony był w taki sposób, aby ze zdjęcia 
jasno można było wywnioskować, z jaką dziedziną sportu jest 
związany. Staraliśmy się, aby za pomocą gestów, ruchów lub 
atrybutów nawiązać do danej dziedziny sportowej. – oznajmia 
Aleksandra Czajkowska. Dodaje też, że twórcom zależało na 
spójności, więc sylwetki sportowców ozdobione są utrzyma-
nymi w podobnej stylistyce, czarno-białymi zdjęciami.

Na stronach publikacji oprócz zdjęć i sylwetki sportowców 
można znaleźć ich autorskie odpowiedzi na pytanie "Dlacze-
go sport?". Każdemu z bohaterów zostało zadane identyczne 
pytanie, ale odpowiedzi są niezwykle zróżnicowane i mogą 
okazać się inspirujące. – Szczególnie podobają mi się wypo-
wiedzi młodych sportowców, bo mogą o nich trafić do ich ró-
wieśników – mówi Bartłomiej Woźniak.

Główny patronat nad projektem objęła starosta wejherowski, 
Gabriela Lisius. Oprócz pani starosty w publikację zaangażo-
wani byli również prezydent Wejherowa i burmistrz Rumi. – Od 
początku włodarze włączyli się w naszą publikację wspierając 
finansowo ale i pomagając dotrzeć do niektórych sportow-
ców. – dodaje wydawca, Aleksander Lewandowski.

Nakład wydawnictwa to 25 tysięcy. Gdzie można znaleźć 
Wejher Sports Limited Editions? Chcemy rozprowadzić tę 
bezpłatną publikację do wszystkich ośrodków związanych ze 
sportem – Na pewno każdy, kto będzie nią zainteresowany, 
bez problemu do niej dotrze – mówi Bartłomiej Woźniak.

Mateusz OstaszewsKi

liliana KruszyńsKa - piłat natalia partyKa

ViKtOria dOMbrOwsKa

KinGa  baranOwsKa
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ofert na rynku jest mnó-
stwo – mieszkania, apartho-
tele, akademiki, nierucho-
mości komercyjne itp.
sporo ludzi kupuje zwykle 
mieszkania, a następnie od-
daje je pod wynajem. Jest to 
całkiem popularna inwesty-
cja, ale nie jest nadzwyczaj 
atrakcyjna. pierwsza rzecz: 
to zaangażowanie czasu 
związanego z poszukiwa-

niem i obsługą najemców. Jest ryzyko znisz-
czenia mieszkania przez najemców, a zyski 
w przypadku długoterminowego wynajmu 
nie są duże. rentowność wynajmu miesz-
kań tylko w najlepszych lokalizacjach kraju 
przekracza 4 proc. rocznie. Bardziej atrak-
cyjnie przedstawia się wynajem na dobę. 
W tym przypadku można zyskać miesięcz-
nie średnio nawet 1-2 proc. dochodu od 
wartości inwestycji. mimo tego to nie jest 
proste, bo wymaga mnóstwo czasu i sporo 
zaangażowania. 
Z tego względu polecam inwestowanie 
w condohotele, których główną zaletą jest 
bezobsługowość i gwarantowane stopy 
zwrotu. mimo tego, że płynność takiej in-
westycji w przypadku sprzedaży wygląda 
gorzej w porównaniu ze zwykłą mieszka-
niówką, to warto ją mieć. Już w cenie od 
300 tys. zł inwestor może nabyć dochodo-
wą nieruchomość. nie musi mieć przy tym 
specjalistycznej i rozległej wiedzy z zakresu 
zarządzania nieruchomościami. Główna 
rzecz, na którą powinien zwrócić uwagę 
to lokalizacja hotelu i jego operator, bo nie 
każdy operator i nie w każdym miejscu 
z sukcesem będzie prowadził biznes, gwa-
rantując wysoką stopę zwrotu dla inwestora. 
polecam korzystać z ofert, które zapewnia-

ją współpracę z doświadczonym i znanym 
operatorem. najważniejsza jest oczywiście 
lokalizacja. W polsce polecam takie lokali-
zacje jak: Zakopane, Wrocław, Kraków bądź 
Warszawa. To miejsca, w których nie obo-
wiązuje sezonowość. 
oczywiście, jeżeli condohotel nie jest goto-
wy do odbioru, trzeba sprawdzić wykonaw-
cę, bo nigdy nie wiadomo, czy firma, której 
inwestor powierza pieniądze, wywiąże się ze 
składanych zobowiązań.
Trochę gorszym tematem są akademiki, bo 
ich popularność wśród polskich studen-
tów stale spada, więc trzeba liczyć przede 
wszystkim na cudzoziemców, a poza rokiem 
akademickim nie wiadomo, jaki operator 
będzie obsługiwał obiekt. Trzeba uważać 
także na koszty dodatkowe, takie jak: co-
miesięczny czynsz, koszty ubezpieczenia, 
mediów, sprzątania itd. akademiki muszą 
być przygotowane przed rozpoczęciem roku 
akademickiego i inwestorzy powinni liczyć 
się też z zabezpieczeniem pustostanów.
nieruchomości komercyjne pod lokale 
użytkowe lub wynajem dla usług, handlu to 
też mniej atrakcyjna forma inwestowania. 
rynek nieruchomości komercyjnych jest 
dość wrażliwy na zmiany koniunkturalne 
i niekiedy wymaga od inwestora większej 
skłonności do ryzyka. 
Dla osób zamożnych polecam bardziej in-
westycje w zakup kamienic, ich wyremon-
towanie i sprzedaż. Bezpieczne i dosyć zy-
skowne. Warto też zwrócić uwagę na inne 
kraje, w szczególności chodzi o niemcy 
i Belgię. na przykład Belgia ma duży wy-
bór starych kamieniec i jest obiecującym 
krajem dla takich inwestycjach. W każdym 
przypadku należy jednak myśleć o tym, co 
może być w najgorszym przypadku i jakie 
są rozwiązania.

Cegły 
dobrobytu 
finansowego
I znowu o nieruchomościach. To najbardziej 
popularny i bezpieczny, pod kątem inwestycyjnym, 
temat w Polsce. Obecne rynek nieruchomości ma 
ponad 2,5-krotny wzrost aktywności inwestorów. 
Nieruchomości naprawdę są bardzo korzystną 
inwestycją. Jednak jakie nieruchomości należy 
kupować i ile na tym można zyskać?

WaleriJ PryżkoW, 
właściciel WP CAPITAL
 
Posiada duże doświadczenie zawo-
dowe na stanowiskach związanych 
z zarządzaniem wysokiego szczebla 
oraz doświadczenie w stosunkach 
międzynarodowych. Z sukcesem 
zarządzał zarówno firmami, jak 
i departamentami w kilka różnych 
krajach. Obecne jest prezesem firmy 
transportowo- logistycznej oraz 
ekspertem w sprawach inwestycji 
kapitałów w kraju i poza granicą. 
Jest koneserem sztuki i miłośnikom 
gastronomii różnych kultur.

Fot. olga Kharina
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Prawie 100 osób wzięło udział w oficjalnym otwarciu hotelu 
Hampton by Hilton w Gdańsku Oliwie. Oliwski hotel został 
zrealizowany w kompleksie budynkow dawnej przychodni 
i jest częścią projekt u Oliwa 505, w ramach którego zlokali-
zowano tam sklep sieci Lidi i pomieszczenia biurowe. Hotel 
pierwszych gości przyjął już pod koniec września ubiegłego 
roku, oficjalne i uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 
w połowie stycznia. W uroczystości wzięło udział prawie 100 
osób, hotelarze zaprosili do świętowania m.in.  przedstawi-
cieli sąsiadujących z obiektem kompleksów biurowych.
Uczestnicy spotkania wysłuchali przemówień dyrektora ho-
telu i obserwowali oficjalne przecięcie wstęgi. Ważna częścią 
otwarcia była prezentacja wybranych pokoi hotelowych. 
Goście oficjalnego otwarcia brali udział także w loterii, 
gdzie nagrodami były noclegi w europejskich hotelach sieci 
Hampton by Hilton.

Otwarcie 
oliwskiego 
Hiltona
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Pod koniec stycznia odbędzie się w Sopocie 
międzynarodowy turniej badmintona seniorów– 
Bayjonn Cup. Na turnieju pojawią się zawodnicy 
o różnym stopniu zaawansowania z kilku krajów.  
Sopot Bayjonn Cup odbędzie się już po raz piąty. 
Do tej pory we wszystkich edycjach turnieju 
wzięło udział ponad 250 zawodników z 5 krajów. 
Organizatorem turnieju jest jak co roku właści-
ciel sopockiego hotelu Bayjonn. Impreza jest 
organizowana w całości z jego środków wła-
snych oraz pozyskanych od sponsorów i partne-
rów biznesowych, którzy dopisali i w tym roku. 
Pozwala to zapewnić  odpowiednie warunki dla 
zawodników w turnieju i bezpłatny udział dla 
kibiców. Organizatorzy podkreślają, że w turnie-
ju mogą wystartować zarówno zawodnicy na 
co dzień trenujący badmintona, jak i amatorzy, 
chcący spróbować swoich sił w tej pięknej i wi-
dowiskowej dyscyplinie.  
Jak mówi Andrzej Grzechnik, wieloletni 
zawodnik sekcji badmintona w trójmiejskim 

klubie Start Gdynia oraz właściciel hotelu 
Bayjonn w Sopocie – organizatora turnieju – 
co roku coraz więcej osób chce wziąć udział 
w turnieju.
- Mamy nawet przypadki, że niektórzy za-
wodnicy przyjeżdżają do nas z drugiego koń-
ca Polski na turniej, by zaraz po nim wrócić w 
góry na ferie zimowe. Sopot zimą jest piękny, 
o czym przekonują się też goście z zagrani-
cy, coraz częściej meldujący się na listach 
startowych. Cieszy mnie, że przedsięwzięcie, 
które wymyśliłem jako społeczną propagację 
sportu, zyskuje  
na popularności. – dodaje Grzechnik.
Podczas  turnieju odbędzie się także aukcja 
charytatywna. Do tej pory licytowano głów-
nie vouchery usługowe i ufundowane przez 
partnerów cenne przedmioty. Zebrane w ten 
sposób pieniądze wspomogą szczytny cel 
stowarzyszenia: SOS Wioski Dziecięce. 
(MP)

Międzynarodowe 
zmagania w badmintonie



GrAżyNA PATurALSKA

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

KArNAWAłOWe 
„MuST HAve”

Smoking

Święta i powitanie nowego roku już 
za nami, co wcale nie oznacza, że na 
tym koniec z elegancją, zwłaszcza z tą 
najbardziej wyszukaną, na szczególne 
okazje, bo przecież jeszcze cały karnawał 
przed nami. nie sposób więc zapomnieć 
przy takich okazjach o smokingu, który 
powraca do łask. panowie po wielu la-
tach jego niebytu  na salonach, przypo-
mnieli sobie o nim na nowo. Co więcej 
– przypomniały sobie o nim też panie, 
które z premedytacją wybierają go na 
wielkie gale zamiast niemodnych sukni 
balowych. 
W zaproszeniach określenia: strój wie-
czorowy, Black tie, czy Cravate noir, 
oznaczają smoking. Ubierając go trzeba 
jednak mieć pełną świadomość, jak go 
nosić, bo to strój dla koneserów elegancji, 
gdzie nieznajomość zasad uchodzić może 
za ignorancję. 
smoking to strój wieczorowy, który 
składa się z czarnej marynarki uszytej 
z wysokiej jakości wełny, podobnie jak 
ubierane do niego spodnie. elementem 

charakterystycznym marynarki smokin-
gowej są klapy w szpic lub kołnierz sza-
lowy (coraz rzadziej spotykany, ale uzna-
wany za bardziej dystyngowany). W obu 
przypadkach wyłożony on jest lśniącym 
jedwabiem lub satyną, z których naszyte 
są również lampasy na całej długości 
bocznych szwów spodni. Do smokingu 
pasuje tylko i wyłącznie koszula w białym 
kolorze, najlepiej z piki, prosta, z chowa-
nymi w plisie guziczkami lub plisowana 
z przodu do połowy długości. Kołnierzyk 
może być prosty, klasyczny lub łamany, 
mankiety francuskie, na spinki. Zegarek 
w kolorze spinek – srebrny lub złoty. 
pas hiszpański, niezbyt lubiany, ale obo-
wiązkowy w tym stroju, wykonany jest 
z atłasu lub satyny, najczęściej w kolorze 
muchy. mucha powinna być czarna, 
wiązana (dopuszczalny kolor to również 
bordo, ale nigdy biały). najlepsze buty to 
czarne lakierki lub, jeśli takich nie masz, 
czarne lśniące oxfordy. To samo skarpetki 
– wyłącznie czarne, z jedwabiu lub cien-
kiej wełenki, odpowiednio długie. 

podczas kiedy smoking dzieli mężczyzn 
na tych, którzy go uwielbiają oraz tych, 
którzy go nienawidzą, kobiety nie mają 
z nim żadnego problemu. Wiedzą, że 
ten strój w wydaniu kobiecym rozpali 
do białości zmysły mężczyzn. W tym 
przewrotnie prowokującym kobieco-
ścią ubraniu czują się jak królowe nocy 
(nawet jeśli tylko jednej, to i tak war-
to!). pewnie dlatego kobiety tak bardzo 
pokochały smoking, bo widzą w nim, 
oprócz jego formalnego charakteru 
(który tak bardzo zdaje się przytłaczać 
mężczyzn), symbol rozwiązłego trybu 
życia i niczym nieskrępowanej wolno-
ści. niedostępność tych przywilejów 
przez całe wieki spowodowała w końcu 
zamach na symbol władzy, niezależno-
ści i poczucia wolności, jaką posiadali 
wówczas wyłącznie mężczyźni. 
smoking to strój niezwykły dla obu 
płci. Żałuję tylko, że tak rzadko można 
go nosić w naszej zabieganej i mało 
eleganckiej rzeczywistości.

Już po raz ósmy połączono zaba-
wę karnawałową z charytatywnym 
celem. Prawie 300 osób bawiło się 
na Charytatywnym Balu z Sercem 
w Europejskim Centrum Solidarno-
ści w Gdańsku. Organizatorem balu 
była Fundacja Charytatywna, która 

właśnie w ten sposób zbierała środki 
na rzecz swoich podopiecznych. 
Tym razem motywem przewodnim 
została Malta wraz ze swoją kulturą 
i kuchnią. Patronat honorowy nad 
balem objęła Natasha Meli Dau-
dey – ambasador Republiki Malty 

Charytatywny 
Bal z Sercem

Fot. olga Kharina
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w Polsce oraz Sławomir Kalicki – konsul 
honorowy Republiki Malty w Gdyni. 
W trakcie balu oglądano występy arty-
styczne w wykonaniu dzieci z Państwo-
wej Szkoły Baletowe, Marek Konderak, 
tancerz ze studia Top Dance zaprosił 
także uczestników do wspólnej nauki 
tańca. Ważnym punktem wieczoru były 
licytacje – głośna i cicha, w ramach 
których sprzedano ponad 40 przedmio-
tów przekazanych przez darczyńców. 

W trakcie licytacji sprzedano wieę za 
kwotę 7 tysięcy złotych pobyt na Mal-
cie dla dwóch osób wraz z przelotem 
i hotelem, ogromnym powodzeniem 
cieszyły się także dwa bilety na kon-
cert Eda Sheerana w Warszawie, które 
"poszły" za rekordową kwotę 9 tysięcy 

złotych. W trakcie imprezy udało się 
zabrać aż 240 tysięcy złotych, czyli 
o 60 tysięcy więcej  niż w ubiegło-
rocznej edycji wydarzenia.
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podobno właśnie piętnastego stycznia to naj-
bardziej depresyjny dzień w roku, między 
innymi dlatego, że większość z nas przesta-
ła wierzyć w moc jaką posiada do tego żeby 
swoje postanowienia spełnić. postaram to po 
krótce wyjaśnić. W jaki sposób zmienić to na 
czym  nam zależy? . Jeżeli twoje postanowie-
nia dotyczą zdrowszego odżywiania, ćwiczeń 
fizycznych, rzucenia palenia lub innych po-
wtarzających się zachowań, wtedy mówimy 
o zmianie istniejących nawyków i wytrenowa-
nie nowych. od czego zacząć. na początek za-
mień ogólne postanowienie jakie masz w gło-
wie na konkretny cel. najlepiej jak będzie 
to mała zmiana, łatwa do wprowadze-
nia. np. zamiast „będę jadł zdrowo”, 
co w niektórych przypadkach jest 
zbyt dużą zmianą i może streso-
wać, a w konsekwencji doprowa-
dzić do rezygnacji. może po prostu 
niech pierwszym krokiem będzie 
„wypiję każdego dnia szejk warzyw-
ny lub owocowy”. W tym wypadku już 
stawiasz sobie konkretne zadanie i nie jest 
trudne do zrealizowania, co ma do-
datkowe korzyści. spowoduje że bę-
dziesz z siebie dumny z osiągnięcia 
rezultatu i będziesz miał energię iść 
dalej. Kolejnym krokiem może być 
że każdego ranka przygotujesz sobie 
sam taki zdrowy koktajl na śniadanie. 
spraw by nowa czynność była łatwa 
do zrealizowania, przygotuj wieczo-
rem wszystkie składniki na koktajl 
żebyś rano miał już wszystko gotowe, 
powtórz tą czynność 5-7 razy, a stanie 
się ona twoim nowym nawykiem. Jeżeli 

ten sposób się sprawdzi możesz zastosować go 
również w innych dziedzinach życia. 
pomocnym narzędziem w realizowaniu posta-
nowień jest napisanie kilku korzyści jakie osią-
gniesz gdy cel zostanie zrealizowany. W tym 
momencie gdy będziesz miał przed oczami 
konkretne korzyści, motywacji nie powinno 
zabraknąć. 
Ja np. postanowiłem przebiec maraton w pierw-
szej połowie tego roku. Co mi to da? na pewno 
satysfakcję, dumę ze zrealizowanego zadania. 
ale nie chodzi mi o to żeby pisać jakie to ja 

mam ambitne cele, może twoim jest prze-
biec 5 lub 10 km, nie o to chodzi. Chcę 
ci pokazać, że sam plan realizacji celu już 

nakręca do dalszej pracy i nawet naj-
mniejszy krok na przód dodaje ener-
gii i wiary że się uda. Bardzo ważnym 
elementem do sukcesu jest plan re-
alizacji celu. mój plan jest taki: 2 tre-
ningi siłowe w tygodniu, dwa wytrzy-

małościowe, a w niedzielę bieganie. Co 
daje taki plan? Daje to że niezależnie od 

tego czy nam się chce czy nie- robimy swoje, 
nieważne czy pada deszcz czy świeci 
słońce- robimy swoje i wiesz co jest 
w tym wszystkim najlepsze? Duma 
z siebie i satysfakcja ze zrealizowania 
zadania. 

Jeżeli chciałbyś się ze mną podzielić 
swoimi sukcesami lub innymi prze-
myśleniami, napisz do mnie na: ogro-

dowczykadam@gmail.com

Trzymam kciuki i życzę wytrwałości.

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

POSTANOWIENIA  
NOWOROCZNE
Zapewne nie będę oryginalny i napiszę o postanowieniach noworocznych. 
Hmm. A dlaczego właściwie noworoczne, przecież postanowienie można mieć 
w każdym momencie, każdego miesiąca, każdego dnia. Do czego zatem jest 
nam potrzebny nowy rok i dlaczego większość z tych postanowień wytrwa tylko 

do piętnastego stycznia. 
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Komora Palowa to najstarsza 
część Ratusza Głównego 
Miasta, czyli dawnego urzędu 
miejskiego. Niegdyś najbar-
dziej dochodowa jego część. 
Tu panowie palowi przyjmo-
wali deklaracje od właścicieli 
towarów przywożonych i wy-
wożonych z Gdańska oraz po-
bierali cło. Pieniądze zasilały 
kasę miasta, ale też skarbiec 
Korony. Teraz demonstrowa-
ne będą tu dzieła sztuki.
Komorę Palową zbudowano 
w latach 1389-92. Nie dawały 
rady jej zniszczyć kolejne 
zawieruchy zbrojne, nawet II 

wojna światowa. Po jej zakończeniu działała tu popu-
larna Restauracja Palowa, którą wielu bywalców  do-
tąd wspomina z łezką w oku. W 2014 roku miasto od-
mówiło przedłużenia umowy dzierżawy pomieszczeń 
i restaurację  zamknięto. Dwa lata później za ponad 2 
mln zł Muzeum Historyczne Miasta Gdańska rozpo-
częło prace modernizacyjno-konserwatorskie, dofi-
nansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego. Ich celem było prze-
kształcenie pomieszczeń w salę wystaw czasowych. 
Inauguracja jej działalności nastąpiła 18. stycznia br. 
Otwarcie wyremontowanego historycznego wnętrza 
uatrakcyjniła wystawa czasowa zatytułowana „Gdań-
skie arcydzieła sztuki złotniczej ze zbiorów Zamku 
Królewskiego na Wawelu”. Zostały wypożyczone 
stamtąd na ponad dwa miesiące.  To 40 eksponatów, 
uzupełnia je kilkanaście najciekawszych sreber ze 
zbiorów własnych MHMG.  
W trakcie wydarzenia mówiono o innych inwesty-
cjach kulturalnych. 
- Mamy program budowy nowej siedziby Muzeum 
Gdańska, gdzie znajdzie się stała wystawa, obrazują-
ca 1000-letnią historię miasta. Ważne jest budowanie 
nie tylko dróg i tuneli, ale również inwestowanie 
w kulturę - mówił prezydent Paweł Adamowicz. - 
W tym roku rozpiszemy konkurs na kształt muzeum, 
a międzynarodowa grupa historyków przygotuje sce-
nariusz wystawy stałej.  
Muzeum Gdańska prawdopodobnie powstanie przy 
ul. Rycerskiej, niemal naprzeciwko Muzeum II Wojny 
Światowej. Według wstępnych koncepcji siedziba 
znajdzie się w czterokondygnacyjnym budynku 
o łącznej powierzchni netto 7000 m kw. Anna Kłos

Była komora, 
restauracja, 
jest Galeria Palowa
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przeCięCie wstęGi. Od prawej: prezydent paweł adaMOwiCz,
b. Minister Kultury MałGOrzata OMilanOwsKa, dyr MuzeuM waldeMar OssOwsKi.

Część wyKładOwa urOCzystOśCi. Od prawej: MareK buMblis 
– radny GdańsKi, prObOszCz bazyliKi MariaCKiej Ks. irene-
usz bradKe, tOMasz pOsadzKi – KOnsul hOnOrOwy estOnii

Fot. Wiesław Malicki

Fot. Wiesław Malicki
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W przestrzeni Deo Plaza na gdańskiej 
Wyspie Spichrzów zostanie zrealizo-
wany nowy koncept restauracyjny 
pod nazwą Słony Spichlerz – Restau-
rant Market. Lokal oferować będzie 
najciekawsze propozycje, przygoto-
wane przez szefów kuchni 11 rozpo-
znawalnych restauracji

Główną ideą Słonego Spichlerza jest 
chęć stworzenia gastronomicznego 
serca w Gdańsku, w starannie zaaran-
żowanym wnętrzu, z doskonałą lokali-
zacją i wysoką jakością dań. Inwestor 
podkreśla, że Restaurant Market ma 
oferować możliwość odbycia kuli-
narnej podróży po zróżnicowanych 
smakach w najbardziej atrakcyjnym 
obiekcie Gdańska. Słony Spichlerz 
skierowany jest do osób szukających 
korzystnej cenowo, a jednocześnie 
atrakcyjnej smakowo oferty.

- Całość projektu skupia się na two-
rzeniu nowej jakości w trójmiejskiej 
i nie tylko gastronomii. Po raz pierw-
szy łączymy w jednym miejscu wielu 
doświadczonych restauratorów i sze-
fów kuchni oraz wypracowane przez 
nich autorskie smaki – informuje 
Krzysztof Jancen, współodpowie-
dzialny za kreację i wdrażanie kon-
cepcji obiektu.
Operatorzy konceptu stawiają tak-
że na wyjątkowe wnętrze, które ma 
pomieścić łącznie ponad 300 osób 
z uwzględnieniem ogródków – letnie-
go i całorocznego na przestrzeni ok 
1000 m2. 
Aranżacja wnętrz została powierzona 
projektantom z warszawskiej pracow-
ni Belotto Design.Otwarcie obiektu 
planowane jest na lato 2018 wraz 
z uruchomieniem pierwszej części 
inwestycji Deo Plaza.

Nowy koncept 
restauracyjny

To był wieczór wypełniony świetną za-
bawą, tańcami i urodzinową atmosferą. 
Hotel Szafir z Jastrzębiej Góry obchodził 
w styczniu swoje czteroletnie urodziny.

Do wspólnej zabawy zaproszono gości 
hotelowych i mieszkańców miejsco-
wości. Imprezę urodzinową, która była 
dostępna dla wszystkich zainteresowa-
nych prowadził didżej, imprezowicze 
próbowali również smacznego tortu. 
Hotel Szafir to klimatyczny obiekt poło-
żony samym centrum Jastrzębiej Góry, 
tylko 150 m od morza. Całoroczny hotel 
oferuje m.in. 45 pokoi, restaurację Lazu-
rową, drink bar, SPA i bowling.

Czterolecie 
Hotelu Szafir
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Degustacja niedostępnego na naszym 
rynku rumu Kill Devil była jedną z atrak-
cji styczniowego spotkania Trójmiejskiej  
Loży Cygarowej. Spotkanie z cyklu Whi-
sky&Cigar Night  zorganizowano w sopoc-
kiej restauracji Vinoteque.

Gościem wieczoru był Patryk Kozyra 
(barman, globtroter, laureat konkursów 
barmańskich)który opowiadał uczestnikom 
o rumach Kill Devil. 
Trunek ten jest produkowany przez firmę 
Hunter Laing, specjalistów w produkcji 
limitowanych edycji whisky szkockiej typu 
single malt. Firma gromadziła również  
zapasy starych rumów, z takich miejsc 
jak Gujana, Barbados, Jamajka i nie tylko. 
W XVII i XVIII wieku wyspiarze nazywali 
miejscowe destylaty mianem Kill Devil. 
Podczas gdy wiele z dawnych przesądów 
minęło, Karaiby wciąż są źródłem wielu 
egzotycznych i doskonałych rumów. 
Nazwa trunku też nie jest przypadkowa, ka-
raibskie rumy znane były ze swojej ogrom-
nej mocy, podkreślano, że ten trunej jest 
"wystarczająco silny, by zabić diabła".
Organizatorzy wieczoru nie zapomnieli o cy-
garach, w Sopocie wypalono cygaro dnia, 
czyli  Gurkha Cigars Cellar Reserve 15 yr.

Wyjątkowy rum 
na spotkaniu Loży
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Już po raz piętnasty zorganizowano Targi Ślub 
i Wesele. Po raz pierwszy w historii tej imprezy 
wydarzenie miało miejsce na terenie Gdyni. 
Bazą styczniowych targów była Gdynia Arena, 
gdzie na zwiedzających czekało kilkudziesię-
ciu wystawców reprezentujących różne bran-
że, pokazy i występy zespołów muzycznych. 
Celem imprezy jest kompleksowe przygotowa-
nie przyszłych Par Młodych do uroczystości 
ślubnej, organizatorzy skupili się więc na edu-
kacyjnym i poradnikowymcharakterze imprezy 
– przyszłe panny młode podczas targów mo-

gły skorzystać z próbnego makijażu czy fryzu-
ry, zapoznać się z najnowszymi trendami i po-
rozmawiać z ekspertami. Duży powodzeniem 
cieszyły się również widowiskowe pokazy sztu-
ki barmańskiej i tańca, przygotowano również 
warsztaty dla narzeczonych, których celem 
było przygotować do pierwszego tańca. 
W ramach warsztatów prezentowali się 
także fotografowie ślubni, pojawiły się rów-
nież firmy proponujące kreatywne gadżety 
uatrakcyjniające wesele.

Gdyńska edycja 
targów weselnych
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maleńkie miasteczko eretria, a w porcie prom z biało nie-
bieską flagą przybija do brzegu. nikt się nie spieszy. obsługa 
jak w zwolnionym filmie zwija liny, kotwice. mieszkańcy za-
nurzeni w rozmowach opuszczają pokład. przypłynęli z aten 
z siatkami pełnymi zakupów. W drodze do domów jeszcze 
kawa - mała czarna.
W drzwiach sklepików z pamiątkami sprzedawcy wystawiają 
twarz do słońca, łapią ostatnie, październikowe promienie. 
Wiosną znowu wyspa rozkwitnie, a hotele wypełnią się tury-
stami spragnionymi prawdziwej Grecji. To prawdziwa ostoja 
„greckości”. antyczna stolica i najprawdziwsze „siga siga”. 
Ławeczki wzdłuż brzegu, wszystkie zajęte. Grek, palący faj-
kę, zanurza wędkę w morzu, a greckie melodie rozbrzmie-
wają z otwartego samochodu. Ważne, aby łowić. Czasowniki 
w niedokonanej formie są tu codziennością, bo na tym po-
lega życie. Grecy o tym wiedzą i choć zjednoczona europa 
patrzy na to krzywo, oni żyją po swojemu. W tawernie gyros 
za 1 euro, souvlaki za niewiele więcej. na deser obowiązko-
wo jogurt z figami i miodem. Do tego miły wiaterek, bryza 
od morza, cisza i przepiękne krajobrazy.

pobliskie ateny to już zupełnie inna rzeczywistość. spory 
łyk cywilizacji. Tej pierwszej antycznej i tej dzisiejszej, trą-
biącej klaksonami i pokolorowanej magnesami na lodówkę. 
W stolicy słynne już korki i smog, ale kto by na to zważał. 
Długa kolejka, bo bilet na akropol, ale każdy wie, że warto. 
Tak właśnie jest z tą Grecją. narzekamy, że nie dbają, że po-
wolni, że autobus nie jedzie, ale przyjeżdżamy. najpierw ten 
pierwszy raz, a potem kolejny i kolejny.
aby na chwilę spojrzeć z góry, trzeba się wdrapać na olimp, 
a w upale to naprawdę wyzwanie. nakrycie głowy, woda mine-
ralna i odpowiednie obuwie to ekwipunek konieczny, o czym 
zapominają turyści. plaka - dzielnica u stóp akropolu. labirynt 
malowniczych uliczek, knajpek z wyśmienitą kuchnią i barwnych 
straganów, uginających się pod ciężarem dojrzałych owoców.
Jest jeszcze jedno wyjątkowe miejsce, do którego odwiedze-
nia chciałbym gorąco zachęcić. przylądek sunion z dostojną 
świątynią posejdona. To miejsce magiczne. Jeden z najpięk-
niejszych zachodów słońca na świecie.
przypominam, że na naszym Facebooku „podróże i my” przed-
stawiamy ciekawe kierunki, proponujemy i inspirujemy.

Zaginiona 
attyka

Choć to największa z wysp, jest trochę zapomina. Połączona ze stałym lądem 
spektakularnym mostem. Senna, sielska, żyjąca własnym rytmem - Evia.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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Do ElectroMobility Poland, które w tym roku planuje rozpocząć 
budowę prototypów, wpłynęło kilkanaście projektów e-aut, 
przedstawiających autorskie wizje transportu przyszłości. Kon-
sorcja, które zgłosiły się do EMP, muszą wykazać się zarówno 
szerokim know-how z zakresu prototypowania e-samochodu, 
jak i konkretną propozycją biznesowego rozwoju projektu.
- Budujące jest to, że przedsiębiorcy, projektanci i konstruk-
torzy połączyli siły, by wystartować w naszym postępowaniu. 
Stworzyli konsorcja złożone łącznie z prawie dwustu podmio-
tów o różnych, uzupełniających się kompetencjach. Dzięki 
temu zmaksymalizowali swój potencjał, 
a do EMP trafiły wartościowe propozycje. – mówi Piotr Zaremba, 
Dyrektor Zarządzający ElectroMobility Poland -  Poziom zgłoszeń, 
jest  - jak się spodziewaliśmy  - zróżnicowany, ale wiemy już, że za-
wierają one ciekawe rozwiązania, które będą mogły zostać przez 
nas praktycznie wykorzystane w pracach nad e-autem.
Aktualnie trwa etap wstępnej selekcji otrzymanej dokumenta-
cji oraz ich oceny pod kątem potencjału biznesowego i zgod-
ności z wymogami technicznymi. Zakończy się on wyborem 
projektów, które w opinii ekspertów z Komisji Oceniającej 
stwarzają realną szansę na uruchomienie produkcji seryjnej 
polskiego samochodu elektrycznego. W skład Komisji, powo-
łanej do oceny i selekcji najlepszych projektów, weszło 12 eks-
pertów z różnych dziedzin. W gronie tym znaleźli się przede 
wszystkim specjaliści z branży motoryzacyjnej, projektanci i 
konstruktorzy pojazdów, a także przedstawiciele branży ba-
dawczo-rozwojowej, naukowej i technicznej związanej z tema-
tyką automotive. W składzie Komisji zasiadają również osoby 
odpowiedzialne za ocenę  potencjału rynkowego zaprezento-
wanych koncepcji, a także możliwości ich komercjalizacji. 
Rok 2018 będzie przełomowy dla ElectroMobility Poland  - już 
w pierwszym kwartale rozpoczną się zaawansowane prace 
nad wybranymiw toku postępowania prototypami. Prace po-
trwają kilkanaście miesięcy. 
Wiosną 2019 roku, spółka ma dysponować jeżdżącymi prototypa-
mi osobowych samochodów elektrycznych kategorii L7e lub M1.

Duże ZAiNTereSOWANie
polskim samochodem 
elektrycznym
Prawie dwieście firm chce zbudować prototyp 
polskiego samochodu elektrycznego.
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Końcówka roku i początek kolej-
nego to w salonach motoryzacyj-
nych czas wyprzedaży rocznika. 
Dla klientów to okazja do kupna 
nowego samochodu ze sporym 
rabatem. 

Dilerzy samochodów prześcigają 
się w ofertach, aby skłonić klien-
tów do wybrania samochodu 
danej marki. Nie ma w tym nic 
zaskakującego, gdyż rocznik auta 
ma znaczący wpływ na jego cenę. 
Dlatego zachęcają potencjalnych 
kupców nie tylko atrakcyjnymi 
upustami, ale proponują też wie-
le innych korzyści. 
Na wyprzedaży można zatem 

sporo skorzystać. Nie dość, że ku-
puje się nowe auto po obniżonej 
cenie, to dodatkowo może dojść 
do tego: korzystne ubezpiecze-
nie, bogate wyposażenie w cenie 
uboższej wersji, komplet opon 
za symboliczną złotówkę, rabat 
na przeglądy, atrakcyjne warun-
ki kredytowania i wiele, wiele 
innych. 
Oczywiście decydując się na ofer-
tę wyprzedaży klient otrzymuje 
auto rocznikowo starsze i gdy 
postanowi je kiedyś odsprzedać, 
będzie ono nieco mniej warte, 
niż to o miesiąc czy dwa młodsze. 
Ale nie do końca jest to prawda 
– samochód kupuje się przecież 

zazwyczaj na kilka lat, a po takim 
czasie różnice w cenie są napraw-
dę niewielkie, zaś wartość auta w 
znacznie większym stopniu zależ-
na jest od jego stanu i przebiegu.
Jeszcze do niedawna w wyprze-
dażach dostępna byłą niewielka 
gama samochodów. Dziś to już 
się zmieniło – w salonach jest 
szeroki wybór, dostępne są nie-
mal wszystkie modele, w różnych 
kolorach i wersjach wyposażenia. 
Jest zatem w czym wybierać. Dla 
klienta oznacza to jedno – oferta 
jest atrakcyjna i decydując się na 
kupno nowego samochodu war-
to zrobić to na początku roku.

dobry czas 
na kupno samochodu

Okres ferii zimowych to czas rodzinnych wy-
jazdów na narty. Jak przygotować się do jazdy 
po stromym i zaśnieżonym terenie i jak prze-
wozić narty? 

transport nart bywa kłopotliwy ze względu na 
ich wymiary. Z całą pewnością niebezpieczne 
jest przewożenie ich we wnętrzu pojazdu 
luzem, poza tym w przypadku, gdy autem 
podróżuje cała rodzina, może się to okazać 
bardzo niewygodne lub zupełnie niemożliwe. 
Dlatego najlepiej zaopatrzyć się w bagażnik 
dachowy, tzw. skiboks. W plastikowych po-
jemnikach umieszczanych na dachu można 
przewieźć nie tylko narty, lecz także kijki, 
buty i stroje narciarskie. 
Druga istotna kwestia to opony zimowe. 
Choć w Polsce nie ma obowiązku stosowania 
takich opon, względy bezpieczeństwa prze-
mawiają za tym, by z nich korzystać. W przy-
padku wyjazdu za granicę należy pamiętać, 
że w wielu krajach prawo mówi o obowiązku 
jazdy na zimowych oponach w konkretnych 
okresach roku i za brak takiego wyposażenia 
można otrzymać mandat.

Gdy wybieramy się w góry, rozsądnym rozwią-
zaniem jest zakup łańcuchów przeciwśniego-
wych. Zarówno w Polsce, jak i w innych eu-
ropejskich państwach istnieją miejsca, gdzie 
korzystanie z takiego sprzętu jest obowiązko-
we w przypadku ośnieżenia jezdni. W naszym 
kraju jest to konieczne na odcinkach drogi 
oznaczonych znakiem C-18. Poza tym zimą 
warunki jazdy w górach są nieprzewidywalne 
i dlatego lepiej być przygotowanym na to, że 
droga, którą się poruszamy, będzie przysypa-
na śniegiem.
Co jeszcze warto sprawdzić? W przypadku 
wyjazdu w Alpy lub inne góry położone poza 
granicami Polski warto upewnić się, jakie 
przepisy obowiązują w krajach, przez które 
będziemy przejeżdżać. Należy zwrócić uwagę 
szczególnie na ograniczenia prędkości oraz 
obowiązkowe wyposażenie. 
Poza tym przed każdą dłuższą podróżą bez-
względnie należy upewnić się, czy auto jest 
w pełni sprawne, m.in. skontrolować świa-
tła, akumulator, ciśnienie w oponach. Dzięki 
temu wyjazd powinien obyć się bez niespo-
dziewanych kłopotów.

autem na narty
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tak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryza-
cyjnego o rejestracji przez klientów indywidualnych nowych 
samochodów w 2017 roku. 
to właśnie ci klienci w ubiegłym roku zarejestrowali 18 889 
samochodów toyoty, aż o 21 proc. więcej, niż rok wcześniej. 
Pod względem ogólnej liczby rejestracji toyota pobiła kolejny 
rekord z wynikiem 50 714 samochodów, lepszym o 24 proc. 
względem 2016 roku.
Klienci indywidualni zarejestrowali w ubiegłym roku 18889 
samochodów toyoty, aż o 21 proc. więcej niż rok wcześniej. 
toyota zajęła w tej części rynku pierwsze miejsce, z udziałem 
12,9 proc. . łącznie toyota odnotowała aż 50714 rejestra-
cji nowych samochodów, po raz trzeci z rzędu bijąc rekord 
popularności w Polsce. Wzrost liczby rejestracji wyniósł aż 
24 proc., zaś całkowity udział toyoty w rynku samochodów 
w Polsce to obecnie 10,5 proc. (wzrost z 9,8 proc. w 2016).
Najpopularniejszym modelem toyoty w Polsce jest yaris, 
który jednocześnie zajmuje pierwsze miejsce na rynku wśród 
Klientów indywidualnych. Osoby prywatne zarejestrowały 
6088 yarisów (jest to najlepszy wynik wśród modeli dostęp-
nych w Polsce). Jego łączna liczba rejestracji wyniosła 12528 

egzemplarzy. Prywatni kierowcy sięgają po ten model rów-
nie chętnie jak firmy.
toyota AyGO jest najczęściej wybieranym samochodem 
w segmencie A. W ciągu roku odnotowano 3254 rejestracji 
tego modelu, o 445 więcej niż w przypadku modelu zajmują-
cego drugie miejsce w zestawieniu, a jego udział w segmen-
cie to 24,1 proc.
Popularność toyoty w Polsce w znacznym stopniu wynika 
ze stale rosnącego zainteresowania autami hybrydowymi. 
Spektakularny wynik 14196 egzemplarzy, które opuściły salo-
ny toyoty w 2017 roku, oznacza wzrost aż o 70 proc. vs 2016. 
Hybrydy stanowiły aż 27 proc. całkowitej liczby rejestracji no-
wych samochodów toyoty w zeszłym roku kalendarzowym.
Najpopularniejszym modelem hybrydowym jest toyota C-HR 
Hybrid z wynikiem 4283 sprzedanych egzemplarzy. tuż za nią 
znalazła się toyota Auris Hybrid, którą wybrało 4155 kierow-
ców. Na trzecim miejscu uplasował się hybrydowy RAV4 – 
sprzedaż oszczędnego SUV-a zamknęła się liczbą 3047 aut.
Przypominamy o wyprzedaży na rocznik 2017 trwającej 
u największego w północnej Polsce dealera toyoty – toyoty 
Walder z salonami w Chwaszczynie i Rumi.

ulubiona 
marka
Toyota znalazła się pierwszym miejscu zestawienia 
najchętniej wybieranych marek przez Polaków.

www.toyota.gdynia.pl



   93

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

- Miniony rok wyraźnie pokazał, że nasza pozycja li-
dera sprzedaży toyoty w północnej Polsce pozostaje 
niezagrożona – twierdzi Aneta Janczewska, marke-
ting manager w firmie toyota Walder. – Sprzedaliśmy 
1767 samochodów, czyli o 229 pojazdów więcej, niż 
rok wcześniej. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż 
przeszło pół tysiąca spośród samochodów opuszcza-
jących salony toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi 
to hybrydy. Klienci coraz częściej inwestują w te eko-
nomiczne pojazdy. 
Wśród klientów indywidualnych największą popular-
nością cieszyła się toyota yaris, natomiast klient biz-
nesowy najczęściej decydował się na toyotę Auris. 
W sumie salony toyota Walder opuściło 406 Aurisów 
oraz 398 yarisów. Co wpływa na zaufanie jakim cie-
szy się największy trójmiejski dealer toyoty?
- Na rynku jesteśmy od blisko 30 lat – tłumaczy Ane-
ta Janczewska – Był to czas intensywnej pracy, budo-
wania krok po kroku zaufania klienta. toyota Walder 
ma to szczęście, że oferuje swoim klientom solidny, 

niezawodny samochód. Jednak dopiero w połącze-
niu z zaangażowaniem dobrze wyszkolonych pra-
cowników – ekspertów w swojej dziedzinie - jest on 
gwarancją sukcesu sprzedażowego. Dlatego właśnie 
tak dużą wagę przywiązujemy do odpowiedniego 
doboru i kształcenia naszych specjalistów. W 2017 
roku nasz zespół sprzedażowy mocno się powięk-
szył. Nasze szeregi wzmocniły nowe osoby w dziale 
sprzedaży dla klienta indywidualnego, zatrudniliśmy 
też 3 nowych doradców klienta biznesowego. Bardzo 
mocno zainwestowaliśmy w rozwój sprzedaży samo-
chodów używanych. Otwarcie nowego placu sprze-
daży samochodów używanych w Gdańsku przy Alei 
Grunwaldzkiej 270 spotkało się z bardzo dużym zain-
teresowaniem ze strony osób poszukujących spraw-
dzonych pojazdów z rynku wtórnego.
Przedstawiciele toyota Walder są przekonani, że naj-
bliższe 12 miesięcy będzie to rok kolejnych rekordów 
sprzedażowych a także intensywnej ekspansji marki.

lider 
coraz 
mocniejszy
Toyota Walder umacnia się na pozycji największego 
dealera Toyoty w północnej Polsce.

www.toyota.gdynia.pl
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Samsung wprowadził na rynek limitowaną edycję robotów sprzątających 
POWERbot™ . Star Wars™, które są praktycznym sprzętem o designie, który 
ucieszy każdego wielbiciela oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. 
Producent podkreśla, że te innowacyjne i oryginalne urządzenia powstały przy 
współpracy z największymi fanami sagi, dzięki czemu autentycznie odwzoro-
wują jej bohaterów. Robot posiada moc ssącą, która jest 20 razy większa niż 
w jego pierwowzorze. Urządzenie samo określa typ powierzchni i dostosowuje 
do niej moc ssania. Zbiera kurz i brud z twardych powierzchni i dywanów-na-
wet ten ukryty głęboko we włosiu. Technologia Clean Edge to z kolei gwaran-
cja skutecznego usuwania brudu przy krawędziach.

GWieZDNOWOJeNNy 
rObOT SPrZąTAJąCy

 
Apple odświeżył swój flagowy 
komputer dla profesjonalistów 
i wyjątkowo wymagających klien-
tów ,iMac Pro. Po zmianach kom-
puteroferuje wyjątkowo mocną 
konfigurację – procesor Intel Xeon, 
który będzie oferował aż 18 rdzeni, 
kartę graficzną Radeon Pro Vega 
i 27-calowy ekran o rozdzielczości 
5K (5120 x 2880), wysokiej jasności 
(500 nitów) i szerokiej palecie barw. 
Komplet zawiera też mysz i klawia-
turę, które razem z komputerem 
wyglądają bardzo estetycznie (fot. 
Apple). Posiadacze nowego kom-
putera otrzymają do swojej dyspo-
zycji również terabajtowy dyskSSD, 
pamięć 32 GB RAM i 10-gigabitową 
kartę sieciowa.

Mocny iMac Pro

 
Sony wprowadziła na rynek wy-
sokowydajne karty pamięci CFast, 
zaprojektowane dla osób zawodowo 
zajmujących się fotografią i wideofil-
mowaniem. Producent podkreśla, że 
karty Cfast z nowej serii G stanowią 
odpowiedź na nieustannie rosnące 
możliwości zaawansowanych apa-
ratów cyfrowych oraz kamer studyj-
nych 4K. Wyróżnikiem nowych kart 
jest wyjątkowa szybkość przesyłania 
danych: do 510 MB/s przy zapisie i do 
530 MB/s przy odczycie.

Nowe karty pamięci
 
Chińska firma Rapoo wprowadziła na 
rynek symetryczną, bezprzewodową 
mysz, która charakteryzuje się obudową 
pokrytą miękką tkaniną. 
Urządzenie jest dostępne w dwóch wa-
riantach kolorystycznych: szarym i czar-
nym. Mysz posiada trzy przyciski, kółko 
do przewiania oraz czujnik optyczny 
o rozdzielczości 1000 DPI, do komunikacji 
z komputerem służy bezprzewodowa 
łączność w standardzie 2,4 Ghz. Produ-
cent deklaruje, że tkanina myszy jest 
wyjątkowo odporna na brud, inną za-
letą urządzenia ma też być technologię 
oszczędzania energii, która pozwoli na 
korzystanie z urządzenia aż do 12 miesię-
cy bez wymiany baterii. 

Designerska mysz

Firma Chieftec rozszerzyła linię zasila-
czy Power Smart o cztery wyjątkowo 
mocne modele. Na rynku pojawiły się 
już urządzenia o nazwach GPS-1000C, 
GPS-1250C, GPS-1350C i GPS-1450C, 
które oferują moc o wielkości 1000W, 
1250W, 1350W oraz1450W. 
Każdy zasilacz posiada certyfikat 
80Plus Gold, który potwierdza wysoką 
sprawność urządzeń. Dwa najmocniej-
sze modele wyposażono również w 10 
kabli zakończonych 8-pinową końców-
ką PCIe 6+2, to propozycja dla klientów, 
którzy używają kilku kart graficznych 
jednocześnie. Jeszcze inne ułatwienie 

to możliwość odłą-
czania kabli, która 
na pewno zostanie 
doceniona przez 
osoby, którym 
zależy na zacho-
waniu porządku 
wewnątrz obu-
dowy. 

 
Zasilacze dla 
wymagających






