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PRENUMERATA dołącz do nas!

adres:  Wydawnictwo 
                Nordapress
	 	 al.	Zwycięstwa	24
	 	 89-219	Gdańsk

NaPIsZ:   prenumerata@expressy.pl

rocZNa

Podana	cena	jest	ceną	brutto.

120,00 zł

/expressBiznesu
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Z	prawdziwą	przyjemnością	oddajemy	w	Państwa	ręce	ko-
lejny, 60 numer expressu Biznesu.
Lekturę	 aktualnego	 wydania	 proponujemy	 rozpocząć	 od	

materiału	 okładkowego,	 czyli	 wywiadu	 z	 wiceprezesem	 Po-
morskiej	 Specjalnej	 Strefy	 Ekonomicznej.	 W	 artykule	 poja-
wiają	 się	 informacje	 na	 temat	 zmian	 w	 działalności	 strefy,		
sposobach	 jej	 funkcjonowania	 i	planach	na	przyszłość.	Nasz	
rozmówca	ocenia	także	rządowy	projekt	ustawy	o	wspieraniu	
przedsiębiorczości,	która	sprawi,	że...	cała	Polska	będzie	jedną	
wielką	strefą	ekonomiczną.
Ambicją	 Expressu	Biznesu	 jest	 przekazywanie	 aktualnych	

i	 przekrojowych	 informacji	 z	 pomorskiego	 świata	 biznesu.	
W	 numerze	 opublikowaliśmy	 więc	 artykuł	 o	 zmianach	 per-
sonalnych	w	lokalnych	firmach	i	instytucjach,	napisaliśmy	re-
lację	z	Gali	Evening	Pracodawców	Pomorza	i	wspomnieliśmy	
o	pomorskich	 laureatach	Diamentów	Forbesa	 i	Gali	 Liderów	
Polskiego	Biznesu.	Nie	zapomnieliśmy	także	o	ważnej	uroczy-
stości,	czyli	rozdania	Pereł	Kaszub.	
Inne	ważne	artykuły	naszego	numeru	to	materiał	o	ciekawy	

wywiad	z	twórcą	Browaru	Amber,	raport	na	temat	ogranicze-
nia	handlu	w	niedziele	i	nasz	artykuł	z	cyklu	„Ściana	Wschod-
nia”,	który	porusza	temat	inwestowania	w	Kaliningradzie.	Cie-
kawym	 punktem	 numeru	 na	 pewno	 będzie	 także	 materiał	
o	gdańskiej,	żeńskiej	drużynie	rugby.
Zapraszamy	także	do	lektury	naszych	materiałów	samorzą-

dowych,	gdzie	piszemy	o	lokalnym	biznesie	w	powiecie	bytow-
skim	i	ważnej	inwestycji	w	Wejherowie.
Na	koniec	zapraszamy	do	lektury	działu	„Lifestyle”		związane-

go	przede	wszystkim	z	relaksem	i	spędzaniem	wolnego	czasu.	
Znajdziecie	tam	Państwo	relacje	z	ciekawych	wydarzeń	bizne-
sowych,	zapowiedzi	nowości	sprzętowych,	 informacje	z	 rynku	
nieruchomości	i	tematy	motoryzacyjne.	

	 	 	 													Życzymy	przyjemnej	lektury!

Piotr Ruszewski
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Z PAWłEM LULEWiCZEM, WiCEPREZESEM POMORSKiEJ SPECJALNEJ StREfy EKONOMiCZNEJ 
ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Panie Prezesie Pomorska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna obchodzi właśnie XX-lecie. Jubileusze 
to także czas podsumowań. Jak Strefa zmienia-
ła się po dwóch dekadach funkcjonowania?

- Strefa powstała w czasach, w których naj-
większym problemem było, powstałe na skutek 
transformacji systemowej, bardzo duże struktu-
ralne bezrobocie. Zamykane zakłady pozostawi-
ły po sobie ogromną niszczejącą infrastrukturę. 
Strefy powstały, aby zagospodarować te tereny 
poprzez pozyskanie zagranicznych inwestorów. 
Cel był jeden – zmniejszenie ogromnego bezro-
bocia. Po dwudziestu latach musimy zmierzyć 
się z zupełnie innymi wyzwaniami. Konkurencja 
w regionie jest wymagająca, do tego dochodzi 
niski poziom inwestycji z polskim kapitałem. 
Problemem nie jest stopa zatrudnienia tylko 
brak wykwalifikowanej siły roboczej. 

No właśnie. Specjalne Strefy Ekonomiczne mają 
ustawowy obowiązek wpierać rozwój szkolnictwa. 
Jakie działania podejmuje PSSE w tej materii?

Szkoły zawodowe przez 20 lat były dyskrymi-
nowane a edukacja w nich była wręcz powodem 
do wstydu. Czas pokazał nierozważność takiej 
polityki, a nasz kraj mierzy się teraz z dziurą 

pokoleniową.  Wykształciliśmy masy ludzkie, 
które mają problem z adaptacją na rynku pra-
cy z powodu braku kompetencji. Nasza gospo-
darka potrzebuje fachowców, a Strefa aktywnie 
uczestniczy w procesie ich pozyskiwania. Po 
pierwsze, dajemy przykład przedsiębiorcom i in-
westujemy żywą gotówkę w wyposażenie pra-
cowni praktycznej nauki zawodu. Po drugie, do-
głębnie diagnozujemy dla inwestorów zaplecze 
edukacyjne. Jeżeli takowe jest niewystarczające 
to pomagamy w jego stworzeniu. Pozyskujemy 
środki w ramach projektów unijnych, podpisali-
śmy porozumienia o współpracy m in. ze szko-
łami w Toruniu, Stargardzie, Owidzu, objęliśmy 
patronatem klasę o profilu „Monter kadłubów 
jednostek pływających” w CKZiU nr. 1 w Gdyni 
– to wszystko w ramach programu PSSE „Prak-
tycznie Kompetentni”. 
 

Rząd ostatnio przyjął projekt ustawy o wspiera-
niu nowych inwestycji. Jaki wpływ będzie ona 
miała na funkcjonowanie Stref Ekonomicznych? 

To wielka zmiana jakościowa, cała Polska będzie 
strefą ekonomiczną. To rozwiązanie jest opty-
malne dla przedsiębiorców, których geografia 
wykluczała z możliwości uzyskania wsparcia. 
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Teraz każdy może ubiegać się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności i uzyskanie ulgi po-
datkowej. Ustawa preferuje także polskie firmy 
i wpłynie na odwrócenie proporcji, jeżeli chodzi 
o udział narodowego kapitału. Strefa prowadzi 
zakrojoną na szeroką skalę politykę informacyj-
ną nowej ustawy organizując spotkania z samo-
rządowcami i biznesem. 

Wyobraźmy sobie, że jestem przedsiębiorcą 
i chce uzyskać zezwolenie w Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Co oznacza dla 
mnie wejście do Strefy?

To przede wszystkim wysoka jakość obsługi 
w jednym miejscu. Pomagamy wybrać lokaliza-
cję inwestycji, uzyskać pozwolenie na budowę, 
znaleźć kadrę pracowniczą. Zapewniamy także 
pomoc w realizacji biznesplanu i współpracy 
z samorządami. Po uzyskaniu zezwolenia gwa-
rantujemy intensywną opiekę poinwestycyjną. 
Nasi przedsiębiorcy y mogą liczyć na wsparcie 
nie tylko w zakresie rozliczania pomocy publicz-
nej. Organizujemy wiele szkoleń, prowadzimy 
usługi doradcze i proeksportowe. Przez dwie 

dekady Pomorska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na zbudowała kompetentny zespół pracowniczy 
i sieć kontaktów, dzięki której jesteśmy wiary-
godnym partnerem. Zakres wsparcia dla inwe-
storów jest bardzo szeroki.

No i jeżeli weźmiemy dane makroekonomiczne 
za rok 2017, bardzo skuteczny. 2017 był rekor-
dowy, jeżeli chodzi o liczbę wydanych zezwoleń. 
Jakie plany ma PSSE na 2018?

Przebić 2017.  Biorąc pod uwagę dynamikę ryn-
ku i duże zainteresowanie firm liczymy na to, że 
przynajmniej powtórzymy wynik z roku ubie-
głego. Z radością odnotowaliśmy wzrost decy-
zyjności w sektorze prywatnym, jeżeli chodzi 
o nowe projekty inwestycyjne. Przedsiębiorcy 
widzą dobry kierunek zmian w polskim pra-
wodawstwie, podejściu do inwestora, większą 
transparentność funkcjonowania i wzrost za-
ufania do państwa. To pociąga za sobą nie tylko 
nowe miejsca pracy, ale też wzrost wynagro-
dzeń i innowacyjności. Czeka nas wiele nowych 
wyzwań, ale jesteśmy na nie gotowi.

Pomagamy wybrać lokalizację 
inwestycji, uzyskać pozwolenie 
na budowę, znaleźć kadrę 
pracowniczą. Zapewniamy także 
pomoc w realizacji biznesplanu 
i współpracy z samorządami. 
Po uzyskaniu zezwolenia 
gwarantujemy intensywną 
opiekę poinwestycyjną. 
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W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych 
zmian personalnych. Choć obeszło się bez rewolucji, 
to na kilku ważnych stanowiskach pojawili się nowi 
ludzie. Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania, 

a kto najważniejsze zadania ma już za sobą. 

ZMiaNy PErSONalNE W rEGiONiE

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: archiwum

Bartłomiej oBajtek, 
dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Gdańsku

W 2002 roku ukończył Wydział Leśny, a dwa lata 
później Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
Akademii Rolniczej w Krakowie. Z Lasami Pań-
stwowymi związany jest od szesnastu lat. Karierę 

zawodową rozpoczynał w Nadleśnictwie Myśleni-
ce, gdzie pracował od 2002 do 2006 roku. Zawo-

dowo związany był również z Regionalną Dyrekcją 
Lasów Państwowych w Krakowie. W latach 2007-
2015 pracował na stanowisku starszego specjalisty 
ds. stanu posiadania w Nadleśnictwie Gdańsk. Od 
2016 roku stał na czele Nadleśnictwa Choczewo. 
Na stanowisku dyrektora Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Gdańsku zastąpił Adama 
Kwiatkowskiego, który powyższą funkcję sprawo-

wał od 2015 roku.
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magdalena 
Strzelczyk 

dyrektor Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 

 
Certyfikowany menadżer z ponad 

17-letnim doświadczeniem zawodo-
wym zdobytym m.in. w najlepszych 

międzynarodowych instytucjach 
finansowych w Stanach Zjednoczo-
nych oraz najbardziej innowacyj-

nych firmach w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Posiada bogate do-

świadczenie w zarządzaniu projek-
tami, wsparciu negocjacji i realizacji 
projektów zarówno dla dużych kor-
poracji oraz MŚP iStart-up’ów. Mag-
dalena Strzelczyk posiada również 
wieloletnie doświadczenie w kon-

taktach z agencjami rządowymi oraz 
podmiotami pozarządowymi. 

Ukończyła studia ekonomiczne oraz 
politologiczne w Gdańsku. Obecnie 
doktorantka Szkoły Głównej Han-

dlowej w Kolegium Nauk o Przedsię-
biorstwie. Prywatnie jest zapalonym 

podróżnikiem. 

alicja klimiuk,
p.o. prezesa Energi SA 

W składzie zarządu Energi jest od 1 
marca 2017 roku. Do tej pory spra-
wowała nadzór m.in. nad strategią 
Grupy, zarządzaniem majątkiem 

strategicznym, analizami rynkowymi, 
obszarem badawczo – rozwojowym 
oraz obszarem fuzji i przejęć. W la-

tach 1992 – 1998 jako wiceprezydent 
miasta Suwałki sprawowała nadzór 
nad sprawami z zakresu finansów, 

inwestycji infrastrukturalnych, geo-
dezji, gospodarki przestrzennej oraz 
spółek handlowych z obszaru usług 
komunalnych. W latach 1998 – 2006 
była prezesem i wiceprezesem Suwal-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Dodatkowo pełniła funkcję członka 
rad nadzorczych spółek takich jak: 

Towarowa Giełda Energii S.A., Zespół 
Elektrowni Ostrołęka S.A. oraz Cer-

gia Energetyka Toruńska S.A.  

tomaSz 
HildeBrandt,
kierownik Klubu Plama 

Gdańskiego Archipelagu Kultury

Na stanowisku kierownika Plamy 
Gdańskiego Archipelagu Kultury 

zastąpi Szymona Wróblewskiego. Jest 
absolwentem Wydziałów Prawa Uni-
wersytetu Gdańskiego i University of 
Glasgow oraz słuchaczem Podyplo-

mowych Studiów Menadżerskich dla 
Twórców, Artystów i Animatorów 
Kultury na Wydziale Zarządzania 
Uniwersytetu Warszawskiego, ani-

matorem i menadżerem kultury oraz 
pisarzem. Pracował przy produkcji 
takich wydarzeń jak: koncerty Ky-
lie Minogue czy Ennio Morricone, 
widowiska pt. „Solidarność. Twój 

Anioł wolność ma na imię”, Festiwa-
lu Rock in Wrocław, festiwali: Soli-

darności, All About Freedom, Seven 
Festiwal Węgorzewo czy Gdańsk 

Dźwiga Muzę.
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- NASZ RZąD ZROBi WSZyStKO, żEBy DiALOGU ByłO WięCEJ A PODZiAłóW JAK NAJMNiEJ. 
DLA tEMPA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROZWOJU fiRM WAżNE Są NiE tyLKO UStAWy, 
ALE tEż OtOCZENiE SPOłECZNE – ZAPEWNiAł W GDAńSKU WiCEPREMiER, MiNiStER NAUKi 
i SZKOLNiCtWA WyżSZEGO - JAROSłAW GOWiN PODCZAS GALi EvENiNG PRACODAWCóW POMORZA.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Olga Kharina

PRACODAWCóW POMORZA 2018

Najcenniejszą nagrodę 
gospodarczą „Złoty 
Oxer”, przyznawaną 

za konsekwencję 
i determinację 

w budowaniu firmy, 
otrzymali Danuta i Andrzej 

Przybyło za swoją spółkę 
Browar Amber z Bielkówka. 
Nazwa nagrody nawiązuje 

do  najtrudniejszej do 
pokonania przeszkody 

w zawodach hippicznych.  
Potrafią temu sprostać tylko 

najlepsi jeźdźcy.



   15

laureatów wytypowano w 4 kategoriach 
– w zależności od liczby zatrudnionych. 
Nagrody główne „Pomorski Pracodaw-
ca roku 2017” otrzymały: Sopockie To-
warzystwo Ubezpieczeń ErGO Hestia 
S.a z Sopotu (przedsiębiorstwo zatrud-
niające ponad 250 pracowników), spółka 
izohan z Gdyni (od 51 do 250 zatrudn.), 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 
izobud z Gdańska (10 do 50 prac.) oraz 
spółka Netz z Gdańska (do 9 prac.). Je-
denastu firmom wręczono wyróżnienia. 
Jedną z nagród specjalnych przyznawa-
nych przez Pracodawców Pomorza jest „Pri-
mum Cooperatio” (Nade wszystko współ-

praca) im. prof. Bolesława Mazurkiewicza. 
To wyjątkowa nagroda i wyjątkowy jej pa-
tron. Po raz pierwszy otrzymał ją w roku 
2014 prof. Bolesław Mazurkiewicz z Poli-
techniki Gdańskiej. Kiedy zmarł w paździer-
niku 2017 Kapituła Nagrody jednogłośnie 
podjęła decyzję, że zostanie jej patronem.  
Tegoroczny laureat to prof. andrzej Czy-
żewski, kierujący Katedrą Systemów 
Multimedialnych i specjalnością naukową 
inżynieria dźwięku i obrazu na Wydziale 
Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki 
Politechniki Gdańskiej. 

 
Złoty oXER 

dla fiRmy RodZiNNEJ

Najcenniejszą nagrodę gospodarczą „Zło-
ty Oxer”, przyznawaną za konsekwencję 
i determinację w budowaniu firmy, otrzy-
mali Danuta i andrzej Przybyło za swoją 
spółkę Browar amber z Bielkówka. Nazwa 
nagrody nawiązuje do  najtrudniejszej do 
pokonania przeszkody w zawodach hip-
picznych.  Potrafią temu sprostać tylko 
najlepsi jeźdźcy.  Ta wyjątkowa nagroda 
przyznawana jest osobom, które dzięki 
własnej inicjatywie, uporowi i determinacji, 
zbudowały od podstaw firmę pomimo licz-
nych przeszkód i wyzwań.

NagRoda dla 
międZyNaRodoWEgo 

koNCERNu
 
Nagrodę „Pracodawca 2017 r. Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot” 
otrzymała firma lPP S.a. zatrudniająca po-
nad 25 tys. osób na całym świecie. Wręczyli 
ją Przemysławowi lutkiewiczowi – wice-
prezesowi zarządu – prezydent Gdańska 
Paweł adamowicz, prezydent PP Zbigniew 
Canowiecki i dyrektor Gdańskiego Urzędu 
Pracy roland Budnik. Ewenementem jest, 
że w czasach, gdy inny firmy szukają sno-
bistycznych lokalizacji, lPP od początku 
wybrało siedzibę w dzielnicy uchodzącej za 
zakazaną, czyli na Dolnym Mieście w Gdań-
sku.  Mało tego, rozpoczęło tam budowę 
kolejnych 4 biurowców, czyli chce mieć tam 
swe główne światowe centrum.

zBigniew 
canowiecki, 

prezydent Pracodawców Pomorza.

- Swego czasu, po przemianach 
ustrojowych, my przedsiębiorcy do-

staliśmy wiatru w żagle. Nauczyliśmy 
się działać w warunkach konkurencji 

gospodarczej i przy konieczności 
budowania firm od zera. Różnie nas 
oceniano. Jednak ostatnio zmienia 

się wizerunek pracodawcy i my 
to zauważamy w badaniach opinii 

społecznej. Samo środowisko przy-
swoiło sobie już zasady społecznej 

odpowiedzialności biznesu, kodeksu 
etyki zawodowej i dziś byłby to po-
wód do wstydu, gdyby się okazało, 
że jakaś firma stroni od wspierania 
programów np. senioralnych, ada-
ptacji imigrantów czy wspierania 
ekonomii społecznej. Pracodawcy 

stają się coraz bardziej prospołeczni 
a nie są tylko zagonieni w zdoby-
waniu kolejnych milionów zysku. 
Organizacja Pracodawcy Pomorza 

też to uwzględnia, nagrodzeni i wy-
różnieni zostali najlepsi przedsię-
biorcy działający na Pomorzu ale 

też osoby szczególnie zasłużone dla 
działalności naukowej, biznesowej 

oraz społecznej.



Pomorski 
Pracodawca 
Roku 2017
 
Przedsiębiorstwo 
zatrudniające powyżej
250 pracowników

soPockie   • 
TowarzysTwo   
ubezpieczeń  
erGo HesTia s.a. 

 
Wyróżnieni

inTernaTional PaPer • 
-kwidzyn  Sp. z o.o.
marcoPol  sP. z o.o.• 
omida  s.a. • 

 
Przedsiębiorstwo zatrudniające 
od 51 do 250 pracowników 

izoHan sP. z o.o.• 
 
Wyróżnieni

Femax sP. z o.o. sP.k. • 
seveneT s.a. • 
zakład wytwóRczy  • 
apaRatów elektRycz-
nycH sP. z o.o. 

Przedsiębiorstwo zatrudniające 
od 10 do 50 pracowników 

pRzedSiębioRStwo  • 
pRod.-uSługowe   
izobud sP. z o.o.

 
Wyróżnieni

baccaTe roberT   • 
anTonowicz 
monoliT iT sP. z o.o. • 
TriTum GrouP• 

Przedsiębiorstwo zatrudniające  
do 9 pracowników

neTz sP. z o.o. • 
 
Wyróżnieni:

cadevenT sP. z o.o. • 
dacHy PaTryk bianGa• 

Od lewej: Dyrektor Marcopol Sp. z o.o. katarzyna Janicka, WiceprezeS international 
paper-kWiDzyn Sp. z o.o. aneta MuSkała i prezeS oMiDa S.a. BartłoMieJ Glinka.

Od lewej: prezeS „pracoDaWcóW poMorza” Jerzy JerkieWicz, 
WiceprezeS zarząDu izohan Sp. z o.o. hanna BruSS oraz
prezeS zarząDu olivia BuSineSS centre MacieJ GraBSki.

Od lewej: prezeS zarząDu FeMax Sp. z o.o. Sp.k. krzySztoF 
Dolny, prezeS zarząDu zakłaDu WytWórczeGo aparatóW 
elektrycznych Sp. z o.o. WacłaW MarkoWiak i prezeS 
zarząDu Sevenet S.a. raFał choMicz.

Od lewej: prezeS zarząDu trituM Group Marcin Suchocki, prezeS Monolit it Sp. z o.o. 
toMaSz oStaSzeWSki oraz roBert antonoWicz, Właściciel FirMy Baccate.

prezeS zarząDu 
przeDSięBiorStWa 
proD.-uSłuGoWeGo 
izoBuD Sp. z o.o. anna GórSka.

Od lewej: prezeS „pp” Jerzy JerkieWicz, poDSekretarza Stanu W MiniSterStWie rolnictWa 
i rozWoJu WSi rySzarD zaruDzki, Właściciel FirMy Dachy patryk BianGa, prezeS zarząDu 
caDevent Sp. z o.o. łukaSz ziółkoWSki i Dyrektor taxoMatic Joanna tyczyńSka.

Joanna WSzeBoroWSka, Dyrektor 
perSonalna SopockieGo 
toWarzyStWa uBezpieczeń 
erGo heStia Sa



złoty oxeR
danuTa i andrzej  • 
pRzybyło   
browar amber   
sP. z o.o. sP.k. 

Nagroda „Primum Cooperatio”, czyli 
Nade Wszystko Współpraca, Nagro-
da Specjalna im. Prof. Bolesława 
Mazurkiewicza

ProF. dr Hab.   • 
inż. andRzej czyżewSki 

Wyróżnienie:

ProF. asP, dr Hab.   • 
iwona dzieRżko-bukal
ProF. uG, dr Hab.   • 
RobeRt bęben 

Pracodawca Roku 2017   
Obszaru Metropolitalnego  
Gdańsk-Gdynia-Sopot

lPP s.a. • 

Przedsiębiorca Odpowiedzialny 
i Wrażliwy Społecznie 

Fundacja innowacji  • 
Społecznej

Zwycięzca w kategorii „Firma”

orbis s.a. reGion  • 
północny

Wyróżnieni w kategorii „  
Podmiotów Ekonomii Społecznej”

Fundacja Spółdzielnia  • 
socjalna dalba z Pucka 
gdańSka Spółdzielnia  • 
Socjalna z gdańSka 

Wyróżnien w kategorii „Firma”: 

vivadenTal sP. z o.o.  • 
w gdańSku
zakład utylizacyjny  • 
Sp. z o.o. w gdańSku

Od lewej: założyciel i WSpółWłaściciel FirMy ziaJa ltD zakłaD proDukcJi lekóW zenon ziaJa, prezeS zarząDu BaSe
Group Sp. z o.o. BarBara SerGot-GolęDzinoWSka oraz naGroDzeni Danuta i anDrzeJ przyByło z BroWaru aMBer Sp. z o.o. Sp.k.

Od lewej: proF. aSp Dr haB. iWona Dzierżko-Bukal, prezyDent „pracoDaWcóW poMorza” 
Dr zBiGnieW canoWiecki, WicepreMier rząDu i MiniSter nauki i SzkolnictWa WyżSzeGo JaroSłaW GoWin, 
proF. Dr haB. inż. anDrzeJ czyżeWSki, proF. uG Dr haB. roBert BęBen i proF. Dr haB. inż. eDMunD WittBroDt.

Od lewej: Dyrektor GDańSkieGo urzęDu pracy rolanD BuDnik, 
prezyDent „pp” Dr zBiGnieW canoWiecki i WiceprezeS lpp S.a. 
przeMySłaW lutkieWicz.

SylWia GaDoMSka, Dyrektor reGionu północneGo 
Grupy orBiS S.a. Wraz z prezeSeM FunDacJi innoWacJi 
SpołeczneJ piotreM WróBleWSkiM.

Od lewej: Dyrektor zarząDzaJący „pracoDaWcóW poMorza” toMaSz liMon, Dyrektor FunDacJi vivaDental 
Jolana leśnieWSka, katarzyna SaleWicz z GDańSkieJ SpółDzielni SocJalneJ z GDańSka, prezeS SpółDzielni 
SocJalneJ DalBa z pucka JanuSz GoliSoWicz i prezyDent MiaSta GDańSka paWeł aDaMoWicz.



prezeS zarząDu FeMax Sp. z o.o. Sp.k. 
krzySztoF Dolny prezyDent „pp” Dr zBiGnieW canoWiecki Gość SpecJalny proF. Jerzy Stuhr

prezeS Monolit it Sp. z o.o. toMaSz oStaSzeWSki (po leWeJ) 
i prezeS trituM Group Marcin Suchocki

prezeS oMiDa S.a. BartłoMieJ Glinka

WicepreMier rząDu i MiniSter nauki 
i SzkolnictWa WyżSzeGo JaroSłaW GoWin

proF. Dr haB. inż. eDMunD WittBroDt 
Wraz z Małżonką Danutą



Od lewej: StaroSta WeJheroWSka GaBriela liSiuS 
i StaniSłaWa kierznikoWicz z FirMy el-Mark Sp. z o.o.

MiniSter kaziMierz SMolińSki, Sekretarz Stanu 
W MiniSterStWie inFraStruktury

zenon ziaJa, założyciel i WSpółWłaściciel 
FirMy ziaJa ltD zakłaD proDukcJi lekóW

po praWeJ Stronie zBiGnieW noWak, prezeS zakłaDóW MięSnych noWak

MacieJ GraBSki, prezeS zarząDu 
olivia BuSineSS centre

Od prawej: proF. WoJciech ryBoWSki, 
WiceprezeS international paper-kWiDzyn Sp. z o.o. aneta MuSkała
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ROZMOWA Z ANDRZEJEM PRZyByłO – PREZESEM i tWóRCą BROWARU AMBER 
W BiELKóWKU, ZDOByWCą ZłOtEGO OXERA 2017 – NAJZASZCZytNiEJSZEGO 

LAURU PRZyZNAWANEGO PRZEZ PRACODAWCóW POMORZA.

ROZMAWIA: Anna Kłos  | ZDJĘCIA: Wojtek Rojek 
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musi Pan być bardzo odważnym człowiekiem...
Skąd taki wniosek?

Nie bał się Pan wejść na rynek, który był zalany setkami tysię-
cy hektolitrów piwa produkowanego przez wielkie koncerny. 

Po prostu chciałem się napić swego piwa.

i dlatego wybudował Pan browar? i rozwijacie się już od blisko 
25 lat! Jak doszło do takiego sukcesu? Co trzeba wiedzieć, 
aby go osiągnąć?

Z charakteru jesteśmy z małżonką tradycjonalistami… 

mógłby Pan to rozwinąć?
Tak ja, jak i moja żona Danuta staramy się być ludźmi skrom-
nymi i nie mamy pociągu do luksusu. Od lat wszelkie zyski 
wkładaliśmy w rozwój firmy. Kiedy zaczynaliśmy w 1994 roku 
nasza firma wyglądał zupełnie inaczej niż dziś.

Czy pomysł na własny browar miał związek z coraz bardziej 
widocznym podupadaniem gdańskiego Browaru im. Jana He-
weliusza we Wrzeszczu?

Pomysł na własny browar chodził nam po głowie już kilka 
lat wcześniej. Szukaliśmy informacji i wiedzy odwiedzając 
rodzinne, regionalne browary niemieckie. Jeździliśmy na nie-
liczne wówczas festiwale piwne i targi branżowe. Fakt, roz-
poczęcie warzenia piwa w 1994 roku było dość ryzykowne 

i stanowiło pójście pod prąd. Trendy rynkowe były zupełnie 
inne od tych, które obserwujemy dzisiaj. 

Nie baliście się niepowodzenia? Rywalizacji z międzynarodo-
wym koncernem?

Oczywiście, że się baliśmy. Z drugiej strony jednak od po-
czątku nie nastawialiśmy się na szeroką produkcję. Chodziło 
o to, by Gdańsk i w ogóle całe Pomorze miały swoją lokal-
ną, dobrze rozpoznawalną piwną markę. Firma w założeniu 
miała być rodzinna, wyłącznie z polskim kapitałem. Mocno 
wspierała mnie żona Danuta, co zresztą do dziś się nie zmie-
niło. W firmie pracują też inni członkowie rodziny: syn, córka, 
zięć. Zawsze wspieraliśmy się i to główne źródło sukcesów.

a inne?
Szacunek do klienta i pokora w zdobywaniu wiedzy 
i umiejętności.

W czym to widać?
W dbałości o jakość produktu. Ja to wyniosłem z  rodzin-
nych rolniczych tradycji . Wiem że natury nie da się oszukać 
a rzeczywistości zakłamać. Zaczynamy od starannej dbało-
ści o surowce. Podstawowy składnik to dobra woda, dlatego 
mamy własne ujęcie głębinowe. Słód w dużej części z wła-
snych upraw jęczmienia, własna stacja propagacji  drożdży. 
Chmiel – z polskich upraw.  
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Co się lepiej sprawdza – wierność jednemu 
gatunkowi piwa czy wprowadzanie na rynek 
wciąż nowych produktów?

To skomplikowana sprawa, bo z jednej 
strony nie ma sensu kończyć z produkcją 
marek, które zdobyły rynek wiele lat temu 
i wciąż cieszą się popularnością,  z drugiej 
– chętnie warzymy też nowości. Dziś nasz 
browar to jeden z największych browarów 
niezależnych w Polsce. W stałej ofercie 
jest obecnie 19 marek piwa, w tym flago-
we: Żywe, Koźlak i Pszeniczniak. Do tego, 
w zależności od pory roku, warzymy piwa 
sezonowe, takie jak  amber Czarny Bez, 
czy z serii "Po godzinach".

W jaki sposób powstają nowe marki?
Pracują w firmie - od początku jej istnienia - dwaj piwowarzy: 
Paweł Kozica i roman Kotlewski, ludzie o nadzwyczajnym 
węchu i smaku. Mamy własne laboratorium, w którym nie 
tylko bada się na bieżąco jakość wszystkich surowców i wy-
robów, ale też eksperymentujemy. Nowości najpierw warzy-
my w małych garnkach – o pojemności 5 litrów. Testujemy 
różne składniki, wymieniamy na inne, zmieniamy proporcje, 
dyskutujemy. Czasem eksperyment trwa kilka miesięcy, aż 
otrzymamy zadowalający produkt. lubimy tę część naszej 
pracy najbardziej, bo stwarza pole do pracy twórczej. Myśle-
nie nieraz rozciąga się na czas po pracy, bo umysł człowieka 
jest nieprzewidywalny i nie wiadomo, kiedy pojawi się naj-
lepszy pomysł. 

a jakie piwa uznaje Pan za najciekawsze w serii?
Zacznijmy od obecnej pory, czyli zimy. Numer 12 w serii Po 
Godzinach ma nazwę russian imperial Stout. Jest to piwo 
wyjątkowe pod wieloma względami. Jego uwarzenie poprze-
dzone było bardzo długimi testami. Zależało nam na tym, 
aby piwo, które z gatunku należy do bardzo esencjonalnych 
uczynić (w miarę możliwości)jak najbardziej pijalnym. Udało 

nam się zachować wszystkie cechy tego sty-
lu czyli intensywny aromat kawowy, czeko-

ladowy i palony jednocześnie sprawiając, że 
naszego riS’a pije się przyjemnie. To zdecydo-
wanie coś na zimę.

Na jesień też coś wymyśliliście?
Oczywiście. Nie tak dawno ponownie uwarzyli-
śmy Cherry Milk Stout. To połączenie klasyczne-

go stoutu i z polską tradycją. Nuty karmelu, kawy 
i palonego zboża – to stout, do tego laktoza (czyli 

cukier mleczny) dodawany przy warzeniu a przy le-
żakowaniu – sok z wiśni.

a co Pan poleca na upały?
Złoty jak słońce Saison na Magadagaskar, czyli lekki 

charakter piwa saison (wytwarzanego z 4 rodzajów sło-
du), plus orientalny zapach, na który składa się cała kom-
pozycja: aframon madagaskarski, skórka bergamotki, trawa 
cytrynowa, kolendra i dwa rodzaje chmielu - citra i chinook.

Czujecie się też zobowiązani do przypominania historycz-
nych tradycji browarniczych gdańska?

Jak najbardziej. Wprowadziliśmy w 2011 roku na rynek piwo 
Johannes – jasne, o esencjonalnym smaku, o długim okresie 
leżakowania. Ma kolor bursztynu, produkowane jest ze sło-
du jęczmiennego z dodatkiem  chmielu z lubelskich upraw. 
Była to wspólna inicjatywa – nasza  Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska. Część dochodów ze  sprzedaży tego piwa 
przeznaczyliśmy na zakup eksponatów do tego muzeum, 
w tym portretu gdańskiego kupca Johna Sprota Stoddarta 
wykonanego przez malarza louisa Friedricha Sy z Berlina, 
żyjącego w 19 wieku. Przeżyliśmy też miłą niespodzian-
kę, gdy krótko po tym odwiedził nas potomek Heweliusza 
w prostej linii w 17. pokoleniu – Dieter Dombrowski, pocho-
dzący z Berlina, pracujący wtedy dla radia lichtenstein. 

Co na koniec chciałby Pan przekazać naszym czytelnikom?
Wyczekujcie kolejnych nowości. Już warzymy!

W 1994 roku Państwo Danuta i Andrzej Przybyło podjęli 
decyzję o budowie browaru Amber w Bielkówku. Od 
początku działalności  ideą była kontynuacja bogatej 
tradycji browarniczej Pomorza. Był to czas, kiedy polskie 
browarnictwo niezależne przegrywało konkurencję 
z globalnymi graczami wchodzącymi na polski rynek. 
Browar Amber był jednym z nielicznych browarów, które 
podjęły się trudnego zadania odbudowy tradycji warzenia 
piwa zgodnie z zasadami rzemiosła.  
Pierwsze  sukcesy browaru Amber to koniec lat 
dziewięćdziesiątych i wprowadzenie na rynek piwa Amber 
Red w charakterystycznych małych butelkach. To również 
czas inwestycji w nowoczesną warzelnię piwa i leżakownię.

W kolejnych latach browar  zasłynął z takich piw jak 
Koźlak, Piwo Żywe, Pszeniczniak czy seria Po Godzinach. 
Amber stał się również jednym z nielicznych na świecie 
browarów posiadających certyfikat Slow Food. 
Piwa z Bielkówka cenione są  za granicą i eksportowane 
do Stanów Zjednoczonych, Australii, Brazylii, Meksyku 
i większości krajów europejskich. 
Danuta i Andrzej Przybyło cały czas przykładają bardzo 
dużą rolę do wyjątkowości oferowanych produktów 
odróżniających ich od masowych producentów 
piwa. Browar Amber jest nadal firmą rodzinną ściśle 
związaną z Pomorzem, co jest uwidocznione również 
w organizacji największego festiwalu piwa w Polsce 
północnej  – AMBER FEST, który odbywa się na 
gdańskim Stadionie Energa.

O firmie
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najlePiej 
oceniony 

iNDyWiDUALNy OPiEKUN KLiENtA i PRZEJęCiE WSZyStKiCH CZyNNOśCi ZWiąZANyCH Z PROCESEM 
LiKWiDACJi SZKODy, tO GłóWNE AtUty USłUGi ERGO HEStiA POMOC 24. KLiENCi CORAZ CHętNiEJ 
KORZyStAJą Z KOMPLEKSOWEGO WARiANtU NAPRAWy USZKODZONEGO POJAZDU, A OfEROWANą 
PRZEZ ERGO HEStię USłUGę LiKWiDACJi OCENiAJą NiEMAL DWA RAZy LEPiEJ Niż WyNOSi śREDNiA 

DLA POZOStAłyCH tOWARZyStW UBEZPiECZEń.

Ergo HEstia 
Pomoc 24 

TEKST: Ergo Hestia | ZDJĘCIA: Ergo Hestia 
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Wyniki badania NPS (Net Promoter Score) przeprowadzonego 
na zlecenie ErGO Hestii pod koniec 2017 roku potwierdziły, że 
klienci oceniają ubezpieczycieli przez pryzmat poziomu likwi-
dacji szkody. ErGO Hestię poleciłoby niemal dwa razy więcej 
klientów niż średnio inne towarzystwa.
Oczekiwania klientów firm ubezpieczeniowych rosną z roku na 
rok. Potwierdzają to twarde dane. Dziś klienci ErGO Hestii kil-
kukrotnie częściej, niż robili to jeszcze kilka lat temu, korzystają 
np. z możliwości wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy. 
- klientom coraz częściej zależy na kompleksowej obsłu-
dze. aby sprostać tym wymaganiom ERgo Hestia wpro-
wadziła m.in. usługę ERgo Hestia Pomoc 24 – mówi mar-
cin Seklecki, dyrektor ds. likwidacji Szkód detalicznych 
ERgo Hestii. W ten sposób przejmujemy na siebie możli-
wie jak największą liczbę spraw, którymi dotychczas mu-
siał zajmować się klient w przypadku uszkodzenia pojaz-
du. Rekomendujemy tę usługę klientom, którzy decydują 
się na likwidację szkody w sieci serwisów partnerskich 
ERgo Hestii. Cały proces nadzoruje i rozlicza ubezpieczy-
ciel bez udziału klienta – dodaje marcin Seklecki. 
Z tej usługi ErGO Hestii mogą korzystać zarówno klienci 
indywidualni, jak też zarządzający firmowymi flotami po-
jazdów. W 2017 roku już co trzeci poszkodowany skorzystał 

z takiej rekomendacji i przekazał naszym ekspertom likwi-
dację szkody w całości. Po decyzji klienta najdalej w ciągu 
godziny kontaktuje się z nim dedykowany opiekun zajmujący 
się organizacją naprawy i oprócz rekomendacji serwisu pro-
ponuje dodatkowe wsparcie organizując pojazd zastępczy 
czy usługę holowania. Następnie pracownik serwisu kon-
taktuje się bezpośrednio z klientem i wspólnie uzgadniają 
dogodny termin naprawy oraz zakres wymaganych przez 
klienta usług dodatkowych.
- Rekomendowane przez nas serwisy przechodzą proces 
szczegółowej weryfikacji. muszą zapewniać najwyższą ja-
kość w zakresie obsługi i naprawy samochodu. W ramach 
współpracy na bieżąco monitorujemy proces naprawy, a 
po jego zakończeniu badamy poziom satysfakcji klientów 
z wykonanej usługi. Naszymi partnerami są najwyższej 
klasy warsztaty, w związku z czym gwarantujemy szybką 
i profesjonalną naprawę samochodu, zgodną z technolo-
gią producenta pojazdu przy wykorzystaniu najwyższej 
jakości części zamiennych – zapewnia Marcin Seklecki.
Wariant serwisowy pozwala na naprawę auta bez udziału ubez-
pieczonego. Uszkodzony pojazd wstawiany jest do warszta-
tu, a wszystkie formalności, w tym rozliczenie, załatwiane są 
bezpośrednio pomiędzy warsztatem i towarzystwem. 

Marcin Seklecki, 
Dyrektor DS. likWiDacJi 
SzkóD Detalicznych 
erGo heStii

Klientom coraz częściej 
zależy na kompleksowej 
obsłudze. Aby sprostać tym 
wymaganiom ERGO Hestia 
wprowadziła m.in. usługę 
ERGO Hestia Pomoc 24
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intel i studia MBa realizowane na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej znalazły się w finałowej czwórce kandydatów do nagrody aMBa: MBa 
Employer and Business School Partnership (Partnerstwo Pracodawcy i Programu 
MBa). Do konkursu zgłoszono ponad 100 nominacji z terenu całego świata.

- Współpraca pomiędzy firmą intel a studiami MBa Politechniki Gdańskiej ma na 
celu wykształcenie u pracowników takich cech, jak na przykład umiejętność roz-
wiązywania złożonych problemów. intel i nasz program MBa łączą pracę w bran-
ży iT z edukacją biznesową, skupiając się na kluczowych zdolnościach, jakie 
muszą posiadać współcześni menagerowie – zapewnia dr Barbara Stepnowska, 
dyrektor programu MBa prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG.
MBa Employer and Business School Partnership award to nagroda dla firm cha-
rakteryzujących się strategicznym i aktywnym podejściem do rekrutacji oraz 
rozwoju talentów studentów i absolwentów MBa. Jej laureaci skutecznie współ-
pracują ze szkołami biznesu, aby wypełnić lukę pomiędzy wiedzą teoretyczną 
a praktyką biznesową. Wyróżnienie to oznacza także proaktywne, innowacyjne 
podejście do budowania atrakcyjności studiów MBa, rekrutacji, zarządzania ta-
lentami i planowania sukcesji.

Doceniono 
trójmiejskie 
studia MBA

Trójmiasto zostało nagrodzone 
w konkursie „CEE Shared 
Services and Outsourcing 
awards 2018” w Warszawie

Gala CEE Shared Services and 
Outsourcing awards co roku gro-
madzi przedstawicieli międzyna-
rodowych firm outsourcingowych, 
samorządów, a także specjalistów 
z branży nowoczesnych usług dla 
biznesu (BSS – Business Services 
Sector) z całej Europy Środkowo-
Wschodniej.
W tegorocznym konkursie  wyróż-
niono 25 przedsiębiorstw,  udział 
wzięło 300 najlepszych mene-
dżerów z 67 firm z branży usług 
wspólnych z 23 krajów. Nagroda 
w kategorii „Najbardziej dynamicz-
nie rozwijające się miasto – Polska”, 
podobnie jak w ubiegłym roku, tra-
fiła do aglomeracji Trójmiejskiej.
W roku 2017 udało nam się sfinali-
zować 6 projektów inwestycyjnych 
w sektorze usług dla biznesu, co da 
przeszło 1400 nowych miejsc pracy 
w regionie. W Trójmieście lokują 
swoje centra takie marki jak Swa-
rovski, ricoh czy Marine Harvest – 
mówi Wojciech Tyborowski, dyrek-
tor invest in Pomerania.W sektorze 
nowoczesnych usług dla biznesu 
w Trójmieście pracuje już ponad 
21 tysięcy osób. Co ważne, stale 
rośnie nie tylko liczba miejsc pracy, 
ale także stopień zaawansowania 
usług świadczonych z tutejszych 
centrów.

Nagroda 
za dynamiczny 
rozwój
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Wielka Gala liderów Polskiego 
Biznesu wieńczyła kolejną edycję 
konkursu lider Polskiego Bizne-
su. Podczas części oficjalnej Gali 
wręczono Nominacje i Złote Sta-
tuetki lidera Polskiego Biznesu, 
a laureaci z poprzednich lat, którzy 
utrzymali lub wzmocnili pozycję na 
rynku, otrzymali Diamenty do swo-
ich Statuetek.
Statuetkę lidera Polskiego Biz-
nesu zdobyły obie nominowa-
ne firmy z loży Gdańskiej: DCT 
Gdańsk S.a. Oraz KBr Poland Sp. 
z o.o. Cenne nagrody odebrali ze 
sceny: adam Żołnowski, wicepre-
zes zarządu ds. finansowych DCT 
Gdańsk i adam Ściążko, prezes 
zarządu KBr Poland.
Diamenty do Złotych Statuetek przy-
znano w tym roku dwóm pomorskim 
firmom: Port lotniczy Gdańsk Sp. 
z o.o. (ósmy diament) oraz Trans Po-
lonia S.a. (piąty diament).
laureatami Nagrody Specjalnej 
BCC zostali: Werner Hoyer, prezes 
Europejskiego Banku inwesty-
cyjnego – za wsparcie, w latach 

2012-2016 polskiej gospodarki oraz 
przedsiębiorców kwotą ponad 25 
miliardów euro kredytów, a także 
profesor Norman Davies – za wska-
zywanie Polakom drogowskazów 
na przyszłość badaniem ich histo-
rycznych sukcesów i porażek.
Osoby zaangażowane w działania 
społeczne i wspierające ideę od-
powiedzialności społecznej biz-
nesu nagradzane są w czasie Gali 
Medalem Solidarności Społecznej. 
Medal z rąk ks. bp. Piotra Jarec-
kiego otrzymali: Fundacja Polsat 
– Medal odebrała prezes fundacji 
Krystyna aldridge-Holc; Włodzi-
mierz Chwalba, prezes firmy Me-
tal Union; Władysław Grochowski, 
prezes firmy arche.
Gośćmi przedsiębiorców byli 
m.in. minister rozwoju Jerzy 
Kwieciński i minister finansów 
Teresa Czerwińska.
Z koncertem galowym wystąpiła 
mezzosopranistka Małgorzata Wa-
lewska z towarzyszeniem Orkiestry 
Filharmoników Śląskich z Katowic 
pod batutą Janusza Powolnego.

Liderzy 
POLskiegO 
Biznesu:
• DCT Gdańsk S.A. 
• KBR Poland Sp. z o.o. 

diamenty 
dO złOtyCh 
statuetek:
• Port Lotniczy Gdańsk Sp.z o.o. 
• Trans Polonia S.A.

WyBrAno LiDeróW 
PoLskiego Biznesu

maciej 
doBrzyniecki
kanclerz gdańskiej loży 
Business Centre Club.

BCC przyznaje Złote Statuetki w kon-
kursie „Lider Polskiego Biznesu” od 

roku 1991. Z biegiem lat wyróżnienie to 
zyskało miano najbardziej prestiżowej 

nagrody gospodarczej w Polsce, dlatego 
tym bardziej cieszy nas fakt, iż do gro-
na laureatów dołączyły kolejne firmy 

z regionu pomorskiego. Na wyjątkowe 
podkreślenie zasługuje obecność Werne-
ra Hoyera, prezesa Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego na Gali w Warszawie 
oraz fakt osobistego odebrania nagrody.  

Był to jasny sygnał, wskazujący na 
umacnianie pozycji Banku w Polsce, 
jak również okazja dla prezesów firm 
członkowskich do osobistej rozmo-
wy o potrzebach inwestycyjnych ich 

przedsiębiorstw. 

W iMieniu Dct GDańSk z rąk MiniStra inWeStycJi i rozWoJu 
JerzeGo kWiecińSkieGo złotą Statuetkę liDera polSkieGo BizneSu 2018 
przyJął aDaM żołnoWSki, WiceprezeS zarząDu DS. FinanSoWych.
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Port lotniczy Gdańsk im. lecha Wałęsy należy do 
najdynamiczniej rozwijających się europejskich 
lotnisk regionalnych. Wraz z rozbudową siatki połą-
czeń i wzrostem liczby obsługiwanych pasażerów, 
rozwija się również infrastruktura lotniska. 

rozbudowa 
gdańskiego 
lotniska

- Pirs to kolejny etap 
rozbudowy terminalu, 
tym razem o część 
wylotowo-przylotową. 
Oznacza to, że terminal 
zostanie wydłużony 
na poziomie parteru 
i pierwszego piętra, 

w części swojej szerokości. Hala ogólnodostępna 
pozostanie w swoich dotychczasowych rozmiarach 
- powiedział Tomasz Kloskowski, Prezes Zarządu 
Portu lotniczego Gdańsk im. lecha Wałęsy.
Nowa część terminalu będzie miała długość 180 
metrów oraz szerokość 66 metrów. Dzięki tej inwe-
stycji dotychczasowy budynek Terminalu T2 mają-
cy 53 tysiące metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej (240 metrów długości i 80 szerokości) 
powiększy się o kolejne 16 tysięcy metrów kwadra-
towych powierzchni użytkowej w kierunku Banina.
Pirs posiadał będzie cztery klatki zewnętrzne, któ-
re będą wyposażone w rękawy pasażerskie. Tym 
samym po raz pierwszy na lotnisku wystąpi możli-
wość obsługi za pomocą rękawa samolotu przyla-
tującego/odlatującego z/do strefy Non-Schengen, 
co jest dzisiaj istotne z punktu widzenia jakości 
obsługi samolotów czarterowych, a w przyszło-
ści również samolotów rejsowych. Nowe klatki 
umożliwią obsłużenie ośmiu bramek wylotowych 
(tzw. gate), zlokalizowanych na pierwszym piętrze. 
Pirs także będzie posiadał dwie bramki wylotowe 
przeznaczone dla autobusów poruszających się po 
płytach postojowych.

absolwenci Politechniki Gdańskiej 
mogą liczyć na wysokie zarobki - wy-
nika z badania firmy doradztwa Hr 
Sedlak & Sedlak.

Wynagrodzenia osób z tytułem ma-
gistra wybranych uczelni wyższych 
w Polsce w 2017 roku przeanalizowała 
firma doradztwa Hr Sedlak & Sedlak. 
Jak wynika z jej badań, mediana wyna-
grodzeń całkowitych absolwentów stu-
diów drugiego stopnia na Politechnice 
Gdańskiej wynosiła 6008 zł. Co więcej, 
25% tych osób zarabiało nie mniej niż 
9215 zł, a 25% nie więcej niż 4210 zł.
Badanie przeprowadzono wśród 1260 
absolwentów PG. Wyższa mediana 
występuje tylko wśród absolwentów 
Politechniki Wrocławskiej (6300 zł), 
Politechniki Warszawskiej (7113 zł) 
oraz Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie (8228 zł).

Wysokie zarobki 
absolwentów PG
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PO StRONiE POZytyWóW – SZANSA NA ODPOCZyNEK PRACOWNiKóW HANDLU, PO StRONiE 
NEGAtyWóW – PROGNOZy SPADKU OBROtóW i PRóBy SPRytNEGO OBEJśCiA UStAWy. JUż ZA 

KiLKANAśCiE DNi ZOStANą WPROWADZONE OGRANiCZENiA HANDLU W NiEDZiELE.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: freepik.com
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Już od maraca bieżącego roku handel w niedziele będzie stopnio-
wo ograniczany. Zgodnie z ustawą, którą 30 stycznia br. podpisał 
prezydent andrzej Duda,  począwszy od 11 marca, tylko dwie nie-
dziele w miesiącu będą pracujące. Od początku 2019 roku w han-
dlu będzie można pracować tylko w jedną niedzielę w miesiącu, 
zaś od 1 stycznia 2020 roku zakaz sprzedaży będzie obowiązywał 
we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.
Pomysłodawcą wprowadzenia zakazu handlu w niedziele była 
związkowa "Solidarność", która o swojej inicatywie mówiła już od 
2015 roku. Związkowcy tłumaczyli, że pracownikom handlu nale-
ży się wolny czas do spędzenia z rodziną, argumentowali również, 
że warto się wzorować na krajach zachodnich, gdzie od wielu lat 
obowiązuje ograniczenie. 
Ustawa, która zacznie obowiązywać za kilkanaście dni ma jednak 
niewiele wspólnego z pierwotnym pomysłem związkowców,  rząd 
przygotował bowiem wersję kompromisową, której celem było 
połączenie interesu handlu i związkowców.  Zrezygnowano więc 
z pomysłu zakazu handlu we wszystkie niedziele i wprowadzono 
okres przejściowy, zaproponowana przez związkowców kara wię-
zienia została natomiast zastąpiona wysoką grzywną.

SiECi HaNdloWE Są RaCZEJ PRZECiWNE

Ustawa wywołała wyjątkowo zróżnicowane opinie i komentarze 
ze strony handlowców, przedstawicieli biznesu i ekspertów. Część 
sklepów wyraźnie poparło ograniczenie handlu (m.in. sieć Netto), 
stowarzyszenia skupiające handlowców były raczej przeciwne 
zmianom, jeszcze inne komentarze mówiły o tym, że cel ustawy 
jest szczytny, ale jej rozwiązania są wyjątkowo niedopracowane.
Największa w kraju organizacja skupiająca firmy związane z bran-
żą centrów oraz ulic handlowych – Polska rada Centrów Handlo-
wych jest zdania, że ustawa jest złym rozwiązaniem ze względu 
na liczne, niekorzystne skutki społeczno-ekonomiczne dla przed-
siębiorców, pracodawców, pracowników, konsumentów oraz ze 
względu na wady legislacyjne.
- Pojawiło się rozwiązanie, które spełniało postulaty związków za-
wodowych i nie prowadziło do dezorganizacji pracy handlu w Pol-
sce i które nie ingerowałoby w sposób, w jaki Polacy spędzają 
swój wolny czas w niedzielę. rozwiązaniem proponowanym przez 
branżę handlowo-usługową (reprezentowaną przez Polską radę 
Centrów Handlowych, Forum Polskiego Handlu, Polską Organi-
zację Handlu i Dystrybucji, Polską izbę Handlu, Konfederację le-

wiatan oraz Krajową radę Gastronomii i Cateringu), było zagwa-
rantowanie pracownikom handlu, obligatoryjnych dwóch wolnych 
niedziel w miesiącu dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pra-
cy. implementacja proponowanego rozwiązania wiązała się tylko 
z jedną zmianą w Kodeksie pracy – czytamy w opinii PrCH.
Część ekspertów podkreśla także możliwe ekonomiczne skutki 
wprowadzenia zakazu i prognozuje wyraźne zmniejszego obro-
tów handlu detalicznego w Polsce. 
- Część obrotów w handlu detalicznym może się wprawdzie roz-
łożyć na pozostałe dni tygodnia, jednak w związku ze zjawiskiem 
zakupów kompulsywnych, czyli nieplanowanych, ogólne obroty 
w handlu z pewnością spadną, przynajmniej początkowo. Odczu-
ją to zarówno sklepy odzieżowe, będące kluczowymi najemcami 
centrów handlowych, jak i lokale handlowe prowadzące sprzedaż 
sprzętu elektronicznego i aGD oraz innych produktów, przy za-
kupie których klienci potrzebują czasu na podjęcie decyzji, a tak-
że artykułów nabywanych w ramach zakupów kompulsywnych.
Największe szkody może ponieść branża gastronomiczna w cen-
trach handlowych, ponieważ nie ma ona możliwości przeniesienia 
sprzedaży na inne dni tygodnia – uważa Małgorzata Dziubińska, 
associate Director w dziale Doradztwa i Badań rynkowych firmy 
doradczej Cushman & Wakefield.

uStaWa do oBEJśCia?

Wiele kontrowersji wzbudziły także wyjątki od ograniczenia han-
dlu w niedziele i święta. Parlamentarzyści wprowadzili bowiem aż 
32 takie wyjątki, które dotyczą m.in aptek, lecznic dla zwięrząt, 
piekarni i dworców kolejowych. Część handlowców właśnie na 
podstawie wspomnianych wyjątków planowało obejście ustawy. 
rozszerzenie oferty o elektronikę i ubrania zapowiedziało więc 
część sieci stacji benzynowych, niektóre centra handlowe planują 
stworzyć w swoich murach kasy biletowe i pełnić rolę dworców. 
- Jeżeli w ustawiejest kilka stron wyłączeń, to nie ma się co dzi-
wić, że wszyscy kombinują jak "dopasować się", aby można było 
handlować w niedzielę – komentuje Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawców Pomorza.
W tej sprawie wyjątkowo ostro wypowiedział się szef Solidarności. 
Podczas jednego z programów telewizyjnych zaapelował do han-
dlowców, żeby "ci, którzy starają wytężać swoją energię i umysły, 
żeby obchodzić te przepisy, powinni się skupić na poprawie warun-
ków pracy swoim pracownikom, by dać im konkretne podwyżki".



zBigniew 
canowiecki

Prezydent Pracodawców Pomorza

- W moim przekonaniu Polska jest 
na tym etapie rozwoju, kiedy musimy 
jeszcze ciężko pracować, aby szybciej 

doganiać gospodarczo rozwinięte 
kraje zachodnie. Stąd ograniczenie 

handlu może przynieść ubytek obro-
tów i dochodów firm handlowych. 
Ponadto obecne rozwiązanie wpro-
wadza trochę chaosu. Niektóre  nie-
dziele są bowiem handlowe, z kolei 
w inne sieci handlowe nie pracują. 
Szkoda, że nie przeszła propozycja 
ograniczonej czasowo pracy sieci 

handlowych we wszystkie niedziele 
np. do 14.00. Ustawa zdaniem wielu 

handlowców jest niedopracowa-
na i dziurawa "jak durszlak". Jeżeli 
w ustawiejest kilka stron wyłączeń, 
to nie ma się co dziwić, że wszyscy 
kombinują jak "dopasować się", aby 
można było handlować w niedzielę. 

jolanta 
SzydłowSka

Prezes Zarządu
Pomorskiego Związek 

Pracodawców Lewiatan

- Nie patrzymy optymistycznie na 
ustawę z uwagi na jej jakość, jak i na 

wypływające z niej konsekwencje. 
Nasza Konfederacja wiele wysiłku 

włożyła w to, aby rozważono wpro-
wadzenie na początku rozwiązania 
„dwie niedziele wolne na dwie pra-

cujące”. To się udało. Teraz mam 
nadzieję, że będziemy mogli wyłapać 
wszystkie niepokojące zjawiska w naj-

bliższym czasie i zabiegać o zmiany 
do ustawy. Węgrzy po roku wycofali 

się z zakazu handlu w niedzielę.
Jak będzie u nas? Zobaczymy.

marcin łukaSiewicz,
Dyrektor Galerii Bałtyckiej 

w Gdańsku

- Osoby odwiedzające nas w niedziele 
to kilkanaście procent całego ruchu 
klientów galerii. Jeśli chodzi o fre-

kwencję, niedziele są porównywalne 
z innymi dniami tygodnia, jednak pod 

względem handlowym jest to drugi 
dzień za sobotą. Z dzisiejszej per-

spektywy trudno określić, jaka część 
obrotów generowanych w tym dniu 
przeniesie się na inne dni tygodnia.

natalia Bogdan
Prezes zarządu 

agencji pracy Jobhouse

- Głównym argumentem pomysło-
dawców ustawy było prawo do odpo-

czynku pracowników handlu – aby 
niedziele mogli spędzać z rodziną, 

nie w pracy. Obawiam się jednak, że 
z powodu zakazu handlu w niedziele, 

ilość pracy w soboty, kiedy trzeba 
będzie obsłużyć klientów robiących 

zakupy „na zapas”i przygotować sklep 
do otwarcia w poniedziałek, sprawi, 
że pracownicy będą pracowali inten-
sywniej niż do tej pory, a niedziele, 

zamiast spędzać z bliskimi, poświęcą 
na sen. Może okazać się, że sklepy, 

aby nadrobić straty z niedziel, wydłu-
żą godziny otwarcia sklepów w pozo-
stałe dni. Już teraz wiele sklepów jest 
otwartych do 21:00, a w Warszawie 
nawet do 22:00. Niewykluczone, że 

w dużych miastach galerie handlowe 
będą otwarte nawet do północy.
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Oszczędności 
pod pReSją 

inFlacji

Michał 
Maciejewski, 
Wealth Broker Gerda Broker
Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora 
gdańskiego oddziału Gerda Broker 
– firmy doradczej niepowiązanej 
z żadną grupą kapitałową, co pozwala 
na w pełni obiektywną ocenę potrzeb 
i sytuacji klientów i dobór odpowiednio 
dopasowanych produktów. W obliczu 
spadku atrakcyjności tradycyjnych form 
lokowania kapitału, siłą oferty Gerda 
Broker jest możliwość inwestowania 
w nieruchomości – m.in. condohotele 
i zmodernizowane kamienice oraz w grunty 
o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Michał Maciejewski karierę zawodową 
w branży finansowej rozpoczął w 2002 
roku w GE Money Bank. W 2011 r., 
po przejściu do Open Finance S.A., 
objął stanowisko zastępcy kierownika 
oddziału. Następnie w latach 2013 
– 2015, już jako ekspert ds. klientów 
strategicznych w mBank S.A. zarządzał 
portfelem klientów zamożnych. Od 2016 
r. w Gerda Broker na stanowisku Wealth 
Broker doradza klientom segmentu 
Private Banking w zakresie produktów 
inwestycyjnych, oszczędnościowych oraz 
kredytowych.

Z MiCHAłEM MACiEJEWSKiM ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: Gerda Broker
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Pod koniec ubiegłego roku inflacja mocno 
dała się we znaki posiadaczom oszczęd-
ności. Czy nadal należy się liczyć z jej wy-
sokim poziomem?

- rzeczywiście inflacja przyspieszyła, 
sięgając w listopadzie 2,5 proc. W najbliż-
szych miesiącach powinna być nieco niż-
sza i wynosić około 2 proc., ale już w dru-
gim kwartale może ponownie wzrosnąć 
w okolice 2,5 proc. Według pesymistycz-
nych prognoz w połowie roku może zbli-
żyć się nawet do 3 proc., a średniorocznie 
wynieść 2,4-2,5 proc.

Czy w związku z tym należy się liczyć 
z podwyżką stóp procentowych?

- rada Polityki Pieniężnej jest ostroż-
na w podejściu do zmiany poziomu stóp 
procentowych. W ubiegłym roku był mo-
ment, że część jej przedstawicieli zaczęła 
dostrzegać inflacyjne zagrożenie. Jednak 
ostatnio ich stanowisko jest łagodniejsze. 
Według opinii prezesa NBP, w tym roku 
stopy nie pójdą w górę, a być może pozo-
staną rekordowo niskie nawet do połowy 
2019 r., o ile nie dojdzie do mocniejszych 
zmian warunków.

Co mogłoby skłonić Radę do podwyżki?
- Z wypowiedzi członków rPP wynika, że 
wzrost inflacji nie będzie dla nich wystar-
czającym argumentem za podwyżką, o ile 
nie zbliży się do 3,5 proc., czyli do górnej 
granicy celu inflacyjnego, tym bardziej że 
w tym roku spodziewane jest niższe tempo 
wzrostu gospodarczego. Według prezesa 
adama Glapińskiego, takim czynnikiem 
mógłby być zbyt mocny wzrost płac lub sil-
ne przyspieszenie akcji kredytowej.

Czyli na wyższe odsetki z lokat bankowych 
raczej w tym roku nie ma co liczyć?

- Nie widać, by banki na wzrost inflacji 
reagowały bardziej atrakcyjną ofertą dla 
oszczędzających i raczej się na to nie zde-
cydują, zanim rada nie podwyższy stóp. 
Średnie oprocentowanie lokat to wciąż bar-
dzo niskie 1,5 proc.

gdzie więc szukać lepszych możliwości?
- Wciąż atrakcyjne pozostają nieruchomo-
ści, szczególnie w formie typowo inwesty-
cyjnej, a więc w systemie condo, oferują-
cym zyski rzędu 6-7 proc. i nie wymagają-
cym zaangażowania nabywcy w obsługę 
i zarządzanie taką nieruchomością.

O gerda BrOker
GERDA BROKER specjalizuje się w doradztwie w zakresie identyfikacji optymalnych źródeł 
pozyskania przez przedsiębiorców finansowania, jak również w przygotowaniu formal-
nych aspektów związanych z organizacją kapitału niezbędnego do realizacji celów bizne-
sowych. Obejmuje opieką doradczą małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa i doradza 
im w procesie pozyskiwania dodatkowych środków na realizację celów związanych z 
bieżącą działalnością operacyjną, ale także celów rozwojowych oraz inwestycyjnych. Ger-
da Broker powstała w 2013 roku z inicjatywy twórcy i głównego udziałowca firmy GERDA, 
której Polacy od 28 lat powierzają bezpieczeństwo swojego życia i mienia. Jest firmą nie-
zależną, niepowiązaną z żadną grupą finansową, co pozwala na w pełni obiektywną oce-
nę potrzeb i sytuacji klientów i dobór odpowiednio dopasowanych produktów. W obliczu 
spadku atrakcyjności tradycyjnych form lokowania kapitału, siłą oferty Gerda Broker jest 
również możliwość inwestowania w nieruchomości – m.in. condohotele i zmodernizowa-
ne kamienice oraz w grunty o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Więcej informacji: www.gerdabroker.pl

Rada Polityki 
Pieniężnej jest 
ostrożna w podejściu 
do zmiany poziomu 
stóp procentowych. 
W ubiegłym roku był 
moment, że część 
jej przedstawicieli 
zaczęła dostrzegać 
inflacyjne zagrożenie. 
Jednak ostatnio 
ich stanowisko jest 
łagodniejsze. 
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a wiosną wychodzimy na zewnątrz! Odnawiamy, remontujemy, 
malujemy a także naprawiamy to co uległo zniszczeniu po zimie. 
Zanim jednak sezon remontowy rozpoczniemy pełną parą, warto 
się do niego dobrze przygotować. 
Przygotuj się do sezonu z Flügger farby i rozpocznij akcję renowa-
cję wraz z pierwszymi dniami wiosny. 

Jak odNoWić dom Na ZEWNątRZ? 
faSada to PodStaWa!

Myśląc o remoncie zwykle na myśl przychodzi nam malowanie 
pomieszczeń. Jednak w przypadku domu liczy się nie tylko wnę-

trze ale również to co na zewnątrz. Fasady domów wymagają re-
gularnego odświeżania zarówno ze względów estetycznych jak 
i ochronnych. 
Jeżeli elewacja Twojego domu zaczyna ukazywać niedoskonało-
ści takie jak spękania, wilgotne plamy po opadach deszczu, ślady 
brudu i spalin lub traci kolor a na jej powłoce rozwijają się mchy 
i porosty to znak, że nadszedł czas na renowację. 
Zadbaj o fasadę Twojego domu na długie lata z Flügger farby!
Wybierając farby elewacyjne od Flügger farby masz pewność trwa-
łości kolorów, skandynawskiej jakości, łatwości aplikacji oraz pro-
fesjonalnego doradztwa w doborze odpowiednich produktów do 
Twoich potrzeb.

tylko z Flügger farby!
akcja renowacja, 

DNi StAJą Się CORAZ DłUżSZE, A NAM UDAJE Się ZłAPAć CORAZ WięCEJ PROMiENi SłOńCA. WRAZ 
Z POJAWiAJąCyM Się NAtURALNyM śWiAtłEM ODZySKUJEMy Siły i NABiERAMy WitALNEJ ENERGii. 

tO DOBRy CZAS By PRZyGOtOWAć Się NA WiOSNę! 

TEKST: Flügger farby | ZDJĘCIA: Flügger farby
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akcja renowacja, 
a jeżeli Twoja elewacja chłonie zbyt dużo 
farby? Potrzebujesz gruntowania. Grunty 
zmniejszą chłonność podłoża i poprawiają 
przyczepność powłoki nawierzchniowej. Wy-
bierz grunt w zależności od rodzaju podłoża.  
Rekomendowane produkty:

Flügger Facade Primer – produkt prze-•	
znaczony na tynki, lekki beton, pod 
farby dyspersyjne: akrylowe, olejne, 
silikonowe. 
Flügger Facade Silicate Primer – pro-•	
dukt przeznaczony na tynki wapien-
ne, cegły silikatowe, beton, pod farby 
silikatowe. 

Pamiętaj, że malowanie elewacji należy do-
brze zaplanować. Termin prowadzonych 
prac oszacuj na podstawie długoterminowej 
prognozy pogody. Optymalna temperatura 
malowania farbami fasadowych to od +10 °C 
do +20 °C, a prawidłowy poziom wilgotności 
to 60-70%.

NatuRalNiE CHRoń dREWNo!

Fasada to podstawa ale nie wszystko! Nie 
zapomnij o naturalnej ochronie drewna na 
zewnątrz.
Drewno ma w sobie to coś, co nas przyciąga. 
Prezentuje się dobrze praktycznie w każ-
dym zestawieniu. lubujemy się w drewnie 
wykorzystanym zarówno na przestronnych, 
chłodnych tarasach w stylu skandynawskim 
jak i  w drewnianych meblach ogrodowych, 
altanach i dodatkach stylu rustykalnego. 
a, żebyś mógł się cieszyć drewnem przez 
wiele lat, nadaj mu skandynawskiej trwało-
ści. Zabezpieczając drewno wydłużasz jego 
żywotność i zapewniasz mu maksymalną 
ochronę na lata. Jeżeli chcesz, aby drew-
niany dom, wiata, ogrodzenie czy galanteria 
ogrodowa starzały się prawidłowo, musisz je 
regularnie odnawiać. Ekspozycja słoneczna, 
wiatr i deszcz oraz zmienne warunki pogo-
dowe podczas całego roku, zostawiają ślady 
na drewnie, dlatego w celu zachowania szla-
chetnego wyglądu i struktury drewna pod-
dawaj je regularnej konserwacji i sezonowej 
renowacji. 
Które produkty wybrać do zabezpieczenia 
drewna na zewnątrz? 

Jeżeli malujesz pionowe elementy drew-
niane takie jak altany, płoty, drewniane 
elewacje wypróbuj produkty: 

Flügger Wood Tex 03 – półtranspa-•	
rentana wodna lakierobejca, wnikająca 
głęboko w strukturę drewna i tworząca 
półmatową powłokę. Zabezpiecza za-
równo surowe jak i wymagające reno-
wacji drewno. Produkt dostępny w bo-
gatej gamie kolorystycznej.
Flügger Wood Tex 04 – kryjąca wod-•	
na lakierobejca tworząca półmatową 
powłokę o bardzo dobrym kryciu. Uwy-
datnia strukturę drewna mimo właści-
wości kryjących. Produkt dostępny 
w bogatej gamie kolorystycznej.

Jeżeli natomiast Twój drewniany taras 
wymaga renowacji wypróbuj produkty:

Flügger impredur – wodny olej do •	
drewna tworzący hybroofobową po-
wierzchnię tworzący barierę przed 
wodą. Zachowuje naturalny odcień 
drewna i zabezpiecza jego powierzch-
nię na bardzo długi czas. Produkt w bo-
gatej gamie kolorystycznej. 
Flügger Classic – rozpuszczalnikowy olej •	
do drewna zachowujący jego naturalny 
wygląd i tworzący powierzchnię ochron-
ną przed przedostawaniem się wody 
oraz porastaniem grzybów i glonów. Do-
stępny w kolorach: bezbarwny, teak. 

Jeżeli potrzebujesz pomalować drewnia-
ne okna wypróbuj:

Flügger Window – wodna farba do •	
malowania okien i drzwi tworząca 
elastyczną powłokę, która pracuje ra-
zem z podłożem drewnianym. Produkt 
w bogatej gamie kolorystycznej.

A jeżeli Twoje podłoże jest bardzo 
chłonne?  
Zacznij od gruntowania. Grunty zmniejszą 
chłonność podłoża i poprawiają przyczep-
ność powłoki nawierzchniowej. Wybierz 
grunt w zależności od rodzaju produkty, 
który użyjesz później:

Flügger Wood Tex 01 – wodny olej •	
gruntujący, przeznaczony pod produk-
ty nawierzchniowe wodne.
Flügger 90 Classic  - rozpuszczalni-•	
kowy olej gruntujący, przeznaczony 

pod produkty nawierzchniowe wodne 
i rozpuszczalnikowe. 

Do wiosny przygotujesz się w sklepach 
Flügger farby. Akcja renowacja trwa, już 
od 19 lutego w sieci sklepów Flügger far-
by. Nie zwlekaj a otrzymasz rabat -25%* 
na produkty do fasad i drewna.
Wybierając produkty Flügger farby masz 
pewność najwyższej jakości, trwałości, ła-
twości w użyciu, profesjonalnego doradztwa. 
a co może zaciekawić Ciebie najbardziej: 
produkty na zewnątrz w sklepach Flügger 
farby wybarwisz na tysiące kolorów. 

*produkty objęte promocją są wyszczególnione w regulaminie promocji. regulamin promocji jest dostępny w każdym sklepie Flügger farby. 
akcja promocyjna trwa od 19 lutego do 31 października 2018 roku.
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tRANSPORt, BRANżA BUDOWLANA i SPRZEDAż SAMOCHODóW. 
POMORSKiE fiRMy WłAśNiE Z tAKiCH BRANż ZDOMiNOWAły 
tEGOROCZNą EDyCJę DiAMENtóW MiESięCZNiKA fORBES, 
KtóRE tRAfiAJą WyłąCZNiE DO NAJBARDZiEJ DyNAMiCZNiE 

ROZWiJAJąCyCH Się PRZEDSięBiORStW. 

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Na pierwszym miejscu pomorskiego zestawienia dużych 
firm znalazła się spółka DCT Gdańsk Sa zarządzająca 
największym i najnowocześniejszym terminalem konte-
nerowym w Gdańsku. Zwycięzca pomorskiego rankingu 
znalazł się również na wysokim miejscu zestawienia ogól-
nopolskiego, osiągnął tam miejsce 25. Spółka może się tak-
że pochwalić imponującymi wynikami finansowymi w 2016 
roku, jej sprzedaż wyniosła 338,8 mln złotych, zysk netto 
wyniósł 83,4 mln złotych, terminal osiągnął również wyso-
ką średnią ważoną wzrostu, w wysokości 42,6 procent.
Na drugim miejscu zestawienia znalazł się dealer samo-
chodowy, firma Plichta Sp. z. o.o Spółka Komandytowa 
z Wejherowa, która osiągnęła wyniki podobne do termi-
nalu – 774,5 mln sprzedaży, 14,5 mln zysku netto i średnią 
ważoną wzrostu w wysokości 40,27 procent.
Organizatorzy zestawienia docenili również dynamiczny 
rozwój przedsiębiorstwa spożywczego znanego głównie 
z produkcji mrożonek, spółki iglotex ze Skórcza. Wyniki 
finansowe tej firmy, która znalazła się na trzecim miejscu 
zestawienia to sprzedaż w wysokości 413,6 mln złotych, 
zysk netto w wysokości 41,8 mln i średnia ważona wzro-
stu o wielkości 31,25 procent.

 
dyNamiCZNa BRaNża lotNiCZa

 
Wyniki rankingu firm średnich pokazują natomiast sil-
ną pozycję pomorskich firm budowlanych i przedsię-
biorstw z branży lotniczej.
Na pierwszym miejscu tego zestawienia znalazła się bo-
wiem budowlana firma Wikęd Sp. z o.o Spółka Komandy-
towa z luzina, która zajęła również 14 miejsce na liście 
ogólnopolskiej. Dynamiczny rozwój zanotowała również 
gdyńska spółka DlF (drugie miejsce pomorskiego zesta-
wienia), która zajmuje się m.in. sprzedażą robotów sprzą-
tających. Na trzecim miejscu wspomnianego zestawienia 
firm średnich znalazła się natomiast firma Jeppesen Po-
land Sp. z o.o, które specjalizuje się w zakresie kartografii 
i nawigacji lotniczej i stanowi część grupy Boeing. W przy-
padku tej spółki imponująca jest zarówno sprzedaż - 51,4 
mln złotych, jak i wskaźnik wzrostu – 79,10 procent.

 
SilNa PoZyCJa fiRm BudoWlaNyCH

 
Zestawienie firm małych (od 5 do 50 mln złotych) 
zdominowały firmy z branży budowlanej. Kościerzyń-
ska spółka repiński, która zajmuje się m.in. budow-
nictwem znalazła się na pierwszym miejscu pomor-
skiego zestawienia, dwa miejsce dalej uplasowała się 
natomiast spółka budowlana z Gdańska – lignus. 
Jeszcze inna firma budowlana, która znalazła się na 
wysokim, szóstym miejscu zestawienia to spółka SSC 
Baltic Wind z miejscowości Tuchom w pobliżu Gdyni. 
Organizatorzy zestawienia zauważyli również szybki 
rozwój sopockiej spółki internetowe Centrum Dystrybu-
cji, która zajmuje się handlem wysyłkowym. W tym przy-
padku imponująca jest wysoka średnia ważona stopa 
wzrostu – 68,11 procent.

MieJSce na 
liście

reGionalneJ

MieJSce na liście
oGólnopolSkieJ

nazWa śreDnia Ważona 
WzroStu (proc.)

1. 25 DCT GDAŃSK 42,61

2. 30
PLICHTA SP. Z O.O 

SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA

40,27

3. 46 IGLOTEX SA 31,25

MieJSce na 
liście

reGionalneJ

MieJSce na liście
oGólnopolSkieJ

nazWa śreDnia Ważona 
WzroStu (proc.)

1. 14
WIKĘD SP. Z O.O

SPÓŁKA 
KOMANDYTOWA

88,48

2. 15 DLF SP. Z O.O 85,94

3. 19 JEPPESEN POLAND 
SP. Z O.O

79,1

MieJSce na 
liście

reGionalneJ

MieJSce na liście
oGólnopolSkieJ

nazWa śreDnia Ważona 
WzroStu (proc.)

1. 3 REPIŃSKI SP. Z O.O 187,36

2. 33 SOLDEVELO 
SP. Z O.O

99,54

3. 41 LIGNUS SP. Z O.O 94,32

Wybrani pomorscy laureaci W kategorii 
- przychody poWyżej 250 mln złotych.

Wybrani pomorscy laureaci W kategorii 
- przychody od 50 do 250 mln zł 

Wybrani pomorscy laureaci W kategorii 
- przychody od 5 do 50 mln zł 

Podział
firmy, do których trafiają diamenty 
miesięcznika forbes dzielone są na trzy 
kategorie – firmy duże, powyżej 250 mln 
przychodów, firmy średnie, 50-250 mln 
i firmy małe – 5-50 mln złotych.
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To była konieczna, ale dosyć prosta do zrealizo-
wana przeprowadzka. Biura firmy Honest prze-
niesiono bowiem z terenu składowiska odpadów, 
który firma prowadzi na początku gdańskiej ulicy 
litweskiej do budynku biurowego, który znajduje 
się na końcu tej ulicy. Czemu firma musiała się 
przenieść? 
- Chcieliśmy oddzielić część biurową od części pro-
dukcyjnej. Teren składowiska jest ciągle w użytku 
i panuje tam znaczny ruch, który utrudnia wykony-
wania pracy administracyjnej. inny powód to niski 
standard pomieszczeń biurowych, które były zlokali-
zowane przerobionych kontenerach. W nowej siedzi-
bie mamy możliwość stworzenia  lepszego komfortu 
i standardów pracy dla naszej załogi – tłumaczy Karol 
Kleniewski, właściciel firmy Honest. 
W ramach przeprowadzki w nowe miejsce prze-
niesiono także warsztaty samochodowe i część 
socjalną dla pracowników. 
Przedstawiciele firmy Honest podkreślają również 
konieczność nieustannego rozwoju w swojej branży. 
Taki rozwój wymaga natomiast odpowiadania na 
oczekiwania klientów, którzy chcieliby, żeby możliwie 
wszystkie ich odpady były recyklingowane i trafiały 
na składowiska tylko w ostateczności. 
- Właśnie dlatego będziemy inwestowali we własne 
maszyny, które pozwolą na recykling odpadów. 

Chcemy zacząć od odpadów drzewnych, które bę-
dziemy przerabiali na zrębkę. Później trafi ona na 
przykład do zakładów meblarskich lub energetycz-
nych – tłumaczy właściciel firmy. 
Firma kupiła już sprzęt do przetwarzania odpadów 
drzewnych, taka część działalności ma ruszyć w mar-
cu-kwietniu przyszłego roku. 
- Chcemy zainwestować w urządzenia do produkcji 
rDF, ale aktualna sytuacja związana z odbiorem tego 
paliwa jest dla nas niekorzystna. Obserwujemy więc 
sytuację i ewentualną inwestycję zrealizujemy, gdy 
pojawi się pozytywna koniunktura związana z odbio-
rem tego paliwa – dodaje właściciel firmy. 
innym, ważnym rejonem działalności firmy stały się 
prace rozbiórkowe, które pojawiły się w ramach natu-
ralnego procesu rozwoju.
- Połączyliśmy nasze długoletniedoświadczenie 
związane z odbiorem odpadów z pracami budow-
lanymi wykonywanymi własnym sprzętem. Takie 
połączenie okazało się strzałem w dziesiątkę, i ta 
dziedzina naszej działalności bardzo dynamicznie 
się rozwija. Wielu klientów wybiera właśnie nas, 
ponieważ oferujemy kompleksową usługę we wła-
snym zakresie Zajmujemy się więc wyburzaniem 
a powstałe odpady zagospodarowujemy z poszano-
waniem wszelkich praw przepisów środowiskowych 
– dodaje Karol Kleniewski.

Przeprowadzka do nowego biurowca i ambitne plany rozszerzenia oferty 
o usługi o ekologicznym charakterze. Oto najnowsze informacje z gdańskiej 
firmy Honest zajmującej się szeroko pojętą gospodarką odpadami.

Honest
NoWa sIedZIBa 
I	NoWA	oFErtA

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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rekord ostatnich lat padł w przewozach 
pasażerskich. Wynik blisko 304 mln 
przewiezionych pasażerów jest najlep-
szy od 15 lat. rok 2017 był wyjątkowy 
również w przewozach towarowych. 
Masa przewiezionych towarów jest naj-
wyższa w ciągu ostatnich 6 lat, zbliżając 
się do wyniku z 2011 r.

W minionym roku przewoźnicy pasa-
żerscy wykonali pracę eksploatacyjną 
na poziomie 162,3 mln pociągokilome-
trów. W porównaniu z 2016 r. wartość ta 
wzrosła o 1,4 % co oznacza, że pociągi 
przewoźników pasażerskich przejechały 
o ok. 2,3 mln km więcej. 
- rosnąca liczba pasażerów to niewąt-
pliwy dowód, że Polacy chętnie wracają 
na kolej. Oferta coraz lepiej odpowiada 
potrzebom podróżnych. Wygodne, nowe 
lub zmodernizowane pociągi, krótsze 
czasy przejazdu, odpowiednie ułożenie 
rozkładu oraz nowe, przyjaźniejsze 
dworce – to zachęca do podróżowania – 

podsumowuje ignacy Góra, prezes Urzę-
du Transportu Kolejowego.
Według UTK na wyniki przewozowe nie 
wpłynęły istotnie modernizacje linii kole-
jowych. W drugiej połowie 2017 r. na wie-
lu odcinkach rozpoczęły się inwestycje. 
W pewnym stopniu zakłóciły one wzrost 
ruchu pasażerskiego. Niektóre remonty 
wymagają całkowitego zamknięcia linii, 
np. z Warszawy Zachodniej do Grodziska 
Mazowieckiego. Prowadzone są również 
gruntowne modernizacje głównych cią-
gów komunikacyjnych jak w przypadku 
odcinka linii kolejowej E20 Poznań – 
Warszawa,. Jednak mimo tych zamknięć 
rok 2017 okazał się dużo lepszy od 2016.
rok 2017 był wyjątkowy także w przewo-
zach towarowych. Zanotowano wzrost 
zarówno w masie towarów, jak i w pracy 
przewozowej czy eksploatacyjnej. Śred-
nia odległość przewozu jednej tony po-
została na zbliżonym poziomie do roku 
ubiegłego  i wyniosła 228, 5 km.

rekordowy 
rok dla kolei

4,4% - tyle w grudniu ub.r. wyniosła według 
Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce. To 
o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. 
W Unii Europejskiej stopa bezrobocia w li-
stopadzie wynosiła 7,3%. W strefie euro osią-
gnęła wartość 8,7%.
W grudniu ub.r. stopa bezrobocia w 28 kra-
jach Unii Europejskiej wyniosła 7,3%, czyli 
tyle samo jak przed miesiącem  i o 0,9 pkt. 
proc. mniej niż przed rokiem.
 Polska znalazła się wśród 6 krajów o najniż-
szej stopie bezrobocia, ze wskaźnikiem na 
poziomie 4,4%. W stosunku do listopada stopa 
bezrobocia spadła o 0,1%. Natomiast w po-
równaniu do grudnia 2016 roku jest mniejsza 
o 1,1 pkt. proc. (wynosiła wtedy 5,5 proc.). 
Zgodnie z szacunkami Eurostatu, liczba osób 
bezrobotnych w Polsce, w grudniu ubiegłego 
roku wynosiła 763 tys. wobec 779 tys. miesiąc 
wcześniej. W 2016 roku było to 941 tys. osób.
Co ważne – widoczny jest również spadek 
bezrobocia wśród kobiet. Według danych 
Eurostatu w grudniu 2017 roku stopa bez-
robocia wśród pań wyniosła 4,5%. Oznacza 
to, że w stosunku do listopada 2017 r. spadła 
o 0,1 pkt. proc. W porównaniu 
do grudnia 2016 r. spadek 
wyniósł 1 pkt. Proc. Najniż-
szą stopę bezrobocia we 
wszystkich krajach UE 
odnotowano w Czechach 
(2,3%), Niemczech oraz na 
Malcie (3,6%). Najwyższą 
natomiast zaobserwo-
wano w Grecji (20,7% 
-  dane za paździer-
nik), oraz w Hiszpanii 
(16,4%).

Wyjątkowo	
niskie	bezrobocie

Zwiększenie dostępności mieszkań na ryn-
ku to główne założenie programu Miesz-
kanie Plus. Za koordynację działań w tym 
obszarze odpowiada nowo powołana rada 
Mieszkalnictwa, na czele której stanął pre-
mier Mateusz Morawiecki. 

Powstała Rada 
Mieszkalnictwa

Pierwsze posiedzenie rady miało miejsce 
pod koniec stycznia 2018 roku.Zadaniem 
rady Mieszkalnictwa jest wypracowanie 
rekomendacji zmian legislacyjnych służą-
cych zwiększeniu liczby dostępnych na 
rynku mieszkań. Kluczowe cele to przyśpie-
szenie procedur administracyjnych, odblo-
kowanie podaży gruntów pod inwestycje 
mieszkaniowe oraz racjonalizacja przepisów 
budowlanych pod kątem obniżenia kosztów 
realizacji inwestycji. Niezbędna jest również 
wspieranie mieszkalnictwa w taki sposób, 
aby pomoc państwa docierała do osób naj-
bardziej potrzebujących.

– Oczekuję, że poprzez wypracowywanie me-
chanizmów współpracy organów administra-
cji rządowej oraz podległych im i nadzoro-
wanych przez nie jednostek, możliwa będzie 
szybka realizacja programu Mieszkanie Plus 
– stwierdził przewodniczący rady Mieszkal-
nictwa, premier Mateusz Morawiecki. 
Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-
biurową prac rady Mieszkalnictwa za-
pewniać będzie Kancelaria Prezesa rady 
Ministrów (KPrM). W KPrM powstanie 
również osobny departament, który odpo-
wiadać będzie za realizację polityki miesz-
kaniowej rady Ministrów.
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Dokument, zanim mógł trafić na sesję 
rady Miasta, był opracowywany, kon-
sultowany i poprawiany przez dwa lata. 
Musiał uwzględniać sprzeczne interesy 
– estetów, którzy chcieli podkreślić urodę 
miasta i środowisk zainteresowanych ist-
nieniem reklam, które są  potrzebne, aby 
mogli zyskiwać korzyści gospodarcze. 
Dzięki  gdańskiej uchwale krajobrazowej 
reklam w mieście ma być mniej, a te, które 
zostaną, będą bardziej estetyczne. 
- Najważniejszą korzyścią jest ład w prze-
strzeni publicznej, który osiągniemy 
poprzez uporządkowanie nośników rekla-
mowych, ochronę wartościowych elewacji 
budynków, usunięcie „potykaczy“ zawę-
żających chodniki, wprowadzenie zaka-

zu umieszczania banerów na płotach, 
a reklam wielkoformatowych nie bliżej 
niż 50 m od skrzyżowań, dopuszczenie 
ekranów świetlnych jedynie na obiektach 
sportowych -  mówił podczas konferencji 
prasowej wiceprezydent Piotr Grzelak.
Miasto podzielone zostanie na osiem stref 
o różnych zasadach lokalizowania reklam. 
- Najbardziej restrykcyjne przepisy do-
tyczą obszaru Głównego Miasta, Wisło-
ujścia, Pola Bitwy Westerplatte i Stoczni 
Cesarskiej, czyli tzw. „Strefy S0“, ale tak-
że „Strefy SZ“, czyli zieleni i plaż. - infor-
mował Michał Szymański z Gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni.
Anna Kłos

Gdańsk 
cyWiLizuje 
rekLAMy

Rada Miasta Gdańska chce podjąć uchwałę krajobrazową, 
która ma uładzić miasto. Tym razem akcja porządkowa ma 
odbywać się nie w poziomie a w pionie. Od lat mieszkańcy 
naszego pięknego grodu oraz turyści narzekali, że 
w śródmieściu zamiast pięknych zabytkowych budowli 
widzą zlepek wątpliwej urody płaszczyzn reklam.  

oD leWeJ: 
piotr BoraWSki 
– przeWoDniczący 
kluBu raDnych po, 
WiceprezyDent 
piotr Grzelak, 
Michał SzyMańSki 
z GzDiz.

fot. anna Kłos

PKP intercity podejmuje współpracę 
z Narodowym Centrum Badań i roz-
woju dotyczącą stworzenia innowacyj-
nych pociągów. 
agencja wykonawcza Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i PKP intercity 
podpisali list intencyjny o wspólnej re-
alizacji projektów w ramach rządowego 
programu luxtorpeda 2.0. Po stronie 
PKP intercity to element strategii tabo-
rowej, w ramach której spółka zainwe-
stuje 7 mld zł w komfort pasażerów.
Program luxtorpeda 2.0, którego 
celem jest stworzenie innowacyjnych 
pojazdów szynowych, jest jednym z fla-
gowych projektów służących realizacji 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
rozwoju (SOr), przyjętej w 2017 roku 
przez radę Ministrów.
- Cieszę się, że PKP intercity planuje 
włączyć się we flagowy projekt służący 
realizacji SOr. Decyzja o współpracy 
jest podyktowana potrzebami i wyma-
ganiami, jakie stawiają pasażerowie 
przed nowoczesnymi przewoźnikami. 
Współpraca z Narodowym Centrum 
Badań i rozwoju ma zapewnić prze-
woźnikowi nowoczesny tabor. Jestem 
pewien, że dzięki temu Polacy jeszcze 
chętniej będą korzystać z transportu 
kolejowego – zapewnił minister infra-
struktury andrzej adamczyk.
W wyniku prac badawczo-rozwojowych 
prowadzonych przez różnych wyko-
nawców, opracowany zostanie inno-
wacyjny tabor kolejowy, stanowiący 
odpowiedź na potrzeby PKP iC. Plano-
wane jest opracowanie nowoczesnej 
lokomotywy elektrycznej,  elektryczne-
go zespoły trakcyjne (EZT) oraz skła-
du typu push-pull. Pojazdy mają być 
przystosowane do prędkości 160 - 250 
km/h. Na ten cel planuje przeznaczyć 
docelowo około 3,7 mld.

Innowacyjna 
przyszłość	
polskich	kolei	
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W Zakładzie Nowych Budów Stoczni remontowej Nauta odbyło się wo-
dowanie częściowo wyposażonego trawlera pelagicznego. Jednostka do 
połowu ryb jest przeznaczona dla odbiorcy z Szetlandów. SErENE to to 
trawler służący do połowów pelagicznych. Jednostka jest jednym z więk-
szych statków rybackich budowanych obecnie w stoczni Nauta. SErENE 
ma 82 m długości i ponad 17 m szerokości, a jego zanurzenie wynosi 5,9 m. 
Statek powstał w Gdańsku na zamówienie stałego klienta Nauty – duńskiej 
firmy Karstensens Skibsvaerft aS, a finalnym operatorem jednostki będzie 
szetlandzki armator Serene Fishing Company ltd. Statek będzie łowił na 
Oceanie atlantyckim. Budowa statków do połowu ryb stanowi jedną ze spe-
cjalności Zakładu Nowych Budów Stoczni remontowej Nauta. W ubiegłym 
roku stocznia zwodowała pięć statków, a na ten rok ma w planie wodowanie 
siedmiu jednostek. Oprócz statków rybackich w portfolio Nauty są także 
jednostki naukowo-badawcze i statki obsługowe dla sektora offshore. 
W ostatnim czasie Stocznia pozyskała także ważny kontrakt na budowę 
w pełni wyposażonego statku wywiadowczego dla Szwedzkiej Marynarki 
Wojennej oraz na budowę okrętu ratowniczego dla Marynarki Wojennej rP.

Wodowanie 
trawlera 
pelagicznego

Port Gdynia  w 2017 roku  przełado-
wał rekordowe 21,2 mln ton ładun-
ków – jest to prawie o  9 procent 
więcej niż w roku 2016. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje  wzrost, o pra-
wie 40 procent, przeładunku  paliw 
płynnych. W  związku z zaobserwo-
wanymi bardzo dobrymi wynikami 
przeładunkowymi Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.a. już w 2017 roku  
podjął decyzję o wdrożeniu pro-
gramu inwestycyjnego mającego 
na celu  przygotowanie Portu do 
obsługi zwiększonej ilości ropy i pro-
duktów ropopochodnych. Portowe 
inwestycje obejmują  Stanowisko 
Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP), 
które umiejscowione jest  przy falo-
chronie. aktualnie SPPP wyposażo-
ny jest w jeden nowy nalewak, przy 
czym na etapie inwestycji przewi-
dziano możliwość rozbudowy stano-
wiska o drugi równoległy.  Zlecono 
już dostawę i montaż drugiego nale-

waka na SPPP  wraz z fundamentem 
i instalacjami przynależnymi oraz 
dokumentacją techniczną - inwesty-
cja zostanie zakończona w połowie 
2019 roku. Przebudowana  zostanie 
także  stała  instalacja gaśnicza 
wraz z wymianą istniejących działek 
gaśniczych  oraz wymianą instalacji 
zasilania i sterowania. 
-inwestycja ta, choć kosztowna, jest 
niezbędna ze względu na znaczne 
wyeksploatowanie przeszło 40 let-
nich urządzeń gaśniczych – podkre-
ślają władze portu.

Inwestycja 
w Porcie Gdynia

W Stoczni remontowej Nauta jest już pierwszy ma-
sowiec PŻM – m/v Karpaty, na którym zostanie za-
instalowany system oczyszczania wód balastowych. 
W kolejnych tygodniach w stoczni spodziewany jest 
następny masowiec z tej samej serii – m/v Sudety. Na 
zlecenie Polskiej Żeglugi Morskiej Stocznia remon-
towa Nauta zrealizuje kontrakt na remonty klasowe 
masowców serii Karpaty połączonych z montażem 
instalacji do uzdatniania wód balastowych. Pierwsza 
jednostka – masowiec m/v Karpaty – pojawiła się 
w stoczni pod koniec stycznia.Kolejny statek – m/v 
Sudety spodziewany jest w stoczni w lutym.
Oprócz montażu systemów oczyszczania wód ba-
lastowych na statkach wykonane zostaną remonty 
w zakresie odnowienia klasy, które będą obejmowały: 
standardowe prace maszynowe, rurarskie, konser-
wacyjno-malarskie i prace stalowe. Masowce z serii 
Karpaty określa się jako Kamsarmaxy, czyli najwięk-
sze jednostki, jakie mogą wpłynąć do portu Kamsar 
w Gwinei. Każdy ze statków ma prawie 229 m długo-
ści i ponad 32 m szerokości, a ich zdolność ładunkowa 
wynosi ponad 82 000 t.

Masowce w Naucie
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Wodowanie 
trawlera 
pelagicznego

Gdańska stocznia Sunreef yachts zapowiedzia-
ła dwie premiery, które pokaże podczas targów 
Dubai international Boat Show 2018.

Podczas targów, które rozpoczną się pod koniec 
lutego stocznia ogłosi światową premierę swo-
jego najnowszego modelu – 40 Open Sunreef 
Power. Ten dynamiczny day cruiser, zadebiutuje 
oficjalnie podczas targów Dubai international 

Boat Show 2018 i dostępny będzie przez cały 
czas trwania imprezy przy stanowisku MD-50.
Podczas targów DiBS 2018 zaprezentowany 
zostanie również katamaran Sunreef Supreme 
68 Power athena. Ten wyjątkowy jacht oferu-
jący się ponad 300m² przestrzeni mieszkalnej, 
obszerny flybridge oraz innowacyjny garaż 
rufowy, po raz pierwszy odwiedzi Zjednoczone 
Emiraty arabskie.

Dwie 
premiery 
gdańskiej 
stoczni

fot. Sunreef yachts

Delegacja Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.a. uczestniczyła w odby-
wającym się w Paryżu seminarium 
zorganizowanym przez Polską izbę 
Handlowo-Przemysłową.
Ta poświęcona tematyce branży 
morskiej inicjatywa stanowiła 
znakomitą możliwość  nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych, 
w tym dyskusji z potencjalny-
mi inwestorami  oraz promocji 
oferty podmiotów na arenie 
międzynarodowej.
- Cieszymy się, że podczas pary-
skiego seminarium mogliśmy przed-
stawić ofertę Portu Gdynia oraz 
podkreślić dokonania, znaczenie 
oraz potencjał spółki zgromadzo-
nym podczas seminarium przed-
stawicielom francuskiego biznesu. 
Ufam, że wspólne działania miasta 

i Portu Gdynia przyciągną nowych 
strategicznych inwestorów, którzy 
wzmocnią  potencjał ekonomiczny 
Pomorza. Dla Portu Gdynia jest to 
szczególnie istotne ze względu na 
plany rozwojowe spółki jak np. pro-
jekt inwestycyjny Port Zewnętrzny. 
Stąd, nasze wspólne uczestnictwo 
w seminarium to bezpośrednia in-
westycja w przyszłość Portu Gdynia 
i samego miasta – podkreślił adam 
Meller, prezes Zarządu Morskiego 
Portu Gdynia S.a. p. adam Meller.
Uczestnikami seminarium byli 
przedstawiciele środowisk bezpo-
średnio zaangażowanych w inwe-
stycje w porty morskie zarówno od 
strony konstrukcyjnej, wykonawczej 
i finansowej oraz operatorzy logi-
styczni w tym agencji morskich.

Stocznia remontowa Nauta podpisała dwa kontrakty 
na budowę częściowo wyposażonych statków do po-
łowu ryb. Obie jednostki zostaną zbudowane na zamó-
wienie duńskiego klienta – Karstensens Skibsvaerft 
aS.  Zakontraktowane jednostki to trawlery pelagiczne 
TOrlaND (B-447) i TOr-ÖN (B-448). Oba statki 
będą miały po 49,95 m długości i 13,2 m szerokości. 
Finalnym odbiorcą trawlerów będzie szwedzki armator 
– firma TOrÖNlaND. Statki będą operowały głównie 
na Bałtyku i Morzu Północnym, łowiąc gatunki takie 
jak makrele, śledzie i szproty. Stocznia Nauta współ-
pracuje z Karstensens Skibsvaerft aS od momentu 
uruchomienia Zakładu Nowych Budów w Gdańsku. 
Dotychczas klient zamówił 19 statków, z których 13 
zostało już zwodowanych. Kolejne zamówienia od sta-
łego klienta są najlepszym dowodem potwierdzającym 
wysoką jakość pracy Stoczni Nauta. Nowy kontrakt 
oznacza, że  w portfelu zamówień Zakładu Nowych 
Budów znajduje się obecnie 12 statków, w tym dwie 
jednostki budowane pod klucz.

Nowe	statki	w	portfelu	
zamówień	Nauty Port Gdynia 

w Paryżu
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peRły 
kaszub 

Rozdane!
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Słabości 
zamieniliśmy 
na aTuTy
Z LESZKiEM WASZKiEWiCZEM, StAROStą BytOWSKiM ROZMAWiA GRZEGORZ BRySZEWSKi.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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mija pół roku od sierpniowej nawałnicy, jak 
wygląda dzisiaj sytuacja na terenach dotknię-
tych klęską żywiołową?

- To był bardzo pracowity czas. Dzięki zaan-
gażowaniu różnych służb i instytucji z terenu 
powiatu oraz wysiłkowi mieszkańców szybko 
uporaliśmy się z usunięciem największych 
zagrożeń, udrożniliśmy dojazdy do gospo-
darstw, przywrócono także dostawy prądu 
i wody. Sprawnie przebiegła akcja szacowania 
szkód i wypłat zasiłków. Teraz trwa uprzątanie 
drewna ze zniszczonych lasów. Ze względu na 
ogrom szkód potrwa ono jeszcze długi czas. 
Nie wszyscy odbudowali jeszcze swoje domo-
stwa. Poza tym każdego dnia dziesiątki cięż-
kich samochodów ciężarowych załadowanych 
drewnem niszczy nasze drogi.

Zadowolenie miesza się więc z troską 
o przyszłość?

- Jestem dumny z postawy mieszkańców na-
szego powiatu i podziwiam ogrom wykonanej 
przez nich pracy. Dziękuję też za pomoc, jaka 
płynęła z całego kraju. Wiem też ile pracy nas 
jeszcze czeka, aby wszystko uprzątnąć. Prze-
raża mnie ilość środków finansowych, które 
będziemy musieli jeszcze wydać na naprawę 
szkód związanych z nawałnicą. O powrocie do 
normy będziemy mogli mówić za kilka lat. Na-
sze położenie, z dala od aglomeracji, sprawiło, 
że nauczyliśmy się radzić sobie w trudnych 
sytuacjach, wierzę więc, że i tym razem nam 
się uda. Na szczęście są inne gałęzie lokal-
nej gospodarki, które nie ucierpiały w trakcie 
nawałnicy.

- Jak więc wygląda sytuacja ekonomiczna by-
towskich firm?

- Nasze słabości zamieniliśmy na atuty. Z bra-
ku zewnętrznego kapitału drobni rzemieślnicy 
przez lata, krok po kroku, rozwijali swoje firmy 
i dzisiaj zatrudniają po kilkuset pracowników 
silnie związanych ze swoim miejscem pracy. 
Drutex - jeden z największych producentów 
okien w Europie to również rodzimy biznes. 
Jesteśmy zagłębiem firm z branży metalowej, 
produkuje się u nas maszyny rolnicze i budow-
lane, części do pociągów dużych prędkości czy 
precyzyjne części do maszyn wtryskowych. 
Produkty takich firm jak Polmor, FCPK, Wire-
land, Kołaszewski, Bagramet, Talex, Dabew, 
Stakom czy Wirax znane są w całej Europie. 
Zamykając drzwi na klucz patentowy można 
być niemal pewnym, że wyprodukowała go 
bytowska Spółdzielnia inwalidów „Metal”. Na-
sze walory przyrodnicze – czyste wody i lasy 
wykorzystujemy nie tylko do rozwoju turysty-

ki. Expro, Karo, Paula i Łąccy to znaczący eks-
porterzy galanterii drewnianej, podłóg, klejo-
nek i sklejki. W hodowli pstrąga należymy do 
europejskiej czołówki.

Czy firmy nie narzekają na brak rąk do pracy?
- Nie jesteśmy wolni od ogólnopolskich bo-
lączek, ale staramy się temu zaradzić. Nasz 
Powiatowy Urząd Pracy ma jedne z lepszych 
w województwie wyniki w aktywizacji osób 
bezrobotnych. Ziemia Bytowska od zawsze 
szczyciła się wielokulturowością, dobrze więc 
się u nas czują pracownicy zza wschodniej za-
granicy. Jako Starostwo dbamy jednak przede 
wszystkim o jakość szkolnictwa zawodowe-
go. Współpracujemy z firmami i organizacja-
mi pracodawców i tak dobieramy kierunki 
kształcenia, aby absolwenci bez problemu 
znajdowali pracę w firmach naszego powiatu. 
Przy pomocy środków UE budujemy właśnie 
nowoczesne, świetnie wyposażone Centrum 
Edukacji Zawodowej, które służyć będzie mło-
dzieży i tym pracownikom, którzy będą chcieli 
zdobywać nowe kompetencje. Nasi uczniowie 
już w trakcie nauki przechodzą dodatkowe 
kursy i zdobywają uprawnienia zawodowe, 
tak by zaraz po szkole być wartościowym 
pracownikiem.

- Co utrudnia jeszcze bardziej dynamiczny 
rozwój powiatu?

Bolączką jest nasze skomunikowanie z cen-
tralną Polską i Europą Zachodnią. Zabiega-
my o remont drogi wojewódzkiej w kierunku 
Słupska i mocno wspieramy apele o budowę 
drogi ekspresowej S6 do Szczecina. Jest to 
niezmiernie ważne dla naszych firm ekspor-
tujących znaczną część swoich produktów. 
Ważny jest też dojazd do autostrady a1. Cie-
szymy się, że w ubiegłym roku zakończył się 
remont drogi krajowej nr 20 do Trójmiasta. Do 
pełni szczęścia brakuje nam jeszcze połącze-
nia kolejowego z Gdańskiem, ale jestem opty-
mistą i wierzę, że i ten temat znajdzie wkrótce 
szczęśliwe zakończenie.
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Portal „Łączy Nas Pasja” opublikował 
sportowy ranking miast polskich. 
W czołówce  klasyfikacji znalazła się 
Gdynia.  
W rankingu uwzględniono sporty 
cieszące się dużą popularnością takie 
jak, piłka nożna czy siatkówka i te 
mniej widowiskowe, np. tenis stołowy. 
Pod uwagę brane były: popularność 
dyscypliny, regularność rozgrywek, 
czy też profesjonalizm zawodników.  
- Ex aequo środkowy i najniższy sto-
pień podium dla Gdyni i Wrocławia. 
Vistal po raz kolejny na przestrzeni 
kilku ostatnich lat sięgnął po mistrzo-
stwo Polski, a piłkę ręczną w mieście 
wspomaga też beniaminek Super-
ligi, Spójnia. Koszykówka już nie na 
najwyższym poziomie krajowym jak 
przed laty, ale wciąż trzyma się moc-
no. Piłkarze arki sięgnęli po Puchar 
Polski, a w Ekstraklasie także radzą 
sobie bardzo dobrze. Także jajowata 
piłka od rugby i futbolu amerykań-
skiego ma w Gdyni swoich zwolen-
ników — uzasadniają dziennikarze 
portalu „Łączy nas pasja”. 
Na pierwszym miejscu w rankingu 
znalazł się Kraków. Wśród najbardziej 
usportowionych miast pojawił się 
również Gdańsk, który uplasował się 
na piątej pozycji.

Gdynia	
na podium

Większa i jeszcze bardziej funkcjonalna niż pierwotnie zakładano będzie 
pływalnia olimpijska w Gdyni. Nową przestrzeń zaplanowano między inny-
mi w części sportowej obiektu. 
- Odwiedziliśmy wszystkie 50-metrowe pływalnie w kraju, łącznie z łódz-
ką, oddaną do użytku w ubiegłym roku - zapewnia Marek Łucyk, dyrektor 
Gdyńskiego Centrum Sportu. - Dyskutowaliśmy z przedstawicielami klubów 
sportowych, związku oraz ministerstwa. W trakcie przygotowywania doku-
mentacji projektowej pojawiło się bardzo dużo wniosków i pomysłów. Wiele 
z nich postanowiliśmy zastosować.
W porównaniu do wstępnych założeń zwiększono powierzchnię zabudowy. 
Każda wolna przestrzeń zostanie optymalnie wykorzystana. Pod ziemią po-
wstanie parking nie jedno, a dwupoziomowy. Zjazd do hali garażowej będzie 
usytuowany od strony ulicy Sportowej, z uwagi na zamykanie ul. Olimpijskiej 
przy okazji meczów, odbywających się na Stadionie Miejskim.

Pływalnia ma 
być imponująca

Gdynia rozstrzygnęła konkurs na koncepcję 
zagospodarowania 3-hektarowego terenu przy 
al. Piłsudskiego. Za opracowanie projektu Parku 
Centralnego ma odpowiadać firma arch Deco. 
Pierwsze informacje o planach powstania nowej, 
zielonej przestrzeni, przeznaczonej na cele re-
kreacji i wypoczynku pomiędzy ulicami Święto-
jańską a legionów pojawiły się w maju 2017 roku. 
W czerwcu zaproszono mieszkańców do konsulta-

Taki będzie 
Park Centralny

cji wizji Parku Centralnego. Docelowa koncepcja, 
która wygrała konkurs, ogłoszony przez agencję 
rozwoju Gdyni, uwzględniła większość uwag 
i propozycji zgłoszonych przez mieszkańców.  
– Gdynia potrzebuje przestrzeni ogólnodostęp-
nej, estetycznej i funkcjonalnej zarazem  - mówi 
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Na 
pierwszy rzut oka przedstawiona koncepcja speł-
nia te zamierzenia w stu procentach i wkompo-
nowuje się w naszą wizję rozwoju miasta.
Szacowany koszt całej inwestycji będzie 
znany po wykonaniu projektu, ale dziś ocenia 
się go na około 35 mln zł. Park powinien być 
gotowy do końca 2020 roku.
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Razem na RzeCz 
zrównoważaneGo 
rozWoju
Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców 
- to główne założenie Porozumienia ws. Partnerstwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, które gmina Kosakowo podpisała 
ze spółką Polska Grupa Energetyczna Energia Ciepła oraz 
Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej. 

W ramach współpracy zagwarantowane 
zostało korzystanie z ekologicznego i kon-
kurencyjnego cenowo ciepła sieciowego 
produkowanego przez gdyńską elektro-
ciepłownię Polskiej Grupy Energetycznej 
Energia Ciepła, a dostarczanego przez 
OPEC. Partnerzy Porozumienia zadeklaro-
wali wspólne działania na rzecz likwidacji 
niskiej emisji, wspieranie ekologii i efek-
tywności energetycznej - zgodnie ze spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu.
- Podpisanie porozumienia z gminą Kosa-
kowo i OPEC to dla nas kolejny ważny krok 
we współpracy z samorządami – zapewnia 
Elżbieta Kowalewska, dyrektor generalny 
Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła 
w Gdańsku. - W 2014 roku zawarliśmy po-
dobne, trójstronne partnerstwo z Gdynią, 
dzięki czemu dzisiaj lepiej rozumiemy po-
trzeby samorządów i lokalnych społecz-
ności. Przez ten czas nabraliśmy doświad-
czenia i dzisiaj, podpisując porozumienie 
z gminą Kosakowo, wpisujemy się w reali-
zację Strategii Ciepłownictwa Grupy PGE.
Strony uznają, że wyznacznikiem efektyw-
ności energetycznej jest przede wszystkim 
niższa emisja zanieczyszczeń. Produkcja 
ciepła w procesie wysokosprawnej koge-
neracji i dostarczanie go mieszkańcom 
systemem scentralizowanym jest opty-
malnym rozwiązaniem. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: PGE Energia Ciepła S.A.

jerzy włudzik,
wójt gminy Kosakowo

Myślę, że jest to dobry krok 
w kierunku stworzenia możliwości 
podłączenia się zarówno obiektów 
mieszkalnych, jak i przemysłowych 

do sieci ciepłowniczej południowych 
rejonów gminy, tj. ulicy  

Płk. Dąbka, ul. Kościuszki i nowo 
wybudowanej ul. Derdowskiego. 

Docelowo prawdopodobnie obejmie 
to obszar powyżej 100 ha. Tereny te 

mają już opracowane lub są w trakcie 
opracowania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
Podpisując Porozumienie, chcemy 
promować politykę ochrony środo-
wiska, czyli korzystania z ekologicz-
nie czystych źródeł energii, ograni-

czając w ten sposób zjawisko smogu.

wojciecH 
dąBrowSki,

prezes zarządu 
PGE Energia Ciepła

Zawarte Porozumienie jest przykła-
dem realizacji Strategii Ciepłownic-
twa Grupy PGE, poprzez którą PGE 
chce być liderem zmian środowisko-
wych w sektorze. Razem z partnera-
mi Porozumienia będziemy mogli 
zapewnić nie tylko bezpieczeństwo 
energetyczne na lokalnym pozio-

mie, ale także w optymalny sposób 
wspierać walkę o jak najwyższą jakość 
powietrza. To już piąte takie Porozu-
mienie podpisane przez naszą spółkę.

januSz różalSki, 
prezes zarządu spółki OPEC

 
- Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej to firma, która narodziła się na Po-
morzu. Od 57 lat rozwijamy się w harmonii 
z najbliższym otoczeniem i z poszanowa-
niem środowiska naturalnego. Podpisane 
Porozumienie stanowi kontynuację naszej 
strategii zrównoważonego rozwoju i daje 
realną możliwość mieszkańcom gminy 
Kosakowo, aby mogli korzystać z nowo-

czesnego i bezpiecznego ciepła. Jako przed-
siębiorstwo komunalne i lokalne mamy 

codzienny, bezpośredni wpływ na jakość 
życia mieszkańców naszego regionu.
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Całoroczne stoki narciarskie z powodzeniem funkcjonują w różnych częściach 
kraju. Jest szansa, że podobny obiekt powstanie w Gdańsku. 
Specjaliści z Gdańskiej agencji rozwoju Gospodarczego zarekomendowali dla 
niego dwie lokalizacje: przy planowanym Centrum Czasu Wolnego w Brętowie, 
u zbiegu ulic Słowackiego i Potokowej oraz, także planowanym, Narodowym 
Centrum Sportów Motorowych w rejonie ul. Starogardzkiej, w dzielnicy Orunia-
Św. Wojciech-lipce. Jeśli miasto znajdzie źródło finansowania zewnętrznego, 
uzyska niezbędne pozwolenia, po czym przygotowana zostanie dokumentacja 
projektowa, a następnie dojdzie do realizacji inwestycji, to niewykluczone, 
że pierwsi narciarze z gdańskiego stoku zjechaliby za 6,7 lat. Obecnie, chcąc 
pozjeżdżać na nartach w Trójmieście, mieszkańcy i turyści mogą skorzystać 
jedynie z oferty Sopotu. W całym województwie pomorskim funkcjonuje siedem 
sezonowych stoków. Mają one od 260 do 600 metrów długości.

Będzie stok 
narciarski?

Profesorowie Cezary Obracht-Prądzyński 
i Michał Woźniak zostali laureatami tego-
rocznych heweliuszy, Nagrody Naukowej 
Miasta Gdańska. Tym samym dołączyli do 
grona 45 wybitnych badaczy dotychczas 
wyróżnionych tą nagrodą. 
- Wdzięczni jesteśmy Wam za wyznacza-
nie kierunków rozwoju oraz uczestnictwo 
w szerokim spektrum życia miasta i regionu 
– mówił podczas uroczystości odznacze-
nia naukowców Piotr Kowalczuk, zastępca 
prezydenta Gdańska. - Od wieków patrono-
wanie naukowcom i artystom znajduje się 
w kodzie naszego miasta. Dumni jesteśmy, 

że w świecie pomieszanych pojęć, deza-
wuowania osiągnięć i wiedzy naukowej, 
deptania autorytetów, możemy liczyć na 
Wasz rozsądny głos. Tak dynamiczny rozwój 
Pomorza możliwy jest, dzięki ogromnemu 
naukowemu zaangażowaniu środowisk na-
szych uczelni.
Prof. Cezary Obracht-Prondzyński otrzymał 
nagrodę w kategorii nauk humanistycznych 
i społecznych. Prof. Michał Woźniak uhono-
rowany został w kategorii nauk przyrodni-
czych i ścisłych. Obaj nagrodzeni otrzymali 
dyplomy, pamiątkowe statuetki i nagrody 
pieniężne w wysokości 16 tys. zł.

Heweliusze 
przyznane

ruszyło Gdańskie Centrum Kontaktu. 
Miejska infolinia pomoże rozwiązać 
problem, kontaktując mieszkańca z 
odpowiednim wydziałem w urzędzie lub 
innymi służbami w mieście.
- Gdańskie Centrum Kontaktu jest reali-
zacją jednej z rekomendacji pierwszego 
panelu obywatelskiego: utworzenia 
sprawnie działającego miejskiego call-
center – mówi Tomasz Filipowicz, kie-
rownik i koordynator projektu Gdańskie-
go Centrum Kontaktu. – idea jest prosta: 
ułatwić naszym mieszkańcom kontakt 
z miastem, udostępnić jedno miejsce, 
gdzie będą mogli w pełni zasięgnąć 
informacji i zgłosić ważne problemy. 
Gdańsk tym samym dołączył do grona 
miast, posiadających swoją infolinię.
Obecnie do dyspozycji mieszkańców 
jest całodobowy numer, obsługiwany 
do tej pory przez Dyżurnego inżyniera 
Miasta: 58 52 44 500 oraz kontakt inter-
netowy poprzez aplikację Mapa Porząd-
ku Miasta Gdańska. Do tego dołączyła 
również forma kontaktu poprzez adres 
e-mail: gck@gdansk.gda.pl.

nowa jakość 
w Gdańsku
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lekkoatletka angelika Cichocka i rug-
bista Piotr Zeszutek zostali laureatami 
Sopockiej Gali Sportu. Wybitnych so-
pockich sportowców odznaczono pod 
koniec stycznia. 
Tytuł Sportsmenki roku otrzymała 
lekkoatletka angelika Cichocka z So-
pockiego Klubu lekkoatletycznego. 
Sportowcem roku został Piotr Zeszu-
tek, rugbista Ogniwa Sopot. Młodzieżo-

Sportowcy 
uhonorowani

we Sportsmenki roku 2017 to: Helena 
Schwarz, Emilia Kusy i Paulina ligarska. 
Mateusz Plichta i Łukasz Kolenda 
podzielili się tytułem Młodzieżowego 
Sportowca roku. 
Tytuł Trener roku przypadł ex aequo 
Karolowi Czyżowi z sopockiego Ogniwa 
i Marcinowi Klozińskiemu (Trefl Sopot). 
Werdyktem kapituły Sopockiej Gali 
Sportu Drużyną roku została ekipa 

MKS Ogniwa Sopot. Za Sportową im-
prezą roku 2017 uznano Mistrzostwa 
Świata Katamaranów a-class zorgani-
zowane przez UKS Navigo. 
W kategorii rekreacyjna impreza 
roku zwyciężyły zawody pływackie 
Memoriał andrzeja Pawińskiego zor-
ganizowane przez MOSir Sopot. Tytuł 
Mecenasa Sportu przypadł Portowi 
lotniczemu Gdańsk.

W Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim 
odbyło się spotkanie robocze partnerów przygoto-
wujących wspólny wniosek aplikacyjny do Progra-
mu Współpracy Transgranicznej Polska - rosja. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
Gmin: Nowy Dwór Gdański, Cedry Wielkie, 
Ostaszewo, Nowy Staw oraz miasta Swietłyj. 
Wspólne aplikowanie o środki z tego Programu 
jest możliwe, dzięki temu, iż 28 grudnia 2017 r. 
rada Ministrów przyjęła Program Polska-rosja 
2014-2020. Następnego dnia Minister Jerzy 
Kwieciński podpisał w imieniu rządu trójstron-
ne Porozumienie Finansowe dot. realizacji 
Programu, które zostało uprzednio zaakcepto-

wane przez Federację rosyjską oraz Komisję 
Europejską. Tym samym Program Polska-rosja 
2014-2020 został oficjalnie zatwierdzony do 
realizacji. Wniosek partnerski czterech pol-
skich samorządów oraz partnera rosyjskiego 
zakłada rozwój transgranicznej oferty tury-
stycznej Żuław i Swietłego poprzez wzrost 
znaczenia dziedzictwa historycznego. Na 
terenie Gminy Cedry Wielkie planowana jest 
w ramach projektu budowa ścieżki rowerowej 
od miejscowości Giemlice poprzez Długie Pole 
do Cedrów Wielkich. 
Projekt ten jest komplementarny do realizowa-
nego przez Marszałka Województwa Pomor-
skiego Programu Wiślana Trasa rowerowa.

Wspólny 
wniosek 
aplikacyjny

fo
t. 

U
G

 C
ed

ry
 W

ie
lk

ie



 54    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Wielomilionowa 
inwesTycja 

zakończona

PiERWSZy EtAP BUDOWy WęZłA DROGOWEGO W śMiECHOWiE (tZW. WęZEł ZRyW) JESt 
JUż ZAKOńCZONy, NOWy UKłAD DROGOWy ZOStAł OfiCJALNiE ODDANy DO UżytKU.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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To była największa i najdroższa inwestycja drogowa w mieście 
- kierowcy od niedawna mogą korzystać z nowego rozwiązania 
drogowego. Węzeł w Śmiechowie to jednak nie tylko nowa dro-
ga – powstał tu także ogromny zbiornik retencyjny, rondo, ścieżki 
rowerowe, chodniki, nowoczesne oświetlenie oraz wszystkie in-
stalacje podziemne. Przedstawiciele władz miasta podkreślają, że 
zakończenie tej inwestycji ma ogromne znaczenie dla miasta. 
Jak podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent miasta, budowa 
bezkolizyjnych węzłów drogowych od wielu lat była sprawą nie-
zwykle istotną zarówno dla mieszkańców, jak i turystów odwie-
dzających Wejherowo. Po długich przygotowaniach rozpoczęto 
jednocześnie budowę dwóch takich węzłów – w Śmiechowie 
i śródmieściu miasta. Procedury były skomplikowane, ponieważ 
przed budową układu drogowego konieczne było wykupienie czę-
ści gruntów przez miasto a następnie wymiana wszystkich instala-
cji podziemnych, co wykonywano wspólnie z gdyńskim Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, Energą i PGNiG.
Pierwszy etap budowy węzła był najważniejszą i najbardziej 
kosztowną inwestycją w mieście. Całość kosztowała ponad 27 

mln zł. Uroczyste otwarcie odbyło się w czwartek, 15 lutego. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz miasta, wykonawcy, 
wejherowscy radni i wielu innych zaproszonych gości. Podnie-
siono symboliczne szlabany i udostępniono węzeł oddano do 
użytku – co istotne, na 4 miesiące przed planowanym termi-
nem. Mieszkańcy Śmiechowa zyskali więc łatwiejszy dojazd 
do domów, nowy układ drogowy przyczyni się do zmniejszenia 
korków i usprawnienia ruchu w Wejherowie. Dodatkowo zbudo-
wany układ drogowy otworzył nowe możliwości dla inwestorów, 
zostały bowiem skomunikowane tereny, do których do tej pory 
dojazd był utrudniony. Teraz będą tu mogły powstać obiekty 
handlowe, usługowe i rzemieślnicze. Prawdopodobnie w przy-
szłości wybudowane będą tu także budynki mieszkalne. 
Przedstawiciele władz miasta zadbali też o zieleń przy no-
wym układzie drogowym. Do realizacji inwestycji konieczne 
było wycięcie znajdujących się tam drzew, teraz nasadzono 
tam ponad 200 nowych. 
Kolejnym etapem inwestycji będzie budowa tunelu. Powstanie 
on najpóźniej do 2022 roku.

Beata 
rutkiewicz,

 zastępca prezydenta Wejherowa:

- W ramach tego etapu wybudowaliśmy 3 
km jezdni, 5 km chodników, 2 km ścieżek 

rowerowych, 5 zatok autobusowych, 3 
ronda, wszystkie sieci podziemne (kana-
lizację, wodociąg, deszczówkę, gazociąg, 

sieć ciepłowniczą) oraz nowoczesne 
i energooszczędne oświetlenie. Cały teren 
zyskał zatem nową infrastrukturę. Ta in-
westycja oznacza bezpieczne poruszanie 
się nie tylko dla kierowców, ale i rowerzy-
stów oraz pieszych. Przed nami kolejne 
etapy. Terminy realizacji są już ustalone. 
Porozumienie z PKP prezydent miasta 

zawarł już w lipcu ub. roku, najpóźniej do 
2022 roku musi powstać wiadukt kolejo-
wy, gdyż jest to związane z rozliczeniem 

dofinansowania unijnego.Warto dodać, iż 
w okolicy węzła Zryw jeszcze w tym roku 

powstanie plac zabaw, a odc. ul. Gryfa 
Pomorskiego zyska nowe płyty drogowe.

krzySztof 
HildeBrandt, 
prezydent Wejherowa:

- To wydarzenie historyczne, ponieważ 
budowa węzłów bezkolizyjnych była 

dla miasta niezmiernie ważna. Przygo-
towywaliśmy się od tego od wielu lat. 

Przystąpiliśmy jednocześnie do budowy 
dwóch węzłów, co jest dla nas ogromnym 
wysiłkiem. Dziś otwieramy zakończony I 
etap budowy nowego układu drogowego 

(z włączeniem do drogi krajowej nr 6) 
w północnej części miasta. Kosztowało 
to niemal 28 mln zł, co czyni z niego 
najdroższy odcinek etapów, który jest 

realizowany. Tym samym cały układ dro-
gowy w północnej części Śmiechowa jest 
zakończony. Przed nami kolejne etapy: 
tunel pod DK6, tunel pod torami (w ra-

mach porozumienia będzie to realizować 
PKP), węzeł integracyjny oraz połączenie 

ulicy Sikorskiego z DK6. Każdy z tych 
etapów będzie mniej kosztowny od tego, 

który właśnie zakończyliśmy. 
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Rolnicza 
pRospeRity 

w kaLiningradzie
WłADZE ROSyJSKiE OD DAWNA SUGERUJą iNWEStOROM ZAGRANiCZNyM AtRAKCyJNOść 
iNWEStOWANiA W OBWODZiE KALiNiNGRADZKiM. OStAtNiO NAJWięCEJ ZACHęt (tAKżE WOBEC 
KAPitAłU ZAGRANiCZNEGO) DOtyCZy ROLNiCtWA. tO JAKBy ODPOWiEDź NA SANKCJE WOBEC 

iMPORtU żyWNOśCi Z ZACHODU. 

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com
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Puste dotąd pola zostały w dużej części, wreszcie 
obsiane. Większość „rolników” to jednak wielcy 
właściciele (choćby były mer Moskwy, Jurij Łuż-
kow, który zajmuje się głównie uprawą gryki).Wła-
dze obwodu zaś chwalą się, że jeszcze 15 lat temu 
80% żywności było do Obwodu importowane. 
Obecnie jest odwrotnie – tylko około 20% żywno-
ści to import. reszta powstaje lokalnie. 
rosyjskie rolnictwo było w fatalnym stanie po 
upadku socjalizmu. Od tamtej pory nikt się rolni-
kami nie zajmował. Bo taniej było zawsze kupić 
żywność z zagranicy. Sprzyjały takiej polityce wy-
sokie ceny eksportowanych przez rosję surowców 
energetycznych. W rosji nie ma jednorodnej poli-
tyki wsparcia dla rolnictwa. Możliwe są subsydia 
czy też tanie kredyty, ale tylko na zasadzie indy-
widualnej decyzji administracyjnej. Subsydiowane 
przez państwo kredyty są oprocentowane na 5 – 
6% - przy średniej 12-13%. Przy czym otrzymanie 
takiego kredytu to zawsze kwestia oceny urzędni-
czej.  To rodzi sytuacje korupcjogenne.
Elementem zatrzymującym dalszy rozwój rolnic-
twa w regionie jest fatalny stan melioracji. ani rol-
nicy, ani też władze regionalne nie mają tak wiel-
kich środków, by rozpocząć na dużą skalę roboty 
melioracyjne. Wszystkie bowiem praktycznie od-
wodnienia niemieckie zostały zniszczone, a nowe 
nie powstały. Ten problem dotyczy około 40% 
ziem uprawnych w całym obwodzie. 
lekiem na tę sytuację miałyby być inwestycje za-
graniczne. Przykłady inwestycji (także z Polski) są 
chętnie pokazywane w mediach. Są też w Obwodzie 
inwestorzy, w sektor rolniczy, z Niemiec oraz Holan-
dii. Te inwestycje są widoczne, mimo oficjalnego za-
kazu sprzedawania ziemi uprawnej cudzoziemcom. 
Ponadto promowane jest branie ziemi w kilkulet-
nie dzierżawy. Tu zasady (przynajmniej formalnie) 
są identyczne tak dla rosjan jak i cudzoziemców. 

Ostatnio 5000 hektarów wydzierżawiła niemiecka 
firma rolna. Kilkudziesięciohektarowy sad powsta-
je także (z Polakiem jako wspólnikiem) nieopodal 
Bagrationowska. Przy czym rosyjskie władze zde-
cydowanie promują, w działalności rolnej, spółki 
z udziałem kapitału zagranicznego, ale zarejestro-
wane w rosji. Tak by każdy rolnik był objęty forma-
mi prawnymi państwa rosyjskiego. Jednocześnie 
spółki akcyjne, gdzie głównym właścicielem jest 
cudzoziemiec, są raczej omijane przy rozdziale ja-
kiejkolwiek pomocy finansowej. 
Stosunek rosyjskich czynowników do przedstawi-
cieli zagranicznego kapitału jest zawsze wypad-
kową stosunków międzynarodowych pomiędzy 
krajem pochodzenia inwestora, a jednocześnie 
ciągłą chęcią tegoż urzędnika do korupcyjnego 
szantażu. Jeśli więc stosunki Moskwy z Warszawą 
są złe to i konkretny urzędnik czuje przyzwolenie 
do łupienia danej polskiej firmy. 
Konkludując można stwierdzić, że Obwód Kali-
ningradzki ciągle funkcjonuje na nieustalonych 
właściwie zasadach. Z jednej strony władze cen-
tralne chciałyby jak najwięcej centralizmu, ale na 
taką politykę nie ma pieniędzy w centralnym bu-
dżecie. Wyjściem byłoby danie większej swobody 
ekonomicznej, ale to znów grozi jakąś formą se-
paratyzmu. Powtarzane są choćby ostatnio hasła 
o potrzebie oddzielnego od reszty rosji, systemu 
podatkowego. To też separatyzm, ale jakoś nikt 
nie przyjmuje tego w sposób dosłowny. Przy czym 
sytuacja ekonomiczna obwodu jest de facto kon-
sekwencją sytuacji ekonomicznej całej rosji. im 
lepsza prosperity gospodarcza kraju tym mniej 
swobód w regionie. Obecnie rosja przeżywa kło-
poty gospodarcze, a więc i swoboda inwestowa-
nia oraz działalności gospodarczej w Obwodzie 
jest większa. No więc może warto skorzystać 
z okazji dopóki sytuacja się nie zmieni.
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NiECO MNiEJSZA LiCZBA MiESZKAń ODDANyCH DO UżytKOWANiA W StyCZNiU NiE 
OZNACZA, żE BRANżA BUDOWLANA ROZPOCZyNA ZWiJANiE iNtERESóW. WRęCZ 
PRZECiWNiE – BRANżA MiESZKANiOWA MA Się BARDZO DOBRZE i W tyM ROKU 

ZREALiZOWANyCH ZOStANiE WiELE NOWyCH iNWEStyCJi. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

naDMotłaWie, roByG

naDMotłaWie, roByG

naDMotłaWie, roByG

naDMotłaWie, roByG
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W ostatnich 12 miesiącach rozpoczęto 
w Polsce budowę 208,7 tys. mieszkań, 
o 17,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Po-
dobnie wygląda dynamika pozwoleń na 
budowę, których liczba wzrosła o 18,5 
proc., do wartości 256,5 tys.
rynek ma się dobrze, sprzyjają mu ni-
skie stopy procentowe, niskie bezrobo-
cie i rosnące płace. Warto też zwrócić 
uwagę na stabilizację cen (wzrosty są 
kilkuprocentowe) i zróżnicowanie źró-
deł finansowania zakupów (gotówka vs 
kredyt hipoteczny) – to zasadnicze róż-
nice jeśli chodzi o porównanie do okresu 
2006-2008, czyli boomu kredytowo-
mieszkaniowego. aktualna sytuacja jest 
inna, obserwując otoczenie rynku moż-
na o nim mówić jako o stabilnym. 
a jak sytuacja wygląda na Pomorzu? 
Patrząc na plany deweloperwów można 
powiedzieć, że znakomicie. W tym roku 
zostanie ukończonych wiele inwestycji, 
rozpoczną się też całkowicie nowe.

naDMotłaWie, roByG

Grano reSiDence, Dekpol

Grano reSiDence, Dekpol

Grano reSiDence, Dekpol

WakacyJne MieSzkania poWStaną W GDańSku Brzeźnie, nDi DevelopMent
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arkadiuSz 
zalaSzewSki,
kierownik ds. inwestycji 

NDI Development:

- W roku 2018 spółki z grupy holdingowej 
NDI Development Sp. z o.o. rozpoczną 

realizacje kilku nowych inwestycji miesz-
kaniowych w topowych lokalizacjach 

w Trójmieście i w Warszawie. 
W Trójmieście planowane są realizacje 

m.in.: luksusowego, kameralnego aparta-
mentowca położonego w Dolnym Sopo-
cie – obok Parku Północnego oraz waka-
cyjnych mieszkań w Gdańsku Brzeźnie, 

sąsiadujących bezpośrednio z plażą. Kolej-
na, bardzo atrakcyjna realizacja, która jest 
obecnie w fazie projektowania znajduje 

się w obrębie historycznego Śródmieścia 
Gdańska, w sąsiedztwie Motławy. 

W Warszawie natomiast Spółka planuje 
budowę luksusowej kamienicy w ścisłym 
Centrum – obok rondo gen. Charles’a de 
Gaulle’a. W kamienicy powstaną aparta-

menty, lokale usługowe, a na najwyższych 
kondygnacjach mieszkania.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane 
osoby do kontaktu z naszymi biurami 

sprzedaży w Sopocie i Warszawie.

SeBaStian 
Barandziak, 

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

- Ten rok będzie dla nas kolejnym bardzo 
intensywnym okresem. Wystartowaliśmy 
już z realizacją prestiżowej inwestycji na 
gdańskiej Wyspie Spichrzów powstającej 
w obrębie ulic Pszennej, Chmielnej i Żyt-

niej. W ramach projektu Grano Residence 
powstanie łącznie ok. 300 apartamentów 

mieszkalnych oraz lokali usługowych, 
w tym pokoi hotelowych sprzedawanych 
w systemie condo. W tym samym mieście 

rozpoczęliśmy również budowę osiedla 
Foresta na terenie dzielnicy Morena gdzie 
dostarczymy 157 komfortowych mieszkań 

w ramach pięciu kameralnych budyn-
ków. Z kolei w Tczewie wprowadziliśmy 
do oferty 12 domów jednorodzinnych. 
W przygotowaniu mamy jednocześnie 

kolejne projekty deweloperskie w Gdań-
sku oraz planujemy ekspansję w innych 
rejonach kraju. W tym zakresie przygo-

towujemy się do rozpoczęcia w tym roku 
dużej inwestycji w Warszawie oraz chce-
my wejść z naszą ofertą również do Wro-
cławia. W efekcie zakładamy utrzymanie 

wysokiego tempa sprzedaży mieszkań 
w bieżącym roku.

anna 
wojciecHowSka, 

dyrektor sprzedaży i marketingu 
w gdańskim oddziale ROBYG:

- W 2018 roku Grupa Deweloperska 
ROBYG zamierza zarówno wprowadzić 
do sprzedaży nowe etapy w  inwestycjach 
takich jak Stacja Nowy Gdańsk, Zajezd-
nia Wrzeszcz, Nadmotławie czy Nowa 

Letnica, jak również rozpocząć sprzedaż 
nowych osiedli.  

Będziemy nadal pracowali nad tym aby 
każdy klient znalazł w ROBYG ofertę dla 
siebie. Oferujemy bowiem zróżnicowane 
lokalizacje, wysoki standard  i przystępne 

ceny już od 4900 zł/m2. 
W 2017 roku ROBYG oferta firmy została 

wzbogacona o prestiżową inwestycję – 
Nadmotławie Apartments. Ten luksusowy, 
położony nad brzegiem Motławy projekt 

stworzony został z myślą o najbardziej 
wyrafinowanych gustach i wysokich 

oczekiwaniach naszych Klientów. Ponad-
to osobom zainteresowanym nabyciem 

nieruchomości na wynajem zadedykowa-
liśmy Nadmotławie Estate – prestiżowe 

lokale w sercu Gdańska.
W 2018 roku planujemy rozpocząć sprze-

daż, zlokalizowanej przy ul. Łódzkiej,  
nowej inwestycji skierowanej dla osób, 

którym zależy na dobrej i szybkiej komu-
nikacji z centrum miasta jak i z Obwod-
nicą a także bliskości szkół, przedszkoli 

i sklepów. 
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Tegoroczna edycja była rekor-
dowa zarówno pod względem 
liczby odwiedzających, jak i firm 
prezentujących swoją ofertę.
Powierzchnia wystawiennicza 
w hali Ergo areny w Gdańsku 
prezentowała się imponująco – 
stoiska wystawców przyciągały 
atrakcyjną aranżacją i profesjo-
nalnym sposobem prezentacji. 
W stosunku do poprzednich 
edycji więcej było stoisk indy-
widualnych. Swoją ofertę przed-
stawiło blisko stu wystawców. 
Nie zabrakło ofert kredytów 
mieszkaniowych prezentowanych 
przez pośredników finansowych. 
Swoją reprezentację miały też 
agencje nieruchomości oraz 
firmy świadczące usługi z dzie-
dziny aranżacji wnętrz. Do stoisk 
deweloperów przyciągała bogata 
oferta nowości m.in.: EuroStyl za-
prezentował Osiedle Mezzo poło-
żone w samym sercu gdańskiego 
Przymorza, firma atal przed-
stawiła modernistyczne osiedle 
- Przystań letnica.  allcon wy-
stąpił z Zieloną aleją - osiedle na 
wzgórzach morenowych, o przy-
jaznym i rodzinnym charakterze, 
których balkony, trasy oraz duże 
ogrody przydomowe staną się 
łącznikiem pomiędzy strefą pry-
watną a otoczeniem.
Ekspozycję wystawców dopełnił 
bogaty program edukacyjny. 

Goście mogli korzy-
stać z indywidualnych, 
bezpłatnych konsul-

tacji w punktach doradczych: 
finanse, wycena nieruchomości, 
remont i budowa domu, wynajem, 
architektura wnętrz i stylizacja. 
Tradycyjnie dużą popularnością 
cieszyły się wykłady, w trakcie, 
których poruszano zagadnienie 
finansowania nieruchomości, 
a w szczególności te traktujące 
o kredycie hipotecznym i proce-
durach jego pozyskania.
Wiosenna edycja stała pod 
znakiem tematów dotyczących 
wnętrz mieszkań i domów. Part-
nerzy targów przygotowali dla 
zwiedzających cykl prelekcji, 
w czasie których omówione 
zostały zagadnienia: jak wykoń-
czyć mieszkanie, nie portfel, jak 
urządzić swój dom za pomocą 
światła, jak funkcjonalnie urzą-
dzić strefę ogólną a jak strefę 
prywatną w domu lub mieszkaniu 
czy: co warto wiedzieć przed 
zakupem nieruchomości... Można 
było poznać zasady urządzania 
małych mieszkań, dowiedzieć się 
jak stworzyć wnętrze mieszkania 
lub domu, tak aby było dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb.
Kolejne targi odbędą się 1-2 
września w Gdyni arena oraz 20-
21 października w amberExpo.

Rekordowa 
edycja targów 
mieszkaniowych
Za nami jubileuszowa, dziesiąta edycja 
Targów Nowy Dom Nowe Mieszkanie. 

Budynek dawnych ław mięsnych w Gdań-
sku wciąż może kojarzyć się ze... stragana-
mi, które znajdowały się tu przed laty. ale 
już niedługo to się zmieni. 

W czasie wojny budynek został znisz-
czony. W najbliższej przyszłości ma tu 
powstać ogromna restauracja, a tuż obok 
wyrosną trzy kamieniczki. 
- W odtworzonym budynku dawnych ław 
mięsnych będzie duża jadłodajnia, może 
także kramy dla artystów i rzemieślni-
ków – poinformował niedawno oficjalny 
portal miejski Gdańska.
Ławy mięsne to obiekt przy ul. św. Ducha 43 
w Gdańsku, który znajdował się tam już w 1347 
roku. Były tu po prostu stragany, na których 
rzeźnicy sprzedawali mięso. W 1516 roku obiekt 
zyskał zadaszenie, wybudowano też ściany. 
W takim stanie budynek dotrwał do 1945 
roku – z\ostał zniszczony w czasie walk 
o miasto między uciekającymi nazistami 
a armią Czerwoną. 
Ławy mięsne zostaną odbudowane, a wła-
ściwie zbudowane od podstaw. i już nie jako 
miejsce handlu. Nieruchomość kupił bowiem 
artur Jarczyński, warszawski restaurator. 
i – jak na restauratora przystało – postano-
wił odtworzyć budynek i uruchomić w nim 
ogromną restaurację, która będzie miała po-
wierzchnię nawet 1 tys. m. kw. W sąsiedztwie 
restauracji planowane jest wybudowanie 
trzech kamieniczek mieszkalnych. Projekt 
ma być zrealizowany w 2020 r.
Projekt obiektu jest już gotowy, wykonało 
studio architektoniczne Kwadrat z Gdyni. 
Znajdować się tam będzie duża jadłodaj-
nia, a być może także kramy dla artystów 
i rzemieślników oraz punkt informacji tury-
stycznej. Natomiast w trzech okolicznych 
kamienicach znajdą się mieszkania, może 
biura, galeria (ale sztuki, a nie handlowa) 
czy mały hotelik.

Kamieniczki	
i restauracja 
zamiast 
straganów
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PySZNE RyBy, PiECZONE 
KACZKi CZy iNDyKi, 
PASZtEty i MAZURKi – tO 
WyłąCZNiE CZęść Z DAń, 
KtóRE ZNAJDZiEMy W 
śWiątECZNyCH OfERtACH 
LOKALi, OfERUJąCyCH 
CAtERiNG. POtRAWy 
WiELKANOCNE NA 
ZAMóWiENiE StANOWią 
PROStą i PySZNą RECEPtę 
NA śWiętA BEZ StRESU. 

czyli

rynek cateringu świątecznego rok do 
roku rośnie w tempie od 10 do 15 proc. 
To dowód na to, że jesteśmy coraz za-
możniejsi i chętniej wykorzystujemy 
wolny czas na odpoczynek w gronie naj-
bliższych, bez gorączkowej krzątaniny 
w kuchni.
Co najchętniej zamawiamy z gotowych 
produktów? Największą popularnością 
cały czas cieszą się tradycyjne dania, 
które coraz chętniej wybieramy w nowo-
czesnej, dietetycznej odsłonie. Częściej 
zwracamy też uwagę na to, czy składniki, 
z których tworzone są potrawy, pocho-
dzą z ekologicznych upraw.
Jest w czym wybierać, bo można ko-
rzystać nie tylko z ofert firm, specjali-
zujących się w dostarczaniu dań na za-
mówienie, ale i licznych restauracji. Ze 
złożeniem zamówienia nie warto jednak 
czekać na ostatnią chwilę, bo można 
obejść się smakiem.

TEKST: Anna Walk
ZDJĘCIA: materiały prasowe
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marek Soczewka,
zastępca szefa kuchni 
Sheraton Sopot Hotel

Zaletą każdej oferty cateringowej jest 
przede wszystkim zaoszczędzony czas. 

Dziś jest on na wagę złota. Lepiej spędzić 
go na rodzinnym wypoczynku. Świą-
teczne dania na wynos w Restauracji 
Polskie Smaki są przygotowywane jak 

w domu. Mięsa marynujemy i wędzimy 
we własnej wędzarni, podobnie ulubioną 
białą kiełbasę, barszcz przyrządzony jest 

na naturalnym zakwasie w naszej kuchni. 
Mamy sprawdzonych dostawców, którzy 

zapewniają nam produkty najwyższej 
jakości. Warto zaufać profesjonalnym 

kucharzom i mieć gwarancję zadowolenia 
z jakości dań.

joanna krupicka
współwłaścicielka 

Vegan Bistro & Cafe „Avocado”

Od dziesięciu lat zajmujemy się wyłącznie 
cateringiem wegańskim, całkowicie ro-

ślinnym. Nasza oferta z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. 

Okres przedświąteczny to czas, w którym 
trafia do nas najwięcej zamówień. Jeżeli 
chodzi o Wielkanoc, to przygotowujemy 
specjalną ofertę świątecznych wypieków. 
Nasze pozostałe dania nie będą mocno 
odbiegały od tego, co oferujemy na co 

dzień, bo nie chcemy na siłę przygotowy-
wać czegoś, co przypomina mięso, gdyż 
wychodzimy z założenia, że różnorod-
ność kuchni, którą mamy w ofercie, jest 

wystarczająco bogata.

paulina marwińSka,
marketing & pr manager 

Hotelu Haffner 

Dla tych, którzy spędzają Wielkanoc w 
domu, mamy ofertę w postaci świątecz-
nych wynosów. Z naszych obserwacji 

wynika, że co roku zamówienia składają 
Ci sami klienci. To już stało się swoistego 
rodzaju tradycją. Do domowego zacisza 
zamówić można m.in. łososia pod cytry-
nową galaretą, łososia marynowanego w 
białym winie i zielonym pierzu, dorsza 

po grecku, pasztet z dzika czy nawet orze-
chowego mazurka. W naszej świątecznej 
ofercie z pewnością każdy znajdzie coś 

dla siebie. 

zenon SzymańSki
właściciel ZEN – jedz zdrowo

Oferujemy produkty regionalne, które 
wytwarzane są jedynie z naturalnych 

składników, bez użycia konserwantów. 
Z roku na rok nasza oferta cieszy się co-
raz większym zainteresowaniem. Coraz 
więcej osób chce jeść nie tylko smacznie, 
ale i zdrowo. W Wielkanoc Polacy nadal 
stawiają jednak na tradycję. W związku 

z tym z naszej oferty wybierają najczęściej 
wędliny naszej produkcji między innymi 
biała kiełbasę, ćwikłę z chrzanem, czy też 

ryby w galarecie.
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Klubowicze i goście Pomorskiego Klubu biznesu uczest-
niczyli w wieczornej degustacji chorwackich win.
Spotkanie z cyklu "after Office" zorganizowano na po-
czątku lutego w gdańskiej Galerii Wnętrz City Meble. 
Poprowadził je doświadczony sommelier, który przygo-
tował prezentację na temat podstaw wiedzy winiarskiej 
i zaprosił do degustacji win firmy Dolio Vini.
Ważną częścią spotkania były także rozmowy w kulu-
arach, biznesowy networking, degustacja była również 
świetną okazją do budowania relacji między klubowicza-
mi i ich goścmi.

Wieczór 
z chorwackim 
WineM

ZDJĘCia: City Meble
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Z zaproszenia do odwiedzenia nowego miej-
sca na mapie Trójmiasta skorzystało prawie 
50 osób. Dla gości przygotowano wykwintne 
przekąski. Królował przede wszystkim szam-
pan. Trójmiejski obiekt ma funkcjonować 
podobnie, jak warszawski Dom Szampana. 
Właściciel rafał Sobczyk powiedział, że lo-
kalizacja obiektu w Gdańsku nie była przy-
padkowa. Gdańsk jest mi bardzo bliski, jak 
również istotne jest to jak rynek trójmiejski  
prężnie się rozwija. 
Gdański sklep przygotowano w ciemniej 
kolorystyce, żeby właśnie w ten sposób 
podkreślić butelki z musującym napojem. 
W ofercie można znaleźć zarówno klasyczne 
szampany jak np. Moet i Dom Perignon, jak 

i mniej 
popularne trunki. Jedną 
z atrakcji sklepu jest także trunek kojarzony 
z agentem 007, czyli Bollinger. Słynny agent 
Jej Królewskiej Mości pił tego szamapana 
już w 14 filmach, po raz pierwszy Bollinger 
pojawił się w obrazie "Żyj i pozwól umrzeć" 
z 1973 roku. 
Gdański sklep ma być w przyszłości orga-
nizatorem degustacji szampanów i imprez 
popularyzujących wiedzę na temat tego wy-
jątkowego, musującego trunku.

Szampańska 
uroczystość

To będzie zarówno sklep, jak 
i szampan bar, w którym będzie 
można degustować musujący 
napój. W gdańskim budynku 
Brabanku otworzono pierwszy 
w Trójmieście dom szampana 
- ChampagneClub&Shop.

ZDJĘCia: Olga Kharina
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W dwudniowych rozgrywkach wzięło udział ponad 
170 zawodniczek i zawodników w różnym wieku, re-
prezentujących Niemcy, Polskę i rosję. Publiczność 

miała okazję kibicować grom męskim, żeńskim, podwójnym i mieszanym,  zmaga-
niom towarzyszyły żywiołowe reakcje rodzin i przyjaciół zawodników.
Wzorem lat ubiegłych, turniej zorganizował niemal w całości ze środków własnych 
andrzej Grzechnik. Na co dzień jest on właścicielem sopockiego butikowego hote-
lu Bayjonn, ale swój wolny czas poświęca badmintonowi, w którym odnosił zresztą 
spore sukcesy w zawodach ogólnopolskich. 
rozgrywki miał też akcent charytatywny, dzięki zaprzyjaźnionym firmom udało się 
zgromadzić cenne przedmioty, których licytacja przyniosła ponad 2 300 zł. Środki 
te zostaną przeznaczone na wsparcie niepełnosprawnej 5-letniej dziewczynki, 
podopiecznej stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce. Turniej zorganizowano dzięki 
wydatnemu wsparciu Gminy Miasta Sopot.

Sopockie 
rozgrywki 
badmintona

Już po raz piąty 
sopocka Hala Stulecia 
gościła uczestników 
Międzynarodowego 
Turnieju Badmintona 
Seniorów Sopot 
Bayjonn Cup 2018. 

anna Zamecka, reżyserka i scenarzystka 
obsypanego nagrodami na największych 
europejskich festiwalach filmu 
dokumentalnego „Komunia" była gościem 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej. "Komunia" 
opowiada historię 14-letniej Oli, która 
musiała zbyt szybko dorosnąć, opiekując 
się autystycznym bratem, a także ojcem 
i matką, która ich opuściła. Sakrament 
Pierwszej Komunii Świętej brata, 

Spotkanie 
z autorką filmu 
dokumentalnego

Nikodema, staje się dla dziewczynki 
pretekstem, by przy jednym stole 
zjednoczyć rozbitą rodzinę. 
- Sama również byłam takim dorosłym 
dzieckiem w moim życiu. Zależało mi, 
żeby pokazać absurdalność sytuacji, 

w której kilkunastoletnia dziewczynka 
musi załatwiać sprawy dorosłych – 
mówiła reżyserka na spotkaniu z gdyńską 
publicznością. 
Praca nad filmem zajęła jej około 3,5 roku. 
Pierwszych kilkanaście miesięcy poświęcono 
na gromadzenie dokumentacji i bliższe 
poznanie bohaterów. Spotkanie w Klubie 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej prowadził 
dyrektor filmówki leszek Kopeć.
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PASMO SUKCESóW, NiEPOWtARZALNE EMOCJE i RODZiNNA 
AtMOSfERA. POROZMAWiALiśMy Z DRUżyNą KOBiECEGO 

RUGBy BiAłO-ZiELONE MARiO LADiES GDAńSK.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: materiały Klubu

Gdy drużyna
To rodzina
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Na działającą już od 2009 roku gdańską drużynę kobiece-
go rugby często mówi się „Dominatorki”. i nie jest to określe-
nie na wyrost, jeśli weźmie się pod uwagę nieprzerwaną serię 
zwycięstw, którą Biało- Zielone konsekwentnie realizują już od 
2010. Przez kolejne siedem lat gdańska drużyna triumfowa-
ła w rozgrywkach krajowych, zdobywając tytuł Mistrzyń Pol-
ski. Dziewczyny mogą się pochwalić także aktualnym tytułem. 
Obok sukcesów klubowych są także imponujące sukcesy ka-
drowe. Zawodniczki gdańskiego klubu stanowią bowiem 
trzon reprezentacji kraju, grają tam także czołowe zawod-
niczki z innych klubów. reprezentacji Polski Kobiet w rugby 
udało się przekroczyć oczekiwania – zaplanowano awans do 
Grand Prix Series w ciągu dwóch lat, a ten cel został osią-
gnięty w zaledwie pół roku. Następnym krokiem było utrzy-
manie miejsca Grand Prix Series w najlepszej dwunastce i...
reprezentacja znalazła się tam na wysokim, ósmym miejscu. 
Oprócz krajowych sukcesów gdańska drużyna może się pochwa-
lić także wyjazdami i wynikami na turniejach zagranicznych. Nie-
dawno rywalizowały w Kopenhadze, reprezentacja Polski została 
natomiast zaproszona na prestiżowy turniej w Dubaju. 
Ważną formą docenienia umiejętności polskiego zespołu było 
zaproszenie na turniej towarzyski do australijskiego miasta 
Brisbane, gdzie dziewczyny pojechały w lutym bieżącego roku. 
- Do australii zaproszono dziewięć zespołów kobiecego rug-
by spośród dwunastu najlepszych zespołów tej dyscypliny na 
całym świecie, zaproszono tam także kilka zespołów spoza 
wspomnianej dwunastki, w tej grupie znaleźliśmy się również 
my – podkreśla Janusz Urbanowicz, trener gdańskiej drużyny 
i jednocześnie trener reprezentacji polskiego żeńskiego rugby. 

- Dla nas taki wyjazd był wyraźnym potwierdzeniem, że zostali-
śmy zauważeni i że zagraniczne zespoły chcą z nami grać. 

 
RugBy? Po PRaCy

 
Dziewczyny z Gdańskiej drużyny trenują pięć razy w tygo-
dniu, poświęcając swój czas wolny od pracy czy też zajęć na 
studiach. Biało-Zielone ladies, chociaż mierzyły się już wielo-
krotnie z drużynami w pełni zawodowymi, to same grają ama-
torsko i ich największym zmartwieniem jest to czy na każdy 
turniej uda im się dostać urlop z pracy.
- Mamy bardzo utalentowaną drużynę, biorąc pod uwagę, cho-
ciażby prace, jaką wykonują dziewczyny. Mamy w drużynie 
lekarkę (ortopedę), księgową, nauczycielkę, położną czy też 
nawet byłą baletnicę-podkreśla Hanna Maliszewska, rugbyst-
ka z gdańskiej drużyny.
Wspomniany już wcześniej turniej w australii pokazał światowe 
zainteresowanie zespołem z Polski i upewnił drużynę w swoich 
umiejętnościach. Na drugim końcu globu nie udało się wygrać 
turnieju, ale wszystkie spotkania były na znakomitym poziomie 
- Dziewczyny udowodniły na boisku jak niewiele nam brakuje 
do walki z najlepszymi zespołami świata jak równy z równym– 
przyznaje trener gdańskiej drużyny.
- Z drugiej strony wyjazd pokazał nam też, że pasja, dzięki której 
uzyskaliśmy możliwość gry na zagranicznych turniejach może 
być już niewystarczająca. Najlepszym dowodem na to są europej-
skie, jak i światowe zespoły, które mogą trenować częściej od nas 
i dostają wielokrotnie większe dofinansowanie-dodaje trener.
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BiEgaNiE ZamiaSt Walki W ZWaRCiu
 
rugby często jest określane jako agresywny, intensywny i nawet 
brutalny sport. Zawodniczki przyznają, że walki są intensywne 
i dynamiczne. Dziewczyny obalają jednak mit, że do tego spor-
tu potrzebne są ogromne mięśnie i figura zbliżona do męskiej. 
- My gramy w rugby siedmioosobowe, czyli odmianę gdzie na 
boisku rywalizuje siedmiu zawodników zamiast standardowych 
piętnastu. Oznacza to więc konieczność przemierzania znacz-
nych odległości podczas meczu, tym samym jest dużo mniej 
kontaktu z przeciwnikiem niż we wspomnianej wyżej odmianie 
15-osobowej. O tym, że w naszej odmianie rugby ważniejsza od 
mięśni świadczą także sukcesy japońskich zawodniczek, które są 
przecież małe i bardzo szybkie – zaznacza Hanna Maliszewska.
Kolejny mit mówi o agresywnym charakterze rozgrywek. Tre-
ner podkreśla jednak, że ten sport skupia rozsądnych za-
wodników oraz kibiców, którzy będąc fanami dwóch przeciw-
nych drużyn potrafią siedzieć wspólnie na trybunach obok 
siebie i rozmawiać na temat aktualnie rozgrywanego meczu. 
- intensywna rywalizacja między zawodnikami dwóch prze-
ciwnych drużyn kończy się natomiast po rozgrywkach. Później 
wspólnie spędzamy czas. To ważny zwyczaj w naszym sporcie, 
muszę jednak przyznać, że czasem ciężko jest porozmawiać 
kulturalnie z rugbystą z przeciwnej drużyny, który podczas 
meczu sprawił nam wiele bolesnych siniaków – podkreśla tre-
ner gdańskiej drużyny.

Bo to JESt RodZiNa
 
Co jest takiego specjalnego w tym sporcie?
- To są niepowtarzalne, intensywne emocje oraz ogromna radość 
związana z dynamicznymi rozgrywkami. Niezależnie od wygranej 
– opisuje Hanna Maliszewska.
Trener rugbystek mówi natomiast o tym, że rozgrywki w tej 
kontaktowej dyscyplinie sportu są wyjątkowo trudne i wymaga-
jące zaangażowania. Jak podkreśla Janusz Urbanowicz -  jemu 
w gdańskim klubie udało się stworzyć wyjątkową atmosferę. 
- Dziewczyny wzajemnie sobie pomagają, spędzają ze sobą wolny 
czas po treningach. Niektóre z nich mieszkają razem w wynaj-
mowanych mieszkaniach. Właśnie za pomocą ogromnej pasji do 
rugby udało nam się stworzyć drużynę, która może się pochwalić 
wyjątkowo rodzinną atmosferą – zapewnia Janusz Urbanowicz 
O ogromnej pasji do rugby, którą można porównać żarto-
bliwie do nałogu mówi także trójmiejski biznesmen Mariusz 
Grzęda, właściciel firmy, która działa w branży stoczniowej 
i zajmuje się m.in. czyszczeniem i zabezpieczeniem anty-
korozyjnym statków i platform wiertniczych. Wspomniana 
firma jest sponsorem klubu, pomaga także w sprawach or-
ganizacyjnych i wyjazdach zagranicznych, jej właściciel pod-
kreśla, że jest po prostu przyjacielem gdańskich rugbystek. 
- Do współpracy z klubem przyciągnęła mnie ogromna pasja 
dziewczyn i niepowtarzalna atmosfera tego sportu – tłuma-
czy Mariusz Grzęda. - O tym, że kibicie rugby to jedna wielka 
rodzina przekonałem się także podczas wyjazdów zagranicz-
nych. Dumnie noszą koszulkę z napisem „rugby”, kilka razy 
właśnie z tego powodu otrzymałem bezinteresowną i życzli-
wą pomoc ze strony zagranicznych pasjonatów tego sportu.  
 

tej drużynie 
można pomóc
 
Polska reprezentacja rugby nie ma głównego sponsora, a finansowa-
nie tej dziedziny sportu z funduszy rządowych jest wielokrotnie niższe 
niż w przypadku, chociażby popularnej piłki nożnej. Gdańska drużyna 
musi natomiast płacić za wynajem obiektów sportowych na treningi, 
część kosztów wyjazdów zagranicznych dziewczyny muszą finanso-
wać z własnej kieszeni. Zawodniczki zachęcają więc do wsparcia swo-
jej działalności. Wpłaty na działalności sportową można kierować na 
konto: 82 1160 2202 0000 0002 6767 2089 
Przedstawiciele klubu podkreślają, żeby w tytule przelewu koniecznie 
pojawił się dopisek „na działalność statutową”.
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Tym samym Sopot znalazł się w nie-
zwykle prestiżowym gronie ośmiu 
miast obok la Baule, Samorin,
St Gallen, rotterdam, Falsterbo, 
Hickstead i Dublina. 

Pierwsza Europejska Dywizja w Pucha-
rze Narodów to absolutna czołówka, 
odpowiednik piłkarskiej ligi Mistrzów, 
do której zaliczane są tylko najwyżej 
oceniane zawody. Sam fakt, że CSiO 
5* Sopot znalazło się w tym gronie po-
twierdza, jak wysoką pozycję na arenie 
światowej wypracował organizator tych 
zawodów, sopocki Hipodrom. 
To ogromne wyróżnienie jest ukorono-
waniem wielu lat ciężkiej pracy, dzięki 
której sopockie zawody są bardzo wy-
soko cenione zarówno przez czołowych 
światowych zawodników, jak również 
przez władze Międzynarodowej Federa-
cji Jeździeckiej FEi. 
W tym roku w konkursie Pucharu Naro-
dów w Sopocie o punkty będą walczyły 
reprezentacje Polski, Belgii, Francji, Hisz-
panii, Niemiec, Szwecji oraz Włoch. Z nu-
merem ósmym na tej liście pojawi się 
drużyna zaproszona przez organizatora.
CSiO (z francuskiego: Concours de 
Saut international Officiel) to bardzo 
prestiżowe zawody, podczas których 

rozgrywany jest konkurs drużynowy 
Puchar Narodów. Może się on odbyć 
tylko raz w roku w danym państwie, 
właśnie podczas CSiO.
Zawody CSiO odbyły się w Polsce po raz 
pierwszy w 1927 roku, na stadionie hippicz-
nym  w Łazienkach w Warszawie. W zawo-
dach obok Polaków uczestniczyły  ekipy 
Francji i Węgier. Puchar Narodów w pierw-
szych zawodach CSiO zdobyli Polacy. 
W Sopocie CSiO po raz pierwszy odbyło 
się w roku 1983, zaś tegoroczne zawody 
będą dwudziestymi pierwszymi roze-
granymi na terenie Hipodromu Sopot. 

W ostatnich latach na sopockim par-
kurze można było podziwiać takie 
legendy jeździectwa jak Beezie Madden 
(w chwili startu zajmowała 10. miej-
sce w światowym rankingu), bracia 
Joh i Michael Whitaker - założyciele 
najsłynniejszego klanu jeździeckiego 
w Wielkiej Brytanii, laura renwick, 
Emanuele Gaudiano, Jérôme Guery, Jos 
lansink, andreas Schou, Janne Friede-
rikr Meyer, Katharina Offel, czy Peder 
Fredrickson, który w 2016 roku został 
Sportowcem roku  w Szwecji. W Sopo-
cie regularnie startuje też obecnie najlep-
szy polski skoczek, Jarosław Skrzyczyński 
(miejsce 87 w światowym rankingu).

Sopockie 
zawody 
konne
2018 rok będzie bardzo ciekawy dla miłośników jeździectwa. 
Najważniejsze zawody w skokach przez przeszkody, 
rozgrywane co roku w czerwcu w Sopocie CSIO 5* 
znalazły się w pierwszej dywizji europejskich rozgrywek 
Pucharu Narodów FEI Longines Nations Cup Jumping. 

zawody CSio 5* 
OdBędą się w dniaCh 
14-17 CzerwCa 2018 
na terenie sOPOCkiegO 
hiPOdrOmu. 
więCej na temat 
zawOdów mOżna
 znaLeźć na strOnie 
www.csio.sopot.pl
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Inwestowanie w dzieła sztuki staje się interesującym 
tematem dla polskich inwestorów, jest to także modna 
i prestiżowa forma inwestowania. Dzieła sztuki 
bardzo znanych artystów podkreślają status oraz 
zainteresowanie kulturą inwestora, a kolekcjonowanie 
dzieł sztuki współczesnej kojarzone jest z otwartością na 
świat i otwartym umysłem.
 
Takie inwestycje stanowią również dobrą możliwość lokowa-
nia kapitału i zapewniają duży potencjał wzrostu wartości. 
Niestety, popularność wspomnianej formy inwestowania oznacza 
także to, że na rynku działają również oszuści. Jak więc inwestować 
w sztukę, żeby nie być oszukanym? Najważniejsze będzie kupo-
wanie tylko prawdziwych, wartościowych dzieł i unikanie udzia-
łu w różnych funduszach i wspólnych inwestycjach. Warto także 
zdobyć wiedzę i doświadczenie, które pozwoli na samodzielne 
i prawidłowe ocenienie wartości konkretnego obrazu lub rzeźby. 
Jak to zrobić?
Najważniejsze - obraz musi być autentyczny, podpisany przez au-
tora. Oryginał można sprawdzić, w przypadku gdy artysta żyje, 
przez kontakt z nim, a w przypadku, gdy nie ma możliwości kon-
taktu z artystą, wyłącznie przez rzeczoznawcę. Gdy mamy do czy-
nienia z litografią albo innymi kopiami wykonanymi przez arty-
stę, dziełu powinna towarzyszyć gwarancja limitowanej produk-
cji, która wyraźnie wskaże całkowitą ilość kopii i upewni nabyw-
cę w przekonaniu, że w przyszłości nie powstaną kolejne kopie. 
Jednym z podstawowych i oczywistych czynników warto-
ści dzieł sztuki jest imię i nazwisko autora. Im popularniejsze 
imię, tym dzieło będzie droższe. Każdego artystę oceniamy 
również po jego wykształceniu, a głównie udziału w różnych 
tagach, wystawach, plenerach i aukcjach. Polecam zwrócić 

uwagę na nowożytnych artystów, którzy byli przedstawie-
ni na takich targach jak Art Basel i Art Basel Miami Beach, 
Art Singapur i Art Jakarta oraz Vienna Contemporary Art. 
Do wyceny bardzo znanych autorów używa się cen ryn-
kowych prac oraz wyników sprzedaży na aukcjach. Przez 
proweniencję dzieła rozumiemy jego bezpośrednie pocho-
dzenie, poprzednich właścicieli i historię wystawową. Naj-
wyżej cenione są prace z dojrzałego okresu działalności ma-
larza, posiadające charakterystyczne dla jego sztuki cechy. 
Bardziej oczywistym aspektem wyceny mogą wydawać się cechy 
fizyczne obrazu, czyli rozmiar, technika wykonania i stan zacho-
wania. Im większa praca, tym jej wartość, teoretycznie, będzie 
większa. Nie oznacza to jednak łatwości sprzedaży, tutaj problem 
może być prozaiczny, czyli brak miejsca do wyeksponowania 
dzieła. Prace na papierze, wykonane w technice akwareli, gwa-
szu, tempery czy pasteli zazwyczaj będą tańsze od olejnych. 
Rynek sztuki jest dosyć dynamiczny i zmienny. Pojawiają się 
więc sytuacje, gdy wartość prac danego artysty szybko wzro-
śnie np. ze względu na dobrze zorganizowaną i wypromowaną 
wystawę, albo go tematyka jego twórczości jest zgodna z aktu-
alnymi trendami. Warto zastanowić się nad inwestycją w ob-
razy kierunku pop art oraz street art. Street art to agresywna 
sztuka, aktywnie angażująca wszystkich uczestników życia 
miast w dialog. Najbardziej znany artysta pracujący w tym sty-
lu to Banksy, który został wypromowany na ulicach Londynu 
i został później doceniony wśród kolekcjonerów.
 
Jednym z młodych, ale już też dosyć znanych artystów jest Alec 
Monopoly. Bohaterowie dziecięcych bajek, pop idole... postacie, 
które maluje Alec Monopoly, są rozpoznawalne przez wszyst-
kich, sam artysta ukrywa jednak swoją twarz za maską i kapelu-
szem. W jego rysunkach pojawił się Pan Monopoly – maskotka 
znanej gry planszowej, za pomocą której zaczął żartować na te-
mat świata finansów. Jego kariera poszybowała w górę, ale życie 
osobiste zrobiło ostry zakręt-Alec przeniósł się do Kalifornii. 
Właśnie tam udało się sprzedać jego prace, które teraz zdobią 
mieszkania Adriana Brody'ego i Roberta De Niro. Właśnie tacy 
artyści jak Banksy, Alec Monopoly, Timmy Sneaks, Anthony 
Ricciardi i inni budują teraz nowe trendy sztuki współczesnej.

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.

Artinvestment czyli 
inwestycje z gustem

Fot. Olga Kharina
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Zajmują czołową pozycję wśród spodni 
o charakterze casualowym. Aby taką 
pozycję osiągnąć, przebyły długą drogę 
przez ocean z półkuli wschodniej na 
zachodnią. Ich rodowód wywodzi się 
z Azji, a ściślej mówiąc z Chin (stąd ich 
nazwa: chino), skąd zostały sprowadzone 
przez armię amerykańską dla żołnierzy 
jako część uniformów wojskowych.
Chinosy plasują się na pograniczu ele-
ganckiej klasyki, jeśli chodzi o ich formę, 
i casualu, mając na uwadze materiał, 
z którego są wykonane. Jest to niezmien-
nie bawełna – dziś już nie tylko w kolorze 
beżu czy khaki, ale również w wielu in-
nych, nawet jaskrawych i zdecydowanych 
odcieniach koloru czerwonego, zielo-
nego, błękitnego czy pomarańczowego. 
Kolory te pasują idealnie jako uzu-
pełnienie casualowej marynarki, 
nadając całej stylizacji orygi-
nalny wyraz, pełen ekspresji 
i młodzieńczości. 
Ten typ spodni występuje 
w kilku wersjach: luźniej-
szej, dającej więcej swobo-
dy (model amerykański) 
i dopasowanej, z kantem 
lub bez (model europej-
ski), a nawet bardzo obci-
słej (model włoski). Właści-
wa długość spodni według 
zasad opisanych wcześniej 
to: szersze nogawki powinny 

O spodniach klasycznych 
powiedzieliśmy już sobie 
sporo. Teraz skupimy się 
na spodniach noszonych 
obecnie najczęściej przez 

większość mężczyzn, 
zwłaszcza tych, którzy nie 
lubią bądź nie muszą nosić 

na co dzień garniturów.

SPODNIE 
CHINO

gRażyNa PatuRalSka

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

być dłuższe, węższe krótsze. Chinosów 
w zasadzie nie zaprasowuje się w kant, 
ponieważ są to spodnie o luźniejszym 
charakterze. 

Chinosy nosić można na wiele różnych 
sposobów, w zależności od pór roku 
i potrzeby chwili. 
Doskonale prezentują się w połączeniu 
i z bardzo elegancką, i casualową mary-
narką, np. ze sztruksu czy tweedu, z ko-
szulą w neutralnym bądź kontrastowym 
kolorze i krawatem w kolorze spodni. 
Jest to bardzo dobry zestaw całoroczny 
np. do pracy, w której nie obowiązują 
sztywne zasady dress code’u. A już na 
pewno jest to odpowiedni i pełen energii 
ubiór na spotkania poza firmą, ze znajo-
mymi, na wyjścia do kina czy restauracji. 
Odważne połączenia kolorów zwracają 
uwagę i akcentują oryginalność stylu 
osoby, która je nosi. Chinosy, zwłaszcza 
teraz, w okresie jesienno-zimowym, 
będą tworzyć udane połączenia z kar-
diganem, golfem, koszulą i eleganckim, 
jedwabnym lub wełnianym szalikiem. 
Inna, bardziej sportowa i luźna forma 

to połączenie z T-shirtem, cie-
płą bluzą polo lub bluzą 

rozpinaną na zamek, 
do tego pikowana 

kurtka. Latem chi-
nosy sprawdzają się 
również w wielu 
kombinacjach: 
z T-shirtem, polo, 
koszulą casualo-
wą, bawełnianym 
swetrem w serek 
(V-neck) z koszulą, 

bluzą z kapturem 
czy lekką wiatrówką.

Koncepcja zdrowego odżywiania zakłada spożywanie takich pro-
duktów, aby długo cieszyć się dobrym zdrowiem, nie tylko pięknie 
wyglądać, bo wygląd i tak przeminie, a zdrowie zostanie z nami do 
końca życia. W Food & Fit zwracamy szczególną uwagę na składniki, 
jakich używamy. Chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka produk-
tów, które znajdziecie państwo w każdym sklepie, a które śmiało 
możemy nazwać "polską superżywnością".
 
Przedstawiamy Państwu dyNiĘ
Dynia zawiera mnóstwo składników mineralnych i witamin, które 
wzmacniają odporność i działają antynowotworowo. Jedna porcja 
dyni pokrywa kilkukrotnie zapotrzebowanie na witaminę A, zawiera 
witaminę C oraz karotenoidy chroniące nas przed chorobami serca 
i nowotworami.
 
KolejNy ProduKt w Naszym KoszyKu to jarmuŻ
Jarmuż to bardzo zasobna w wartości odżywcze roślina. Jest bogata 
w białko, błonnik, wapń, żelazo, fosfor, cynk, magnez. Silne przeciw-
utleniacze, takie jak chlorofil, luteina czy sulforafan, eliminują z or-
ganizmu substancje uszkadzające DNA i powodujące nowotwory, 
a także powstrzymują wzrost komórek rakowych. 

zaPewNe Nie jest wam rówNieŻ obce siemiĘ lNiaNe
Siemię lniane jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów tłusz-
czowych. Zawarte w nim kwasy ALA obniżają poziom cholesterolu 
i trójglicerydów we krwi. Ma też sporo błonnika. Spożywanie sie-
mienia lnianego dobroczynnie wpływa na pracę jelit, przeciwdziała 
nowotworom, chorobom serca i stanom zapalnym. 

Kasza jaGlaNa
Królowa Kasz. Kasza jaglana ze względu na swoje właściwości 
zasadotwórcze jest bardzo korzystna dla naszego organizmu. Bo-
gata jest także w beta-karoten, witaminy z grupy B, żelazo, wapń, 
fosfor, potas i lecytynę. Zawiera sporo krzemu, który jest niezbęd-
ny dla zdrowej skóry, włosów i paznokci, a także zapobiega zmia-
nom miażdżycowym.
Moglibyśmy wymienić jeszcze wiele produktów wspierających 
nasze zdrowie, które stosujemy w naszej kuchni, ale nie starczyło-
by nam miejsca w tym artykule.
„Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem” a mniej wydasz na 
lekarzy.

„Niech pożywieNie będzie twoim lekarstwem, 
a lekarstwo pożywieNiem”	-	tAK	mAWIAł	HIPoKrAtES.

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. 
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juBitoM 
W noWej 
odsŁonie 
w Galerii 
Bałtyckiej

Spotkanie rozpoczęło się od 
przecięcia wstęgi, którego 
dokonał Kazimierz Tomasiewicz, 
właściciel marki i salonów 
jubilerskich JUBiTOM. 
- Oferujemy najwyższej 
jakości ekskluzywną biżuterię 
z diamentami, kamieniami 
naturalnymi, w ofercie mamy 
również biżuterię złotą, srebrną 
i modową. Zapewniając naszym 
klientom ekspercki poziom 
obsługi, wyróżniamy się 
w segmencie dóbr luksusowych. 
Dokładamy wszelkich starań, 
aby naszym klientom oferować 
biżuterię zgodną z najnowszymi 
trendami. Zegarkowe 
portfolio JUBiTOM obfituje 
w najbardziej prestiżowe, cenione 
i poszukiwane przez klientów 
marki zegarkowe. Oferujemy 
bogaty wybór zegarków: Omega, 
iWC Schaffhausen, oraz Ulysse 
Nardin i Tag Heuer. Jesteśmy 
wyłącznym dystrybutorem 
manufaktury Carl F. Bucherer oraz 
marki Corum. W największych 
miastach Polski posiadamy także 
kolekcje popularnych marek takich 
jak Tag Heuer, longines, rado, 
Frederique Constant, Epos, Tissot 
i Certina. Miłośnicy zegarkowych 
marek fashion znajdą u nas 
również ciekawą ofertę – opowiada 
Kazimierz Tomasiewicz.

 

Wiele emocji wzbudziła 
prezentacja ekskluzywnej 
biżuterii, którą reprezentowała 
m.in. unikatowa kolia brylantowo-
szafirowa. Naszyjnik został 
wykonany z 18-karatowego 
białego złota z ręcznie zakutymi 
kamieniami. Zdobi go, aż 
414 brylantów i 28 szafirów. 
Komplet dopełnia bransoletka 
z 16 szafirami i 240 diamentami 
(czystości VS i barwie 
G-delikatnej bieli). Cena 
zaprezentowanego naszyjnika to 
47 tys. złotych, bransoletka do 
kompletu kosztuje 28 tys. 
Podczas spotkania 
poinformowano także, o rozwoju 
wywodzącej się z Trójmiasta sieci 
JUBiTOM, która aktualnie posiada 
ponad 30 prestiżowych salonów 
na terenie całego kraju. 
- W 2018 roku planujemy 
zwiększenie ekspansji sieci 
salonów na poziomie 25%. 
Cały czas prowadzimy badania 
związane z selekcją najlepszych 
centrów handlowych na terenie 
kraju. rozwój sieci spowoduje 
dotarcie do większej liczby 
potencjalnych klientów i wzmocni 
rozpoznawalność marki JUBiTOM 
w segmencie dóbr luksusowych 
– zapewnia Jarosław Gąska, 
Dyrektor Generalny JUBiTOM.

Ekskluzywne zegarki 
i limitowane kolekcje 
biżuterii z diamentami 
oglądali goście 
uroczystego otwarcia 
salonu jubilerskiego 
JUBITOM w Gdańsku.
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WITOLD GULCZ    |    Salony FirMoWe itaka    |   ch rental park - GDańSk -SzaDółki    |    ch auchan - ruMia   |  ch auchan - GDańSk   |   ch plaza – poznań

Dawniej ojciec polerował już malu-
cha w garażu i kombinował części, by 
rumaka wyprawić w drogę. Dziś jest 
dużo łatwiej, dziś wakacje kupujemy, 
dopasowane do naszych potrzeb i ocze-
kiwań, uszyte na miarę. Wakacje to już 
nie tylko kocyk na plaży i zajmowanie 
miejsc na leżaku przy basenie.

Wychodząc naprzeciw najbardziej wy-
rafinowanym gustom, przygotowaliśmy 
prawdziwe ekspedycje. Wakacje, których 
nie da się zapomnieć. O kilku takich pe-
rełkach chciałbym dziś opowiedzieć, 
by zainspirować do wakacji innych niż 
wszystkie. Wilków morskich ucieszą 
propozycje rejsów żaglowych. W gro-
nie sprawdzonych towarzyszy podróży 
można pływać między wyspami Makro-
nezji. Zachwycać się niezwykłą urodą 
wysp kanaryjskich, cumując każdego 
dnia u brzegu innej. Atlantyckie siostry, 
zupełnie niepodobne do siebie, zadziwią 
dzikością surowego krajobrazu, Madera 
rozkocha w zielonych ogrodach a ma-

leńka Porto Santo oczaruje bezkresem 
piaszczystych plaż.
 
Maroko to prawdziwa studnia bez dna. 
Znam je jak własną kieszeń, polecam 
szczególnie dwa programy dla praw-
dziwych twardzieli. Tym zaprawionym 
w bojach "oddam w dobre ręce" ekspe-
dycję na najwyższy szczyt Wysokiego 
Atlasu – Jebbel Toubkal. Przeżycie jedyne 
w swoim rodzaju, którego nie można so-
bie odmówić z jednego prostego powodu. 
Bo życie jest tylko jedno.
 
Równie ekscytujący i ekstremalny wy-
pad to Off Road czerwonymi wąwozami, 
pokonywanie kilometrów saharyjskich 
wydm, noce pod gwiazdami i aromatycz-
ne, korzenne berberyjskie kolacje z mocno 
przesłodzoną herbatą ze świeżej mięty.

A teraz wisienka na torcie. Off Road 
w Gruzji. Absolutnie numer jeden!!! 1450 
km w osiem dni autem z napędem 4x4. 
Spektakularne widoki na szczyty Kauka-

Zupełnie 
coś innego 

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Klucze dzikich ptaków powracają znad ciepłych mórz 
w pierwszych, ciepłych promieniach słońca. W oczekiwaniu na 

wiosnę snujemy marzenia, a nawet plany wakacyjne. Narty jeszcze 
połyskują srebrem ostrza a w głowie już wiosenne porządki. 

zu i drzemiący wulkan Kazbek o wysoko-
ści budzącej respekt 5047 m n.p.m. Do-
skonała kuchnia, gościnność Gruzinów 
czynią tę propozycję jedyną w swoim 
rodzaju.
 
Dla tych, którzy bez plaży obejść się nie 
mogą kilka dni trekkingu wśród hiszpań-
skich gajów oliwnych i pomarańczowych, 
a potem kilka chwil na malowniczym 
wybrzeżu Costa Brava, pełnym średnio-
wiecznych zamków i twierdz.
 
Jak zawsze, przypominam, że regularnie 
o tym wszystkim piszemy na naszym 
funpagu "Podróże i my" a wszelkich for-
malności związanych z wyjazdem można 
dokonać w naszych biurach.
Ahoj przygodo!
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Niektóre z nich to auta dobrze 
znane, ale po rozmaitych mo-
dyfikacjach, unowocześnione 
i po liftingu. inne – mimo 
tego, że noszą nazwy swoich 
poprzedników, to samochody 
zaprojektowane praktycznie od 
nowa. Jeszcze inne – to zupełne 
nowości. 
Co zatem nas czeka w nadcho-
dzącym roku? Zaplanowanych 
premier jest bardzo dużo, nie 
sposób więc opisać wszystkich. 
Dlatego wybraliśmy kilka mo-
deli, które – naszym zdaniem – 
mogą być interesujące dla osób, 
które chcą kupić nowe auto. 
Mówiąc o prognozach na nad-
chodzące miesiące jedno jest 
pewne – rosnące zaintereso-
wanie SUv-ami powoduje, że 
producenci mają w ofercie coraz 
więcej aut z tego segmentu. 
Dużą popularnością cieszą się 
też samochody klasy premium, 
dlatego takie marki jak Audi, 
BMW, Mercedes, volvo czy 
Jaguar przygotowały ofertę dla 
swoich klientów. Oczywiście 
nie oznacza to, że nie będzie 
nowych modeli niedużych aut 
miejskich czy samochodów kla-
sy średniej. 
Zacznijmy więc od tych ma-
łych – w ofercie salonów 
motoryzacyjnych znajdziemy 
odnowionego forda, nowego 
volkswagena Polo.

Rok SUV-ów 
i małych aut 
sportowych od lat branża motoryzacyjna nie 

odnotowywała tak dobrych wyników, jak 
ostatnio. sprzedaż nowych samochodów 
rośnie, nic więc dziwnego, że producenci 
wprowadzają na rynek kolejne modele. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

FoRd FieSta St
wprawdzie nowa Fiesta jest już od pew-
nego czasu w sprzedaży, ale w tym roku 
zadebiutuje to auto w sportowej wersji 
st. Niewielkie, miejskie auto wyposażone 
zostanie w silnik o mocy aż 200 Km. co 

ciekawe – silnik 3-cylindrowy. 

opel inSignia gSi
opel insignia narobił sporo za-
mieszania na rynku w momencie 
debiutu pierwszej wersji. oplowi 
udało się bowiem wypuścić na 
rynek konkurencyjną limuzynę dla 
takich marek, jak audi czy Bmw. 
teraz zadebiutuje wersja sportowa. 
Gsi będzie dostępny w wersjach sedan 
i kombi. pod maską znajdzie się 2-litrowy, 
turbodoładowany silnik o mocy 255 Km.

VolkSwagen Up gti
ten samochód może zaskakiwać. w małym, 
miejskim samochodzie producent wstawił 
silnik generujący moc 115 koni mechanicz-
nych. mało? Nie w samochodzie, który tak 
niewiele waży. Jeśli dodać do tego sportową 

stylizację, to okaże się, że „mikrus”Vw może 
sprawić wiele frajdy kierowcy. 
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z pasji 
do motoRyzacji

szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy 
i wyścigi aut zdalnie sterowanych – 
to główne atrakcje, jakie czekały na 
odwiedzających stoisko automobilklubu 
orski w gdańskim centrum handlowym.

Stoisko stanęło w C.H. Osowa 
w ostatni weekend stycznia, 
wówczas odbywały się tam targi 
„Moda na motopasję". 
- Wspólnie z SiM-MED przepro-
wadziliśmy warsztaty ratow-
nictwa, wzbogacone o wykłady 
z zakresu bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym – wyjaśnia 
Karolina Adamczyk z Automo-
bilklubu Orski. - Atrakcją dla 
najmłodszych było stanowisko 
z torem samochodów zdalnie 
sterowanych, na którym wraz 
z Planeta RC oprócz pokazów 
odbył się konkurs z atrakcyjnymi 
nagrodami. Dziękujemy naszym 

zawodnikom - Michałowi śmi-
glowi oraz Sebastianowi Matu-
szewskiemu - za podzielenie się 
wiedzą i pasją do motorsportu, 
a także instruktorom sportu 
samochodowego AK ORSKi za 
przeprowadzenie praktycznych 
kursów JBK (Jestem Bezpiecz-
nym Kierowcą) i przeszkolenie 
15 osób z zakresu bezpiecznej 
jazdy i prawidłowych reakcji za 
kierownicą. 
Stoisko targowe Automobilklubu 
Orski przez weekend odwiedziło 
kilka tysięcy osób. Najmłodsi 
otrzymali opaski odblaskowe, 
rozdano ich kilkaset.
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Bmw X2
to będzie zupełnie nowe 
w historii marki auto – w przy-
szłym miesiącu zadebiutuje 
Bmw X2. charakteryzować się 
będzie niezwykłym wyglądem, 
niskim zużyciem paliwa i dy-
namiką jazdy, po raz pierwszy 
dostępny będzie z pakietem 
m sport X. polska premiera 
będzie miała miejsce w salo-
nie Bmw Zdunek w olsztynie 
3 marca. 

jagUaR e-pace
marka mówi sama za siebie 
– to auto klasy premium. Jest 
to 5-miejscowy, kompakto-
wy suV, który stanowi połą-
czenie typowych dla marki 
Jaguar sportowych osiągów 
i dynamicznego wyglądu 
z przestronnym, praktycznym 
i oferującym nowoczesne 
rozwiązania multimedialnym 
wnętrzem. opcjonalnie - na-
pęd na cztery koła. 

niSSan leaF
Do sprzedaży trafił właśnie 
nowy Nissan Leaf. Leaf jest 
najlepiej sprzedającym się 
samochodem elektrycznym 
na świecie. Nowy LEaF ofe-
ruje zupełnie nowy sposób 
prowadzenia samochodu - 
pozwala na używanie w cza-
sie jazdy tylko jednego peda-
łu oraz parkowanie jednym 
palcem, bez użycia rąk ani 
nóg! Nowy LEaF to większy 
zasięg – nawet do 378 km.
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www.toyota-aygo.pl

toyota AyGO, najpopularniejsze auto 
w segmencie A w Polsce, zostało 
poddane modernizacji. Odświeżony 
model jeszcze bardziej wyróżnia się 
w konkurencyjnym segmencie ma-
łych aut miejskich. Decydują o tym 
młodzieżowy styl auta i nowe możli-
wości personalizacji, zmodyfikowany 
silnik oraz niższe zużycie paliwa. 
Rozpoznawalny znak X z przodu 
w nowym AyGO został zachowany, 
ale teraz stanowi mocną, trójwymia-
rową strukturę. Przeprojektowano 
przednie reflektory w stylu Keen 
Look ze zintegrowanymi światła-
mi do jazdy dziennej dostępnymi 
w standardzie w każdej wersji wypo-
sażenia. tył zdobią nowe światła do 
jazdy dziennej LED o rozpoznawal-
nym kształcie.
Odświeżone AyGO jest dostępne 
w dwóch nowych odsłonach – nowy 
kolor magenta i wersja czarna z niebie-
skimi akcentami stylistycznymi – oraz 
nowe wzory kołpaków na 15-calowe 
koła. Odświeżone AyGO będzie dostęp-
ne w wersjach x oraz x-play. toyota 
opracowała ponadto edycje specjalne 
Selection w dwóch wersjach.

Nagradzany, 3-cylindrowy, 12-
zaworowy silnik DOHC vvt-i o po-
jemności 998 cc po rewizji jest zgod-
ny z najnowszą normą emisji spalin 
Euro 6.2. Silnik został udoskonalony 
pod względem mocy i zużycia paliwa, 
ma także lepszą charakterystykę mo-
mentu obrotowego. Moc silnika zo-
stała zwiększona do 72 KM (53 kW), 
zaś moment obrotowy wynosi 93 
Nm. średnie zużycie paliwa dla stan-
dardowej wersji zostało ograniczone 
z 4,1 do 3,9 l/100 km (NEDC).
Nowe AyGO otrzymało także udosko-
nalone zawieszenie oraz zoptyma-
lizowane oprogramowanie układu 
sterowania, co zwiększa szybkość 
i precyzję reakcji samochodu na dzia-
łania kierowcy. Auto jest wyposażo-
ne w pakiet systemów bezpieczeń-
stwa czynnego toyota Safety Sense.
Nowe AyGO do naszych salonów ma 
trafić w czerwcu. Największy trój-
miejski dealer marki – toyota Walder  
już dziś przyjmuje zapisy osób chęt-
nych w pierwszej kolejności przete-
stować samochód. Zapisać można się 
poprzez formularz na stronie: 
www.toyota-aygo.pl.

w oczekiwaniU na 
niezwykłą pRemieRĘ

czym zaskoczy nowa toyota ayGo? Dowiemy się już w marcu, 
bo właśnie wtedy auto zadebiutuje na targach w Genewie.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

toyota 
aygo 2018:

młodzieżowy styl z trój-•	
wymiarowym znakiem 
X wkomponowanym 
w przedni grill

silnik 1,0 l VVt-i o mocy •	
zwiększonej do 72 Km 
i lepszych osiągach

Niższe zużycie paliwa •	
i emisja spalin (Euro 6.2)

Dwie wersje wyposażenia •	
i dwie edycje specjalne
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Niedawno w salonie Lexus trójmiasto zorga-
nizowany był premierowy tydzień z nowym 
Lexusem NX 2018. Co zmieniło się w nowym 
NX? Delikatnie przeprojektowany grill, nowe 
reflektory oraz nieco dłuższe światła do 
jazdy dziennej to tylko niektóre elementy, 
które przeszły metamorfozę. Na nowo za-
projektowano także halogeny oraz boczne 
wloty powietrza. Z tyłu pojazdu znajdziemy 
nowe światła, chromowane końcówki układu 
wydechowego, nowy dyfuzor oraz kilka chro-
mowanych detali. 
także wnętrze zyskało nowe tapicerki. Z ko-
lei listę wyposażenia wzbogacono o Safety 
System +, w którego skład wchodzą: adapta-
cyjny tempomat, ostrzeżenie przed nieza-
mierzoną zmianą pasa ruchu oraz asystent 
zapobiegania kolizjom.
Zmianie uległo także nazewnictwo. Benzy-
nowa odmiana NX200t zmienia nazwę na 
NX300. Pod maską znajdziemy jednak ten sam 
2-litrowy silnik benzynowy z turbodoładowa-
niem. Hybrydowy NX300h napędzany jest za 
to 2,5-litrowym silnikiem 4-cylindrowym oraz 
dwoma silnikami elektrycznymi. 
W obu wersjach silnikowych dostępny jest 
nowy system aktywnego dźwięku silnika 
ASC, którego intensywnością możemy ste-
rować za pomocą pokrętła. Sprawia on, że 
z głośników podczas jazdy wydobywa się 
dźwięk sportowego silnika.
Duże zmiany zaszły też w zawieszeniu: poja-
wiły się nowe sprężyny, stabilizatory i tuleje. 
Ma to zapewniać dużo lepsze prowadzenie. 
Zamontowane zostały także nowe amor-
tyzatory, które sprawią, że podróż nowym 
NX’em będzie jeszcze bardziej komfortowa. 
Zawieszenie jest teraz także adaptacyjne. 
Znajdziemy tu system znany z modelu LC 
500 o nazwie Adaptive variable Suspension. 
Wszystko to ma zapewnić lepsze wyciszenie 
wnętrza i zmniejszyć ilość wibracji.
Jedyny w północnej Polsce autoryzowany 
punkt sprzedaży Lexusa mieści się w Gdyni 
przy Alei Zwycięstwa 241/3.

nowy leXUS 
nX 2018 
w tróJmiEściE

NX to najchętniej kupowany 
model w trójmiejskim salonie 
Lexusa. Zuchwały crossover, 
łączący radykalny styl z intuicyjną 
obsługą i nowoczesną technologią 
szybko zaskarbił sobie sympatię 
miłośników miejskich aut.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Sony wprowadziło na rynek dwa nowe modele smartfonów należące do 
górnej klasy średniej. Model Xperia XA2 ma 5,2-calowy wyświetlacz Full 
HD i akumulator o pojemości 3300 mAh, a model Xperia XA2 Ultra – 6,0-
calowy wyświetlacz Full HD i akumulator o pojemności 3580 mAh.
Smartfon Xperia XA2 jest wyposażony w 23-megapikselowy głów-
ny aparat o maksymalnej czułości ISO 12 800 (fotografie) oraz  
8-megapikselowy przedni aparat z obiektywem superszerokokątnym 
(120°). W modelu Xperia XA2 Ultra wykorzystano 23-megapikselowy 
główny aparat — taki sam jak w Xperia XA2 — oraz dwa przednie apa-
raty do selfie: 16-megapikselowy z optyczną stabilizacją obrazu oraz 
8-megapikselowy z obiektywem superszerokokątnym (120°).

tElEfoNy 
Z WyżSZEJ Półki

Fujifilm wprowadził na rynek kolejny aparat z serii 
wzmacnianych i wodoodpornych modeli Finepix 
XP. Aparat fotograficzny nazwano XP130 i wypo-
sażono w kilka ciekawych funkcji. Nowością jest 
więc moduł Bluetooth, elektroniczna poziomnica 
(przydatna poza wodnym środowiskiem) i tryb AF 
z wykrywaniem oczu. Nowy aparat jest także wyjąt-
kowo wytrzymały, ma uszczelnioną i wzmocnioną 

obudowę (zgodną z IP68 i MIL 
810F Metoda 5) -  odporna 
na upadek z 1,75 m, mróz 
do -10C, zanurzenie do 20 
metrów. Aparat  dostępny 
będzie w kilku wersjach 
kolorystycznych, ich 
wybór zależy od miejsca 
sprzedaży.

Wodoodporny 
kompakt

Marka HP wprowadziła na rynek nową wersję laptopa konwertowalnego Spectre X360 15.
Jedną ze zmian jest dodanie opcji wyposażonej w mocny procesor Intel Kaby Lake-G z układem graficznym 
Vega. Laptop wyposażony jest w dotykowy ekran 4K z cienkimi ramkami, ma na pokładzie  najnowsze proce-
sory Intela i dobre układy graficzne (dostępna jest także wersja z GeForce MX150). 
Jedną z zalet urządzenia jest dłuższa praca na akumulatorach, które zapewnić mogą nawet do 13.5 godzin 
pracy na jednym ładowaniu.Ogniwa można naładować do 90% w 90  minut lub do 50% w 30 minut. Laptop 
wyposażono także w wysokiej klasy system audio Bang and Olufsen.

Notebook dla 
wymagających

Samsung wprowadził na rynek dwa modele dysków 
SSSD - 60 PRO i 860 EVO. Urządzenia zostały stwo-
rzone w technologii V-NAND.
Nowe urządzenia wyposażone są w interfejs SATA, 
producent kieruje je zarówno do konsumentów, jak 
i bardziej zaawansowanych użytkowników, ocze-
kujących wysokiej niezawodności i wydajności. 
W nowych dyskach SSD 860 PRO i 860 EVO połą-
czono 64-warstwowe moduły pamięć 512 GB i 256 
GB V-NAND oraz 4 GB mDRAM LPDDR4 z nowym 
kontrolerem MJX. Dyski 860 PRO i 860 EVO obsłu-

gują prędkości odczytu 
do 560 MB/s i zapisu 530 
MB/s oraz oferują wysoką 

niezawodność.

Wydajne dyski






