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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	wielką	przyjemnością	oddajemy	w	Państwa	 ręce	 kolejny	
numer expressu Biznesu.
Ambicją	„Expressu	Biznesu”	jest	informowanie	o	aktualnych	

i	ważnych	zmianach	w	pomorskim	biznesie,	stąd	właśnie	mate-
riał,	w	którym	piszemy	o	zmianach	personalnych	w	najważniej-
szych	firmach	 i	 instytucjach,	w	numerze	pojawiła	się	 również	
relacja	z	gali	Pomorskiej	Nagrody	Jakości	i	materiał	o	spotkaniu	
na	temat	inwestowania	w	państwach	afrykańskich.
Ważnym	materiałem	marcowego	numeru	jest	również	arty-

kuł	okładkowy,	w	którym	opisujemy	niekwestionowany	sukces	
malborskiego	producenta	jachtów.	Aktualny	numer	wypełnili-
śmy	także	innymi	tematami	związanymi	z	gospodarką	morską	
–	piszemy	więc	m.in.	 o	planach	 ratowania	 jachtu	pułkownika	
Kuklińskiegoi	 rozmawiamy	 z	 nowym	 szefem	 spółki	 Szkuner	
z	Władysławowa.
Wiele	 miejsce	 poświęciliśmy	 także	 tematom	 samorządo-

wym.	W	 tej	 rubryce	 odnotowaliśmy	 najważniejsze	 inwestycje	
i	działania	w	pomorskich	gminach,	udało	nam	się	również	po-
rozmawiać	ze	starostą	gdańskim,	który	opowiada	m.in.	o	 roz-
woju	szkolnictwa	zawodowego.
Zachęcamy	do	 lektury	 także	naszego	materiału	 o	 nowych	

obiektach	 hotelowych,	 które	 powstają	 w	 Trójmieście	 i	 o	 no-
wych	trendach	w	organizacji	 imprez	integracyjnych.	Jesteśmy	
przekonani,	że	wyjątkowo	ciekawym	punktem	numeru	będzie		
felieton,	 który	 porusza	 nietuzinkowy	 sposób	 inwestowania-
...w	zegarki.
Tradycyjnie	już	–	magazyn	zamykają	lekkie,	okołobiznesowe	

tematy.	 Na	 ostatnich	 stronach	 wspominamy	 więc	 o	modzie,	
motoryzacji,	 zapytaliśmy	 także	 szefów	kuchni	o	 ich	wiosenne	
propozycje.
	 	 	 													Życzymy	przyjemnej	lektury!

Piotr Ruszewski
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Wydarzenia umożliwiły wza-
jemne poznanie biznesów, 
nawiązanie relacji i wymianę 
doświadczeń nie tylko biznesowych. W trakcie spotkań nie za-
brakło aspektów merytorycznych. O korzyściach wynikających 
z inwestycji w nieruchomościach położonych w ciekawych loka-
lizacjach pod najem krótkoterminowy opowiedzieli Jacek Basiu-
kiewicz i Artur Grygoruk z firmy JB Solutions. Natomiast kwestie 
związane z inwestowaniem wolnych środków pieniężnych w złoto, 
w ciekawy sposób, poruszyła Alicja Szczypińska z Grupy Golden-
mark/ Oddział w Gdańsku.
Drugie wydarzenie z cyklu spotkań „After Office” dotyczyło degu-
stacji oraz edukacji na temat zarówno inwestowania oraz popraw-
nego picia whisky. „Akademia Whisky”, której PKB był partnerem, 
okazała się być świetną płaszczyzną zarówno do poznania regio-
nów i procesu produkcji whisky, jej kolekcjonowania, jak i poznania 
zasad picia wyjątkowych trunków. 
Oba wydarzenia umożliwiły budowanie relacji w różnym anturażu 
biznesu, a wszystko za sprawą tradycyjnej formuły networkingo-
wej, gdzie oprócz informacji o swojej biznesowej działalności, go-
ście mieli szerokie pole na wymianę poglądów oraz poznanie się 
z prywatnej strony.

Rozwój biznesu 
w przyjemnym 
anturażu

Na przestrzeni marca w ramach inicjatyw 
biznesowych Pomorskiego Klubu 
Biznesowego klubowicze oraz goście 
spotkali się na „Śniadaniu Pomorskim 
z PKB” oraz „Akademii Whisky”.

TEKST: PKB | ZDJĘCIA: PKB 

AKTUALNOŚCI
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Alexis 12 
została 
Królową 
TArgów!
UNiKALNA KONCEPCJA, PięKNE KSZtAłty, LUKSUSOWE WyPOSAżENiE W NAtURALNyM 
DREWNiE. łóDź Z SERii ALEXiS fiRMy tECHNO MARiNE ZACHWyCiłA KLiENtóW tARGóW 

BOOt W DüSSELDORfiE (20-29 StyCZNiA 2018).

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: technomarine.pl
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Jachty typu sloop z serii ALEXIS 
produkowane przez firmę Techno 
Marine z Malborka to propozycja 
dla klientów, którym zależy na kom-
fortowym wypoczynku. Te jednostki 
przeznaczone są bowiem do spokoj-
nego oraz komfortowego spędzania 
wolnego czasu na wodzie w katego-
rii projektowej C, oraz B. Producent 
tworzy je na indywidualne zamó-
wienie-z możliwością wyposażenia 
wedle gustu oraz potrzeb klienta. 
- Modele z serii ALEXIS charak-
teryzują się wysokim standardem 
wykończenia oraz komfortowym 
rozplanowaniem wnętrza – podkre-
śla Sebastian Majewski, Prezes Za-
rządu Techno Marine.
 

Alexis 12 
została 
Królową 
TArgów!

SebaStian 
MajewSki, 

Prezes zarządu
 Techno Marine
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Targowy sukces
 
Promocję luksusowych jachtów rozpo-
częto w styczniu na dziewięciodniowych 
targach Boot Düsseldorfie w Niemczech. 
Później jacht prezentowano na targach 
HISWA w Amsterdamie (7-11 marzec 
2018), gdzie powtórzył swój sukces 
wzbudzając ogromne zainteresowanie 
wśród zwiedzających.
- ALEXIS 12 została Królową Targów – 
podkreśla Sebastian Majewski. - Ten 
sukces szczególnie nas cieszy, gdyż 
wydarzenie w Düsseldorfie to prestiżo-

wa i jedna z największych wystaw jach-
tów w Europie. Udało nam się sprzedać 
pierwszy egzemplarz jachtu już w trze-
cim dniu targów.
Dzieło malborskiej firmy będzie prezen-
towane w kwietniu tego roku na kolejnej 
wystawie w Amsterdamie, a na począt-
ku maja jacht trafi do swojego nowego 
właściciela w Pradze, gdzie również za-
planowano pokazy. Firma Techno Mari-
ne planuje promowanie swoich jachtów 
także na sierpniowych targach Wiatr 
i Woda w Gdyni (09-12 sierpnia 2018).
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komforT na pierwszym 
miejscu

 
W jachcie Alexis 12 główny pokład stanowi 
przestronna część wypoczynkowa z dużą 
sofą z funkcją spania oraz w pełni wyposażo-
nym aneksem kuchennym. Drzwi wejściowe 
do kabiny są w pełni otwierane, co pozwala 
na zwiększenie części wypoczynkowej. Po-
kład w całości wykonany jest z naturalnego 
teaku. Szeroka platforma rufowa pozwala na 
bezpieczne i swobodne zejście i wejście na 
pokład. Optymalnie wykorzystana przestrzeń 
na etapie projektowania zapewniła wygodną 
komunikację po całym pokładzie. Pokład dzio-
bowy docenią osoby lubujące się w kąpielach 
słonecznych, na rufie natomiast umieszczono 
wygodną kanapę.
- Dolną część kabiny stanowią dwie komforto-
wo wyposażone kabiny (podwójne koje) oraz 
łazienka. To ostatnie pomieszczenie wyposa-
żone zostało w toaletę z maceratorem, umy-
walkę oraz przestronną kabinę prysznicową. 
Całość jest klimatyzowana i ogrzewana – pod-
kreślają twórcy jachtu.

 
nie Tylko jachTy

 
Malborska firma specjalizuje się nie tylko 
w kompleksowej budowie rekreacyjnych oraz 
profesjonalnych łodzi hybrydowych o długości 
od 5 do 16 metrów, ale też jednostek piloto-
wych czy hydrograficznych w wykonaniu „turn 
key”. Jako jedna z pierwszych firm producent 
stosuje nowości i rozwiązania technologiczne 
takie jak napędy wielosilnikowe i konstrukcje 
mieszane z kevlarem.

 

Techno Ma-
rine tworzy 
także bezkon-
kurencyjne 
konstrukcje 
wojskowe. W 
ubiegłym roku 
ta stocznia za-
prezentowała 

łódź patrolową 
River Chaser TMR-9 przeznaczoną do zadań wojskowych. Jest 
to mobilna jednostka szybkiego reagowania z silnikami sta-
cjonarnymi z innowacyjnym napędem JET-pierwsza tego typu 
w Europie! Jednostka została specjalnie zaprojektowana do 
celów patrolowania i zabezpieczania w trudnych warunkach 
rzecznych. River Chaser występuje w dwóch długościach: 9 
i 11 metrów. Projekt stworzono głównie dla Sił Zbrojnych RP, 
łódź jest oferowana także innym użytkownikom. 

Militarne 
sukcesy
zabawki dla 
prawdziwych 
mężczyzn
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O możliwościach inwestycyjnych na Czarnym Lądzie 
mówili dyplomaci akredytowani w Warszawie: ambasador 
Federalnej Republiki Nigerii Eric Adagogo Bell-Gam, am-
basador Republiki Zambii Anthony Mukwita i pierwszy 
sekretarz Ambasady Konga - Roger Ngimbi Di Makwala.
Zebranych powitał prezydent Pracodawców Pomorza 
Zbigniew Canowiecki, który powiedział:
- Przedsiębiorcy muszą się przygotowywać do zmiany ko-
niunktury w Europie i osłabienia tempa rozwoju gospodar-
czego w strefie Euro. Musimy już teraz szukać nowych ryn-
ków zbytu dla naszych towarów i usług. Kiedy parę lat temu 
zostaliśmy zaskoczeni niespodziewanym zamknięciem 
rynków wschodnich rząd polski zwrócił naszą uwagę na 
Afrykę i zaczął promować polskie towary na rynkach afry-
kańskich. To była dobra decyzja, eksport dalej rośnie a wiele 
naszych przedsiębiorstw osiągnęło sukces. Chcemy, aby ta 
konferencja zachęciła kolejne pomorskie firmy do podjęcia 
eksportu na te niezwykle interesujące i rozwojowe rynki.
Wicemarszałek pomorski Wiesław Byczkowski podkreślił, 
że w ostatniej dekadzie „afrykańskie lwy rosły szybciej niż 
azjatyckie tygrysy”. Zauważył, że rozwój, zarówno gospodar-

czy jak społeczny, w Afryce bardzo przyspieszył i że według 
prognoz do 2060 roku ok. 1 mld osób osiągnie tam  status 
klasy średniej. Głos zabrali także: Łukasz Żelewski – prezes 
Agencji Rozwoju Pomorza, Katarzyna Gruszecka-Spychała 
– wiceprezydent Gdyni oraz Piotr Pyzik – poseł, wice-
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki.
Zebrani z dużym zainteresowaniem wysłuchali wypowie-
dzi trzech afrykańskich dyplomatów, drugą część kon-
ferencji zajęły prezentacje firm i indywidualne rozmowy 
stron – polskiej i afrykańskich dyplomatów.

celem jest afryka
„PRACODAWCy POMORZA” WRAZ Z BCONNECt BUSiNESS DEvELOPMENt, 
AGENCJą ROZWOJU POMORZA S.A. i POMORSKiM PARKiEM NAUKOWO-
tECHNOLOGiCZNyM  GDyNiA  ZORGANiZOWALi  R.  KONfERENCJę  „BUSiNESS 

BEyOND BORDERS – DEStiNAtiON AfRiCA”.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Olga Kharina
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Paweł Golak,
dyrektor Centrum Hewelianum

Do pracy w Centrum Hewelianum 
ma wnieść doświadczenie nabyte 
w Europejskim Centrum Solidar-
ności, z którym był związany od 

początku jego funkcjonowania, czyli 
od 2007 roku. Sprawował tam funkcję 

zastępcy dyrektora ds. muzealno-
archiwalnych i biblioteki oraz pełnił 

obowiązki zastępcy dyrektora ds. 
finansowych i administracji. Kiero-
wał zespołami przygotowującymi 
i realizującymi projekty Wystawy 

Stałej i Wydziału Zabaw – przestrzeni 
edukacyjnej dla dzieci. Wcześniej 
pracował w Narodowym Muzeum 

Morskim i Archiwum Państwowym 
w Gdańsku. W 2015 roku został 

odznaczony Brązowym Medalem 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej Glo-
ria Artis”. Na stanowisku dyrektora 
Centrum Hewelianum Paweł Golak 
zastąpił Przemysława Guzowa, który 
obecnie sprawuje funkcję dyrektora 

Gdańskiego Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych. 

Marek Huzarewicz,
dyrektor generalny 

Flextronics International 
Poland Sp. z o.o. 

Ma tytuł magistra inżyniera zdobyty 
na Wydziale Elektroniki Politechniki 
Poznańskiej. Jest również absolwen-
tem studiów podyplomowych „Biz-
nes Międzynarodowy” na Uniwer-

sytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
Należy do członków rady w Krajowej 
Izbie Gospodarczej Elektroniki i Te-
lekomunikacji oraz Rady Głównej 

Konfederacji LEWIATAN. W ciągu 
25-letniej kariery zawodowej, obej-
mującej inżyniering, administrację, 

zarządzanie zasobami ludzkimi, roz-
wój biznesu oraz zarządzanie dużymi 

i złożonymi procesami produkcyj-
nymi, zdobył bogate doświadczenie, 
które teraz wniesie do zespołu zarzą-

dzającego fabryką Flex w Tczewie. 
W wolnym czasie żegluje, posiada 

patent jachtowego i motorowodnego 
sternika morskiego. 

Mateusz Bonca,
p.o. prezesa Grupy Lotos

Ma wieloletnie doświadczenie w mię-
dzynarodowym zarządzaniu i doradz-

twie strategicznym dla wiodących 
koncernów przemysłowych i finanso-
wych w Europie, Afryce i na Bliskim 
Wschodzie. Jest absolwentem Szkoły 

Głównej Handlowej w Warszawie, 
studiował również w Al Akhawayn 

University w Maroku. W latach 
2004-2010 pracował w McKinsey & 
Company. Był również menedżerem 
w Peppers and Rogers Group Middle 

East w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. W latach 2012-2016 

dyrektor w Deutsche Bank AG we 
Frankfurcie nad Menem. Wcześniej 

praktykował także w Deloitte & 
Touche i Marsh. Przygotowywał i re-
alizował strategiczne zmiany w kor-
poracjach m.in. w Polsce, Czechach, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich, Arabii 

Saudyjskiej, czy też Bahrajnie.

ZMIANy PERSONALNE

Kto, gdzie 
i za Kogo?

W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło 
do kolejnych zmian personalnych. Choć 

obeszło się bez rewolucji, to na kilku 
ważnych stanowiskach pojawili się nowi 
ludzie. Choć „nowe twarze” często wcale 
nie są nowe, to warto przybliżyć sylwetki 

najważniejszych z nich.
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dosKonAlących 
dziAłAlność

POMORSKA RADA fEDERACJi StOWARZySZEń NAUKOWO–tECHNiCZNyCH NACZELNEJ 
ORGANiZACJi tECHNiCZNEJ W GDAńSKU ORAZ POLSKi REJEStR StAtKóW ZORGANiZOWAły 
W DOMU tECHNiKA NOt W GDAńSKU W MARCU GALę POMORSKiEJ NAGRODy JAKOśCi ZA 

ROK 2017. tO JEDNA Z NAJBARDZiEJ CENiONyCH NAGRóD. 

Pomorska 
nagroda 
jakości 
Po raz XXI

Dla wciąż

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Izabela demkowicz
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Weryfikuje to, co w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach jest 
codziennością - wysoką jakość organizacji pracy, świadczonych 
usług oraz produkowanych wyrobów. Pomorska Nagroda Ja-
kości to konkurs o ponad dwudziestoletniej tradycji. Szeroko 
pojęta jakość jest jednym z głównych warunków osiągania suk-
cesów gospodarczych − nie tylko na terenie kraju, lecz w całej 
Europie. Udział w konkursie o Pomorską Nagrodę Jakości daje 
znakomitą okazję do sprawdzenia potencjału organizacji i stwo-
rzenia możliwości przeprowadzenia gruntownej samooceny, 
zweryfikowanej oceną ekspercką zawartą w raporcie zwrotnym. 
Laury liderów najwyższej jakości przyznano w kilku kategoriach: 
mikro, małych, średnich, dużych i publicznych organizacji.
Uroczystą Galę XXI edycji Konkursu o Pomorską Nagrodę Jako-
ści uświetniły wykłady cenionych autorytetów na temat jakości 
i doskonalenia umiejętności w organizacjach, rozwoju innowacji 
i ocen ryzyka.

Wręczającym nagrody był podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ryszard Zarudzki. Wiceminister 
wręczył wyróżnienie w kategorii małe organizacje Pomorskie-
mu Hurtowemu Centrum Rolno-Spożywczemu S.A. RENK. 
W swoim wystąpieniu Ryszard Zarudzki podkreślił znaczenie 
zarządzania jakością w przedsiębiorstwach, w szczególności 
w branży rolno-spożywczej, wskazał na potrzebę współpracy 
we wdrażaniu innowacji:
− Ważne, aby firmy, które osiągnęły odpowiedni poziom kul-
tury zarządzania jakością, mogły sięgać po wsparcie z takich 
programów jak: Horyzont 2020, Biostrateg czy Gospostrateg. 
Ministerstwo obiecuje wsparcie w dziele generowania tema-
tycznej współpracy, której integratorem dla branży rolno-spo-
żywczej mogłoby być wyróżnione dzisiaj Centrum Hurtowe 
RENK− powiedział Wiceminister Zarudzki.
Wyróżnienie z rąk Ryszarda Zarudzkiego - Wiceministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi odebrali: dr inż. Sławomir Niecko - Pre-
zes Zarządu oraz dr inż. Kazimierz Janiak - Przewodniczący 
Rady Nadzorczej. Dodatkowo prezes Spółki RENK  otrzymał, 
z rąk wicewojewody Mariusza Łuczyka, Dyplom Wojewody 
Pomorskiego. Władze wojewódzkie doceniły wysoką jakość 
usług świadczonych przez RENK, działania zarządu na rzecz 
wspierania lokalnych producentów rolnych oraz wysoki po-
ziom kompetencji pracowników spółki. 

NAgrodA dlA sAmorządu
 
Urząd Gminy Kolbudy został wyróżniony w XXI edycji Konkursu 
o Pomorską Nagrodę Jakości za wdrażanie koncepcji Komplek-
sowego Zarządzania Jakością. Urząd Gminy Kolbudy, jako je-
dyny przedstawiciel samorządu lokalnego, zdobył wyróżnienie 
w kategorii Organizacje Publiczne.
- To dla nas wielki zaszczyt, powód do satysfakcji i przede 
wszystkim zachęta do dalszego doskonalenia – mówi wójt Le-
szek Grombala. – Miło nam, że starania podejmowane przez 
nasz urząd na rzecz wysokiej jakości obsługi zostały ocenione 
tak wysoko. Jesteśmy pierwszym samorządem, który został wy-
różniony w tej kategorii. Stanęliśmy na jednej scenie z przedsię-
biorcami, którzy już dawno osiągnęli europejski poziom jakości 
produktów i usług. Nie byłoby jednak tego sukcesu, gdyby nie 
nasi pracownicy i mieszkańcy. To w dużym zakresie ich wiel-
ka zasługa. Mieszkańcy rozumieją specyfikę i uwarunkowania 
rozwoju gminy, wspierają działania władz. To bardzo ułatwia 
realizację wspólnie wytypowanych celów. Nie tracimy czasu 
na zbędne, egoistyczne utarczki. Dziękuję im wszystkim za to 
rozsądne zaangażowanie, a urzędnikom za sumienność, z jaką 
każdego dnia podchodzą do swoich obowiązków.
Podczas Gali wójt Leszek Grombala otrzymał również spe-
cjalne podziękowania - z łacińską sentencją „de nihilo nihil 
fit” („z niczego nic nie powstanie”) oraz dyplom dla Urzę-
du Gminy Kolbudy od Marszałka Województwa Pomor-
skiego. Wyróżnienie wręczyła wiceprzewodnicząca Sej-
miku Województwa Pomorskiego Hanna Zych – Cisoń.  
- Za wielokierunkową i bogatą działalność na rzecz lokalnej 
społeczności, za wysoki poziom jakości świadczonych usług 
i kompetencji pracowników, działanie na rzecz wspierania 
przedsiębiorczości lokalnej oraz za kształtowanie pozytywne-
go wizerunku urzędu - napisał marszałek Mieczysław Struk. 
Urząd nie był jedynym laureatem z Gminy Kolbudy. Podczas 
uroczystej Gali Srebrny Laur Jakości, w kategorii Małe Orga-
nizacje, otrzymał Zakład Hydrauliki Siłowej HyDROMECH S.A. 
z Lublewa Gdańskiego.

Urząd Gminy Kolbudy został 
wyróżniony w XXI edycji 
Konkursu o Pomorską Nagrodę 
Jakości za wdrażanie koncepcji 
Kompleksowego Zarządzania 
Jakością. Urząd Gminy Kolbudy, 
jako jedyny przedstawiciel 
samorządu lokalnego, zdobył 
wyróżnienie w kategorii 
Organizacje Publiczne.



laureaci:

W kategorii „Mikroorganizacje”: 

srebrny laur   • 
JAKości – PB signum  
develoPmenT   
sP. z o.o.

wyróżnienie  • 
- BAłTycKie liceum 
ogólnoKszTAłcące 
dlA dorosłych   
w gdAńsKu

W kategorii „Małe organizacje”: 

złoTy lAur JAKości   • 
– vivAdenTAl sP. z o.o.

sreBrny lAur JAKości • 
– zAKłAd hydrAuliKi 
siłoweJ hydromech s.A.

wyróżnienie   • 
– comel TomAsz hinz

wyróżnienie  • 
– PomorsKie  
hurTowe cenTrum  
rolno-sPożywcze  
s.A. rënK

W kategorii „Średnie organizacje”:

złoTy lAur JAKości • 
– zAKłAd ProduKcJi 
mATeriAłów  
BudowlAnych  
inż. KAzimierz ginTer

sreBrny lAur JAKości • 
– euro-wenT sP. z o.o.

wyróżnienie  • 
– PrzedsięBiorsTwo 
ProduKcyJno 
-hAndlowo  
-usługowe   
PoliPAcK sP. J.

wyróżnienie   • 
– wyższA szKołA   
BAnKowA w gdAńsKu 

wyróżnienie   • 
– BAuKrAce    
BudownicTwo   
sP. z o.o., sP. K.



W kategorii”Duże organizacje”: 

sreBrny lAur JAKości • 
– lAcroix   
eleKTronics sP. z o.o. 

W kategorii   
„Organizacje publiczne”:

złoTy lAur JAKości – • 
coPernicus PodmioT 
leczniczy sP. z o.o.

sreBrny lAur JAKości• 
-szPiTAle PomorsKie  
sP. z o.o., szPiTAl  
sPecJAlisTyczny  
im. F. ceynowy   
w weJherowie

wyróżnienie   • 
-urząd gminy  
KolBudy

wyróżnienie •  
 - sAmodzielny 
PuBliczny   
sPecJAlisTyczny   
zAKłAd oPieKi  
zdrowoTneJ   
w lęBorKu 

Indywidualną Pomorską 
Nagrodą Jakości 
im. Prof. Romualda Kolmana 
uhonorowana została 
Hanna Zych-Cisoń, 
wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Pomorskiego. 

Przyznano także po raz 
pierwszy nagrodę   
im. Eugeniusza   
Murczkiewicza, którą  
otrzymała firma   
Temis & Spawmet. 
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Konferencje odbyły się w Żukowie, Bytowie i Kościerzy-
nie. Zainteresowanie było ogromne, gdyż zmieniające 
się przepisy są ważne dla każdego przedsiębiorcy. I o ile 
duże firmy, zatrudniające radców prawnych i księgo-
wych, nie powinnymieć problemów z wdrożeniem no-
wego prawa, to dla małych i średnich przedsiębiorstw 
może to być spore obciążenie. 
- Zorganizowaliśmy konferencje pod hasłem „Bezpie-
czeństwo w Twoich rękach”, aby zasygnalizować właści-
cielom firm i kadrze zarządzającej wagę problemu oraz 
wymienić się doświadczeniami – Wyjaśnia Zbigniew 
Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców 
z siedzibą w Żukowie. - Najistotniejszym tematem były 
wchodzące w życie już w maju przepisy o ochronie da-
nych osobowych (RODO). Każda firma, od najmniejszej 
do największej, musi się do nich dostosować. Jest to 
problem dla małych firm, zatrudniających kilku czy kil-
kunastu pracowników, gdyż zazwyczaj te firmy nie mają 
swoich prawników, którzy na bieżąco monitorują zmia-
ny w prawie. Właściciele takich przedsiębiorstw często 
nie mają wiedzy, jak istotne zmiany będą wprowadzone. 
Choćby to, w jaki sposób przechopwywane są doku-
menty zawierające dane osobowe – jeśli np. na biurku 
będzie leżeć czyjeś CV, które inne osoby będą mogły 
przeczytać, to jest to już naruszenie przepisów i grożą 
za to sankcje prawne. 

Podczas spotkań padło wiele pytań, każda firma ma 
bowiem swoją specyfikę i ich właściciele i prezesi byli 
zainteresowani konkretnymi sytuacjami. Pytano więc 
o monitoring wewnętrzny (przepisy ograniczają moż-
liwość korzystania z monitoringu na terenie zakładów 
pracy a w wielu przypadkach pracownicy będą musieli 
wyrazić na to pisemną zgodę), o sposobu zabezpiecza-
nia i przechowywania dokumentów zawierających dane 
osobowe, o to, kiedy pracownicy będą musieli wyrazić 
zgodę przy wpisywaniu ich na różnego rodzaju wykazy 
i listy, itp. 
- To niezmiernie ważne kwestie, gdyż ewentualne kary 
za niedopatrzenia są ogromne – dodaje Zbigniew Ja-
recki. - Firmy będą więc musiały opracować procedury, 
kontrolować obieg dokumentów, wyznaczyć osobę od-
powiedzialną za przechowywanie dokumentacji i wie-
le innych kwestii. A trzeba pamiętać, że – jak w przy-
padku każdych przepisów – mogą być różnice w ich 
interpretacji, co z kolei może sprawić wiele problemów 
przedsiębiorcom. 
Podczas konferencji porad przedsiębiorcom udzielali 
prawnicy. W spotkaniach wzięli udział także przedsta-
wiciele władz samorządowych, firm z różnych branż i in-
stytucji finansowych. Właściciele przedsiębiorstw mogli 
też skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Bezpieczeństwo 
w Twoich ręKAch
WCHODZąCA NiEDłUGO W żyCiA ZMiANA DOtyCZąCA OCHRONy DANyCH 
OSOBOWyCH, BEZPiECZEńśtWO W fiRMiE, CyBERBEZPiECZEńStWO ORAZ 
PRZEPiSy BHP – tO GłóWNE tEMAty CyKLU KONfERENCJi, JAKiE NiEDAWNO 

ZORGANiZOWAł KASZUBSKi ZWiąZEK PRACODAWCóW.

TEKST: Rafał Korbut



   19

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Takie produkty oferuje mała, rodzinna fir-
ma z Gdyni - Power Glass 3D, która spe-
cjalizuje się w szeroko rozumianej sprze-
daży statuetek i innych indywidualnie 
tworzonych form głównie ze szkła, wy-
korzystywanych na wszelkiego rodzaju 
galach, jubileuszach i eventach. Czasem 
szklane konstrukcje gdyńskiej firmy mają 
charakter prestiżowy i pokazują np. prze-
łomowy produkt danej firmy.
W ofercie Power Glass 3D znajdują się dwie 
główne grupy produktów. Pierwszą z nich 
stanowią szklane bryły, w których umiesz-
czane są projekty 3D wypalane laserem. 
 - Wymodelować można praktycznie 

wszystko. Robimy to zarówno na 
podstawie gotowych projek-

tów klienta, jak też mode-
lujemy ze zdjęć. W swo-

im portfolio mamy 
projekty baz konte-
nerowych, obiektów 
przemysłowych.
Duże doświadcze-
nie mamy w branży 

morskiej, gdzie naszymi odbiorcami są 
porty, stocznie czy armatorzy. Wykonywa-
liśmy dziesiątki modeli jachtów, okrętów, 
kontenerowców, największego wyprodu-
kowanego samochodowca, a także pierw-
szy na świecie model hotelu podwodnego. 
Wszystko to w szklanych bryłach ważących 
nawet około sześciu kilogramów – pod-
kreśla Łukasz Parzuchowski, właściciel 
Power Glass 3D.
Drugą grupę stanowią produkty ze szkła 
płaskiego łączonego, gdzie firma jest w sta-
nie urealnić niemal każdą wizję klienta.
 - Na szczególną uwagę zasługuje bar-
wiony grawer wewnątrz szkła, również 
full color. Może on występować na jednej 
z warstw, jak również możemy takim gra-
werem budować przestrzeń kilkuplanową 
na większej ilości warstw, po czym pokleić 
ze sobą te warstwy i na koniec wypolero-
wać. Szkło bardzo często łączymy z me-
talem, granitem czy drewnem. W ten spo-
sób powstają przepiękne i niepowtarzal-
ne oraz bardzo prestiżowe przestrzenne 
kompozycje – dodaje właściciel firmy.

w szklanej 
bryle

Magia

Jak wykonać 
prestiżową, 

atrakcyjną 
i widowiskową statuetkę 

albo model nowego produktu? 
Świetnym rozwiązaniem będzie 
stworzenie szklanej bryły 
z projektem 3d.

ProjekT dla dcT Gdańsk 
uPaMięTniający obsłuGę 
największych 
konTenerowców świaTa

Model 
PodwodneGo 
hoTelu 
uwieczniony 
w szkle 

WWW.POWERGLASS3D.PL
INFO@POWERGLASS3D.PL

    /POWERGLASS3D

łukasz  Parzuchowski, 
właściciel Power  Glass 3d

sTaTueTka
 z rakieTką, 

Gdzie 
w rękojeści 

znajduje się 
Prawdziwy 

diaMenT
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nowa oferta ubezpieczeń 
korporacyjnych ErGO hestii

hesTiA corPorATe 
soluTions 

TEKST: Ergo Hestia | ZDJĘCIA: Ergo Hestia 

NOWE PRODUKty, USłUGi i NARZęDZiA – ERGO HEStiA URUCHOMiłA UNiKAtOWą OfERtę 
PEłNEJ OBSłUGi UBEZPiECZEń KORPORACyJNyCH. tERAZ W JEDNyM MiEJSCU, W RAMACH HEStiA 
CORPORAtE SOLUtiONS, BROKERZy i KLiENCi ZNAJDą ROZWiąZANiA Z ZAKRESU PREDyKCJi 
i PREWENCJi, POWStAłE NA BAZiE WiELOLEtNiCH DOśWiADCZEń iNżyNiERóW RyZyKA, 

EKSPERtóW Z ZAKRESU UNDERWRitiNGU i LiKWiDACJi SZKóD. 
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– Hestia Corporate Solutions to nowe 
spojrzenie na dotychczas funkcjonują-
cy model ubezpieczeń korporacyjnych 
– mówi Adam Roman, członek zarządu 
Grupy ERGO Hestia ds. Ubezpieczeń 
Korporacyjnych. Ewoluujemy od trady-
cyjnej – kompensacyjnej – roli  ubez-
pieczyciela w kierunku partnera bizne-
sowego. Dzięki połączeniu inżynierskiej 
wiedzy i technologii jesteśmy w stanie 
pomóc naszym klientom lepiej zarzą-
dzać ryzykiem. Po ponad ćwierćwieczu 
rozwoju kompetencji z zakresu inżynierii 

GrzeGorz 
JędrzeJczyk, 

prezes zarządu 
TSL Brokers Wrocław

Człowiek jest bezbronny, po-
nieważ rozwój cyfryzacji tak 

galopuje, że nie jesteśmy w stanie 
się dobrze przygotować przed 
ryzykami, które ze sobą niesie. 

W każdej chwili, każdy z nas jest 
podatny na  zagrożenia płynące 

z zewnątrz. Utrata danych po 
otwarciu złośliwych maili, czy 

skorzystanie ze sprezentowanego 
pendrive’a i otwarcie go na służ-
bowym komputerze – to są przy-

padki cyberataków, o których 
najczęściej słyszałem. 

O produkcie ERGO Hestii chro-
niącym od ryzyk cybernetycz-

nych słyszałem już dwa lata temu 
na Kongresie Brokerów i w ku-
luarach wielokrotnie rozmawia-
łem z innymi brokerami na ten 
temat. Uważam, że to produkt 

przyszłości i każdy z nas będzie 
musiał posiadać go w swoim 
portfolio. EGRO Hestia pra-

cowała nad tym rozwiązaniem 
przez dwa lata i będzie go dalej 
rozwijać, więc każda umowa, 

zapytanie, przypadek, z którymi 
będziemy się stykali, będą po-
wodowały rozwój zarówno dla 

Hestii, jak i dla klientów.

i underwritingu ERGO Hestia stworzy-
ła pakiet usług, produktów i narzędzi, 
dzięki którym zaawansowane programy 
ubezpieczeń stają się znacznie szerszą 
niż dotychczas ofertą współpracy. He-
stia Corporate Solutions, to zaproszenie 
dla wszystkich klientów ERGO Hestii do 
odpowiedzialnego partnerstwa, które 
jest gwarancją Najwyższego Standardu 
Ochrony – zapewnia Adam Roman. 
Głównymi tematami pierwszej konfe-
rencji w Hestia Corporate Solutions 
były ryzyka cyfrowego świata, regula-
cje unijne dotyczące ochrony danych 
osobowych, inżynieryjne usługi z za-
kresu prewencji i predykcji oraz nowe 
warunki ubezpieczenia cyber.
- W obszarze ryzyk cybernetycznych 
podsumowaliśmy wnioski z ponad dwu-
letniej współpracy z klientami i bro-
kerami. Za nami kilkadziesiąt spotkań 
i ekspercka wiedza zdobyta w trakcie 
pilotażowych wdrożeń usług z zakresu 
predykcji i prewencji przed cyberataka-
mi. Na podstawie licznych zapytań i ofert, 
nabraliśmy niezbędnego doświadczenia, 
które wykorzystujemy tworząc zakresy 
ubezpieczenia odpowiadające oczeki-
waniom rynku  – mówi Marcin Dębicki, 
dyrektor Biura Ubezpieczeń Podmiotów 
Gospodarczych ERGO Hestii. 
W nowym zakresie ubezpieczenia 
przed atakami cybernetycznymi klienci 
uzyskują między innymi rozszerzenia 
ochrony o pokrycie kosztów kar admini-
stracyjnych, okupów, uszkodzeń sprzę-
tu czy utraty zysku. Dodatkowo w ra-
mach odpowiedzialności cywilnej ERGO 
Hestia uwzględniła pokrycie sumy za-
dośćuczynienia nakładanego na przed-
siębiorcę w wyniku wycieku danych 
osobowych czy kosztów postępowań 
i zasądzanych kar.

adaM RoMan, 
członek zarządu 
GruPy erGo hesTia 
ds. ubezPieczeń 
korPoracyjnych.

Prezentacja nowej oferty odbyła się w Ło-
dzi podczas pierwszej z cyklu konferencji 
Hestia Corporate Solutions, poświęconej 
ochronie przed ryzykami nowej, cyfro-
wej gospodarki. Blisko 200 brokerów 
z całej Polski miało okazję poznać pro-
dukty ubezpieczeniowe, zapewniające 
profesjonalne wsparcie przedsiębiorców 
w sytuacjach, gdy dochodzi do ataku 
cyberprzestępców oraz paletę dodat-
kowych usług związanych z tworzeniem 
środowiska biznesowego odpornego na 
tego typu ryzyka. Firma cyberodporna, 
to pierwszy element układanki, którą 
ubezpieczyciel zamierza odsłaniać krok 
po kroku, podczas kolejnych konferen-
cji prezentujących zakres ochrony He-
stia Corporate Solutions.
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Firmy remontowo-budowlane zapytane 
o korzyści ze współpracy z Flügger far-
by najczęściej podkreślają wysoką jakość 
produktów, profesjonalne wsparcie oraz 
kompleksowość usług, którą duński pro-
ducent oferuje w sieci własnych sklepów 
znajdujących się w całej Polsce. 
- Pierwszy sklep Flügger farby powstał 
w 1975 roku. W ciągu czterdziestu lat zo-
stało otwartych ponad 550 salonów Flüg-
ger farby w Danii, Norwegii, Szwecji, Chi-
nach, na Islandii, a także w Polsce. Obec-
nie na polskim rynku funkcjonuje ponad 
60 sklepów firmowych, a w każdym 
z nich zarówno profesjonaliści, jak i Klien-
ci indywidualni mogą zakupić wysokiej 
jakości farby dekoracyjne do wnętrz i ze-
wnątrz, masy szpachlowe, grunty, tapety, 
narzędzia malarskie, a także produkty 
do drewna. Dostępność asortymentu 
produktów to bardzo ważny aspekt, po-
nieważ początkowo nasze produkty były 

oferowane tylko dla firm remontowo-bu-
dowalnych. Stąd też na witrynach skle-
powych i w logo do dziś widnieje wizeru-
nek malarza. W toku rozbudowywania sieci 
sklepów podjęliśmy decyzję o udostępnie-
niu naszej oferty produktowej również in-
dywidualnym Klientom – mówi Małgorzata 
Undziłło, prezes zarządu Flügger Sp. z.o.o.

sklep flügger farby 
zawsze dosTępny

Godziny otwarcia sklepów Flügger far-
by zostały dopasowane do potrzeb wy-
magających Klientów. Część sklepów, 
które najczęściej odwiedzają wykonaw-
cy jest czynna już od wczesnych go-
dzin porannych, tj. od 6:00 rano aż do 
późnych godzin wieczornych. Sklepy 
dedykowane profesjonalistom posiada-
ją duże parkingi umożliwiające wygod-
ne parkowanie oraz dostawę. 

wsparcie biznesu 
i profesjonalne 

doradzTwo

Warto podkreślić, że Flügger farby za-
wsze stawia na profesjonalne doradztwo 
i fachową pomoc w rozwiązywaniu pro-
blemów. Profesjonaliści mogą korzystać 
ze wsparcia dedykowanego doradcy 
techniczno-handlowego oraz infolinii 
techniczno-produktowej. 
Ponadto Flügger farby oferuje pakiet 
szkoleń w ramach programu Flügger farby 
Akademia, w których czasie profesjonalne 
firmy remontowo-budowlane mają moż-
liwość podniesienia kwalifikacji zawodo-
wych, zdobycia dodatkowej wiedzy w za-
kresie produktów, jak i dobrych praktyk 
ich stosowania. Nie można pominąć kwe-
stii, że Flügger farby Akademia to nie tyl-
ko teoria, ale również rozbudowana cześć 
praktyczna, w ramach której profesjona-

na rynku budowlanym
ZADOWOLONy KLiENt tO PRZEPiS NA UDANy BiZNES. PROfESJONALiśCi WiEDZą, żE 
StOSUJąC SPRAWDZONE PRODUKty i ROZWiąZANiA ZAPEWNią SWOiM KLiENtOM 
NAJWyżSZą JAKOść WyKONyWANyCH PRAC. A tO tyLKO JEDEN Z POWODóW, DLA 

KtóRyCH fACHOWCy WyBiERAJą MARKę fLüGGER.

 
solidnyM 

partnereM

TEKST: Flügger farby | ZDJĘCIA: Flügger farby
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liści mają możliwość testowania produk-
tów, narzędzi i rekomendowanych metod 
w praktyce. Szkolenie kończy się uzyska-
niem certyfikatu Flügger farby Akademia. 
Akademia Flügger jest również pierw-
szym krokiem do uzyskania tytułu „Reko-
mendowany Wykonawca Flügger”, który 
potwierdza wiedzę, doświadczenie i stałą 
współpracę między certyfikowaną firmą 
a Flügger farby. O warunkach uzyskania 
certyfikacji i korzyściami z tym związa-
nych można dowiedzieć się więcej na 
stronie: www.fluggerpartner.pl

wysoka jakość produkTów

Flügger farby od wielu lat dostarcza 
specjalistyczne produkty dla profesjo-
nalnych malarzy. A o jego niezmienne 
wysokiej jakości produktów najlepiej 

świadczą opinie tysięcy zadowolonych 
Klientów. Nie zapominajmy również, że 
Flügger farby nie jest jedynie dystrybu-
torem, ale także producentem, co nie-
jednokrotnie wiąże się z jakością. 

rzeTelna współpraca

Stałe warunki i przejrzyste zasady 
współpracy, na to firmy remontowo-bu-
dowalne zawsze mogą liczyć ze strony 
Flügger farby. A bonusy? Prócz akcji 
specjalnych, warto zwrócić uwagę na 
atrakcyjny program lojalnościowy - 
Spec Klub. Program został zapoczątko-
wany w ubiegłym roku, a jako że spotkał 
się z pozytywną oceną Klientów i cieszył 
się dużą popularnością, już 15 marca wy-
startowała jego druga edycja. 

spoTkajmy się podczas 
dni profesjonalisTów!

Już od marca do wakacji w sklepach 
Flügger farby odbywać się będą Dni 
PROfesjonalistów, czyli prezentacje 
produktowe Flügger farby połączone 
z użyciem maszyn i elektronarzędzi. Ca-
łodniowe spotkanie skierowane do firm 
o profilu remontowo-budowlanym to po-
łączenie wiedzy z praktyką, wymianą do-
świadczeń, ale również dodatkowe rabaty 
i atrakcje dostępne tylko w dniu pokazu. 
Opis wydarzeń wraz z datami znajdują się 
na dedykowanej dla wykonawców stronie 
www.fluggerpartner.pl
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inwestorów 
hotelowych

Trójmiasto 
na celowniku

 
KiLKASEt MiEJSC NOCLEGOWyCH POWStANiE W NAJBLiżSZyCH 
MiESiąCACH W tRóJMiEśCiE. NASZ REGiON JESt WyJątKOWO 

AtRAKCyJNyM KąSKiEM DLA iNWEStORóW HOtELOWyCH.

TEKST: Grzegorz Bryszewski  | ZDJĘCIA: materiały prasowe

hoTel Focus, soPoT

hoTel Focus, soPoT

hoTel Focus, soPoT

hoTel Focus, soPoT

hoTel Focus, soPoT

hoTel Focus, soPoT
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Na trójmiejskiej mapie inwestycji hotelo-
wych ewenementem jest zabytkowe gdań-
skie Główne Miasto. W tym najstarszym 
rejonie miasta trwa bowiem realizacja kil-
ku wyjątkowo atrakcyjnych obiektów ho-
telowych. To wyjątkowa sytuacja, bo w in-
nych polskich miastach tereny położone 
w ścisłym centrum już dawno zostały 
wykorzystane na hotele, a wolne działki 
i tereny pojawiają się stosunkowo rzadko. 
Jednym z hoteli, który powstaje na te-
renie Głównego Miasta jest Hampton by 
Hilton Gdańsk Old Town. Oferta obiektu, 
który powstaje w dawnych pomieszcze-
niach kina Neptun na Długim Targu bę-
dzie sie składała ze 154 pokoi, pomiesz-
czeń do fitness i dwóch sali konferencyj-
nych. Inwestor obiecał także stworzenie 
w swoim obiekcie sali kinowej. W ramach 
inwestycji ma również nowoczesna po-
wierzchnia handlowo-usługowa, z dostę-
pem zarówno od ulicy Piwnej, jak i Długiej. 
Atrakcyjny hotel powstanie również 
w kamienicach przy Długim Targu 1-10, 
które Agencja Rozwoju Pomorza niedaw-
no sprzedała za kwotę 48,8 mln złotych. 
Ich nabywca, spółka Hotelsberg zapo-
wiedziała dostosowanie kamienic do 
potrzeb hotelu o wysokim standardzie. 
Odnowione zostaną więc elewacje oraz 
wnętrza a w atrium powstanie dostępna 
dla mieszkańców i turystów restauracja. 
We wnętrzach hotelu zostaną zlokali-
zowane także galerie sztuki, bursztynu, 
organizowane będą także wernisaże. 
Wstępne informacje mówią o tym, że 
obiekt hotelowy w kamienicach będzie 
oferował około 60 pokoi.
Realizacja inwestycji ma potrwać blisko 
trzy lata.

hoTel haMPTon by hilTon Gdańsk old Town

hoTel deo Gdańsk na wysPie sPichrzów

radisson blu soPoT

hoTel holiday inn Gdańsk ciTy cenTre
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WysPA PełNA hoteli
 
Hotele powstają także na terenie gdań-
skiej Wyspy Spichrzów. Jeden z nich, 
nazwany Deo Hotel powstanie w ramach 
centrum biznesowego, turystycznego 
i wypoczynkowego, Deo Plaza. Obiekt 
przygotowywany jest w standardzie 
czterech gwiazdek i będzie oferował 274 
pokoi noclegowych i dwie restauracje. 
Wyraźnym atutem tego obiektu, któ-
ry podkreśli jego charakter biznesowy, 
będą sale konferencyjne, Deo Hotel ma 
ich oferować aż 10, w tym największą 
z nich na ponad 800 miejsc. Operatorem 
tego obiektu będzie Grupa Dobry Hotel. 
W bliskim sąsiedztwie kompleksu Deo Pla-
za, na północnym cyplu Wyspy Spichrzów 
powstanie natomiast hoteli sieci Holiday 
Inn. Obiekt nazwany Holiday Inn Gdańsk 
City Centre, będzie częścią większej inwe-
stycji nazwanej Granaria Gdańsk. Oferta 
hotelu ma się składać z 236 pokoi, prze-
strzeni konferencyjnej, siłowni i parkingu. 
Cechą charakterystyczną tego obiektu 
ma być innowacyjne, autorskie Open Lob-
by Holiday Inn. To miejsce będzie prze-
strzenią w centrum hotelu, gdzie goście 
mogą spędzić czas wolny i pracować.

 

W PoBliżu morzA
 
Nowe miejsca noclegowe powstaną 
także w Sopocie. W wyjątkowo atrak-
cyjnej lokalizacji, czyli blisko morza, na 
działce przy ulicy Bitwy pod Płowcami 
powstaje hotel sieci Radisson Blu. Inwe-
storem obiektu, który ma oferować aż 
230 pokoi jest Grupa Inwestycyjna Hos-
sa. Oferta obiektu będzie się składała 
także z restauracji, baru i dużej (ponad 
900 m kw.) powierzchni konferencyj-
nej. Otwarcie hotelu sieci Radisson Blu 
zaplanowano na 1 kwartał 2019 roku. 
Sopot to także miejsce lokalizacji naj-
nowszego, trzeciego z kolei hotelu sie-
ci Focus Hotels w Trójmieście (hotel 
Focus działa już przy ulicy Elbląskiej 
w Gdańsku a hotel Focus Premium zbu-
dowano w bezpośrednim sąsiedztwie 
Galerii Metropolia w dzielnicy Wrzeszcz). 
Najnowsza inwestycja sieci ma miej-
sce w atrakcyjnej lokalizacji-w centrum 
miasta przy ulicy 1 Maja. Hotel będzie 
dysponował 70 pokojami, do dyspozy-
cji gości oddana zostanie także stylowa 
restauracja na najwyższym poziomie, er-
gonomiczna sala konferencyjna dla biz-
nesu, siłownia oraz podziemny parking 
wykorzystujący innowacyjny system 
Modulo. Ja informuje inwestor, hotel jest 
już właściwie gotowy na przyjęcie gości. 
- Sprzedaż miejsc noclegowych już ru-
szyła, a załoga hotelu została skompleto-
wana. Obecnie trwają odbiory techniczne 
obiektu – podkreśla Łukasz Płoszyński, 
członek zarządu sieci Focus Hotels.
Otwarcie obiektu będzie miało miejsce 
już na początku kwietnia 2018 roku.

łukasz 
Płoszyński 

Członek Zarządu 
sieci Focus Hotels

 
- Focus Hotel Premium Sopot 
to hotel wypoczynkowy zlo-
kalizowany w sercu Sopotu, 
a jego oferta jest skierowana 
przede wszystkim do gościa 
indywidualnego. Jednak bez 
względu na cel pobytu nasi 
goście będą zadowoleni ze 
względu na szereg bezpłat-

nych udogodnień, które hotel 
oferuje. Jest to między innymi 
dostęp do szybkiego Internetu 
Wi-Fi na terenie całego obiek-

tu, zestaw do parzenia kawy 
i herbaty oraz woda mineralna 

w pokoju. Dostęp do sauny 
i siłowni jest dla naszych gości 
zawsze bezpłatny i nieograni-
czony. Po śniadaniu wszyscy 

nasi goście otrzymują kanapkę 
i kawę na drogę gratis.

inwesTycja hoTelowa na dłuGiM TarGu

hoTel holiday inn Gdańsk ciTy cenTre
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- na szczęście kończy się najgorsza dla naszych 
płuc pora roku – zima. wtedy jakość powietrza 
w  polskich miastach, miasteczkach  i wioskach 
gwałtownie się pogarsza. w ruch ruszają tysiące 
pieców i kotłów, którymi ogrzewane są budyn-
ki mieszkalne, czy małe zakłady produkcyjne. 
z setek tysięcy kominów buchają gęste, różno-
kolorowe i dziwnie pachnące dymy. dlaczego? 
ponieważ do kotłów trafiło paliwo złej jakości, 
a nawet odpady, które nigdy nie powinny się 
tam znaleźć: plastik, stare meble, opony, torby 
foliowe, pudełka po lekach, ubrania. dlaczego 
wiele osób nie przestrzega przepisów i wrzuca 
do pieców to co zabronione? 

Czasem z lenistwa, czasem z braku wiedzy, czasem z dziwnie poj-
mowanej gospodarności a czasem przyczyną jest zła sytuacja ma-
terialna... Powodów z pewnością jest wiele.

najgorszym powietrzem oddychamy w dużych aglomeracjach?
Niekoniecznie. Gorzej bywa w Polsce powiatowej. Duże miasta dla 
ograniczenia smogu wykorzystały środki europejskie, małe nie, bo 
nie spełniały warunków. Z pomocy mogły skorzystać tylko wytwór-
cy energii pracujący w systemach efektywnych (wykorzystujące 
kogenerację lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych). 
Kogeneracja, czyli jednoczesne, z tego samego spalania wytwa-
rzanie energii cieplnej i elektrycznej, przynosi rzeczywiście bardzo 
duże efekty ekologiczne, niestety małe ośrodki miejskie mają tylko 
ciepłownie, nie elektrociepłownie. Najlepiej jest, gdy wiele domów 

Z PREZESEM WOJEWóDZKiEGO fUNDUSZU 
OCHRONy śRODOWiSKA i GOSPODARKi WODNEJ 
W GDAńSKU MACiEJEM KAZiENKO ROZMAWiA 

ANNA KłOS.

abyśmy 
nie truli się 
nawzajem

Powietrza!
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podłączonych jest do sieci ciepłowniczej lub korzysta z ko-
tłów gazowych a nie węglowych.

ludzie chętnie korzystają z takich rozwiązań?
W mniejszych miejscowościach niekoniecznie. Nawet jeśli do 
danej miejscowości, doprowadzona jest sieć gazowa, wielu jej 
mieszkańców woli w dalszym ciągu palić w piecach czym się 
da: złej jakości węglem lub mułem węglowym i rozmaitymi od-
padami. Dużo w tym źle pojętej oszczędności lub konsekwen-
cja ubóstwa energetycznego, które staramy się niwelować. 

na czym rzecz polega?
Nagminnie domostwa są niedogrzane i niedoświetlone, bu-
dynki nie są docieplone. W pierwszej kolejności należałoby 
dokonać tzw. termomodernizacji budynku poprzez docieple-
nie ścian zewnętrznych, stropodachu, wymienić okna i drzwi 
wejściowe na szczelniejsze. Następnie, jeśli stać na to właści-
cieli domu, wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne 
i używać odpowiedniej jakości paliwa. Ludziom się wydaje, 
że zaoszczędzą paląc odpadami, a jest w konsekwencji od-
wrotnie. Oddychają zanieczyszczonym powietrzem, przez 
co częściej chorują, a leczenie kosztuje. W przydomowych 
ogródkach rosną warzywa i drzewa owocowe. Szkodliwe 
substancje, które wydostają się z kominów osiadają na nich, 
a potem te płody ziemi lądują na naszym talerzu.  Chcemy to 
przerwać, więc najpierw edukujemy, a następnie proponuje-
my finansowe  wsparcie.. Niemniej najpierw musimy przeko-
nać ludzi, aby chcieli z tej pomocy skorzystać.

jak to robicie?
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku od 25 lat, czyli od początku swojej dzia-
łalności, wspiera zadania, których celem jest poprawa jakości 

środowiska, więc także powietrza. Tylko w ciągu ostatnich 
pięciu lat na działania związane z ochroną powietrza prze-
znaczyliśmy około 90 mln zł. Od 10 lat realizujemy też pro-
gram „Czyste Powietrze Pomorza”. Dzięki niemu od 2009 
roku zlikwidowanych zostało 3 500 nieekologicznych pieców 
i kotłów. Przeznaczyliśmy na to ponad 14 mln zł. Emisja pyłów 
zmniejszyła się o 339 ton rocznie, dwutlenku węgla o 23 000 
ton, dwutlenku siarki – 156 ton. Konkurs ten od lat cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem. Jest jednym z nielicznych 
źródeł finansowania w naszym województwie, które doce-
lowo wspiera również osoby fizyczne w procesie likwidacji 
nieefektywnych kotłów węglowych. Dodatkowo, w konkursie 
„Kawka dla Pomorza”, jednostki samorządu terytorialnego, 
spółki ciepłownicze oraz wspólnoty mieszkaniowe otrzymały 
z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku łącznie około 60 mln 
zł wsparcia na poprawę stanu powietrza.  WFOŚiGW w Gdań-
sku  doprowadził do otwarcia morskich kąpielisk, już dawno 
zniknęły tabliczki z napisem ”Kąpiel wzbroniona” Teraz pora 
przywrócić dobrą jakość powietrza w Pomorskiem. Pomaga-
my Pomorzanom i pomorskim firmom w walce ze smogiem, 
edukujemy, bo uważamy, że od kar i mandatów skuteczniej-
sze są działania informacyjne. Działając w tym duchu, zor-
ganizowaliśmy szereg szkoleń i konferencji, jak np. ostatnio  
spotkanie zatytułowane: „Ograniczenie niskiej emisji na Po-
morzu. Monitoring, inwestycje, edukacja”. Patrząc na dużą 
frekwencję, wnioskuję, że temat walki z niską emisją leży nam 
wszystkim na sercu.   Zorganizowaliśmy tę konferencję, aby-
śmy zdali sobie sprawę, przed jakimi wyzwaniamim i zadania-
mi stoimy, jakie powinniśmy realizować inwestycje, a przede 
wszystkim, jak edukować. Wiemy, że pełen sukces nie przyj-
dzie od razu, ale jesteśmy na to przygotowani. Najważniejsze, 
że idziemy do przodu w walce o czyste powietrze. 
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jakie są najbliższe działania?
Ogłosiliśmy – już po raz dziesiąty – konkurs Czyste 
Powietrze Pomorza, skierowany on jest do pomorskich 
samorządów, miast i  gmin. Samorządy mają szansę 
uzyskać dofinansowanie na wymianę starych kotłów 
i pieców węglowych, tak aby poprawić jakość powietrza 
w regionie. Termin składania wniosków  mija 11 maja br. 

jakie to mogą być zadania?
Na dofinansowanie mogą liczyć projekty, które przyczy-
niają się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery, polegające na modernizacji systemów 
grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opala-
nych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opa-
lanymi gazem czy olejem opałowym. Stawiamy także na 
odnawialne źródła energii, takie jak: pompy ciepła czy 
kotły opalane biomasą. Na dofinansowane mogą także 
liczyć inwestycje polegające na podłączeniu budynków  
do sieci ciepłowniczej. Prócz dotacji, zainteresowani 
mogą otrzymać na wkład własny preferencyjną pożycz-
kę z WFOŚiGW w Gdańsku, która może zostać częścio-
wo umorzona. Czekamy także na uruchomienie przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Krajowego Programu na rzecz Czystego Powie-

trza, którego najważniejszym elementem będzie pro-
gram termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 
Procedury dofinansowania zostaną usprawnione, gdyż 
ten, kto starać się będzie o wsparcie z NFOŚiGW , nie 
będzie musiał jeździć do Warszawy. Wiele załatwi u nas, 
w Gdańsku.

czy mamy w polsce wystarczające zabezpieczenie 
w paliwa inne niż węgiel?

Jednym z paliw, które mogą zastąpić węgiel, jest gaz. 
Mamy już coraz pewniejsze i stabilniejsze źródła za-
opatrzenia. Kupujemy gaz nie tylko z Rosji, ale rów-
nież z USA, wkrótce z Norwegii. Posiadamy też własne, 
polskie zasoby. Do ogrzewania, produkcji energii elek-
trycznej, gotowania, a także w napędach pojazdów (co 
raz częściej również na statkach) możemy wykorzy-
stać LNG – gaz płynny oraz CNG – gaz sprężony. LNG 
(magazynowany w postaci skroplonej, pod ciśnieniem 
około 600 razy większym od ciśnienia gazu w sieci), 
może być używany tam, gdzie linia gazowa nie została 
jeszcze doprowadzona. Stosowanie LNG jest ważne, 
bo tylko 60 procent gmin w Polsce posiada gazociągi. 
Alternatywne źródła energii mamy,  obyśmy tylko sze-
rzej z nich korzystali.
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W sprawie wypowiadali się przede 
wszystkim ludzie biznesu: Rafał Ba-
niak – wiceprezydent Pracodawcy RP, 
Janusz Michałek – prezes Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Paweł 
Lulewicz – wiceprezes Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz 
Donocik – prezes Regionalnej Izby Go-
spodarczej w Katowicach. W połowie 
marca powyższą ustawę rozpoczęto 
wdrażać na Pomorzu, gdzie w Pelpli-
nie odbyło się pierwsze z cyklu spo-
tkań informacyjnych z samorządowca-
mi i przedsiębiorcami, zorganizowane 
przez Pawła Lulewicza – wiceprezesa 
PSSE, Dariusza Drelicha – wojewodę po-
morskiego i Patryka Demskiego – bur-

mistrza Pelplina. Partnerem konferencji 
został Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Hasłem spotkania było: Strefa w każdej 
gminie. Podobne konferencje mają od-
być się w najbliższym czasie na terenie 
innych samorządów województwa po-
morskiego. Rząd chce pozwolić na przy-
znawanie przedsiębiorcom w całej Pol-
sce warunków obecnie dostępnych wy-
łącznie w strefach ekonomicznych. Nie 
znaczy to jednak, że każda nowa inwe-
stycja będzie je mogła uzyskać. W tym 
przypadku istotne będzie spełnienie 
szeregu ściśle określonych kryteriów. 
W nowych warunkach rolą spółek, zarzą-
dzających obecnie strefami, będzie m.in. 
analizowanie projektów inwestycyjnych 

pod kątem spełnienia kryteriów.
Przewagą istniejących już stref będzie 
posiadana infrastruktura, już uzbrojo-
ne tereny.  Rolą spółek zarządzających 
strefami będzie analizowanie projektów 
pod kątem spełnienia kryteriów, koor-
dynacja przyznawania pomocy publicz-
nej, kontrola warunków uprawniających 
do korzystania z tej pomocy, a także 
współpraca z samorządami, instytucja-
mi badawczymi, edukacyjnymi i około 
biznesowymi. Spółki zajmować będą się 
w dalszym ciągu także kompleksową 
obsługą inwestorów – zarówno podczas 
przygotowania i realizacji projektów, jak 
i w czasie prowadzenia działalności.

w każdej 
gminie

Strefa

POD KONiEC LUtEGO RZąD PRZyJął PROJEKt UStAWy O WSPiERANiU NOWyCH 
iNWEStyCJi, KtóRy ZAKłADA CAłKOWitE ODEJśCiE OD OGRANiCZEń.

 tERytORiALNyCH PRZy StOSOWANiU iNStRUMENtU ZWOLNiEń PODAtKOWyCH. 
tO REWOLUCJA W fUNKCJONOWANiU StREf. NiC WięC DZiWNEGO, żE ByłA WAżNyM 

tEMAtEM XXv WELCONOMy fORUM iN tORUń.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos



   33

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

dariusz 
drelicH,
wojewoda pomorski

Specjalne strefy eko-
nomiczne stanowią 
impuls dla rozwoju go-
spodarczego, zarówno 
w skali kraju, jak rów-
nież u nas – na Pomo-
rzu. Szczególnie istotne 

jest skuteczne wspomaganie rodzimych firm. W Polsce, 
uwzględniając nakłady inwestycyjne poniesione w ra-
mach SSE, na koniec 2016 roku pierwsze miejsce zajmują 
przedsiębiorcy z Niemiec (23,7 proc.). Polscy inwestorzy 
znajdują się na drugiej pozycji (20,8 proc.). Zadaniem 
spółek zarządzających SSE i innych organizacji, wspoma-
gających biznes, jest aktywne zachęcanie głównie nowo 
tworzonych krajowych przedsiębiorstw do korzystania 
z udogodnień podatkowych i operacyjnych, przysługu-
jących na terenach specjalnych stref ekonomicznych. 
Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, że do zadań  
spółek zarządzających SSE należy współpraca ze szkołami 
ponadgimnazjalnymi i uczelniami, w celu uwzględniania 
w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w SSE, a także 
podejmowanie działań zmierzających do powstawania 
strefowych klastrów. Korzystanie z  przywilejów SSE bę-
dzie teraz możliwe na terenie całego województwa. Zatem 
konieczne jest promowanie SSE oraz  tworzenie jak naj-
lepszych warunków do inwestycji dla wszystkich przed-
siębiorców. Aby ten projekt odniósł sukces, niezbędna jest 
współpraca na wszystkich szczeblach administracji – za-
równo rządowej, jak i samorządowej. 

Paweł lulewicz,
wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Nowe przepisy mają pomóc zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, 
które dotąd były w niewielkim stopniu reprezentowane w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Wprowadzone rozwiązania zakładają całkowite odejście od 
ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatko-
wych, z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów, czyli zgodne 
ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. Jedynym czynnikiem uzależniającym 
jest przeznaczenie terenu. Nowa ustawa likwiduje długotrwałą i obciążającą 
przedsiębiorcę procedurę zmiany granic specjalnych stref ekonomicznych oraz 
ograniczenie 25 tys. ha., na których można uzyskać wsparcie. Warunki uzy-

skania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa oraz stopy bezrobocia 
w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwesty-
cyjne - przyp. red.) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych, obowią-
zujących dla dużych firm. Ma to zwiększyć napływ inwestycji w rejony słabiej rozwinięte, które na 
obecnym etapie rozwoju nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom dużych inwestorów, 
jak np. infrastruktura czy dostępność zasobów ludzkich.
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Polska znalazła się na 7. miejscu krajów o najniższej stopie bezrobocia, ze 
wskaźnikiem na poziomie 4,5%. W stosunku do grudnia stopa bezrobocia 
utrzymuję się tym samym poziomie. Natomiast w porównaniu do stycznia 
2017 roku jest mniejsza o 0,8 pkt. proc. (wynosiła wtedy 5,3%). Zgodnie z sza-
cunkami Eurostatu, liczba osób bezrobotnych w Polsce, w styczniu ubiegłego 
roku wynosiła 912 tys. wobec 768 tys. bieżącego roku. Widoczny jest również 
spadek bezrobocia wśród kobiet. Według danych Eurostatu w styczniu 2017 
roku stopa bezrobocia wśród pań wyniosła 5,3%. Oznacza to, że w stosunku 
do stycznia 2018 roku spadła o 0,8 pkt. proc. Jeszcze większy spadek odno-
towano w odniesieniu do mężczyzn – z 5,2 do 4,4pkt. proc. Najniższą stopę 
bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (2,4%), na 
Malcie (3,5%) oraz w Niemczech (3,6%). Najwyższą natomiast zaobserwowa-
no w Grecji (20,9% - dane za styczeń), oraz w Hiszpanii (16,3 %).

Bezrobocie 
wciąż niskie

W styczniu br. 
stopa bezrobocia 
w 28 krajach unii 
europejskiej wyniosła 
7,3%. utrzymując się 
tym samym na stałym 
poziomie sprzed 
miesiąca, natomiast 
o 0,8 pkt. proc. mniej 
niż przed rokiem. 

Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych 
ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu oraz 
przewiduje dodatkowe środki na walkę ze smogiem dla NFO-
ŚiGW.  Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów 
związanych z rozwojem elektromobilności  oraz transportu 
opartego na paliwach alternatywnych. Natomiast środki, które 
otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji projektów mających 
na celu zmniejszenie lub uniknięcie szkodliwej emisji substancji 
gazowych, stałych i ciekłych powodujących zanieczyszczenie 
powietrza.  Dzięki Funduszowi będą finansowane projekty 
wymienione m.in. w Planie Rozwoju Elektromobilności w Pol-
sce, Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw 
Alternatywnych oraz ustawie o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Wsparcie w ramach Funduszu otrzymają za-

równo inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności (czyli 
pojazdy napędzane energią elektryczną), jak i transportem 
opartym na paliwach alternatywnych m.in. CNG, LNG. Przy-
chody Funduszu będą stanowiły m.in. wpływy z tytułu opłaty 
zastępczej, które do tej pory były przekazywane do NFOŚiGW 
oraz część dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wpły-
wów z podatku akcyzowego.

Elektromobilność 
zamiast smogu

 
PKP Polskie Linie Kolejowe SA kontynuują pro-
gram wymiany rozjazdów na sieci kolejowej. Za-
rządca infrastruktury podpisał drugą umowę na 
wymianę 142 rozjazdów w sześciu wojewódz-
twach. Projekt rozjazdowy obejmuje montaż 
245 nowych rozjazdów na 21 liniach kolejowych 
i 55 posterunkach ruchu w 12 województwach. 
Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa 
oraz zapewnienie sprawnego przejazdu pocią-
gów. Rozjazd jest ważnym elementem infra-
struktury kolejowej umożliwiającym przejazd 
pociągów z jednego toru na drugi. Po zakoń-
czeniu inwestycji zwiększy się komfort podróży 
i prędkość przejazdu. Podpisana w marcu 
umowa o wartości 127 mln zł obejmuje wymianę 
142 rozjazdów na terenie województw: pomor-
skiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-po-
morskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazur-
skiego i łódzkiego. To część dużego projektu 
– pierwszą umowę na wymianę 103 rozjazdów 
w województwach południowej Polski za ponad 
80 mln zł, PLK podpisały w grudniu 2017 r.

Bezpieczniejsze 
rozjazdy
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Tuż przed końcem 2017 roku ZMPG 
ogłosił przetarg na opracowanie studium 
wykonalności dla kompleksowego zago-
spodarowania międzynarodowych dróg 
wodnych. Mowa tu o drodze E-40 od 
Gdańska do Warszawy i dalej do granicy 
polsko-białoruskiej w Brześciu oraz dro-
dze E-70 na odcinku od Wisły do Elbląga. 
Właśnie otwarto oferty, które złożyły 
cztery podmioty: dwa przedsiębiorstwa 
(DHV Hydroprojekt oraz Halcrow Group 
Limited, ELMS HOUSE) i dwa konsorcja 
(TRACTEBEL ENGINEERING S.A., WyG 
International, WTU wraz z "PROJMORS" 
Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, 
a także ARCADIS z Ernst &young).

- Opracowanie studium to proces złożony 
i wymagający ogromnej wiedzy oraz do-
świadczenia. Projekt modernizacji Wisły 
będzie miał wpływ na cały kraj, jego bez-
pieczeństwo hydrologiczne, gospodarkę, 
rolnictwo czy turystykę- mówi Łukasz 
Greinke, prezes ZMPG S.A.
W studium znajdą się szczegółowe ana-
lizy, dzięki którym będzie można spraw-
dzić, czy istnieją ograniczenia techniczne, 
finansowe, organizacyjne, prawne i inne, 
które uniemożliwiają realizację projektu 
modernizacji Wisły. Dokument ma także 
zawierać ocenę, czy przedsięwzięcie jest 
uzasadnione z ekonomiczno-społecznego 
punktu widzenia.

W stronę 
użeglownienia 
Wisły zarząd morskiego 

Portu gdańsk podjął się 
opracowania studium 
wykonalności dla 
modernizacji Wisły. 

W Stoczni Remontowej Nauta miało 
miejsce palenie pierwszych blach dla 
okrętu wywiadowczego Królewskiej 
Szwedzkiej Marynarki Wojennej. 

Uroczystość, w której wzięli udział 
przedstawiciele szwedzkiej grupy zbro-
jeniowej Saab, która w 2017 r. zleciła 
budowę okrętu należącej do Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej stoczni, stanowi 
rozpoczęcie etapu produkcji jednost-
ki. Polenie blach jest też ważnym 
kamieniem milowym przy produkcji 
budowanego w Polsce i wyposażanego 
w Szwecji okrętu wywiadowczego dla 
Svenska Marinien. Stanowi również 
zwieńczenie wspartego doświadcze-
niem z zakresu projektowania okrętów 
biura MMC Ship Design & Marine 
Consulting Ltd. okresu intensywnej 
współpracy pomiędzy Saab i Stocznią 
Remontową Nauta.
Postęp dotychczasowych prac uzyskał 
pozytywną ocenę szwedzkiej agencji 
zamówień obronnych (FMV), która 
wcześniej podpisała z Saab odrębną 
umowę na zaprojektowanie, budowę 
i dostawę szwedzkiego okrętu wy-
wiadowczego. Podczas, gdy zostanie 
on zbudowany, zwodowany i jego 
wstępne próby zostaną wykonane 
w Polsce, montaż dodatkowego wypo-
sażenia jednostki i prace instalacyjne 
wykonane zostaną w stoczni Saab 
w Karlskronie.

Początek 
budowy 
szwedzkiego 
okrętu

fot. Stocznia Nauta



   37

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

   37

Do przetargu stanęło jedno przedsiębiorstwo 
(ILF Consulting Engineers Polska) oraz cztery 
konsorcja (1. Industria Project i Europrojekt 
Gdańsk; 2. Sweco Consulting i Wuprohyd; 3. 
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, 
IDOM Consulting, Engineering, Architecture, 
S.A.U. oraz Arcadis i Berenguer Ingenieros 
S.L.; 4. PROJMORS Biuro Projektów Budow-
nictwa Morskiego i Mosty Gdańsk). Wyko-
nawca będzie miał 10 miesięcy na opracowa-
nie kompletnej koncepcji Portu Centralnego.
- To duży krok do przodu w kwestii budowy 
Portu Centralnego. Otwarcie ofert, a później 

wyłonienie wykonawcy, to wyraźny sygnał, że 
jesteśmy zdeterminowani i chcemy, by Port 
Centralny powstał. Zależy nam na tym, by 
koncepcja została opracowana z najwyższą 
starannością, dlatego uważnie będziemy 
przyglądać się ofertom - mówi Łukasz Grein-
ke, prezes ZMPG S.A.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
wielobranżowej koncepcji zagospodarowania 
Portu Centralnego. Opracowanie to ma za-
wierać m.in. analizę popytu na towarowo-pa-
sażerski transport morski, zarówno krajowy, 
jak i europejski.

Coraz bliżej 
Portu Centralnego

zarząd morskiego Portu 
gdańsk ogłosił przetarg na 
koncepcję budowy Portu 
Centralnego. zmPg będzie 
wybierać spośród pięciu ofert 
doświadczonych firm.
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Historia tej jednostki jest ciekawa, zawiła 
i mocno związana z polską historią. Powsta-
ła ona w 1965 roku w Stoczni Jachtowej im. 
Josepha Conrada w Gdańsku jako pierwszy 
jacht serii "Opal".
Pierwszym armatorem tego polskiego dwu-
masztowego i mahoniowego pełnomorskie-
go jachtu balastowego była Sekcja Żeglar-
ska WKS Legia(późniejszy klub jachtowy 
"Atol” przy Marynarce Wojennej). W 1980 
roku jacht zostaje kupiony przez pułkowni-
ka Kuklińskiego. Wiadomo, że kwota zakupu 
wyniosła 36 tysięcy złotych, czyli trzykrot-
ność oficerskiej pensji.
W momencie zakupu jachtu pułkownik 
Kukliński współpracował już z amerykań-
skim wywiadem, jako agent "Mewa" i "Jack 
Strong" przekazał Amerykanom ponad 40 
tysięcy stron dokumentów. Wśród nich były 
także plany agresji ZSRR na zachód, gdzie 
Polska miała być areną wojenną i właśnie 
na jej terenie miało dojść do użycia broni 
atomowej. Historycy oceniali później, że ten 

Strażnik 
Poranka 

powinien pływać!
Był PRyWAtNą WłASNOśCią WAżNEJ POStACi DLA POLSKi A PóźNiEJ SZKOLiłA 
Się NA NiM MłODZiEż. fiRMA ACtiv yACHtS REMONtUJE StRAżNiKA PORANKA - 

JACHt PUłKOWNiKA RySZARDA KUKLińSKiEGO.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Activ Yachts
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można 
Pomóc!
Przedstawiciele firmy Activ Yachts 
nie ukrywają, że Strażnik Poranka 
jest w opłakanym stanie. Szukają 
więc sponsorów, którzy pomogą  
w rewitalizacji jachtu, przywróce-
niu mu jego blasku. Po to, by jacht 
ponownie służył on młodzieży.  
Całkowity koszt rewitalizacji prze-
widziany jest na kwotę 1,5 mln 
złotych.

Osoby które zechciały by uczest-
niczyć w rewitalizacji historyczne-
go jachtu zapraszamy do uczest-
nictwa w szczytnym celu po przez 
dokonanie wpłaty do Stowarzy-
szenia Chrześcijańska Szkoła Pod 
Żaglami; nr rachunku: 
02 8162 0003 0000 3636 2000 
0010 BS Więcbork, z dopiskiem 
STRAŻNIK PORANKA

odważny czyn miał ogromne znaczenia 
dla całego wolnego świata i przyczynił się 
do zachowania równowagi w trakcie okre-
su zimnej wojny.
W 1981 roku Kukliński wraz z rodziną 
ucieka z kraju, gdzie określono go jako 
"dezertera i zdrajcę", trzy lata później Sąd 
Wojskowy wydaje na niego wyrok śmierci. 
W ramach wspomnianego wyroku "Opal" 
zostaje skonfiskowany i przekazany Cen-
tralnemu Muzeum Morskiemu.
W latach 90. w kraju pojawiają się starania 
o rehabilitację płk. Kuklińskiego, zabiega 
o to m.in. prof. Zbigniew Brzeziński, który 
nazywa wojskowego "pierwszym polskim 
oficerem w NATO". W końcu, 1995 roku 
zostaje uchylony wyrok ciążący na Kukliń-
skim. Trzy lata później ma miejsce nowy, 
ważny etap życia jednostki – wraca ona 
do właściciela i zostaje pobłogosławiona 
przez ks. Infułata Stanisława Bogdanowi-
cza. Od tego momentu jacht nazywa się 
"Opal II".
Pułkownik Kukliński nie zamierza jednak 
zabierać swojego jachtu do USA, decydu-
je się natomiast na przekazanie jednostki 
(w drodze notarialnej darowizny) Chrze-
ścijańskiej Szkole pod Żaglami.
Pomysłodawcą i prezesem zarządu szkoły 
jest ksiądz kapitan Andrzej Jaskuła a jej 
celem jest organizowanie obozów i wy-
praw żeglarskich, połączonych z wycho-
wywaniem w duchu chrześcijańskim.
W 2000 roku prawie 100 młodych żeglarzy 
popłynęło ze szkołą po Morzu Śródziem-
nym, śladami pierwszych apostołów Pio-
tra, Jana i Pawła i korzeni kultury europej-
skiej. Trzytygodniowy rejs wiedzie z Mo-
rza Czerwonego poprzez Ziemię Świętą, 
Grecję, Turcję, Maltę i Sycylię do Rzymu. 
Finałem podróży jest prywatna audiencja 
żeglarzy u papieża Jana Pawła II.
Dwa lata później słowa papieża staną się 
inspiracją do nadania nowej nazwy jachtu.
- Nazwa „Strażnik Poranka” jest szcze-
gólna i nawiązuje do słów Jana Pawła II, 
który podczas Światowego Dnia Młodzie-
ży w Toronto powiedział do młodych, że 
są strażnikami nowego wieku i nowego 
tysiąclecia. Ceremonia nadania imienia 
i poświęcenie jednostki miała miejsce we 
wrześniu 2002 roku w Gdańsku – tłuma-
czy ksiądz kapitan Andrzej Jaskuła, pre-
zes zarządu Chrześcijańskiej Szkoły Pod 
Żaglami.
Przez kolejne lata jednostka będzie sta-
cjonowała na chorwackiej wyspie Iž i szko-

lono na niej młodzież. W sumie, w ramach 
obozów i wypraw żeglarskich na mahonio-
wym, pełnomorskim jachcie wyszkoliło się 
1500 młodych żeglarzy.
Kolejne ważne wydarzenie związane ze 
Strażnikiem Poranka ma miejsce we wrze-
śniu ubiegłego roku, gdy następuje oficjal-
ne przeniesienie jachtu do siedziby firmy 
Activ yachts w Błotniku (gmina Cedry 
Wielkie). W ramach trójstronnej współ-
pracy (Gmina Cedry Wielkie, firma Activ 
yachts i Chrześcijańską Szkoła pod Żagla-
mi) rozpoczynają się prace nad remontem 
jednostki.
Po zakończeniu remontu Strażnik Poranka 
ma ponownie szkolić młodzież w rejsach 
do Chorwacji lub na Bałtyku. Tym razem 
jednostka będzie jednak docelowo sta-
cjonowała w przystani w Błotniku (gmina 
Cedry Wielkie). 
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KONtROLA KOSZtóW, WyKORZyStANiE NiEKWEStiONOWANyCH 
AtUtóW fiRMy i ODBUDOWA JEJ REPUtACJi. WłAśNiE tAKiE 
POMySły NA ROZWóJ fiRMy SZKUNER Z WłADySłAWOWA MA 

JEJ NOWy SZEf, WitOLD WAWRZONKOSKi. 

Szkuner
popłynie 

w nowym 
kierunku?

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Szkuner



Witold Wawrzonkoski został nowym Pre-
zesem Zarządu spółki Szkuner z Włady-
sławowa pod koniec stycznia bieżącego 
roku. Naturalnym pierwszym krokiem 
w przypadku pracy na nowym stanowisku 
powinno być dokładne poznanie firmy, jej 
modelu biznesowego, finansów i w końcu – 
pracowników. Jak więc można ocenić kon-
dycję Szkunera po takim "prześwietleniu"? 
- Poznanie wszystkich szczegółów, niuan-
sów zajmie mi znacznie więcej czasu, ale 
ogólny ogląd firmy już mam. Silną stroną 
Szkunera są własne połowy, dające do-
stęp do poszukiwanego na rynku surowca. 
Przetwórnia ryb, z nowoczesnym parkiem 
maszyn, zmodernizowana m.in. ze środ-
ków unijnych również jest atutem, pozwa-
lającym oferować produkty bardzo wyso-
kiej jakości. Dla stoczni najważniejszą za-
letą jest położenie, blisko największej floty 
rybackiej w kraju, będącej podstawowym 
klientem na usługi remontowe – podkre-
śla Prezes Zarządu Szkunera. - Z drugiej 
strony wspomniane atuty i potencjał fir-
my jest w dużej mierze niewykorzystany. 
Nie udało się więc wyłowić limitu i w pełni 
wykorzystać zdolności produkcyjnych, to 
wszystko znajduje także odbicie w niesa-
tysfakcjonujących wynikach finansowych 
– dodaje.

 
zmiANy są KoNieCzNe

 
Według zapowiedzi nowego szefa jedną 
z najważniejszych zmian w funkcjonowa-
niu firmy będzie silny nacisk na kontrolę 
i racjonalizacje kosztów. To z kolei będzie 
konieczne do zrobienia kolejnego kroku, 
czyli skutecznego zabiegania o nowe zle-
cenia i klientów. Inna wyzwanie to odbu-
dowa reputacji firmy.
- Dobrą opinię traci się bardzo szybko, 
a odzyskać ją jest bardzo trudno -podkre-

śla Witold Wawrzonkoski. - Wiele pracy 
zostało już wykonane, jednak nie zawsze 
jest to dostrzegane na zewnątrz. Ciągle 
można spotkać się z opiniami bazującymi 
na sytuacji sprzed kilku czy nawet kilkuna-
stu lat. Zmiana tych niekorzystnych opinii, 
odzyskanie zaufania klientów, w tym tych 
utraconych wiele lat temu, poparte moż-
liwościami oferowania konkurencyjnych 
cen jest warunkiem niezbędnym do wzro-
stu sprzedaży, co przełoży się na poprawę 
sytuacji finansowej firmy.
Nowy Prezes Zarządu ma na koncie 
długoletnie doświadczenie w koncer-
nie Lotos i w spółkach działających 
w ramach tego koncernu, zapowiada pró-
bę przeniesienia takich rozwiązań do firmy 
z Władysławowa.

 
BrAKuJe fAChoWCóW 

Szkuner, podobnie jak inne firmy z branży 
stoczniowej, cierpi na brak pracowników. 
Aktualnie spółka chciałaby zatrudnić kil-
kanaście osób do stoczni i pionu połowów 
i produkcji. Fachowców jednak brakuje. 
- Szkunerowi trudno jest konkurować 
o pracowników z firmami z Trójmiasta, 
a na lokalnym, północnopomorskim rynku 
trudno znaleźć kandydatów w konkret-
nych, poszukiwanych specjalizacjach – 
przyznaje szef spółki. - Ta sytuacja wymu-
siła już pierwsze moje decyzje dotyczące 
przeorganizowania pracy niektórych 
działów, by zminimalizować niekorzystny 
wpływ niedoboru fachowców. Pewnym 

rozwiązaniem niedoboru pracowników 
jest zatrudnianie obcokrajowców. Szkuner, 
co prawda nie zatrudnia obcokrajowców 
na umowach o pracę, ale korzysta z za-
granicznych pracowników tymczasowych 
pochodzących głównie z krajów byłego 
ZSRR. W tym przypadku zastosowano 
rozwiązanie popularne także w innych fir-
mach z regionu, czyli współpracę z agen-
cjami pracy tymczasowej.

 
W stroNę żeglArzy

 
Podstawowa działalność spółki Szkuner 
polega na połowie i przetwórstwie ryb, 
usługach stoczniowych i zarządzaniu 
portem. W ciągu ostatnich lat firma z Wła-
dysławowa rozszerzyła swoją działalność 
o funkcje turystyczne i rekreacyjne – po-
pularne stało się więc wędkarstwo mor-
skie, wciąż rośnie zainteresowanie portem 
jachtowym w tej miejscowości. Jak się 
okazuje, firma wciąż próbuje wyjść na-
przeciw oczekiwaniom żeglarzy i rozwijać 
jachtową funkcję portu.
- Musimy tu jednak być ostrożni i pamię-
tać, że Władysławowo jest przede wszyst-
kim największym w kraju portem rybac-
kim. Dlatego też niezwykle ważne jest 
pogodzenie funkcji portu rybackiego 
i jachtowego, by nie zrazić naszych do-
tychczasowych głównych klientów, czyli 
rybaków – tłumaczy szef Szkunera.
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podobno uczniowie lubią chodzić do waszej szkoły, bo 
w niej jest dużo okazji do kontaktów z rówieśnikami z za-
granicy i dużo sportu, w tym żeglarstwa... znów się przy-
gotowują do wyjazdu?

Rzeczywiście.W maju wyjeżdża grupa do Uffenheim 
w Bawarii. Współpraca międzynarodowa jest bardzo waż-
na w kształceniu młodego pokolenia, ponieważ wzbogaca 
wiedzę, pozwala naocznie i praktycznie poznać inne naro-
dowości i obyczajowości, uczy praktycznego posługiwania 
się obcymi językami i kształtuje właściwe poglądy i postawy 
moralne.

 
jakie są kierunki waszej transgranicznej współpracy?

Kontakty nawiązujemy z sąsiadami zarówno z zachodu jak 
wschodu. Pierwsze kontakty nawiązują władze gminy Kol-
budy jako samorządowcy. 

z kim nawiązaliście najpierw współpracę?
Gmina Kolbudy już od 2006 roku współpracuje z bawar-
skim miastem Uffenheim. Z tej okazji na doroczne Święto 
Walpurgii zawsze wyjeżdża delegacja mieszkańców gminy. 
Niedługo znów będziemy szykować się do drogi, bo główne 
uroczystości – połączone ze świętem miasta, odbywają się 
pierwszego maja. Prastare Święto Walpurgii swoimi korze-
niami sięga jeszcze czasów pogańskich. Dzisiaj jego obcho-
dy z zabobonami i czarami nie mają jednak nic wspólnego. 
Co roku mieszkańcy Uffenheim tłumnie wylegają na ulice, 
aby podziwiać barwny pochód, w którym prezentują się 
praktycznie wszyscy, którzy są w jakikolwiek sposób zwią-
zani z tym bawarskim miastem. Najbardziej okazałe uroczy-
stości odbyły się z okazji 10-lecia podpisania partnerstwa, 
czyli w 2016 roku u nas a w 2017 u nich. Oprócz przedsta-
wicieli młodzieży do Uffenheim pojechali kolbudzcy artyści: 

aby czuli 
lokalnie, 
a myśleli 
inTernAcJonAlnie

Z ROBERtEM ASZyKiEM – DyREKtOREM ZESPOłU KSZtAłCENiA 
PODStAWOWEGO i GiMNAZJALNEGO W KOLBUDACH ROZMAWiA ANNA KłOS.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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chór Camerata Santa Cecilia oraz Big Band Gminy Kolbudy. 
W skład delegacji weszli także przedstawiciele radnych, soł-
tysów, strażaków oraz rolników. To działa też w druga stronę. 
Około 1 tysiąca Bawarczyków odwiedziło już naszą gminę.

 
a dzieci i młodzież?
Wyjeżdżają systematycznie na wymiany partnerskie. W ciągu 
11 lat uczestniczyło w nich ponad 600 naszych uczniów. Pod-
czas pobytów brali też udział w warsztatach praktycznych przy 
zbiorze winogron i ich przeróbce, jako że położone jakby na dnie 
ogromnej misy, pobliskie miasto Wurzburg, ma na zboczach je 
otaczających ogromne uprawy winorośli. Poza tym zwiedzali 
frankońskie zabytki, w tym przepiękne stare miasto Rottenburg 
(12 km od Uffenheim) i uczestniczyli w wycieczkach turystycz-
nych w Alpy. Oczywiście są też rewizyty. Od 2 lat młodzież z obu 
narodowości jest kwaterowana w prywatnych domach, u zaprzy-
jaźnionych rodzin. Nasza młodzież wyjeżdża tam w maju, a nie-
miecka przyjeżdża do nas we wrześniu. W ubiegłym roku też 
była taka wizyta. Zorganizowaliśmy wspólne zajęcia w szkole, 
spacer po terenie gminy, która jest przecież bardzo malownicza, 
zwiedzanie zakładów pracy, zajęcia sportowo-rekreacyjne, pik-
nik rodzinny na przystani żeglarskiej oraz wyjazd do Malborka, 
do Sopotu. Warto podkreślić, że na naszych gościach największe 
wrażenie zrobił klif nadmorski w Gdyni.

nie ma problemów językowych?
Zarówno nasza młodzież jak ich uczy się angielskiego, nasi 
też niemieckiego, więc mają okazję nie tylko się dogadać, ale 
nawet poćwiczyć konwersację.

 
wspomniał pan, że macie też partnerów na wschodzie...

Mamy bardzo sympatyczną i zaprzyjaźnioną polską szkolę 
Gimnazjum im. Kostantego Parczewskiego  w Niemenczy-
nie na Litwie, miasteczku oddalonym około 25 km od Wilna. 
Szkoła od ponad 150 lat mieści się w przepięknym, starym 
drewnianym budynku w stylu dworku szlacheckiego. Nasza 
młodzież wybiera się tam na najbliższy długi weekend na 
przełomie kwietnia i maja. Prócz wspólnych zajęć z miejsco-
wą młodzieżą, przewidziano też program patriotyczny, bo to 
rok obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści – zwiedzanie Wilna, wartę przy grobie Matki Piłsudskie-
go i jego serca na cmentarzu na Rosie. Poza tym marzec to 
okazja, aby zorganizować tradycyjne Kaziuki. Właśnie nasza 
delegacja wróciła z tzw. Kaziuczków Niemeczyńskich, a pod-
czas weekendu 24/25 marca br. podobne Kaziuczki nasi przy-
jaciele z Niemenczyna zorganizują w Kolbudach. 

 
macie też innych partnerów na wschodzie?

Jaworów na Ukrainie. Najpierw na początku 2014 roku uda-
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ła się tam delegacja samorządu gminy Kolbudy, gdzie dzięki 
doskonałym kontaktom  z proboszczem jaworowskiej parafii, 
ks. dr Markiem Niedźwieckim poznaliśmy burmistrza Jawo-
rowa Stepana Wenheraka. Dzięki tym przyjaźniom i podpisa-
nej umowie już od kilku lat Gminę Kolbudy odwiedzają dzieci 
z polskich i ukraińskich rodzin zamieszkujące w tym przygra-
nicznym mieście. Obecny mer Jaworowa (inaczej burmistrz) 
Pavlo Bakunets kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez 
swojego poprzednika i tak delegacja z Jaworowa wielokrot-
nie przebywała na obozie żeglarskim w Borsku – nad brze-
giem jeziora Wdzydze, potem kilka dni w Kolbudach, podczas 
których zwiedzili też Trójmiasto. W październiku 2017 roku 
po raz pierwszy młodzież ZKPiG w Kolbudach odwiedziła 
Jaworów i Lwów. Przyjaciele z Ukrainy przygotowali bogaty 
program dla naszej młodzieży, o którym wspominają wszyscy 
gimnazjaliści i nauczyciele do dziś.  

 
w ten sposób dochodzimy do kolejnej pańskiej ulubionej 
dziedziny – sportu... 

Tak, do żeglarstwa i wszystkiego, co jest związane ze sporta-
mi wodnymi. Tradycyjnie Gmina Kolbudy od lat organizujemy 
wakacyjne obozy żeglarskie.  Nie tylko dla stałych bywalców, 
którzy są już wytrawnymi żeglarzami i doskonale radzą so-
bie na znacznie większych jednostkach pływających, ale 
nawet dla kilkulatków. Z roku na rok nasi obozowicze mają 
do dyspozycji coraz więcej sprzętu służącego dobrej zaba-
wie na wodzie. Pamiętam jakim hitem był banan, holowany 
na linie za łodzią ratowniczą. Czyste szaleństwo. Najbardziej 
cieszy mnie jednak fakt, że przynajmniej na jakiś czas mo-
żemy oderwać młodzież od komputerów, smartfonów, tele-
fonów i pokazać alternatywne formy spędzania wolnego cza-

su. Młodzież zdobywa też patenty motorowodne, żeglarskie 
i stopnie ratownictwa WOPR. 

nie wolno na obozie używać tych współczesnych wyna-
lazków, bez których współczesna młodzież nie wyobraża 
sobie życia?

Nie wolno. Tłumaczymy im, że choć umysł jest szalenie waż-
ny, to musi być ciało, które mózg karmi i że jak cherlawe ciało 
to i cherlawy mózg. Oczywiście musimy na tych obozach za-
pewnić atrakcyjny program, aby młodzież się nie nudziła.

zapraszacie do udziału także grupy z zagranicy
Na jeziorze w Kolbudach robi się wtedy naprawdę międzyna-
rodowo. W ostatnie wakacje obok dzieci i młodzieży z Gminy 
Kolbudy żeglarskie szlify zdobywała młodzież z zagranicz-
nych miejscowości ,z którymi gmina utrzymuje partnerskie 
kontakty: z Niemenczyna na Litwie, Jaworowa na Ukrainie 
a nawet Sankt Petersburga z Rosji. Pozwoliło na to pozyska-
nie środków z programu Polska-Rosja. Wszyscy, wspólnie 
z naszymi dzieciakami, korzystali ze sprzętu żeglarskiego, 
plaży, ale także z infrastruktury szkolnej, m.in. z orlika przy 
kolbudzkiej szkole. Naszym zamiarem było dołączyć do na-
szego międzynarodowego obozu dzieci z Wołkowyska na 
Białorusi, W roku 2016 udało się przyjąć taką grupę w ramach 
programu: Wakacje z Polską, niestety na późniejsze wizyty nie 
otrzymali zgody tamtejszych władz. W tym roku chcielibyśmy 
dodać młodzież z Jablonkowa z Czech, w czerwcu ma nas 
odwiedzić wicestarosta Stanisław Jakus, więc może się uda. 
Będziemy się starać o różnego rodzaju fundusze zewnętrzne 
tak, aby udało się dodać do naszego międzynarodowego to-
warzystwa kolejne grupy młodzieży.
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Wtedy to gminna delegacja odwiedziła za-
przyjaźnioną miejscowość Niemenczyn – 
15 km od Wilna, przede wszystkim polską 
szkołę.  Zgodnie z miejscową tradycją zor-
ganizowano tam Kaziuczki Niemenczań-
skie, trochę przesunięte w czasie Kaziuki 
, związane z dniem patrona Litwy - św. Ka-
zimierza Królewicza, utrzymane już w au-
rze zbliżającej się Wielkanocy.
Delegacja z gminy Kolbudy – z wójtem 
Leszkiem Grombalą na czele – spotkała się 
z pełniącym obowiązki starosty Niemen-
czyna, panem Arturem Komarowskim.
- Jestem bardzo zbudowany tym spotka-
niem – powiedział Leszek Grombala, wójt 
Gminy Kolbudy – Zgodnie z deklaracją 
pana Starosty współpraca pomiędzy Kol-
budami, a Niemenczynem ma szansę objąć 
nowe pola. Jednak zgodnie stwierdziliśmy, 
że nadal podstawą współpracy są kwestie 
związane z wymianą młodzieży. 
Delegacja odwiedziła również polskie gim-
nazjum im. Konstantego Parczewskiego 
w Niemenczynie, które blisko współpra-
cuje z kolbudzkim Zespołem Kształcenia 
Podstawoego i Gimnazjalnego.
- Współpraca pomiędzy naszymi placów-
kami przynosi wymierne korzyści obu 
stronom – uważa Robert Aszyk, dyrektor 
ZKPiG w Kolbudach, który wraz z delega-
cją odwiedził szkołę w Niemenczynie. – Już 

kaziuczki, kibiny 
i wielKAnocne 
PAlmy

od niemenczyna do kolbud

wójt gminy kolbudy leszek grombala 
przypomina, że: 

- Tradycja kiermaszu Kaziuki sięga czte-
rech stuleci i jest nawiązaniem do prze-
szłości Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Kaziuki Wileńskie są wizytówką sztuki lu-
dowej krainy nad Wilią, a nazwa wywodzi 
się od imienia patrona Litwy – św. Kazimie-
rza, kanonizowanego na świętego w 1602 
roku. Targi są piękną tradycją, która poka-
zuje bogactwo ziemi litewskiej i twórczość 
jej narodu. Jarmark, dowodzi, że są jesz-
cze obszary, w których maszyny nie wy-
parły dzieł rąk ludzkich, a wytwarzane od 
wieków tą samą techniką produkty, cieszą 
się niesłabnącym zainteresowaniem. 

Wszystkich ubolewających, że zostały 
strywializowane tradycyjne polskie uro-
czystości, które przeobraziły się w święto 
handlu i obżarstwa, że nawet Wielkanoc 
zatraciła wiosenny urok i radosny nastrój 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, 
zapewniamy, że w Kolbudach, dzięki go-
ściom z Wileńszczyzny można poczuć na-
strój dawnych lat i obyczajów.

w maju kolejna grupa uczniów z Kolbud 
odwiedzi Litwę. Młodzież z Niemenczyna 
tradycyjnie będzie uczestniczyła w Mię-
dzynarodowym Obozie Żeglarskim, który 
tradycyjnie organizujemy w Kolbudach.
W weekend związany z Niedzielą Palmo-
wą przyszedł czas na rewizytę. Już po raz 
trzeci litewscy Polacy postanowili zapre-
zentować u nas barwne zwyczaje Kaziucz-
ka Niemenczyńskiego.
  Występy artystyczne zespołów „Perła” 
oraz „Mejszagolanki” zawsze zadziwiają 
publiczność kunsztem śpiewaków i tan-
cerzy, barwnością strojów i uśmiechem, 
życzliwością artystów.  Goście z Wileńsz-
czyzny zapowiedzieli przyjazd do Kolbud 
w piątek 23 marca br. Tego dnia mieszkań-
cy gminy będą ich podziwiać w Sali kon-
certowej Urzędu Gminy Kolbudy.  Pierw-
sza z grup, to dobrze już znany mieszkań-
com gminy młodzieżowy Zespół Tańca 
Ludowego z Niemenczyna, wykonujący 
tańce narodowe i ludowe: polskie, litew-
skie, ukraińskie, rosyjskie oraz innych na-
rodów. „Mejszagolanki” to wokalny zespół 
kobiecy, na którego repertuar składają się 
polskie pieśni ludowe i patriotyczne, pie-
śni autorskie, biesiadne i estradowe. 
Na sobotę 24 marca w godzinach 9.00 – 
13.00, na parkingu przed Urzędem Gminy 
Kolbudy zaplanowano tradycyjny kaziucz-
kowy jarmark. Na stoiskach tradycyjne 
wyroby według receptur i pomysłów 
z dawnych lat: wileńskie palmy, wędliny, 
ręcznie robione piernikowe serca, chleby, 
kwas chlebowy, miód i inne specjały litew-
skiej kuchni.
Tym razem goście postanowili wystąpić nie 
tylko w Kolbudach, ale również w Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie w so-
botę 24 marca przewidziano Wielkanocny 
Koncert Dobroczynny na rzecz Hospicjum 
bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Uzyska-
ny dochód zasili konto budowy oddziału 
dziecięcego wileńskiego hospicjum.

PRZyGOtOWANiA 
DO WiELKANOCy 
– NAJWESELSZEGO 
Z KAtOLiCKiCH śWiąt, 
ZACZęły Się W KOLBUDACH 
JUż W POłOWiE MARCA.

TEKST: Anna Kłos



tytuł MMb jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym 
przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyj-
nym nie posiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym, 
które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej 
lub realizacją swoich zadań na rzecz miasta i gminy malbork, 
wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta i gmi-
ny lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności 
lokalnej. celem konkursu jest popularyzacja idei zrównoważo-
nego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz na-
gradzanie  i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki 
biznesowe. 

konkurs ten został zorganizowany w nowej formule w 2016. każ-
de przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie naszego miasta 
i gminy malbork ma możliwość zgłoszenia własnej firmy, a także 
nominowania do tej zaszczytnej nagrody innych firm oraz osób 
fizycznych.
    
nagrodą będzie przyznanie tytułu malborski mistrz Biznesu 2017 
w sześciu  kategoriach: mecenat roku 2017, inwestor roku 2017, 
Debiut roku 2017, Firma roku 2017, Fachowiec roku 2017 i po raz 
pierwszy sukcesja roku 2017. 
     
nominacje do konkursu można składać do 24 kwietnia br. oso-
biście w Biurze obsługi interesanta (urząd miasta malborka), 
w urzędzie Gminy malbork, e-mailowo: lop@um.malbork.pl, 
rg@um.malbork.pl, na formularzach zgłoszeniowych zamiesz-
czonych na stronach: 
www.rg.malbork.pl
www.urzad.malbork.pl/konkurs-malborski-mistrz-biznesu.html

szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pan 
zbigniew charmułowicz – urząd miasta malborka pod nu-
merem tel. (55) 629-04-69 kom. 885 689 993. rozstrzygnię-
cie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu  
8 czerwca br. podczas Gali malborski mistrz Biznesu 2017 
w przyziemiu ośrodka konferencyjnego karwan w malborku.

serdecznie zapraszamy do udziału i nominowania w konkursie.

nAgrodA BurmisTrzA 
miasta malBorka  

Jarosław Filipczak
przewodniczący 

rady Gospodarczej  

Burmistrz miasta malborka wspólnie z radą Gospodarczą organizują 
najważniejszy  konkurs gospodarczy w roku - malborski mistrz Biznesu. 

marek charzewski 
burmistrz Miasta Malborka 
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To niewątpliwie atrakcyjna i ciekawa koncepcja zago-
spodarowania przestrzeni w mieście. Umowę na do-
finansowanie burmistrz Marek Charzewski  podpisał 
z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczy-
sławem Strukiem oraz wicemarszałkiem Wiesławem 
Byczkowski. Łączna wartość przedsięwzięć rewitali-
zacyjnych – działania  inwestycyjne i społeczne  to 
kwota ponad  17 milionów złotych. 
W ramach komponentu inwestycyjnego wykonane zo-
staną remonty części wspólnych 41 wspólnot miesz-
kaniowych i 10 budynków komunalnych oraz prze-
strzeni podwórkowych w kwartale ulic  Sienkiewicza, 
Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego,17 Marca, Grun-
waldzkiej, Jagiellońskiej, Żeromskiego. Zostaną odno-
wione  elewacje  oraz  zagospodarowane podwórka 
i przestrzenie. Powstanie również ścieżka historyczna 
oraz zrewitalizowany zostanie park jerozolimski. Wy-
konany zostanie także remont dwóch zabytkowych 
obiektów na cele społeczne. Jednym z takich obiek-
tów jest pochodząca z 1905 roku wieża ciśnień, która 
powstała w ramach założenia wodociągów w mieście, 
a  do dnia dzisiejszego przetrwała w niezmienionym 
kształcie.  Czterokondygnacyjny  obiekt zostanie za-
adoptowany na realizację zadań placówki wsparcia 
dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem 
dla streeetworkerów i partyworkerów  oraz  klubem  
dla młodzieży.  Na najwyższym  poziomie   znajdzie  
się punkt widokowy oraz kawiarnia. Na parterze zaś 

punkt informacyjny, w którym będzie można dowie-
dzieć się więcej o działaniach rewitalizacji prowa-
dzonych w mieście.  W malborskim magistracie trwa 
procedura wyłonienia wykonawcy. Oznacza to, że za 
rok miejsce to stanie się atrakcyjną przestrzenią dla 
mieszkańców i turystów. 

ale  rewiTalizacja 
To nie Tylko inwesTycje.

To też, a może przede wszystkim wiele elementów 
społecznych.  W ramach projektu realizować bę-
dziemy działania „miękkie”- mówi Marek Charzewski 
burmistrz Malborka. Zaadaptowane dwa budynki na 
potrzeby społeczne służyć będą dzieciom, młodzieży 
i rodzicom jako miejsca integracji społecznej. Placów-
ki będą prowadzić kompleksowe wsparcie w postaci 
różnych form pracy z rodziną- dodaje burmistrz.  
Wszystkie działania  realizowane  na obszarze rewi-
talizacji  będą  odbywać się   poprzez partycypacje 
z mieszkańcami. Wspólnie z nimi będą wypracowywa-
ne przedsięwzięcia integrujące działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki.
Cel jest wspólny: ożywienie społeczno-gospodar-
cze obszaru, przywrócenie historycznej wartości 
części miasta tak,  aby słabe  obszary zmienić w tu-
rystyczną moc. 
Planowane zakończenie projektu to koniec 2021 r. 

śródmieście 
Malborka zmieniamy 
w turystyczną  moc
MALBORK OtRZyMA PONAD 8 MiLiONóW ZłOtyCH NA PROJEKty ZWiąZANE  
Z REWitALiZACJą. ZMiENią Się ULiCE, PODWóRKA, PRZyBęDZiE MiEJSC 

AKtyWNEGO SPęDZANiA CZASU. 

TEKST: Anna Olkowska -Jacyno

fot. Anna Olkowska - Jacyno

fot. arch. UM
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Wizyta 
studyjna 
na Sycylii
gminni samorządowcy 
uczestniczyli w kolejnej 
wizycie studyjnej w regionie 
ragusa (sycylia).

Spotkanie, które zorganizowano 
pod koniec lutego potwierdziło 
coraz bardziej zacieśniającą się 
współpracę regionów, która oparta 
jest na doświadczeniach i dobrych 
praktykach.
Zagraniczna wizyta miała na celu 
omówienie szczegółów współpra-
cy w zakresie kolejnej wymiany 
dzieci z Włoch i Polski w ramach 
10-dniowych obozów żeglarskich, 
w których udział wezmą preten-
denci do żeglarstwa - dzieci i mło-
dzież w wieku 7 - 13 lat, tym razem 
z regionu Ragusa. Obozy te reali-
zowane są w ramach projektu Pół-
noc/Południe: Jedno Morze (Nord/
Sud: uno Mare), który Gmina Ce-
dry Wielkie realizuje od 2017 r
W czasie wizyty studyjnej rozma-
wiano o dotychczasowej współ-
pracy i strategii rozwoju edukacji 
i żeglarstwa w regionach Polski 
i Włoch, zaprezentowano także 
najważniejsze punkty i obiekty 
związane z tą dyscypliną sportu. 
Zagadnienia w tym zakresie opra-
cowane zostały i zaprezentowane 
przez przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego Adama Krawca - Dy-
rektora Departamentu Edukacji 
i Sportu, a także Macieja Kowal-
czuka - Z-cę Dyrektora Departa-
mentu ds. Sportu.
Bardzo ważnym elementem wizyty 
było spotkanie z rodzinami włoski-
mi, które w ramach projektu za-
pewniły opiekę dzieciom z Gminy 
Cedry Wielkie podczas wrześnio-
wej wizyty na Sycylii.
W trakcie wizyty studyjnej miały 
miejsce także spotkania ze śro-
dowiskami szkolnymi, na których 
bazie Gmina Cedry Wielkie, wraz 
z Urzędem Marszałkowskim 
przygotowuje się do aplikowania 
w ramach programu ERASMUS 
+ SPORT. Erasmus+ oferuje 
wsparcie finansowe dla instytucji 
i organizacji międzynarodowych 
działających w obszarze edukacji 
i szkoleń, młodzieży. Ponadto po 
raz pierwszy w historii programów 
edukacyjnych Unii Europejskiej 
wspierane są inicjatywy związane 
ze sportem, z których Gmina Ce-
dry Wielkie planuje skorzystać.

Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!
Zamów
prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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zbliża się wielkanoc – święto całej społeczności, rodzinne, 
wiosenne, radosne i kolorowe, więc zapytam: jak władze 
powiatu realizują potrzeby społeczne?

My pamiętamy o nich przez cały rok, nie tylko na wiosnę... 
A potrzeby społeczne są różnorodne. Częściowo dotyczące 
poszczególnych grup wiekowych, czy środowisk, a czasem 
wszystkich.

zacznijmy od oświaty.
Pod Powiat podlegają dwie szkoły średnie, tj. Zespół Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 
i Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycz-
nego w Rusocinie. Aby dobrze funkcjonowały, muszą mieć 
odpowiednią infrastrukturę. Troszczymy się o to. Dla prze-
prowadzenia modernizacji i wyposażenia pracowni kształce-
nia zawodowego skorzystaliśmy ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu 

dokonano modernizacji pomieszczeń kształcenia zawodowe-
go w budynkach obu placówek. W Rusocinie otwarto nastę-
pujące pracownie: pneumatyki i hydrauliki, elektryczną, elek-
troniczną, obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, 
projektowania i programowania oraz pracownię komunikacji 
w języku obcym. Wszystkie służyć będą uczniom kształcą-
cym się w zawodzie technik mechatronik. W Pruszczu Gdań-
skim utworzono pracownie, tj. logistyki, środków transportu, 
komunikacji w języku obcym, gospodarki materiałowej - dla 
uczniów, kształcących się w zawodzie technik logistyk oraz 
zmodernizowano pracownie techniki biurowej, ekonomicznej 
i komunikacji w językach obcych – dla uczniów kształcących 
się w zawodzie technik ekonomista. Do końca roku szkol-
nego planuje się pełne zakończenie doposażenia pracowni 
w sprzęt specjalistyczny, informatyczny oraz meble. Ubiegły 
rok upłynął nam też pod znakiem termomodernizacji. Zada-
nie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicz-

Podniesienie 
KomForTu życiA 

mieszkańców
ZE StEfANEM SKONiECZNyM, StAROStą GDAńSKiM, ROZMAWiA ANNA KłOS.

Naszą 
rolą jest

ZDJĘCIA: materiały prasowe

budynek inTernaTu szkoły oGrodniczej w Pruszczu GdańskiM
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nej należących do Powiatu Gdańskiego”, współfinansowane 
ze środków RPO WP 2014-2020 obejmuje termomoderniza-
cję Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomo-
dernizację budynków oświatowych. W 2017 roku przeprowa-
dzono termomodernizację dwóch budynków Zespołu Szkół 
Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 
(budynek szkoły oraz byłego internatu), a w 2019 roku pla-
nuje się przeprowadzić termomodernizację dwóch budynków 
Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie (budynek warsztatów 
oraz internatu). Rok później ma zostać przeprowadzona ter-
momodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. 
Dotychczas na realizację zadania wydano ponad 5 mln  zł.

w celu rozwoju szkolnictwa zawodowego na miarę współ-
czesności nie wystarczy dbać wyłącznie o infrastrukturę.

Oczywiście. Dlatego staramy się o podniesienie atrakcyjności 
oferty oświatowej naszych szkół. Wdrożyliśmy kształcenie 
w nowych, poszukiwanych na rynku pracy zawodach, tj. logi-
styka i technika ekonomisty w zespole w Pruszczu Gdańskim 
oraz mechatronika w Rusocinie. Dodatkowo wprowadziliśmy 
kształcenie powiązane z przedsiębiorstwami, a potencjalnie 
przyszłymi miejscami pracy absolwentów.

proszę podać przykłady...
Wśród wiodących w tym dziele pracodawców należy wymie-
nić: Flextronics International Poland z Tczewa. Zapewniono 
tam realizację staży dla uczniów kształcących się w zawodzie 
technik mechatronik. Dodatkowo udostępniono szkole w Ru-
socinie linię produkcyjno-lutowniczą, a uczniom przekazano 
specjalistyczną odzież ochronną. Realizowano też zajęcia 
praktyczne uczniów klas TM w szkółce Flextronics. Zespół 
Szkół w Pruszczu Gdańskim ma duże oparcie w gdyńskim 
oddziale firmy Geoban. W ramach współpracy odbywają się 
wizyty studyjne i warsztatowe dla uczniów kształcących się 
w zawodzie technik ekonomista. Ucieszyło nas też przekaza-
nie tablic wizualizacyjno – szkoleniowych dla szkoły w Prusz-
czu Gdańskim oraz umowa rozszerzonej współpracy szkoły 
z pracodawcą. W trakcie uzgodnień są dodatkowe zajęcia 
komunikacji w językach obcych przeprowadzane przez pra-
codawcę w szkole, doposażenie pracowni zawodoznawczej, 
a także realizacja staży dla uczniów w zawodzie technik logi-
styk. Współpracujących z naszymi szkołami przedsiębiorstw 
i instytucji jest sporo, np. Poczta Polska, czy Raben Logistics 
Polska. Uczniowie szkół objętych projektem uczestniczą 
w wizytach studyjnych w State Street Bank International 
GmbH, ZUS w Gdańsku, GUP CRT w Gdańsku, LPP w Prusz-
czu Gdańskim, Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku, Porcie 
Lotniczym w Gdańsku, Kancelarii Sejmu RP,  a także Centrum 
Pieniądza w Warszawie. Realizujemy też projekty edukacyjne, 
mające podnieść poziom kształcenia zawodowego. Łączna 
wartość tych projektów wynosi ponad 5,5 mln zł, w tym do-
finansowanie ze środków unijnych i budżetu państwa w wy-
sokości blisko 5 mln zł. Do końca  bieżącego roku w ramach 
tego projektu doposażymy  jeszcze swoje szkoły w sprzęt do 
kształcenia zawodowego o wartości około 1,7 mln zł, przepro-
wadzimy szkolenia ustawiczne dla dorosłych na kwotę około 
250 tys. zł, a do końca 2019 roku przewidujemy zakończenie 

kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów na łączną kwotę 
370 tys. zł. Chcemy też wypłacić uczniom stypendia za staże 
w kwocie 180 tys. zł.

co jeszcze oprócz edukacji zawodowej służy zaspokojeniu 
potrzeb mieszkańców?

Służba zdrowia. Udało nam się wybudować nową siedzibę 
pogotowia ratunkowego, przy którym mieści się też Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie. Obie instytucje przyjmują już 
od września ubiegłego roku w budynku przy ul. Raciborskie-
go. Budowa trwała piętnaście miesięcy. Jej koszt to 8 mln zł. 
W skrzydle budynku zajętego przez pogotowie jest zorgani-
zowana lekarska opieka nocna i w dni wolne od pracy. Dodat-
kowo czynny jest gabinet chirurgiczny (dzienny). Dyrekcja 
pogotowia planuje poszerzenie oferty usług medycznych. 
W planach jest organizacja POZ i ewentualnie rozszerzenie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jeśli będą fundusze 
przydzielone przez NFZ.

jakie funkcje spełnia powiatowe centrum pomocy 
rodzinie?

Wszystkie związane z koniecznością pomagania osobom, 
będącym z różnych powodów w trudnej sytuacji życiowej. 
Zajmuje się sprawami osób niepełnosprawnych, rodzin dys-
funkcyjnych, PFRON-u, czy też rodzin zastępczych. Niestety 
dużo jest w tych dziedzinach do zrobienia. Na terenie powia-
tu gdańskiego działa też Dom Pomocy Społecznej „Leśny” 
w Zaskoczynie. Jest 
przeznaczony dla 
dorosłych kobiet psy-
chicznie chorych – 42 
miejsca i niepełno-
sprawnych intelek-
tualnie – 58 miejsc. 
W planie jest rozbu-
dowa placówki po-
przez dobudowanie 
drugiego skrzydła bu-
dynku, co dołożyłoby 
jeszcze 50 miejsc.

Pracownie doPosażone w raMach kszTałcenia 
zawodoweGo w zsr w rusocinie.
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Efektem tego ma być m.in. większa 
liczba trenerów oraz częstsze wyjazdy 
adeptów klubu na turnieje w Polsce i za 
granicą. Porozumienie w tej sprawie 
działacze Sportowej Spółki Akcyjnej, 
opiekującej się pierwszą drużyną żółto-
niebieskich, podpisali z Krzysztofem 
Rybickim, prezesem Stowarzyszenia 
Inicjatywa Arka Gdynia, które szkoli 
młodych piłkarzy. W uroczystości udział 
brali także przedstawiciele władz miasta.
- Współpraca poza boiskiem jest równie 
ważna, jak na nim. Dlatego dzisiejsze wy-
darzenie to milowy krok w rozwoju piłki 
nożnej w naszym mieście – stwierdził 
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. 
I dodaje: – Gdynianom leży na sercu do-
bro Arki. Dziś łączymy siły i podkręcamy 

obroty, aby wkrótce cieszyć się z jeszcze 
większych sukcesów.
W ramach nowego porozumienia wspar-
cie finansowe przekazywane z Arki SSA 
do SI Arka zwiększy się trzykrotnie, 
a współpraca zostanie rozszerzona. 
– Dzięki temu jeszcze wyżej podniesiemy 
jakość szkolenia – zapewnia Krzysztof 
Rybicki, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa 
Arka Gdynia. - Możliwe będzie zatrud-
nienie po dwóch trenerów do rocznika, 
zakupienie nowoczesnego sprzętu czy 
profesjonalnej odzieży piłkarskiej.
W efekcie do pierwszej drużyny Arki 
mają trafiać profesjonalnie wyszkoleni 
zawodnicy, którzy będą stanowić realne 
wzmocnienie zespołu.

Nowa jakość 
szkoleń

trzy razy więcej środków 
finansowych na szkolenie 
młodzieży przekazywać chcą 
działacze gdyńskiej Arki. 

Chcą zadbać o to, aby Gdynia była estetyczna 
i elegancka nie tylko w Śródmieściu, ale i na 
osiedlach mieszkaniowych w innych dzielnicach. 
Stowarzyszenie Traffic Design będzie pomagać 
wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym 
przy projektowaniu zmian w elewacji budynków. 
Cel to więcej bieli, więcej nawiązań do gdyń-
skiego modernizmu i unikanie wyszydzanych, 
pastelowych kolorów. Chodzi o rozsądne pro-
jektowanie, dobór kolorów i dbałość o to, żeby 
Gdynia unikała na przykład nieszczęsnych 
i wyszydzanych pastelowych odcieni żółci, ró-
żów czy zieleni. Nie tylko kolory, ale i inne, cha-
rakterystyczne elementy mogą sprawić, że oto-
czenie gdyńskich blokowisk stanie się po prostu 
ładniejsze. Stowarzyszenie ma już za sobą kilka 
projektów, które zmieniły przestrzeń publiczną 
w różnych częściach Gdyni, a modelowym przy-
kładem przemalowania elewacji jest zmiana na 
budynku przy ulicy Lelewela. W całym procesie 
chodzi też o detale, które mogą wzmocnić chęć 
identyfikowania się mieszkańców z miastem.

Gdynia	w	bieli

Gdynia chce monitorować ruch 
turystyczny w mieście. W związku 
z tym podpisała porozumienie 
z Akademią Morską.  Współpraca 
ma zaowocować niezwykle przy-
datną, specjalistyczną wiedzą 
o gdyńskim ruchu turystycznym. 
Chodzi o cykliczne badania pro-
wadzone według metod dopaso-
wanych do gdyńskich potrzeb. 
Prowadzić je będą fachowcy i stu-
denci z Akademii Morskiej. 
- W dzisiejszych czasach trzeba 
mieć dobrą diagnozę, żeby do-
brze radzić sobie z zagadnieniami 
ekonomicznymi – mówi Katarzyna 
Gruszecka-Spychała, wiceprezy-
dent Gdyni. - Chcemy opierać się 

nie na szczęściu, ale na wiedzy. 
Dostaniemy nie tylko wyniki, ale 
przede wszystkim metodę badania 
skrojoną do naszych wspólnych 
potrzeb. To pozwoli nam dużo sen-
sowniej planować wszystkie nasze 
działania i sprawniej realizować 
cele, które chcemy osiągnąć.
Według pracowników Akademii 
Morskiej wypracowanie metodo-
logii badań ruchu turystycznego 
w Gdyni zajmie kilka miesięcy. 
Warto zaznaczyć, że środowisko 
gospodarki turystycznej miasta, 
widząc potrzebę współpracy, 
powołało już wcześniej Gdyńską 
Radę Turystyczną.

Czego 
szukają 
turyści?



Na mocy Porozumienia Międzygminnego, zawarte-
go pomiędzy wójtem gminy Kosakowo a prezyden-
tem Gdyni, organizatorem całej sieci komunikacyj-
nej wewnątrz gminy Kosakowo i na trasach prowa-
dzących do gmin ościennych (Gdyni i Rumi) jest 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Linia 146 
została uruchomiona w 1971 roku i jest podstawo-
wym połączeniem transportu zbiorowego w gminie 
Kosakowo. Od połowy 2010 roku obsługa powyż-
szej linii powierzana jest operatorom prywatnym, 
którzy ubiegają się o zamówienie w otwartych po-
stępowaniach przetargowych. 
W wyniku ostatniego przetargu od 19 czerwca 2017 
roku obsługę linii 146 realizuje PKS Gdynia S.A. Wraz 
ze zmianą operatora zmienił się również rozkład jaz-
dy – o połowę wzrosła częstotliwość kursów w go-
dzinach szczytów przewozowych i porze międzysz-
czytowej w dni powszednie. PKS Gdynia zaoferował 
obsługę linii 146 – po kończącym się właśnie kilku-
miesięcznym okresie przejściowym na produkcję 
– wyłącznie fabrycznie nowymi autobusami, wy-
bierając markę Mercedes-Benz, model O530G C2.  
Efekt wprowadzenia fabrycznie nowego tabo-
ru udało się osiągnąć przy jedynie nieznacznym 

wzroście stawki za wozokilometr (około 40 gro-
szy) w stosunku do poprzednio obowiązującej. 
Przy czym wartość zrealizowanej przez operatora 
we własnym zakresie inwestycji taborowej to około 
9 mln zł, nieobciążających wprost budżetów Gdyni 
i gminy Kosakowo.
Nowe autobusy spełniają wygórowane normy czy-
stości spalin (EURO 6). Są to pojazdy niskopodło-
gowe i wyposażone m.in. w klimatyzację, rozbu-
dowaną elektroniczną informację pasażerską czy 
ładowarki USB. Bardzo podobne do eksploatowa-
nych od kwietnia 2017 roku przez PKS Gdynia na 
linii R – różnią się jedynie wyraźniejszymi wyświe-
tlaczami zewnętrznymi, w kolorze białym.

bezpieczne, 
ekologiczne 
i wygodne

SZEść fABRyCZNiE NOWyCH, PRZEGUBOWyCH AUtOBUSóW MARKi 
MERCEDES-BENZ WOZi PASAżERóW NA tRASiE LiNii 146, łąCZąCEJ 

REWę W GMiNiE KOSAKOWO Z PLACEM KASZUBSKiM W GDyNi.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Marcin MaJek,
zastępca wójta gminy Kosakowo

Nowoczesne autobusy wprowadzone do 
obsługi najpopularniejszej linii autobuso-
wej w gminie z pewnością ucieszą miesz-
kańców, jak i przyczynią się do poprawy 
komfortu jazdy turystów. Sukcesywnie 
polepszamy ofertę transportu publiczne-
go w gminie, dzięki wygospodarowaniu 
kwoty 3 mln zł dodaliśmy kolejne kursy, 
jak i rozszerzyliśmy zasięg.
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Nowy punkt krawiecki, małe biuro księgowości? 
Początkujący mikroprzedsiębiorca, szukający miej-
sca na prowadzenie działalności, może skorzystać 
z oferty wynajmu lokali z zasobu miasta Gdańska. 
Przez trzy lata w ramach programu „Lokal na start za 
złotówkę” można zostać najemcą na bardzo prefe-
rencyjnych warunkach.
- Zachęceni pozytywnymi efektami pierwszej edycji 
tego projektu zdecydowaliśmy się na jego kontynu-
ację - wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta 

Gdańska. - Przez pierwszy rok najmu opłata wynosi 
symboliczną złotówkę za metr kwadratowy po-
wierzchni, a jak wiemy, to właśnie pierwsze miesiące 
są dla nowego przedsiębiorcy najtrudniejsze i wyma-
gają największych nakładów finansowych. 
Prawo najmu lokalu użytkowego za złotówkę mają 
osoby, które w okresie dwunastu miesięcy poprze-
dzających złożenie oferty, rozpoczęły własną dzia-
łalność gospodarczą. Przez drugi i trzeci rok najmu 
również obowiązują atrakcyjne warunki.

Lokal	na	start

Gdański projekt na rzecz osób z zaburzeniami psychicz-
nymi został uznany za jeden z najlepszych w IX edycji 
konkursu Samorząd Równych Szans 2017.  Statuetkę, 
tj. nagrodę dla innowacji projektów, podczas uroczystej 
gali w Krakowie odebrali Piotr Kowalczuk, zastępca pre-
zydenta Gdańska ds. polityki społecznej oraz Małgorza-
ta Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku.
- Jestem ogromnie szczęśliwy z tego wyróżnienia, 
które pokazuje, że mając ważny, społeczny cel można 
„góry przenosić”, jeśli tylko współpracuje się przy jego 
osiągnięciu z zaangażowanymi, empatycznymi i mą-
drymi ludźmi – stwierdził Piotr Kowalczuk. – Projekt 
„gdańskiego modelu” to wspólne dzieło i wspólna myśl 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego oraz 
ekspertów z organizacji i instytucji obszaru zdrowia psy-
chicznego, edukacji, szeroko rozumianej pomocy oso-
bom niepełnosprawnym.
Konkurs zorganizowała 
Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego w Krakowie, 
która nagradza, wyróżnia 
i promuje najciekawsze 
rozwiązania na rzecz 
osób z niepełnosprawno-
ściami. „Gdański model 
deinstytucjonalizacji usług 
na rzecz osób z zabu-
rzeniami psychicznymi” 
znalazł się w gronie 
najlepszych praktyk, któ-
rych celem jest poprawa 
warunków życia osób 
z niepełnosprawnościami.

Statuetka 
dla Gdańska

Ubiegłoroczna akcja zachęca-
jąca mieszkańców do płacenia 
PIT-u w Gdańsku okazała się 
dużym sukcesem. Dzięki no-
wym podatnikom do miejskiej 
kasy wpłynęło prawie 10 mln zł. 
Co oznacza, że decyzję o po-
zostawieniu swoich podatków 
w Gdańsku podjęło niemalże 
4 tys. nowych podatników. 
W tym roku gdański magistrat 
postanowił również przekonać 
„nowych” mieszkańców, żeby 
swój PIT złożyli w Gdańsku, 
gdzie na co dzień mieszkają, 
pracują, studiują i odpoczywają. 

Dzięki podatkom mia-
sto może m.in. budo-
wać ścieżki rowerowe, 
zwiększać liczbę miejsc 
w przedszkolach czy 
inwestować w nowe 

miejsca rekreacji, co przekłada 
się na komfort życia wszystkich 
mieszkańców. 
Już od 1 marca można zgłaszać 
się do drugiej gdańskiej loterii 
na stronie www.gdansk.pl/pit. 
Wystarczy wypełnić formularz. 
W dokumencie należy podać 
imię i nazwisko, numer PESEL, 
adres e-mail oraz numer telefo-
nu. Dodatkowo należy potwier-
dzić fakt złożenia deklaracji PIT 
za rok 2017 w Urzędzie Skar-
bowym właściwym dla obszaru 
administracyjnego Gdańska.

Rozlicz się 
i wygraj!
hybrydowy samochód, 
rowery miejskie czy konsole 
do gier – te i inne nagrody 
można zgarnąć w konkursie 
„Pit w gdańsku. się opłaca!”



   55

– Historia tenisa w naszym mieście jest tak samo długa, jak historia samego Sopotu. 
Wpisanie kortów do rejestru, podobnie jak wpisanie kilka lat temu hipodromu, spo-
woduje zachowanie tego wyjątkowego miejsca dla przyszłych pokoleń – zapewnia 
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. – Zapobiegnie również jakimkolwiek zakusom 
zabudowy kortów, na przykład poprzez budowę apartamentowców, do czego o mało 
nie doszło w czasie działalności poprzedniego klubu. 
Obszar Sopotu wokół dawnej Nordstrasse, a obecnie ul. Powstańców Warszawy jest 
związany z tradycją uprawiania tenisa ziemnego od 1897 roku. Pierwsze trzy pola do 
gry w tenisa zostały zlokalizowane w obecnym Parku Północnym. Powstały wówczas 
korty o czarnej nawierzchni oraz poczekalnia. W następnych latach trwała ich rozbu-
dowa. Już na początku XX wieku turnieje tenisowe były kulminacyjnym wydarzeniem 
Sopockiego Tygodnia Sportu, podczas którego rywalizowano w pięciu dyscyplinach 
sportowych. Sopockie zawody tenisowe wysoko ceniono w świecie sportu.

Pod ochroną 
konserwatora
zespół budynków sopockich kortów tenisowych wraz 
z terenem z uwagi na kulturotwórczy charakter trafił 
do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Sopot, Gdynia i Rumia idą w ślady Gdań-
ska. Od czerwca przejazdy komunikacją 
miejską w tych miastach będą bezpłatne 
dla uczniów. 

Przywilej będzie dotyczył wszystkich 
rodzajów autobusów i trolejbusów, a sko-
rzystają z niego uczniowie szkół, bez 
względu na ich lokalizację: od zerówki do 
końca nauki w szkole średniej. Ze zwol-
nienia z opłat za przejazdy skorzystają 
także dzieci i młodzież niepełnosprawna, 
korzystająca z dowozów minibusami. 
Warunkiem skorzystania z ulgi jest mel-
dunek na terenie miasta, którego ulga 
dotyczy. Darmowe przejazdy zaczną obo-
wiązywać od 1 czerwca.
Przedstawiciele Sopotu, Gdyni i Rumi jed-
nocześnie apelują do innych gmin z Ob-
szaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-
Sopot o podjęcie podobnych działań 
i ujednolicenie tych zasad oraz taryf.

Uczniowie 
pojadą	
za darmo

Blisko 7,5 tys. sadzonek w wielu ko-
lorach i odmianach zamówił Zarząd 
Dróg i Zieleni w Sopocie. Bratki już 
niebawem cieszyć będą oczy nie tyl-
ko mieszkańców, ale i przyjezdnych.
Kwiaty najbardziej kojarzone z wio-
sną pojawią się między innymi 

w Park Herbstów, okolicach Urzędu 
Miasta oraz parku przed Sherato-
nem. Inne rabaty zdobić będą rośliny 
cebulowe oraz bylinowe. Kwiaty te 
będą kwitły do późnej wiosny, po ich 
przekwitnięciu nasadzone zostaną 
rośliny letnie.

Sopot utonie 
w kwiatach







 58    

Dbałość 
o zAByTKową 

ArchiTeKTurę 
weJherowA

WEJHEROWO JESt MiAStEM O DłUGiEJ HiStORii, CZEGO 
ODZWiERCiEDLENiE ZNAJDUJEMy M.iN. W JEGO HiStORyCZNEJ 
ZABUDOWiE. WłADZE, DBAJąC O tRADyCJę i DZiEDZiCtWO, 

PROWADZą SUKCESyWNiE REWitALiZACJę MiAStA. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Od lat prezydent Wejherowa wspiera prywatnych właścicieli, 
wspólnoty mieszkaniowe i różne instytucje przekazując dofi-
nansowania na remonty zabytkowych obiektów i budynków. 
W ciągu minionych dziesięciu lat, Wejherowo przekazało na  
dofinansowanie remontów i  prac konserwatorsko-restaura-
cyjnych w zabytkach ponad 4,1 mln złotych. 

- Zabytki są elementem dziedzictwa kulturowego, stanowią 
materialny ślad przeszłości, często są także ucieleśnieniem 
i świadectwem jakiejś ważnej idei, budują naszą tożsamość – 
podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Peł-
nią również ważną rolę w kształtowaniu przyjaznego otocze-
nia człowieka. O tym, jak ważna jest dla nas historia, świadczą 
prowadzone przez miasto inwestycje m.in. rewitalizacja Śród-
mieścia czy renowacja Kalwarii Wejherowskiej. Otrzymaliśmy 
szereg nagród za przeprowadzenie renowacji tego obiektu 
kultu religijnego – tytuł laureata konkursu „Polska Pięknieje 
- 7 cudów unijnych funduszy”, nagrodę „Modernizacja Roku” 
oraz tytuł „Zadbany Zabytek” za wzorowe przeprowadzenie 
prac remontowo – konserwatorskich w konkursie Generalne-
go Konserwatora Zabytków. Miasto dofinansowuje także pra-
ce konserwatorskie w budynkach zabytkowych. Dzięki temu 
od kilku lat pięknieją elewacje kościołów, zabytkowe kamieni-
ce i stare ołtarze.

remoNty zABytKoWyCh 
KAmieNiC i KoŚCiołóW

Właściciele wejherowskich budynków wpisanych do rejestru 
zabytków, od ponad dziesięciu lat mogą liczyć na pomoc 
miasta w przeprowadzeniu remontów. Od 2007 r. Wejherowo 
przekazało na  dofinansowanie remontów i  prac konserwa-
torsko-restauracyjnych w zabytkach ponad 4,1 mln złotych. 
Do tej pory prace wykonano w 60 budynkach (budynkach 
wspólnot i obiektach sakralnych).
- Dzięki zaangażowaniu wejherowian i miasta poprawia się 
stan techniczny i wygląd wejherowskich zabytków – mówi 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Każdego 
roku przeznaczamy środki z budżetu miasta na ten cel, wspie-
rając wspólnoty mieszkaniowe oraz zabytki sakralne. Renowa-
cja zabytków nie tylko poprawia ich stan techniczny, ale także 
estetykę obiektu, co – jak wszyscy widzimy - wpływa pozy-
tywnie na wizerunek kamienic w śródmieściu miasta.

PoteNCJAł ArChiteKtoNiCzNy 

Wśród zabytków, które zostały odnowione dzięki wsparciu 
miasta znajdują się: Kalwaria Wejherowska oraz Ratusz. Do-
finansowanie otrzymały także kościoły – Klasztor  Francisz-
kanów - najstarszy sakralny zabytek Wejherowa wzniesiony 
w połowie XVII w Wejherowie, Świętej Trójcy z 1755 r. – obecnie 
kolegiata, poewangelicki, neogotycki kościół św. Stanisława 
Kostki z 1908 r., z pięcioma wieżami; konwikt św. Leona z 1872 
r. zbudowany przez mieszkańców miasta dla reformatów po-
zbawionych dawnego klasztoru przez władze pruskie. 
- Zabytkowa architektura Wejherowa kryje w sobie ogromny 
potencjał, a poszczególne cenne obiekty i zachowane zabyt-
kowe miasto mogą być znakiem firmowym dzisiejszego Wej-
herowa - mówi Anita Jaśkiewicz-Sojak, Miejski Konserwator 
Zabytków w Wejherowie. - Jest to możliwe, pomimo iż miasto 
nie jest skansenem, lecz żywym modernizującym się orga-
nizmem, łączącym w sobie zarówno nowoczesne instytucje 
kultury i współczesną architekturę, jak i wciąż żywy ruch piel-
grzymkowy, nieustający od czasów założenia Kalwarii.

miAsto z ArtystyCzNą duszą

Wejherowo to również doskonałe miejsce wypoczynku dla 
całej rodziny. Władze samorządowe od kilku lat prowadzą re-
witalizację historycznego założenia parkowego, które dzisiaj 
jest miejscem wypoczynku i rekreacji. W Parku Miejskim znaj-
duje się amfiteatr, nowoczesny plac zabaw dla dzieci, kawia-
renka, letnia scena, wypożyczalnia rowerów wodnych, siłow-
nia fitness i ścieżki Nordic Walking. Miasto posiada prężnie 
działający ośrodek kultury - Filharmonię Kaszubską, budynek 
zwracający uwagę swoją śmiałą architekturą. Spacerując uli-
cami Wejherowa można natrafić na kolumny z rzeźbami popu-
larnej na Kaszubach wyliczanki, zwanej nutkami kaszubskimi. 
Kaszubska melodia prowadzi ulicami Wejherowa umożliwiając 
zwiedzenie miasta i poznanie jego historii i tradycji. 
– Jesteśmy dumni ze swojego miasta i jego tradycji, dlatego 
staramy się, aby odwiedzający nas turyści zainteresowali się 
nie tylko konkretnymi zabytkami, ale też historią Wejherowa 
i kulturą regionu - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent 
miasta.  - Zapraszamy do Wejherowa.
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kaliningrad: 

energii 
(inwestorom)

nie zabraknie...
BEZPiECZEńStWO ENERGEtyCZNE tO tEMAt AKtUALNy W KALiNiNGRADZiE. tERytORiUM tO 
JESt PRZECiEż ODCiętE OD RESZty ROSJi. WSZELKiE LiNiE PRZESyłOWE (ELEKtRyCZNOśCi, ROPy, 
GAZU) PRZECHODZą PRZEZ LitWę. WEDLE MOSKWy NiE JESt tO BEZPiECZNE i POtRZEBNE Są 

NOWE SZLAKi DOStAW ENERGii i iNNyCH tOWARóW DO ENKLAWy KALiNiNGRADZKiEJ.
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Tymczasem, jak się okazuje w samym 
Obwodzie energii elektrycznej, już obec-
nie jest produkowane więcej niźli się wy-
korzystuje. Ponadto buduje się tu cztery 
nowe elektrownie gazowe (surowiec byłby 
dostarczany gazociągami przez Litwę): 
w Gusiewie (na wschodzie obwodu), Kali-
ningradzie i Sowietsku – północne pogra-
nicze z Litwą. Zaczęto także planować wy-
budowanie elektrowni węglowej Swietłym. 
Tu paliwo byłoby dostarczane przez mo-
rze. Takie decyzje oznaczają chyba jedno-
znaczne zakończenie jakichkolwiek działań 
na rozpoczętej budowie siłowni atomowej 

nieopodal trój styku granic: Rosja, Polska, 
Litwa. Niedokończona budowa to utopione 
miliardy rubli oraz ponad 550 tysięcy euro 
na lobbing w krajach zachodnich. Jedno-
cześnie minister energetyki Rosji, Aleksej 
Nowak stwierdził, że wstrzymanie budowy 
było związane z powodu nieznalezienia po-
tencjalnych (europejskich) kupców energii, 
która miałaby być wytwarzana w Bałtyc-
kiej Elektrowni Atomowej. Decyzją Putina 
budowa została wstrzymana w roku 2013. 
Choć nikt formalnie nie ogłosił ostatecz-
nego porzucenia projektu. Jeszcze w roku 
2015 „Rosenergoatom” próbował sprzedać 
akcje elektrowni (w budowie) na wolnym 
rynku. Nikt jednak się nie zgłosił. Od tamtej 
pory nic nie słychać o kolejnych próbach 
emisji akcji.
Ciągle funkcjonująca dyrekcja „elektrowni 
w budowie” informowała, że na teren inwe-
stycji sprowadzono składane elementy, po-
zwalające składować na miejscu cały uży-
wany tu sprzęt. Za ubiegły rok same tylko 
wypłaty dla dyrekcji sięgnęły 40 milionów 
rubli – około 3 milionów złotych.  General-
ny dyrektor budowy (która stoi!) otrzymuje 
miesięczne uposażenie w wysokości około 
1 miliona rubli – 70 tysięcy złotych. W cen-
trum Kaliningradu inwestycja ma swoją sie-
dzibę. Zamawiane są ciągle usługi konsul-
tingowe odnośnie potencjalnej sprzedaży 
energii. Analizy są tworzone głównie pod 
kątem stanu energetyki i jej przyszłości 
w Europie. 
Inwestycja już obrosła także w afery ko-
rupcyjne. Okazało się, że kwitowano tam 
wykonawcom roboty (i wypłacano pienią-
dze), które nawet nie zostały rozpoczęte. 
Prokurator ocenił ten przekręt na około 10 
milionów rubli – około 700 tysięcy złotych.  
Wedle specjalistów w Obwodzie nie powin-
no zabraknąć też gazu. Litwa jest bowiem 
zainteresowana materialnie w utrzymywa-
niu tranzytu do Kaliningradu. W związku 
z tym ucichła, kiedyś bardzo głośna, kwe-
stia ewentualnej odnogi do Kaliningradu 
gazociągu Nord Stream. Widać, że mene-
dżerowie Gazpromu przeliczyli koszty ta-
kiej inwestycji i doszli do wniosku, że to się 
po prostu nie opłaci. 
Ostatnim z projektów jest pomysł wybudo-
wania w Obwodzie podziemnego zbiornika 
gazu. Specjaliści z „Gazpromu” wyliczyli 
jednak, że taki terminal miałby genero-
wać rocznie około 400 milionów dolarów 
straty. Sprawa nie wyszła więc poza sta-
dium idei. Podobnie jak wydobycie ropy. 
Specjaliści z Lukoila stwierdzili możliwość 

wydobycia ropy nieopodal nadmorskiego 
Zielonogradska. Szef koncernu naftowego, 
Wagit Alegpierow, na konferencji prasowej 
w Kaliningradzie, stwierdził, że nie są to po-
kłady jakoś specjalnie bogate. Wydobycie 
powinno rozpocząć się około roku 2020. 
Pierwsze zlecenie na rozpoczęcie wierceń 
otrzymała brytyjska firma KCA DEUTAG 
Drilling. Specjaliści z „Lukoilu” obliczają, że 
złoże byłoby eksploatowane przez około 
50 lat.
Bardzo protestują przeciw tym planom 
tutejsi ekolodzy. Bo wydobycie grozi kata-
strofą ekologiczną na ekologicznie chro-
nionej Mierzei Kurońskiej. Ponieważ spra-
wa stała się poważna, firma wydobywcza 
zorganizowała w Zielonogradsku specjalne 
sympozjum poświęcone ewentualnemu 
wydobyciu ropy nieopodal tego miasta. 
Przedstawiciele „Lukoilu” zaręczali pod-
czas dyskusji, że żadnego zagrożenia eko-
logicznego nie będzie. 
Zebrani domagali się jednak odpowiedzi na 
jeszcze jedno pytanie: jaką korzyść odnio-
są mieszkańcy Zielonogradska z tego, że 
będzie tu wydobywana ropa. Mieszkańcy 
dopominali się choćby zobowiązania firmy 
do rozbudowy sieci dróg w rejonie kurortu. 
Spisano nawet w tej sprawie specjalny pro-
tokół. Powstała specjalna komisja społecz-
na, która miałaby wpływać na konkretne 
działania koncernu. Tyle że dyrekcja „Lu-
koilu” niczego nie obiecała.
Praktycznie ustały też pogłoski o budowie 
terminala gazowego w kaliningradzkim 
porcie. Więcej natomiast w tej kwestii mówi 
się raczej o ograniczaniu roli kaliningradz-
kiego portu handlowego, z racji na jego 
położenie, w pewnej odległości od otwar-
tego morza. Kosztem Kaliningradu miałby 
być rozbudowywany port w miejscowości 
Pionierskij. To już otwarte morze. To ozna-
czałoby jednak w ogóle zmniejszenie roli 
portu w Obwodzie i de facto pogodzenie 
się przez Rosjan z faktem, iż usługi morskie 
będą obejmowały tylko przywóz i wywóz 
towarów w kontekście potrzeb Obwodu. 
Bez ambicji stawania się zapleczem porto-
wym dla sąsiednich krajów. 
Konkludując, można stwierdzić, że energii 
w Obwodzie zabraknąć nie powinno. Mimo 
jego odcięcia od reszty Rosji. To dobry 
prognostyk dla potencjalnych inwestorów. 
Port kaliningradzki raczej też nie będzie 
konkurentem dla Kłajpedy, a tym bardziej 
dla Gdańska. Ma to być, co najwyżej. pla-
cówka o znaczeniu regionalnym. 
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więcej pokoi, 
większy 
METRAż

MiESZKANiA 2-POKOJOWE W AtRAKCyJNyCH LOKALiZACJACH NiEZMiENNiE CiESZą 
Się DUżyM POWODZENiEM. StALE ROśNiE NAtOMiASt ZAiNtERESOWANiE NiECO 

WięKSZyMi, 3-POKOJOWyMi MiESZKANiAMi. 

W ubiegłym roku w skali kraju to 3-pokojowe mieszkania 
były najpopularniejsze. Stanowiły ponad 40 proc. wszyst-
kich sprzedanych lokali. Klienci bardzo chętnie kupują też 
2-pokojowe mieszkania, położone w atrakcyjnych lokaliza-
cjach, te lokale kupowane są głównie z myślą o wynajmie, ta 
forma inwestycji przynosi bowiem znacznie większe docho-
dy, niż lokaty bankowe. 
W dużych miastach chętnie kupowane są też kawalerki – 
przede wszystkim przez młodych ludzi, którzy podejmują 
pracę w dużych firmach i zaczynają karierę zawodową. 
Przeciętny najczęściej kupowany lokal kosztuje w grani-
cach 250 – 300 tys. zł, ma nieco ponad 50 m kw. i składa się 
z trzech izb. Warto zauważyć, że w tym  przypadku „izba” nie 
musi oznaczać pokoju, ponieważ to tym pojęciu zawiera się 

też widna, oddzielna kuchnia o powierzchni ponad 4 m. kw. 
Jednak biorąc pod uwagę dane na temat dostępnych do 
sprzedaży mieszkań, można oszacować, że w gronie lokali 
trzyizbowych 83 proc. to faktycznie mieszkania trzypokojo-
we, a pozostałe 17 proc. to dwa pokoje z oddzielną kuchnią. 
Tak wygląda sytuacja w skali całego kraju, ale w większych 
miastach popularniejsze są skromniejsze lokale. Na terenie 
miast powyżej 200 tys. mieszkańców sprzedano ponad po-
łowę wszystkich mieszkań dwupokojowych. W efekcie tam 
wciąż prym wiodą mieszkania dwupokojowe, choć ich prze-
waga nad trzypokojowymi lokalami jest marginalna. 
A jak wygląda sytuacja na Pomorzu? Zapytaliśmy o to przed-
stawicieli deweloperów, którzy budują w naszym regionie. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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anna woJciecHowska, 
dyrektor sprzedaży i marketingu 

w gdańskim oddziale Robyg:

- Od kilku lat obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania 
mieszkaniami o większym metrażu. Na pewno ma na to wpływ sta-
bilna sytuacja na rynku. Ludzie patrzą w przyszłość optymistycznie, 

nie boją się utraty dochodów, a co za tym idzie, chętniej decydują 
się na długoterminowe zobowiązania takie jak kredyt mieszkanio-

wy. Mimo dostrzegalnego trendu na zakup większych mieszkań 
najwięcej zapytań otrzymujemy nadal o mieszkania 2-pokojowe 

o powierzchni od 35 - 42 mkw. Zauważyliśmy jednak, że sam metraż 
ma dla klientów drugorzędne znaczenie. W pierwszej kolejności 

zainteresowani są nie tyle metrażem ile ilością pomieszczeń, bo to 
często decyduje o komforcie życia całej rodziny. Dlatego w naszych 

inwestycjach staramy się maksymalnie wykorzystać każdy metr 
kwadratowy powierzchni, by klienci otrzymali lokal możliwie naj-

bardziej funkcjonalny i dopasowany do ich potrzeb.

Przeciętny najczęściej 
kupowany lokal 
kosztuje w granicach 
250 – 300 tys. zł, ma 
nieco ponad 50 m kw. 
i składa się z trzech izb. 
Warto zauważyć, że w 
tym  przypadku „izba” 
nie musi oznaczać 
pokoju, ponieważ to 
tym pojęciu zawiera się 
też widna, oddzielna 
kuchnia o powierzchni 
ponad 4 m. kw. 

Martyna Musiał, 
wiceprezes zarządu BMC:

- Niezmiennie największą popularnością cieszą się mieszka-
nia dwupokojowe, szczególnie te położone w nowych inwe-
stycjach w atrakcyjnych lokalizacjach. Tego typu lokale często 
kupowane są przez pary ale też stanowią świetną opcję in-
westycyjną. Obserwujemy też coraz większe zainteresowanie 
niewielkimi lokalami trzypokojowymi (55 – 65 mkw), gdyż 
są z pewnością bardziej komfortowe, a ich cena nadal pozo-
staje atrakcyjna. Klienci przykładają wagę do funkcjonalności 
i układu pomieszczeń bo z tym wiąże się możliwość aranżacji 
mieszkania według własnych potrzeb i uznania. A prioryte-
tem pozostaje lokalizacja. Coraz więcej osób woli mieszkać 
w dobrym miejscu z dostępem do pełnej infrastruktury na-
wet jeśli wiąże się to z mniejszym metrażem. 
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ewa nowicka, 
dyrektor sprzedaży Euro Styl S.A.:

- Na chwilę  obecną nadal zauważalny jest narastający trend za-
kupu mieszkań dwupokojowych, co w dużej mierze wynika z ich 
docelowego przeznaczenia - pod wynajem. Nie jest to zjawisko 
zaskakujące, gdyż taka forma lokowania kapitału obecnie generuje 
dużo pewniejszy i wyższy zysk, aniżeli lokaty bankowe. Największą 
popularnością w tym segmencie cieszą się jak najmniejsze lokale 
o powierzchni 35-42 metry kwadratowe, przede wszystkim jak 
najlepiej zlokalizowane, z dogodnym dostępem do rozwiniętej in-
frastruktury usługowo-handlowej, rekreacyjno-sportowej czy  edu-
kacyjnej. Obecnie tempo wyprzedaży tego typu mieszkań czyni ten 
produkt deficytowym na rynku pierwotnym.
Kolejną silną grupę nabywców nadal stanowią osoby wybierają-
ce lokale  3-pokojowe o zróżnicowanym metrażu, jednak rów-
nież zauważalne jest wzmożone zainteresowanie mieszkaniami 
4-pokojowymi o przemyślanym, funkcjonalnym układzie. Decyzje 
co do wyboru konkretnej wielkości  lokalu nadal determinują klu-
czowe czynniki, m.in.  zaspokojenie indywidualnych potrzeb życio-
wych nabywcy, zasobność portfela czy też dostępność mieszkania o 
pożądanym metrażu w preferowanej przez kupującego lokalizacji.
Głównym kryterium wyboru jest nadal lokalizacja. Warto jednak 
zauważyć, iż dla młodych  małżeństw znajdujących we wczesnej 
fazie rozwoju rodziny niezmiernie istotnym czynnikiem mającym  
decydujący wpływ na ostateczny wybór docelowego mieszkania jest 
cena transakcyjna łączna nabywanej nieruchomości. Aby była ona 
atrakcyjna i przede wszystkim zgodna z określonymi założeniami 
finansowymi, nabywcy bardzo często dokonują weryfikacji oferty 
poprzez zestawienie optymalnego metrażu z możliwie maksymalną 
do uzyskania ilością pomieszczeń.
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DoPAsowANiE 
na pierwszym 

miejscu
ORyGiNALNOść JUż NiE WyStARCZy. SKUtECZNy 
SCENARiUSZ iMPREZy iNtEGRACyJNEJ POWiNiEN Być 

iDEALNiE DOPASOWANy DO CHARAKtERU fiRMy.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Nordevents / Fabryka Imprezy
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Przedstawiciele branży eventowej pod-
kreślają, że przygotowanie oryginalnej 
i ciekawej imprezy może już nie wy-
starczyć. Klienci, którzy często mają za 
sobą kilkanaście albo nawet kilkadzie-
siąt takich wydarzeń czekają na coś 
wyjątkowego i spodziewają się imprez, 
gdzie scenariusz będzie skutecznie 
i błyskotliwie współgrać z charakterem 
firmy. Chodzi tutaj także o dopasowa-
nie do filozofii klienta i wartości, który-
mi się on kieruje. 
- Idealne dopasowanie do wymagań 
klienta polega na zrozumieniu wartości, 
które klient chce przekazać uczestni-
kom i przygotowaniu odzwierciedla-
jącej je, spójnej koncepcji – zaznacza 
Michał Węgrzyn z gdańskiej firmy 
Nordevents.
Jak więc będzie wyglądała  impreza 
integracyjna dostosowana do kon-
kretnego wydarzenia? Nasz rozmówca 
przywołuje z pamięci wieczorną część 
integracyjną, którą jego firma stworzy-
ła dla uczestników Forum Operatorów 
Farm Wiatrowych.
-W ramach wydarzenia przygotowali-
śmy interaktywny branżowy quiz, doty-
czący Farm Wiatrowych. Do dyspozycji 
gości było także stanowisko GreenScre-
en, gdzie można było zrobić zdjęcie na 
tle wiatraku. Ponadto, na uczestników 
czekało wiele atrakcji technologicz-
nych, które nawiązywały do nowocze-
snych technologii używanych w branży 
wiatrowej – opisuje Event Manager.
Inni nasi rozmówcy z branży również 
podkreślają rosnące wymogi ze strony 
klientów.
-Stworzenie skutecznej imprezy jest 
coraz trudniejsze ze względu na in-
dywidualny charakter każdej z nich. 
Klient oczekuje dostosowania integra-
cji do grupy, a my z pełną dokładno-
ścią musimy zadbać o nawet najmniej-
szy szczegół, aby wszyscy uczestnicy 
mogli w pełni aktywnie uczestniczyć 
w zabawie – przyznaje Macin Gajewski 
z firmy Fabryka Imprezy z okolic Staro-
gardu Gdańskiego.

Idealne dopasowanie do wymagań 
klienta polega na zrozumieniu wartości, 
które klient chce przekazać uczestnikom 
i przygotowaniu odzwierciedlającej je, 
spójnej koncepcji – zaznacza Michał 
Węgrzyn z gdańskiej firmy Nordevents.
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gAdżety to KoNieCzNoŚć?

Uczestnicy imprez integracyjnych chcą 
być nieustannie zaskakiwani i używać 
technologii czy też gadżetów techno-
logicznych, których jeszcze nie posia-
dają w swoich domach. Takie oczekiwa-
nia zazwyczaj spełniają firmy z branży 
eventowej, wykorzystywanie nowocze-
snych technologii można wiec określić 
jako jeden z popularnych i dynamicznie 
rozwijających się trendów. 
- W realizacji imprez integracyjnych co-
raz częściej stosuje  się nowe techno-
logie, które są teraz  bardziej dostępne 
i przystępne cenowo. Z tego względu 
można je wykorzystywać w wielu pro-
gramach integracyjnych. Obecnie, jako 
jedni z pierwszych w Polsce oferujemy 
gry miejskie z AR (Augmented Reality), 
czyli rozszerzoną rzeczywistością – 
podkreśla Michał Węgrzyn.
W ofercie gdańskiej firmy znajdują się 
także mobilne  Escape Roomy oparte 
o inteligentne systemy audio-wizual-
ne.  Firma korzysta takze z technologii 
typu VR (Virtual Reality), encefalografu 
w grach multimedialnych, wykorzystuje 
również nowoczesne techniki scenicz-
ne np. multimedialne sceny.
Część firm eventowych celowo jednak 
unika technologii cyfrowych i tworzy 
scenariusze o tradycyjnym charak-
terze, gdzie podkreślany jest aspekt 
przygody i współpracy. 
- Naszym klientom proponujemy impre-
zy integracyjne oparte na przebywaniu 
w środowisku naturalnym, wśród ziele-
ni – zaznacza Marcin Gajewski. - Jed-
nym z ciekawszych scenariuszy, który 

WioseNNe ProPozyCJe

W jaki sposób wykorzystać wiosenną 
aurę, żeby zorganizować niebanalną 
imprezę integracyjną? Przedstawiciele 
branży, z którymi rozmawialiśmy, podo-
wiadają, że wręcz idealnym rozwiąza-
niem byłby piknik albo firmowe wyda-
rzenie w parku trampolin. W przypadku 
wiosennej aury warto bowiem zrezy-
gnować z wydarzeń w zamkniętych 
pomieszczeniach i stworzyć na otwar-
tym powietrzu imprezę, która zapewni 
trochę aktywności, mnóstwo zabawy 
i integracji.
- Aby wrócić do formy po zimie mogli-
byśmy zaproponować naszym klientom 
zorganizowanie imprezy biegowej albo 
maratonu rowerowego połączonego 
z piknikiem firmowym, również modne 
wyjazdy typu „city break” połączone 
z grą miejską, pozwalającą zwiedzić 
wybrane miasto Polski i nie tylko – pod-
powiada Macin Gajewski.

cieszy się powodzeniem jest budowa 
machin oblężniczych i różnego rodzaju 
urządzeń z drewna, które w dawnych 
czasach pomagały w życiu codziennym. 
Nasz scenariusz tego typu to "Wyzwa-
nie Światowidza", który przenosi jego 
uczestników w czasy średniowiecza.
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szEfowiE 
kUchNi 
 
NA święTA

polecają
WiELKANOC CORAZ BLiżEJ, A LiStA PRZEDśWiątECZNyCH ZADAń i PytAń CORAZ 
DłUżSZA. JAKiE PREZENty WyBRAć DLA NAJBLiżSZyCH? JAK UDEKOROWAć MiESZKANiE? 
i NAJWAżNiEJSZE: CO PRZyGOtOWAć NA WiELKANOCNy Stół? SPRAWDZONE DANiA 
Z UBiEGłEGO ROKU, CZy MOżE POKUSić Się O PRZyGOtOWANiE NOWyCH POtRAW? JEśLi 
JESZCZE NiE PODJęLiśCiE DECyZJi, tO KONiECZNiE ZAPOZNAJCiE Się Z PROPOZyCJAMi 

SZEfóW KUCHNi Z POPULARNyCH REStAURACJi.

TEKST: Anna Walk
ZDJĘCIA: materiały prasowe

przygoTowanie:
 
Podsmażamy boczek na oleju 
z cebulą, majerankiem i suszony-
mi grzybami, a następnie doda-
jemy do wcześniej ugotowanego 
wywaru. Czosnek z chrzanem 
ścieramy na tarce i wrzucamy do 
wywaru. Do gotującej się zupy do-
dajemy zakwas żytni i śmietanę. 
Na talerzu układamy wcześniej 
przygotowane purée ziemniacza-
ne ze smażoną słoniną oraz spa-
rzoną białą kiełbasą i jajem sadzo-
nym. Całość zalewamy gotowym 
barszczem białym i dekorujemy 
podsmażoną cebulą, oliwą pie-
truszkową i kiełkami rzodkiewki.

GrzeGorz 
drozdowski,
sous chef 
Restauracja Magiel 
Hotel Almond

Barszcz biały
z suszonymi grzybami, żołądkami z gęsi, 
purée ziemniaczanym, białą kiełbasą, 
sadzonym jajem i oliwą pietruszkową

składniki:

biała kiełbasa 100g •	
grzyby suszone 20g •	
majeranek 1g •	
jaja 1szt. •	
pietruszka 60g •	
oliwa z oliwek 20g •	
olej 20g •	
chrzan świeży 50g •	
śmietana 70g •	

czosnek 2g •	
cebula 50g •	
słonina 20g •	
pietruszka natka 5g•	
boczek wędzony 20g •	
żur - zakwas żytni 200g •	
kiełki rzodkiewki 5g•	
żołądki gęsie 100g•	
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Janusz Małyszko
szef kuchni
Restauracja Papieroovka
Hotel Sadova

Pasztet z kaczki
z brusznicą i koniakiem

składniki:

pierś z kaczki  300g•	
jajko 1 szt.•	
śmietana słodka 30%  200ml•	
koniak 50ml•	
brusznica 100g•	
miód 100g•	
tymianek do smaku•	
do smaku: sól, pieprz, cukier•	

przygoTowanie:

Opłucz pierś z kaczki i zdejmij z niej skórę, 
a następnie zmiel mięso w maszynce. Do-
daj przyprawy: tymianek, sól, pieprz i cu-
kier do smaku. W następnej kolejności wbij 
jajko i dodaj śmietanę oraz koniak. Całą 
masę zmiksuj na gładko. Masę mięsną 
przełóż do kamionki i zrób dziurkę. Brusz-
nicę wymieszaną z miodem wsyp w zagłę-
bienie, a na niezakryte miejsca nałóż masę 
mięsną. Piecz w temp. 160ºC przez około 
15 minut, aż pasztet się zarumieni. 
Tak przygotowaną potrawę można poda-
wać zarówno na ciepło (np. jako główną 
zakąskę), jak i na zimno.

toMasz 
leśniak,

szef kuchni 
Hotel Szafir

podany na purée z marchwi,
groszkiem cukrowym i paloną brukselką

Indyk faszerowany kurkami

składniki:

pierś z indyka •	
kurki •	
masło klarowane •	
szalotka •	
groszek cukrowy •	
marchew •	
brukselka•	
tymianek świeży•	
jarmuż•	
pomarańcze•	
sól, pieprz•	

przygoTowanie:

Kurki oczyszczamy i smażymy na maśle z pokrojoną w kostkę szalotką do 
miękkości, doprawiając na końcu solą, pieprzem i świeżym tymiankiem. Obie-
ramy młode marchewki i gotujemy w soku z pomarańczy z laską cynamonu 
i gwiazdką anyżu do miękkości. Po wystygnięciu blendujemy na purée, doda-
jąc trochę zimnego masła. Pierś z indyka nacinamy nożem w głąb mięsa, przy-
prawiamy solą, pieprzem i świeżym tymiankiem oraz napełniamy ostudzonym 
farszem. Następnie obsmażamy indyka z każdej strony na maśle klarowanym 

i wkładamy do nagrzanego 
piekarnika na około 5 minut 
do uzyskania temperatury 
wewnątrz 74 C. W między 
czasie blanszujemy w oso-
lonej wodzie groszek cukro-
wy, listki brukselki  i jarmu-
żu. Następnie obsmażamy 
na maśle klarowanym gro-
szek cukrowy i doprawiamy 
solą oraz pieprzem świeżo 
zmielonym. Zblanszowane 
listki brukselki opalamy 
palnikiem brzegi. Kompo-
nujemy danie na talerzu 
i cieszmy się smakiem.
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przygoTowanie marynaTy:

Uda trybujemy (oddzielamy mięso od kości), a następnie marynujemy mięso przez 
24h w marynacie przygotowanej z soli, pieprzu, liści laurowych, dwóch ząbków czosn-
ku i wina.

przygoTowanie sosu:

Z kości przygotowujemy sos, piekąc je w piecu na blaszce odkrytej, temp: 190- 200 st. 
Następnie 3 łyżki miodu karmelizujemy w rondelku. Dodajemy do nich pozostały czo-
snek, połowę rozmarynu, łączymy to z sosem i winem, a następnie redukujemy o poło-
wę. Na koniec do redukcji z wina dodajemy zimne masło, które zagęści nam sos.

przygoTowanie mięsa:

Kaczkę wyciągamy z marynaty, a następnie formujemy w roladkę i zawijamy folią spo-
żywczą w formę cukierka, po czym odstawiamy do lodówki jeszcze na godzinę.
Roztapiamy w garnku tłuszcz gęsi. Następnie zwinięte roladki z kaczki konfitujemy, 
czyli gotujemy na wolnym ogniu w gęsim tłuszczu od 1,5 do2 godzin, do miękkości 
(temp tłuszczu ok. 125 st.).

przygoTowanie dodaTków:

Kapustę czerwoną siekamy, przesmażamy lekko na dwóch łyżkach tłuszczu gęsiego, 
a potem dodajemy do niej rodzynki, śliwki, sól, miód i dusimy pod przykryciem. Na 
koniec dodajemy sok z cytryny. Kaszę bulgur prażymy 1,5 minuty w suchym garnku, 
a potem zalewamy 1,5 szklanki wody. Następnie dodajemy soli i gotujemy do mięk-
kości. Topinambur myjemy i obieraczką tworzymy cienkie plastry na chipsy, które 
następnie smażymy na oleju rzepakowym. Jabłka obieramy i kroimy w kostkę 1x1 cm, 
a następnie przesmażamy na drobno krojonej szalotce z posiekanym rozmarynem. 
Potem dodajemy do nich brandy, którą podpalamy na patelni (flambirujemy).

seBastian 
cicHy,
szef kuchni 
Hotelu Mistral Sport

Kaczka z jabłkami,

składniki (4 porcje):

udo z kaczki - 4 szt.•	
kapusta czerwona – ½ główki •	
jabłka (kwaśne) – 4 szt.•	
szalotka - 3 szt.•	
kasza bulgur – 1 szklanka •	
topinambur – 3 szt.•	
wino czerwone wytrawne – 1 szklanka •	
brandy – ¼ szklanki•	
miód gryczany – 5 łyżek•	
czosnek – 4 ząbki•	
olej rzepakowy – ½ szklanki•	
rodzynki – 1 opakowanie •	
śliwki suszone - ½ opakowania•	
tłuszcz gęsi – 1 kg •	
masło (zimne) – 2 łyżki•	
sól morska – 2 -3 szczypty•	
pieprz ziarnisty – 5-6 szt.•	
liście laurowe – 3-4 szt.•	
rozmaryn świeży - kilka gałązek•	
majeranek – 2 szczypty•	
cytryna – 1 szt.•	

majerankiem, modrą kapustą 
oraz kaszą bulgur i chipsami z topinamburu

Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!
Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Akademia nie doceniła polskiego fil-
mu. „Twój Vincent'” przegrał z „Coco” 
wyprodukowaną przez Disneya. 

Gdyby „Twój Vincent” zdobył Oscara, 
stałby się trzecim polskim filmem 
animowanym, ale pierwszym długo-
metrażowym, który trzymał najwyż-
szy laur wśród nagród filmowych na 
świecie. Twórcami „Twój Vincent” są 
reżyserka i malarka Dorota Kobiela 
i Hugh Welchman, który Oscara 
otrzymał już za film “Piotruś i wilk”. 
Film realizowany był m.in. w Gdańsku, 
Wrocławiu i Londynie. 
Ceremonia wręczenia Oscarów od-
była się w nocy z 4 na 5 marca 2018. 
„Twój Vincent” kandydował w kate-

gorii Najlepszy film animowany. Pol-
sko-brytyjska produkcja konkurowała 
z takimi obrazami jak: „Coco” Lee 
Unkricha i Adriana Moliny, „Fernan-
dem” Carlosa Saldanhy oraz filmami 
„The Breadwinner” Nory Twomey 
i „Dzieciak rządzi” Toma McGratha. 
Amerykańska Akademia Filmowa 
uznała ostatecznie, że najlepsza w tej 
stawce jest amerykańska animacja 
„Coco”. Dla twórców filmu „Twój 
Vincent” - Doroty Kobieli i Hugh We-
lchmana - pozostaje satysfakcja, że 
znaleźli się w naprawdę wąskim i eli-
tarnym gronie twórców, a Hugh We-
lchman jako wcześniejszy zdobywca 
Oscara za obraz „Piotruś i wilk” po-
twierdził swoją znakomitą markę.

„Twój Vincent” 
bez Oskara 

O mocnych stronach kobiecości 
rozmawiano w gdańskim hotelu Mer-
cure. 
 
Gdański hotel był gospodarzem spo-
tkania Lean In Poland, organizacji, 
której pomysłodawczynią jest Sheryl 
Sandberg – od 2008 roku szef opera-
cyjny Facebook Inc. a także autorka 
książki „Włącz się do gry. Kobiety, 
praca i chęć przywództwa”. Misją tej 
organizacji jest m.in. dzielenie się 
najlepszymi praktykami i uczenie 
się nowych umiejętności – pomoc 
zarówno w zawodowym, jak i prywat-
nym rozwoju. 
Gdańskie spotkanie było odpowie-
dzią na apel skierowany do liderek 
kół Lean In, przekazany na ostatniej 
konferencji w Palo Alto – Tell your 
Story czyli opowiedz swoją historię. 
Spotkanie wypełniły więc rozmo-
wy i opowieści na temat kobiece-
go biznesu, trudnej współpracy 
z mężczyznami, pojawiły się także 
emocjonujące i prywatne opowieści 
prelegentek.

Kobiece 
spotkanie 
w hotelu 
Mercure
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W sopockiej Zatoce Sztuki zorganizowano 
siódme z kolei spotkanie z cyklu "Biznes 
kobiety". Podczas tego wydarzenia rozma-
wiano m.in. o influencer marketingu.
Wydarzenie rozpoczęło się od prelekcji 
Aleksandry Pogorzelskiej (psycholog 
biznesu, trener, coach) o tytule „Zmiana 
w biznesie, czyli rozmroź, zrób zmianę 
i zamroź”. Kolejnym prelegentem był 
Kamil Wawer, Head of Business De-
velopment w Senuto, który opowiadał 
o „Contencie, który lubi Google”. Kamil 
Wawaer  w firmie Senuto odpowiada za 

opiekę nad bieżącymi klientami firmy 
oraz nawiązywanie kontaktów i sprzedaż 
narzędzia nowym użytkownikom plat-
formy. Co więcej, współtworzy strategię 
ekspansji spółki na rynki zagraniczne.
Ważną częścią spotkania była prelekcja 
na temat influencer marketingu, który 
bazuje na rozpoznawalności i pozycji 
osób zaangażowanych w promocję. In-
fluencerem może być więc bloger, vloger, 
właściciel popularnego konta w mediach 
społecznościowych lub ekspert w danej 
dziedzinie dzielący się swoją opinią w In-

ternecie. Prelekcję o tytule „Zbyt mądrzy 
na Twoje reklamy. Rzecz o influencer 
marketingu” przygotowała Magdalena 
Urbaniak, Global Communications Mana-
ger w Brand24, CEO w Tractormania.pl.
- Uważam, że marketing influencer jest 
najbardziej obiecującym sposobem 
budowania uczciwych relacji i wspie-
rania zarówno osobowości, jak i marek. 
Uwielbiam dzielić się spostrzeżeniami 
na temat mediów społecznościowych 
i marketingu na naszych i zewnętrznych 
blogach – podkreśla prelegentka.

Influencer 
marketing 
na sopockim 
spotkaniu
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Brief zorganizował w Trójmieście 
Road Show 50. Najbardziej Kreatyw-
nych w Biznesie. Ideą przyświecającą 
wydarzeniu było zbliżenie do siebie 
środowisk regionalnych, małych firm 
i reprezentantów korporacji. 

Cel stanowiła prezentacja doświad-
czeń i efektów współpracy dużych 
firm z kreatywnymi biznesami i startu-
pami oraz komunikacja obustronnych 
korzyści, jakie z niej wynikają. 
Podczas konferencji wystąpili zarówno 
przedstawiciele korporacji, startupów, 
lokalnych firm, jak i mediów: Joanna 
Bruździak-Maleszewska (Orange), Igor 
Sawczuk (Wandlee), Andrzej Karasow-
ski i Krzysztof Kurowski (TVN Media), 
Grzegorz Kiszluk (Brief). 
Na zakończenie Wojciech Krzemień, 
jeden z organizatorów 50. Najbardziej 

50. Najbardziej 
Kreatywnych 
w Biznesie

Kreatywnych w Biznesie opowiedział 
o możliwościach zgłoszeń do tego-
rocznej edycji rankingu i kryteriach 
wyboru zwycięzców. Co ważne, można 
zgłaszać zarówno siebie, jak również 
inne startupy/firmy. Zgłoszenia przyj-
mowane są na stronie kreatywni.brief.pl/
zgloszenia/ do 30 kwietnia 2018 roku. 

Można było spróbować łososia ze świeżym ogórkiem i marynowanym 
imbirem, siekanego śledzia z dodatkami czy paprykarza z makreli.

Owoce morza królowały podczas Niedzielnego Brunchu, który w pierw-
szy weekend marca zorganizowany został w Hotelu Haffner.
Brunch w Trójmieście to coraz popularniejsza forma spędzanie leniwych, 
weekendowych przedpołudni. Posiłki, łączące śniadanie z obiadem, or-
ganizuje między innymi Hotel Haffner.

Niedzielny brunch 
w nowej odsłonie 
w  Hotelu Haffner
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waleriJ Pryżkow, 
właściciel WP CAPITAL
 
Ekspert w sprawach inwestycji kapitałów w kraju 
i poza granicą oraz prezes firmy transportowe -
logistycznej IPS. Posiada duże doświadczenie 
w stosunkach międzynarodowych. 
Jest koneserem i mecenasem sztuki. 

Inwestowanie w zegarki formal-
nie można zaliczyć do inwestycji 
w antyki, ale tu jest kilka różnic. 
Jako przedmiot kolekcjonerskie 
zegarki znane są od dawna i tym 
podobne do antyków — ale w od-
różnieniu od nich znacznie póź-
niej dostali inwestycyjną wartość, 
którą trudno określić inaczej, 
jak boom. Właściciel Antiqu-
orum Osvaldo Patrizzi i konsul-

tant wiodących domów aukcyjnych Massimo 
Barracca chętnie opowiadają o tym, jak 20 lat 
temu kupili rzadkie zegarki w bardzo niskich 
cenach, które w tym czasie utknęły na półkach 
małych sklepów w Nowym Jorku. Wzrost za-
interesowania zabytkowym zegarem doprowa-
dził do tego, że męskie antykwowy zegarek od 
Patek Philippe (nr 1527), wydanej w 1943 roku, 
został sprzedany za 5,7 mln dolarów i stał się 
najdroższym zegarkiem. Więcej odróżnieniu 
od antyki — zegarki określają status ich posia-
dacza, ponieważ można je zawsze mieć ze sobą 
i doświadczeni ludzie wiedzą ich ceną.
Teraz można kupić nie drogie zegarki od Ro-
lex, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Carl 
F. Bucherer lub Longines... za 4-9 tys. euro. 
Jeśli przez 10-15 lat zdecydujesz się sprzedać 
te zegarki warunkiem, że można ich schować 
w idealnym stanie (zakładając nie na co dzień), 
można ich sprzedać za 25-55 tysięcy euro.
Światowym standardem jakości i prestiżu od 
dawna są wyłącznie szwajcarskie zegarki. Wie-
lu znanych producentów tworzą zegarki z nie 
dużym nakładzie lub nawet w jednym egzem-
plarzu. Te zegarki droższe od pozostałych, ale 
w celu inwestycji w 100% gwarantują sukces.
Patek Philippe – wzór, do którego wszyscy są 
równią. Jeśli w rękach inwestora są zegarki tej 
marki, karierę można uznać za udaną. Te par-
tie wystawiają się na takich znanych aukcjach 
jak Christie’s, Sotheby’s oraz Antiquorum. Nie 
mniej wysoki popyt wśród chętnych zrobić ko-
rzystne długoterminowa inwestycja cieszą się 
produkty następujących marek: Cartier, Rolex, 
Girard Perregaux, Breguet, Zenith, Ulusse Nar-
din, IWC, Jaeger LeCoultre, Audemars Piguet.
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na 
tzw. limitowanych serii. Jako przykład można 
przytoczyć Omega Cosmic 1966 roku, wy-
konane specjalnie z okazji lądowania astro-

nautów na Księżyc. Dla podtrzymania marki 
i wzrostu wartości całego rynku zegarków, 
producenci często produkują zegarki w jednym 
egzemplarzu.
Optymalnym rozwiązaniem dla inwestycji 
uważane są chronometry, które oprócz podsta-
wowych funkcji przynoszą prawdziwą estetycz-
ną przyjemność, ponieważ podlegają pod kate-
gorię dzieł sztuki. Jako oczywisty i dosyć jasny 
przykład można przytoczyć markę Vacheron 
Constantin z kolekcji Métiers d ‘ Art Les Ma-
sques. Na tarczy każdego modelu miniaturowa 
sakralna maska z różnych części świat. W ciągu 
kilku lat producent realizował zestawy, w każ-
dym z nich znajdowało się po 4 maski. Cena 
jednego seta w składzie 4-ch modeli wynosi 
444 000 franków.
Jeszcze jeden przykład, znany Rolex Submari-
ner, wydanie którego przypadło na lata 60-te 
ubiegłego wieku, w swoim czasie był sprzeda-
wany w cenie 200 dolarów. Dziś za jeden eg-
zemplarz takich zegarków dają 30-60 tysięcy 
dolarów. W latach 70-tych ubiegłego wieku 
w cenniku Patek Nautilus od Patek Philippe zo-
stała wpisana kwota w okolicach 2000 dolarów. 
Dziś ta kwota wzrosła nawet do 90 tysięcy. Po-
ziom rentowności ponad przyjemny. Wszelkie 
dobre i wyjątkowe zegarki, kupione dzisiaj, na 
pewno podrożeją jutro.
Chcę zwrócić uwagę na projekt TAG Heuer 
razem z modnym amerykańskim artystą Aleс 
Monopoly. Połączenie dobrze znanej mar-
ki z prowokacyjnym artystom stylu Pop Art 
i Street Art jest bardzo obiecujące, a cena na tą 
produkcję nie jest za droga.
Szczególnie polecam zwrócić uwagę na kolek-
cjonerskie nowinki. W marcu tego roku w Me-
xico City szwajcarski producent zegarków Hu-
blot razem z zespołem Depeche Mode po raz 
trzeci przedstawił kolekcję 3 modeli po 55 
unikatowych egzemplarzy z modelu Big Bang 
“The Singles” Limited Edition. Sprzedaż będzie 
w ramach większej inicjatywy charytatywnej 
„Water”, a wartość tych zegarków docenią nie 
tylko fani Depeche Mode. Hublot realizuje 
sporo ciekawych projektów razem z gwiazdami 
i znanymi markami. 
Dzięki inwestycjom w zegarki zawsze czas pra-
cuje dla inwestora bez żadnego zawalenia kur-
sów walut i notowań na giełdzie.

Czas na 
inwestycyjne 
alternatywy

Zegarek - dobra 
inwestycja na 
przyszłość. Jeśli 
porównać inwestycje 
w zegarki z innymi 
alternatywnymi 
inwestycjami, to 
niespodziewanie 
dla wielu 
inwestorów, zegarki 
charakteryzują się 
silnym atutem.

fot. Olga Kharina
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Któż, bez względu na płeć, 
nie zna i nie lubi jego 

ciepłego i mięk-
kiego dotyku?
W takie dni 
jest niczym 
kapsuła bez-

pieczeństwa 
chroniąca nas 

od zimna świata 
zewnętrznego. Ale to 

tylko jedno miłe oblicze 
tego niezastąpionego „must 

have” każdej szafy, damskiej 
i męskiej. A drugie, nie mniej 

ważne, to fakt że sweter jest niczym 
ucieczka ze świata oficjalnych spotkań 
i nieco sztywnej elegancji do świata luzu, 
relaksu, prywatności. 
Są niezliczone rodzaje swetrów, a przede 
wszystkim włóczek, z których zostały 
zrobione. I właśnie w zależności od tego 
surowca jedne nadają się do noszenia 
w mroźne,  zimowe dni, a inne w letnie 
wieczory. Na zimę najbardziej sprawdza-
ją się swetry z wełen. Surowce, które po-
lecam szczególnie, to wełny kaszmirowe 
lub wielbłądzie. Swetry z nich, mimo, że 
stosunkowo cienkie, są miękkie i ciepłe. 
Mają niestety jedną wadę…. Są drogie.
Swetry letnie mogą być zrobione z włócz-
ki bawełnianej, wyglądają ładnie i natu-

ralnie, choć trochę sztywno. Narażone są 
na zdeformowanie i dlatego powinny być 
suszone i przechowywane w pozycji leżą-
cej. Inny, bardziej szlachetny, ale znacz-
nie droższy surowiec letnich swetrów to 
jedwab lub jedwab z kaszmirem. Oba 
wydania – cudowne! Zachwycają swym 
szykiem, lekkością i miękkością.
Inna funkcja użytkowa swetra to jego 
charakter decydujący o przydatności na 
różne okazje – nie tylko domowe, ale 
również jako element stroju casualowego. 
Sweter w takim wydaniu nosi się pod 
marynarkę albo samodzielnie, z koszulą. 
Swetry wycięte w serek, nosi się z koszulą 
i  krawatem lub cienkim szalikiem, w ze-
stawieniu z wełnianymi, sztruksowymi 
bądź dżinsowymi spodniami. Wybiera-
jąc dla siebie wymarzony model swetra 
trzeba pamiętać o kilku podstawowych 
zasadach:

sweter to nie pancerz•	 , nie powinien 
być gruby, ważne, aby był miękki 
i ciepły. 
sweter to nie worek,•	  nie może być 
za duży: powinien pokazywać zarys 
sylwetki, podkreślać muskulaturę torsu 
ale tuszować brzuch.
swetry – golfy •	 najlepiej prezentują się 
na szczupłych, ładnie zbudowanych 
panach, którzy w dodatku mogą po-
szczycić się stosunkowo długą szyją.

swETER, 
miękkie 
objęcia 
komfortu

Większość z nas z utęsknieniem wyczekuje już wiosny, 
słońca, ciepłego podmuchu wiatru. A tymczasem ostatnie 
tygodnie nie rozpieszczały nas. Sypnęło śniegiem i powiało 

mrozem. Zamiast więc szukać w szafie wiosennych trendów, 
wyciągnęliśmy z niej to, co najbardziej nadaje się na takie 

niemiłe niespodzianki aury: SWETER!

grażyna paTuralska

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

W Food & Fit zwracamy szczególną uwagę na 
składniki jakich używamy aby służyły naszym 
klientom długo cieszyć się zdrowiem i dobrą 
energią. Chcielibyśmy przedstawić państwu 
kilka  produktów, które znajdziecie państwo 
w każdym sklepie a które śmiało możemy na-
zwać polskie superfoods. 
Dynia zawiera mnóstwo składników mineral-
nych i witamin które wzmacniają nasza odpor-
ność i działają nowotworowo. Dynia zawiera 
również magnez, wapń i potas. Pestki dyni 
natomiast są bogate w cynk.
Jarmuż to bardzo zasobna w wartości odżywcze 

roslina. Jest bogata w białko, błonnik, wapń, 
żelazo, fosfor, cynk, magnez. Silne przeciwutle-
niacze, takie jak chlorofil, luteina czy sulforafan, 
eliminują z organizmu substancje uszkadzające 
DNA i powodujące nowotwory, a także powstrzy-
mują wzrost komórek rakowych. Siemię lniane 
jest bogatym źródłem nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Zawarte w nim kwasy ALA obniżają 
poziom cholesterolu i trójglicerydów we krwi. 
Ma też sporo błonnika. Spożywanie siemienia 
lnianego dobroczynnie wpływa na pracę jelit, 
przeciwdziała nowotworom, chorobom serca 
i stanom zapalnym.  Królowa Kasz. Kasza jaglana 
ze względu na swoje właściwości zasadotwórcze 
jest bardzo korzystna dla naszego organizmu. 
Kasza jaglana bogata jest w beta-karoten, witami-
ny z grupy B, żelazo, wapń, fosfor, potas i lecytynę. 
Zawiera sporo krzemu, który jest niezbędny 
dla zdrowej skóry, włosów i paznokci, a także 
zapobiega zmianom miażdżycowym. Dostarcza 
białka i węglowodanów złożonych. Jest również 
produktem bezglutenowym. Moglibyśmy wy-
mienić jeszcze wiele produktów wspierających 
nasze zdrowie, które stosujemy w naszej kuchni, 
ale nie starczyło by nam miejsca w tym artykule. 
Chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na to co 
jemy i w jaki sposób to jedzenie może przysłużyć 
się naszemu organizmowi.

Zdrowie 
na talerZu

Koncepcja zdrowego odżywiania zakłada spożywanie takich 
produktów aby długo cieszyć się dobrym zdrowiem, nie tylko 
pięknie wyglądać, bo wygląd i tak przeminie, a zdrowie zo-
stanie z nami do końca życia. Racjonalne odżywianie to zdro-
we, odporne na infekcje i pełne energii ciało, które będzie 
nam długo służyło i da nam dużo radości z życia. 

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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Londyn, Doha, Warszawa, a teraz i Rumia. Bracia Collins otworzyli swój ko-
lejny warsztat samochodowy. W ramach wydarzenia nagrywano odcinek do 
najnowszego sezonu programu „Odjazdowe bryki braci Collins”. 

Ralph i Greg Collins, czyli Rafał i Grzegorz Chmielewscy, to bohaterowie 
jednego z programów emitowanych na TVN Turbo. Zajmują się przeróbką 
luksusowych samochodów. Wśród klientów braci Collins są, takie gwiazdy 
jak: Rita Ora, Iggy Azalea, Wojciech Szczęsny, czy Christiano Ronaldo. 
Rumia jest czwartym, po Londynie, stolicy Kataru i Warszawie, miastem, 
w którym funkcjonuje ich warsztat. - To dla nas dość nietypowe miejsce, 
ale strategicznie jest doskonale położone – zapewnia Ralph Collins. - Bę-
dzie można tu przyciemnić szyby, okleić samochód dokonać renowacji felg 
i skorzystać z wielu różnych usług. 

Odjazdowe 
bryki braci Collins 
w  regionie

Na temat nowoczesnego szkolnictwa 
zawodowego rozmawiano w Filharmo-
nii Bałtyckiej w Gdańsku.
 
W budynku Filharmonii zorganizo-
wano międzynarodową konfernecję 
„Nowoczesne szkolnictwo zawodowe. 
Pomost między uczniem a rynkiem 
pracy”. Organizatorzy, czyli Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku wraz z partnera-
mi: Politechniką Gdańską, Akademią 
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz 
spółką Energa S.A.zaprosili do udziału 
w spotkaniu pracodawców, przedsta-
wicieli samorządów terytorialnych wo-
jewództwa pomorskiego, dyrektorów 
szkół, nauczycieli, doradców zawodo-
wych oraz uczniów.
Celem konferencji było przedstawie-
nie informacji na temat możliwości 
kształcenia zawodowego, nabywania 
kwalifikacji zawodowych oraz budowa-
nia efektywnego modelu współpracy 
środowiska biznesowego i naukowego 
ze szkołami.  
W części pierwszej konferencji zostaną 
przedstawiono dobrych przykładów z 
zakresu szeroko rozumianej edukacji 
zawodowej w Polsce, Austrii oraz Wiel-
kiej Brytanii, druga część miała formę 
dyskusji, w której uczestniczyli ludzie 
biznesu, psycholodzy, dyrektorzy szkół 
i uczniowie.

Spotkanie 
o szkolnictwie 

zawodowym
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W połowie marca w ERGO 
ARENIE miało miejsce wielkie, 
kaszubskie wydarzenie. Siat-
karzy Trefla Gdańsk w meczu 
z Cuprumem Lubin wspierało 
bowiem blisko 7 tysięcy dzie-
ci uczących się na co dzień 
języka kaszubskiego. Z takim 
wsparciem siatkarskie „gdań-
skie lwy” odniosły 11. zwycię-
stwo z rzędu i umocniły się na 
trzecim miejscu tabeli PlusLigi. 
 
Obecność młodych Kaszubów 
na meczu siatkarzy Trefla 
Gdańsk to efekt współpracy 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-

skiego i Stowarzyszenia Trefl 
Pomorze, które jest związane 
z Treflem Gdańsk. W ramach 
organizowanej przed te dwa 
podmioty inicjatywy „Aktywne 
Kaszuby” i finału konkursu 
plastycznego, na trybunach 
ERGO ARENy zasiadło dokład-
nie 6900 uczniów z Kaszub. 
Ich wsparcie i gorący doping 
pomogły drużynie Andrei 
Anastasiego w pokonaniu lu-
binian bez straty seta. Był to 
więc wspaniały wieczór, pełen 
nie tylko sportowych emocji, 
ale też kaszubskiej atmosfery 
i lokalnych atrakcji!

Kaszubski mecz 
i ligowy rekord 
frekwencji 
w Gdańsku!

Wiosna z Treflem Sopot zapowiada się nie-
zwykle gorąco. Marzec i kwiecień to czas, 
w którym koszykarski sezon wkracza w decy-
dującą fazę i każdy zespół walczy w tych mie-
siącach o realizację postawionych wcześniej 
celów. Tak samo dzieje się w przypadku Trefla 
– to właśnie w najbliższych tygodniach sopo-
cianie będą walczyć o awans do fazy play-off.

 
W kluczowych meczach bardzo ważne jest wsparcie publicz-
ności. Dlatego warto dobrze zapoznać się z kalendarzem 
zawodników „serca Sopotu” do końca rundy zasadniczej po-
zostały jeszcze trzy okazje, żeby wspierać koszykarzy Trefla 
z trybun. W wielkanocną sobotę Filip Dylewicz i spółka 
zagrają w ERGO ARENIE z ekipą BM Slam Stali, a już niecałe 
dwa tygodnie później, 13 kwietnia, do gdańsko-sopockiej 
hali przyjedzie lider z Włocławka – Anwil. Na zakończenie 
rundy w sopockiej Hali 100-lecia Trefl zmierzy się z Kin-
giem Szczecin. W każdym z tych meczów niezbędne będzie 
wsparcie żółto-czarnej publiczności!

Gorąca 
wiosna 
z „sercem 
Sopotu”
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witold Gulcz    |    salony FirMowe iTaka    |   ch renTal Park - Gdańsk -szadółki    |    ch auchan - ruMia   |  ch auchan - Gdańsk   |   ch Plaza – Poznań

W miejscach tropikalnych i bardzo go-
rących preferowane są smaki kwaśne. 
Króluje tam limonka niemal w każdym 
daniu. Pikantne przyprawy działają na-
potnie, co powoduje, że organizm ma 
szansę się schłodzić. Jedną z najbardziej 
ostrych kuchni jest azjatycka. Wszelkie 
odmiany papryczek goszczą tu na tale-
rzu codziennie.
Każdy zakątek świata wykorzystuje 
w swojej kuchni to, co daje natura. To, 
co najlepiej rośnie, najłatwiej się upra-
wia i hoduje. Na to, co jedzą tubylcy, 
wpływ ma klimat, religia, kultura, poło-
żenie geograficzne. Regiony śródziem-
nomorskie to gaje oliwne, owoce morza, 
świeże warzywa. W pobliżu Walencji 
na chronionych rozlewiskach uprawia 
się ryż. Odmianę Arborio, którą wyko-
rzystuje się do przygotowania typowego 
dla Hiszpanii dania. Paella z królikiem 
lub krewetkami obecna jest na stołach 
każdego domu. We Włoszech ten sam 
rodzaj ryżu wykorzystuje się do risotto, 
np. z grzybami i dużą ilością twardego 
sera Parmeggiano. Wszyscy wiemy, że 
królową włoskiego menu jest pizza, tak 
prosta, jak i skomplikowana. Tajemni-

cą jest ciasto. Zaledwie trzy składniki, 
a decydują o powodzeniu lub totalnej 
porażce. Mąka musi być odpowiednia 
i woda najlepsza z najlepszych. 500 dag 
mąki („ typ 00”), 375 ml ciepłej wody 
wymieszanej z 7 g drożdży instant, 
a do tego 1,5 łyżeczki soli i mamy to! 
Spróbujcie. 
We Francji rządzi tarta, wykwintna 
i elegancka w formie. Przygotowanie 
jej zajmuje zaledwie 30 minut, a efekt 
jest spektakularny. Grecja to nie „ryba 
po grecku” - tam nikt o niej nie słyszał. 
W ateńskich tawernach nie można so-
bie odmówić pierożków z ciasta filo 
nadziewanych szpinakiem i fetą, a na 
wyspach souvlaki na patykach robią 
zawrotną karierę. Jadąc wzdłuż wybrze-
ża Chorwacji, nie sposób nie zauważyć 
hodowli muli. Te czarne małże to skarb 
Bałkanów. Z białym winem i natką pie-
truszki smakują najlepiej. 
Na naszej stronie fb: „Podróże i My” za-
rażamy pasją i miłością do innych kul-
tur. Dzielimy się też praktycznymi rada-
mi, a nawet i przepisami. Zbliża się lato. 
Jesteśmy gotowi do nowego sezonu, by 
porwać Was na skrzydłach marzeń.

 podróżuj 
i... sMakuj

Kuchnia jest 
nieodłącznym elementem 
każdej kultury i lecąc 
na wakacje, mamy 
nadzieję spróbować 
lokalnych specjałów. 
Często nawet wybieramy 
miejsce, kierując się 
smakiem. Zdarza się, 
że spotykam w swojej 
pracy takie osoby, 
które mają nadzieję 
na rosół z makaronem 
w każdej szerokości 
geograficznej. Ja jednak 
zawsze zachęcam do 
eksperymentowania 
i poznawania świata 
poprzez smaki i zapachy.

WItoLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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E-Pace to dopiero drugi SUv w historii Jagu-
ara. Pierwszym, który zadebiutował w 2016 
roku, był f-Pace. teraz dołączył do niego 
młodszy „brat”. 
Premiera E-Pace zorganizowana została w fil-
mowej scenerii – w gdyńskim studiu filmowym 
„Panika”. Na co dzień powstają tu filmy i rekla-
my. tym razem pomieszczenie przeobraziło się 
w salę bankietową, a „gwiazdą wieczoru” był 
najnowszy model Jaguara. W wydarzeniu wzię-
ło udział około 200 gości. Premiera byłą wyjąt-
kowa, gdyż do tej pory imprezy organizowane 
przez Jaguara były bardziej kameralne. 
- tym razem chcieliśmy, aby premiera odbyła 
się z większym rozmachem, chcieliśmy pokazań 
nowego SUv-a szerszemu gronu – wyjaśnia 
Marek Dyktyński z British Automotive Gdańsk.
i – jak mogli przekonać się zaproszeni na pre-
mierę goście – to była dobra decyzja. Zaintere-
sowanie dwoma autami, zaparkowanymi w sali 
filmowej pomiędzy kamerami i innym sprzętem 
studyjnym, było ogromne. trzeci E-Pace został 
ustawiony na tle green screen-a (zielonego 
ekranu) – organizatorzy zaprezentowali bo-
wiem, jak wygląda kręcenie filmowych scen 
jazdy samochodem na potrzeby filmu.
Na premierę zaproszona została  Blanka turska, 
polska zawodniczka driftu. i chociaż „jeżdżenie 
bokiem” jest jej specjalnością, przyznała, że 
podczas jazdy próbnej nowym Jaguarem nie 
udało jej się wprowadzić auta w ślizg. 
- Auto ma tak znakomite właściwości jezdne, 
że praktycznie nie traci przyczepności – pod-
kreśliła  Blanka turska. 
Wydarzenie, które poprowadził Marcin Wiła, 
urozmaicił pokaz mody. Modelki zaprezentowa-
ły najnowszą kolekcję projektantów z Colorat.
E-Pace jest dostępny w czterech wersjach 
wyposażenia: podstawowej E-Pace, nieco bo-
gatszych S i SE oraz najbardziej ekskluzywnej 
HSE. Auto napędzane jest jednym z pięciu 
2-litrowych, 4-cylindrowych silników (trzy diesla 
i dwie benzynowe), generujących moc od 150 
KM do 300 KM. Moc przekazywana jest na koła 
poprzez manualną lub automatyczną skrzynię 
biegów. Klienci mają do wyboru E-Pace z na-
pędem na przednią oś lub na cztery koła. Ceny 
auta zaczynają się od niespełna 146 tys. zł.

Filmowa 
premiera 
nowego 
Jaguara
Jaguar dołączył do grona producentów 
kompaktowych suv-ów. niedawno odbyła się 
premiera nowego modelu tej marki – e-Pace. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Samochód wzbudził ogromne zainteresowanie gości 
zaproszonych na premierę. i nic dziwnego – nowe 
BMW X2 już na pierwszy rzut oka demonstruje swo-
je sportowe ambicje. Oferuje zadziorny, atletyczny 
wygląd oraz dynamikę i zwinność, jakie trudno 
spotkać w tej klasie. to w połączeniu ze szlachetnym 
wnętrzem i wieloma innowacyjnymi technologiami 
czyni go najbardziej ekstrawertycznym „graczem” 
nowych czasów na rynku motoryzacyjnym. 
Nowe BMW X2 nie chodzi utartymi ścieżkami – wi-
dać to również w jego wyglądzie. Jego dynamiczna 
sylwetka przypomina sportowe coupe. A imponują-
ce proporcje i unikalne, innowacyjne elementy sty-
listyczne dają mu niezwykłą prezencję. idealną dla 
tych, którzy szukają czegoś nowego.
ten model to propozycja dla aktywnych i odważ-
nych. i tak, jak niezwykły jest ten samochód, tak 

niezwykła była jego premiera. tego dnia, gdy po raz 
pierwszy w Polsce zaprezentowano nowy model 
BMW, w salonie Zdunek Premium panowała fami-
lijna atmosfera, a auto oglądały całe rodziny. Na 
dzieci czekały wyjątkowe atrakcje, przygotowane 
przez partnera Salon Samsung Brand Store z Galerii 
Bałtyckiej. Panie natomiast mogły skorzystać z przy-
gotowanego specjalnie dla nich kącika urody. Każdy 
mógł dokładnie na żywo obejrzeć premierowy mo-
del BMW. Nie zabrakło dobrej muzyki oraz smaczne-
go poczęstunku przygotowanego przez Hito Sushi & 
thai Restaurant.
Ambasadorem debiutanckiego pokazu BMW X2 
był OESU, projektant, grafik i malarz, którego prace 
można było zobaczyć na żywo. Artysta stworzył pięk-
ną scenerię, pasująca do charakteru nowego mode-
lu – „buntownika z natury”.

niezwykła Premiera 
niezwykłego X2

absolutnie wyjątkowe i ekstremalnie 
niezwykłe – takie jest nowe Bmw X2. 
ogólnopolska premiera crossovera 
bawarskiego producenta odbyła się 
w gdyńskim salonie zdunek Premium. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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funkcjonalne, ekonomiczne i nierzadko 
reprezentacyjne – takie oczekiwania 
mają zarządzający firmami w stosunku 
do samochodów, które mają stanowić 
flotę przedsiębiorstwa. Budowanie floty 
jest istotne i ma wpływ na funkcjonowa-
nie i rozwój przedsiębiorstwa. trzeba je 
rozpocząć od właściwego doboru aut. By 
tak się stało, należy wziąć pod uwagę trzy 
podstawowe kryteria samochodu. Pierw-
sze to kryterium funkcjonalne – trzeba 
odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakich 

celów będą służyły konkretne samochody 
i jakie zadania będą wykonywały. Drugie 
to kryterium kosztowe – jakimi środkami 
finansowymi dysponujemy na ten cel? Po 
trzecie należy uwzględnić kryterium eks-
ploatacyjne – każdy pojazd będzie prze-
cież generował koszty. 
Ponieważ klienci biznesowi są bardzo waż-
ni dla producentów samochodów, mają 
oni w swojej ofercie wiele modeli przezna-
czonych właśnie dla tej grupy odbiorców.

Samochód 
w firmie

Polski rynek motoryzacyjny miałby się niezbyt dobrze, 
gdyby nie zakupy dokonywane przez firmy. auta 
flotowe stanowią duży segment sprzedaży.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Olga Kharina
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konrad MałocHleB, 
doradca ds. sprzedaży Drywa ADV:  

- Dwa auta cieszą się największa popularnością wśród zakupów 
flotowych. Będą to dwa zupełnie różne od siebie modele Volvo. I tak 
pierwszym modelem Volvo który cieszy się niesłabnącą popularno-
ścią jest model V40. Do stworzenia tego modelu wykorzystaliśmy 
całą naszą fachowa wiedzę. To zwinny i kompaktowy samochód 
idealnie dopasowany do miejskiego stylu życia. V40 o środka wygląda 
na znacznie większy. Auto jest wygodne na dłuższe trasy i dzięki pojemnemu bagażnikowi pracowni-
cy mogą zabrać wszystkie niezbędne rzeczy oraz swój bagaż. Ten model kupują zarówno klienci floto-
wi oraz firmy które trudnią się wynajmem aut. Co podkreśla niezawodność konstrukcji auta.
Drugim modelem który jest jakby na drugim „brzegu” zainteresowań klientów flotowych jest najle-
piej sprzedający się SUV naszej marki model XC60. Jest to auto prestiżowe kupowane przez wyższy 

management w dużych firmach auto oraz przez właścicieli 
jednoosobowych firm tacy jak, lekarze, prawnicy, architekci. 
Ten samochód łączy z sobą styl i praktyczność z czystą funk-
cjonalnością (patrz łatwość załadunku czy łatwość wsiadania 
i wysiadania, wygoda foteli).. Dzięki silnikom które mają 
niskie spalanie oraz niską emisję CO2 xc60 idealnie wpisuje 
się w ogólnoświatowe trendy związane z ekologią, na którą 
coraz częściej zwracają uwagę wielki firmy które kupują auta 
dla swoich pracowników. Od dłuższego czasu obserwujemy 
tendencję do szukania auta nie sprawdzając cenę (czyli któ-
ry najtańszy w zakupie czy eksploatacji) tylko sprawdzając 
emisję CO2.  Musimy także zwrócić uwagę na wschodzącą 
gwiazdę naszej marki: model XC40. Auto które zdobyło 
prestiżowy tytuł Car Of The Year 2018 przyciąga zaintereso-
wanie klientów flotowych.

BłażeJ czaPlicki, 
kierownik floty Toyota Walder:

Najpopularniejszym samochodem jaki ku-
pują od nas firmy dla swoich pracowników 
od kilku lat pozostaje Toyota Auris. Samo-
chód ten najczęściej wybierany jest w wersji 
kombi.  Toyotę Auris Kombi charakteryzuje 
stylowy design połączony z niezwykle kom-
fortowym wnętrzem. Samochód oferuje aż 

do 1658 litrów pojemności powierzchni bagażnika.  Firmy przekonują 
się do zakupu tego modelu ze względu na bogate wyposażenie, które 
dostępne jest już w wersji podstawowej. Jest on też jednym z najbez-
pieczniejszych aut typu kombi dzięki pakietowi bezpieczeństwa czynne-
go Toyota Safety Sense, który informuje o zagrożeniach, pomaga unikać 
wypadków lub ograniczać ich skutki. Wartym podkreślenia jest fakt, 
że firmy, coraz częściej wybierają ekonomiczne i ekologiczne  pojazdy 
hybrydowe a jak wiadomo marka Toyota jest liderem w ich produk-
cji. Auris w wersji z napędem hybrydowym to niskie zużycie paliwa, 
bardzo dobre osiągi a także trwałość i niezawodność przez cały okres 
użytkowania. 

ToyoTa auriS

VolVo V40 i Xc60
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Niedawno poznaliśmy listę 50. największych motory-
zacyjnych grup dealerskich w Polsce. firmy z Pomo-
rza uplasowały się na wysokich miejscach. 

tegoroczną listę tOP50 największych dealerów 
motoryzacyjnych w Polsce oficjalnie przedstawiono 
podczas kongresu dealerskiego w Jachrance koło 
Warszawy. Pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ilość 
sprzedanych w ubiegłym roku aut, zajęła (podobnie 
jak rok wcześniej) Grupa Krotoski-Cichy (sprzedała 
22 615 samochodów) Drugą lokatę ze sprzedażą 20 
095 samochodów zajęła grupa PGD-iP (w paździer-
niku ub. roku otworzyła w Gdańsku salon infiniti(, 
zaś na trzecim miejscu uplasowała się Grupa Plichta 
Dealer Park (sprzedanych 10 055 aut). 
Co istotne, Plichta Dealer Park odnotowała w ub. 
roku ponad 40 proc. wzrost sprzedaży samocho-
dów w porównaniu do roku ubiegłego – największy 
spośród czołowej „dziesiątki”. firma posiada salony 

w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku.
Z pomorskich dealerów wysokie, 4. miejsce, zajęła 
grupa PGA Polska (9210 sprzedanych samocho-
dów, wzrost o ponad 20 proc.). Grupa posiada dwa 
oddziały w trójmieście – volkswagen City Motors 
Gdańsk oraz BMW Bawaria Motors Gdańsk. 
W tOP 50 znalazły się także: na 14. miejscu Auto 
Lellek Group (6391 samochodów, wzrost o ponad 
15,5 proc.), firma posiada m.in. salon sprzedaży 
samochodów Porsche w Sopocie; na 18. miejscu 
Grupa Zdunek (4781 sprzedanych aut, wzrost o nie-
mal 16,5 proc.), grupa jest przedstawicielem marek 
Bmw, Mini, Renault, Dacia, Nissan i posiada salony 
w trójmieście; NA MiEJSCU 20. Grupa Chodzeń 
(4073 samochodów, wzrost o ponad 34,5 proc.), 
właściciel salonu toyota Carter Gdańsk; i w końcu 
na miejscu 39 Grupa Wróbel (2682 samochodów, 
wzrost o niemal 41 proc.), właściciel salonu Merce-
des-Benz w Straszynie.

Pomorscy dealerzy 
wysoko w rankingu

zBiGniew 
rost, 
szef działu 
sprzedaży 
flotowej Pro+ 
Renault Zdunek:

- Renault jest wiodącą 
marką w sprzedaży sa-
mochodów klientom 
instytucjonalnym. Stra-

tegia sprzedaży samochodów dla flot to nie tylko zapewnienie 
atrakcyjnego produktu, ale także zapewnienie rozwiązań gwa-
rantujących profesjonalną obsługę posprzedażną. Dzięki temu 
klient ma poczucie bezpieczeństwa gwarantowanego marką 
Renault. Wśród modeli najczęściej wybieranych przez klientów 
firmowych jest Renault Megane w wersji kombi. Samochód ten 
wyróżnia szeroka gama silników, charakteryzujących się niskim 
zużyciem paliwa, a jednocześnie zapewniająca komfort dyna-
micznego podróżowania. Ponadto osoby decydujące o zakupie 
samochodów do firmy kierują się 
zapewnieniem bezpieczeństwa 
swoim pracownikom i w tym 
aspekcie Renault Megane spełnia 
najwyższe standardy. Bezpieczeń-
stwo dla marki Renault było od 
zawsze priorytetem i w Polsce od 
dłuższego już czasu firmy zaczęły 
zwracać coraz większą uwagę na 
ten aspekt. Dodatkowo Renault 
Megane to charakterystyczny no-
woczesny design, który niejedno-
krotnie staje się wizytówką firmy. 
Zastosowanie materiałów wysokiej 
jakości przy wykończeniu wnętrza 
pojazdu, nowoczesna technologia 
ułatwiająca i uprzyjemniająca 

jazdę kierowcy – to kolejne elementy, które sprawiają, że model 
ten jest tak atrakcyjnie postrzegamy przez firmy. Na wyróżnienie 
zasługują:  system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją 
rozpoznawania znaków, system wspomagania parkowania (Easy 
Park Assist), system kontroli martwego pola, aktywny regulator 
prędkości. Ponadto użytkownicy bardzo dobrze oceniają system 
multimedialny R-link 2, za pomocą którego kierowca ma pełny 
dostęp do multimediów, takich jak telefon, radio, nawigacja, 
poczta elektroniczna czy aplikacje mobilne. System ten pozwala 
w bardzo intuicyjny sposób sterować silnikiem, układem kie-
rowniczym, oświetleniem i klimatyzacją. Samochody w firmie 
muszą nie tylko ładnie wyglądać i zapewniać komfort jazdy, ale 
przede wszystkim być niezawodne. Renault Megane od wielu już 
lat utrzymuje się w czołówce rankingów niezawodności. Jest to 
kolejny bardzo ważny argument przy wyborze tego modelu. Po-
nadto Renault zapewnia programy obsługi posprzedażnej takie 
jak Karta Flotowa, która gwarantuje klientom stały poziom ra-
batów, a tym samym możliwość ustalenia stałego budżetowania 
floty. Ważnym aspektem wyboru pojazdów do firm jest również 
finansowanie. W przypadku Renault Megane mamy możliwość 
zastosowania standardowych form finansowania takich jak 
kredyt, leasing czy najem, ale możemy również skorzystać ze 

specjalnych programów np. Renault 
Biznes Plan. Każdorazowo dział 
finansowania w Koncesji Zdunek 
proponuje produkt odpowiadający 
potrzebom klienta. Warto zauważyć, 
że wybór samochodu do firmy to bar-
dzo skomplikowany proces. Koncesja 
Zdunek posiada wyspecjalizowany 
zespół, który swoim doświadczeniem 
służy pomocą każdemu klientowi 
w zależności od jego profilu działal-
ności. Wyróżnienie w artykule: Re-
nault MEGANE zdobyło tytuł Auta 
Flotowego 2017 roku w segmencie C 
w Profesjonalnym Teście Flotowym 
SKFS.

renaulT 
megane
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W salonie Lexusa w Gdyni przenikały się hybrydowo różne 
osobowości, sfery życia, designu, biznesu, sportu i life stylu.
Prowadzący spotkanie, ireneusz Osiński - Prezes fundacji na 
Rzecz Rozwoju talentów, Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji 
Biznesowych Związku Pracodawców Pomorza,  postawił 
przybyłym na spotkanie gościom pytania: Jak żyć hybrydo-
wo? Jak żyć lexusowo?
Z pytaniami tymi zmierzył się między innymi Wojciech 
Stybor, organizator targów Motoryzacyjnych 3tM w trój-
mieście, który opowiadał o najnowszych trendach w mo-
toryzacji. Jego prelekcja pod tytułem"Dekada zmian, która 
prowadzi do nowoczesnych rozwiązań" spotkała się z du-
żym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie.
Jedną z niespodzianek przygotowanych na ten wieczór 
przez trójmiejskiego dealera Lexusa było zaproszenie gości 
specjalnych:
Leszek Blanik - mistrz olimpijski, mistrz świata i mistrz Euro-
py, opowiedział jak zmieniło się jego podejście do motory-
zacji odkąd zasiadł za kierownicą hybrydowej toyoty. 
Jakub Krzyżak - hybrydowy ambasador marki Lexus, siew-

ca wielu energii jako Xtrainer.pl. pojawił się na spotkaniu 
między morsowaniem, a sprawdzaniem Lexusów w górach, 
w mieście i za miastem.
Aleksandra Kobielak - mistrzyni świata fitness, zmierzyła się 
między innymi z trudnym pytaniem o to, czy przysłowiowa 
„baba za kierownicą” to prawda czy tylko mit?
Marcin Wiła – dziennikarz motoryzacyjny, twórca popular-
nego bloga motoryzacyjnego Moto3m opowiadał o świecie 
motoryzacji w dobie internetowych blogów i portali. 
Gwiazdami wieczoru były niewątpliwie niesamowite sa-
mochody: nowy Lexus LS 500 oraz Lexus RX w wersji Long. 
Wartym podkreślenia jest fakt, że goście trójmiejskiego 
salonu Lexusa byli jednymi z pierwszych w Polsce, którzy 
mogli podziwiać siedmioosobową nowość Lexusa. 
Zainteresowanie udziałem w spotkaniu było tak duże, że 
już teraz Lexus trójmiasto zapowiada jego kolejne edycje. 
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w wydarze-
niach z cyklu „Lexus trójmiasto łączy biznes” zapraszamy do 
kontaktu na adres mailowy: recepcja@lexus-trojmiasto.pl.

leXuS 
TróJmiasTo 
łączy Biznes

Jak hybrydowo połączyć biznes, sport 
i lifestyle? na to pytanie odpowiedział 
nam trójmiejski dealer lexusa organizując 
pierwsze z cyklu spotkanie networkingowe 
pod hasłem: „lexus Trójmiasto łączy biznes”.

TEKST: Grzegorz Bryszewski | ZDJĘCIA: Olga Kharina
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g a d ż e T o m a n i a

 
Samsung Electronics zaprezentował nowe 
smartfony Samsung Galaxy S9 iS9+. Pro-
ducent podkreśla, że urządzenia wyróżniają 
się najbardziej zaawansowanym aparatem 
fotograficznym w historii smartfonów tej mar-
ki. Wyposażone w nowy obiektyw ze zmienną 
przysłoną, pozwalają na robienie wysokiej jakości zdjęć nawet w słabym świetle, nagrywanie 
wideo w trybie Super Slow-mo i tworzenie spersonalizowanych EmojiAR. 
Urządzenia zapewnić mają także wysoką jakość dźwięku dzięki głośnikom stereo, dostrojonym 
przez inżynierów firmy AKGoraz technologii dźwięku przestrzennego DolbyAtmos. 
Smartfony posiadają także udoskonalony wyświetlacz Infinity Display oraz aplikację Smart-
Things, która łączy istniejące usługi Internetu Rzeczy firmy w jedno, inteligentne rozwiązanie.

nowe 
smarTfony

 
Marka Canon wprowadzi na rynek najnowsze 
lustrzanki EOS 2000D i EOS 4000D przezna-
czone dla początkujących użytkowników. 
Producent podkreśla, że nowe aparaty to 
doskonała propozycja dla osób, które chcą 
stawiać swoje pierwsze kroki w fotografii, 
a jednocześnie oczekują wysokiej jakości ob-
razu, możliwości nagrywania wideo Full HD 
i elastyczności wymiennych obiektywów.

Lustrzanki dla 
początkujących

 
Marka Sony wprowadziła na rynek 
55-, 65- i 75-calowe telewizory 4K 
HDR z serii XF90, której premiera 
odbyła się na targach CES 2018 
w Las Vegas. Producent podkresla, 
że telewizory z serii XF90 są wy-
posażone w procesor 4K HDR X1™ 
Extreme, który z dużą wydajnością 
przetwarza obraz w czasie rze-
czywistym, zapewniając ogromną 
ilość szczegółów. Firmowa techno-
logia X-tended Dynamic Range™ 
PRO 6x zapewnia natomiast lepszą 
widoczność szczegółów w ciem-
nych scenach, a w porównaniu ze 
standardowymi telewizorami LED 
pozwala uzyskać nawet sześcio-
krotnie większą jasność scen o du-
żym poziomie jasności.

Telewizory dla 
wymagających

 
Firma Wacom 
wprowadziła na rynek 
tablet graficzny Cintiq 
Pro 24" z wyświetlaczem 
4K piórem rozpoznającym aż 
8192 poziomy nacisku. Wraz 
z nowym tabletem pojawiło się 
nowe piórko Pro Pen 2 z podwyż-
szoną czułością nacisku obejmu-
jącą 8192 poziomy nacisku oraz 
redukcją efektu paralaksy i nie-
mal zerowym opóźnieniem.

Tablet dla 
profesjonalistów

MiniPC 
od Gigabyte
 
Tajwańska firma Gigabyte 
udoskonaliła serię miko-
komputerów PC Brix. Teraz 
te urządzenia używają 
procesorów Kaby Lake R, 
czyli pierwszych procesorów 
ósmej generacji.






