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Kwiecień	 to	czas,	w	którym	przyroda	budzi	 się	do	ży-
cia.	Ożywienie	można	zaobserwować	nie	tylko	za	oknem.	
Z	dobrej	koniunktury	korzysta	obecnie	wiele	pomorskich	
firm.	Stać	w	miejscu	nie	zamierza,	chociażby	Port	Gdynia,	
o	czym	można	przekonać	się	z	numeru,	który	oddajemy	
w	Państwa	 ręce.	W	kwietniowym	wydaniu	Expressu	Biz-
nesu	przybliżamy	również	inwestycje	w	ochronę	zdrowia.	
Sporo	miejsca	poświęcamy	także	kobietom	sukcesu,	które	
talentem,	ciężką	pracą	i	charyzmą	osiągają	ogromne	suk-
cesy.	Przybliżamy	między	innymi	sylwetkę	Karoliny	Sozań-
skiej,	dyrektor	zarządzającej	Holistic	Clinic.	Rozmawiamy	
też	z	Esterą	Gabczenko,	właścicielką	Agencji	Gab	Media.	
Ambicją	 Expressu	 Biznesu	 jest	 przekazywanie	 aktual-

nych	i	przekrojowych	informacji	z	pomorskiego	świata	biz-
nesu.	W	związku	z	tym	publikujemy	artykuł	o	ogromnych	
środkach,	które	w	ciągu	najbliższych	kilkunastu	miesięcy	
trafią	do	pomorskich	mikro	i	małych	przedsiębiorstw.	Do-
datkowo	poruszamy	kwestie	zarządzania	jakością,	działań,	
które	zmierzają	do	poprawy	środowiska	w	regionie	 i	pla-
nowanych	zakupów	PKP	Szybkich	Kolei	Miejskich.	
Nieodłączną	częścią	numeru	jest	kącik	Lifestyle,	w	któ-

rym	znaleźć	można	 informacje	 z	 zakresu	nowinek	 tech-
nologicznych,	 czy	 też	 trendów	w	branży	motoryzacyjnej.	
Dodatkowo	publikujemy	 relacje	 z	 eventów	 i	 konferencji,	
w	 których	 uczestniczyliśmy.	 W	 kwietniowym	 numerze	
znajdą	Państwo	także	aktualności	z	rynku	nieruchomości.	

	 	 	 							Życzymy	przyjemnej	lektury!
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Była w tym logika, bowiem diamenty nie tylko zdobiły 
i podnosiły prestiż ich posiadaczy, ale pełniły funkcję 
praktyczną. Spłacano nimi długi, zobowiązania skarbo-
we, fundowano posagi. Za diamenty kupowano życie, 
wolność i chleb.
Bogate państwa gromadziły najcenniejsze kamienie, aby 
symbolizowały ich potęgę. Wspomnijmy francuskiego 
Regenta 140,5-caratowego, noszonego przez królów, po-
tem cesarza Napoleona, a dziś podziwianego w Luwrze. 
Wspomnijmy brytyjskie Cullinany zdobiące berło i koro-
nę. Wspomnijmy carskie zbiory,  wyroby Karola Faberge; 
189,6- caratowego Orłowa osadzonego w berle Katarzy-
ny Wielkiej, obecnie przechowywanego w kremlowskim 
skarbcu. Wspomnijmy Smithsonian Institute w Stanach 
Zjednoczonych, które wprawdzie nie miały dynastii kró-
lewskich, ale też posiadają, jak na mocarstwo przystało, 
znakomite zbiory diamentów, na czele z legendarnym 
Hope’m. A Polska?
Kiedy byliśmy za Jagiellonów potęgą, znajdowało to 
również odbicie w diamentach. Królowa Bona po nocy 
poślubnej dostała od Zygmunta Starego w prezencie 
m.in. cztery łańcuchy, jeden z 25 wielkich diamentów, 12 
rubinów i 96 wielkich pereł, drugi z diamentów szmarag-
dów i pereł, trzeci z diamentową różą etc.   Wiek XVII za-
powiada nadchodzącą klęskę. W bilansie budżetu pań-
stwa z 1664 roku znajdujemy zapis, że za zastaw klejno-
tów królewskich uzyskano 663 596 złotych. Duża suma, 
jednak zbyt mała, aby pokryć wydatki na wojsko. Nie 
zmienia to faktu, że magnaci, na przykład Radziwiłłowie, 
Sanguszkowie, Krasiccy,  ale także zamożni mieszczanie 
i przemysłowcy posiadali, niektórzy bardzo duże, zasoby 
diamentów i kamieni szlachetnych. Dzięki nim, jak dowo-
dzą archiwalne dokumenty, odbudowywali swoje dobra 

po wojnach, klęskach żywiołowych i osobistych poraż-
kach. Tak było do końca II wojny światowej. 
Dziś wracamy do tradycji. Dlaczego? Bo to ma sens, je-
steśmy coraz zamożniejszym społeczeństwem. Ci, co 
mają pieniądze myślą o zabezpieczeniu  majątku, dywer-
syfikacji ryzyka. A poza tym , jak twierdził klasyk eko-
nomii – ale nie K. Marks – jeśli obywatel się bogaci, to 
i państwo też. Czyli wszyscy powinni być szczęśliwi. Aby 
zaczerpnąć wiedzy z pierwszej ręki o rynku diamentów 
inwestycyjnych Artur Kowalczyk, prezes Pomorskiego 
Klubu Biznesu zaprosił członków klubu  do Villi Anto-
nina w Sopocie na spotkanie z właścicielem marki Mart 
Diamonds Marcinem Marcokiem. Mart Diamonds, polska 
firma, od dwudziestu paru lat specjalizuje się w obrocie 
diamentami wysokiej jakości, jest członkiem organizacji 
Rapaport (publikującej co tydzień światowy cennik dia-
mentów bezbarwnych) oraz członkiem The Fancy Color 
Research Foundation (skupiającej wybitnych specja-
listów w zakresie diamentów fantazyjnie kolorowych). 
Mart Diamonds posiada nowoczesne, wyposażone na 
światowym poziomie laboratorium gemmologiczne.
Podczas spotkania z udziałem Wojciecha Sadocha, trój-
miejskiego przedstawiciela firmy Peugeot, eksperci dzielili 
się wiedzą o diamentach, udzielali odpowiedzi na pytania 
biznesmenów. Bo jak głosi stare, branżowe porzekadło, ni-
gdy nie wiadomo, kiedy w życiu diamencik się przyda.

Diamentowy 

     wieczór
SłAWNA KOCHANKA KRóLA LUDWiKA XV MADAME POMPADOUR UWiELBiAłA DiAMENTy. i JAK 
NA KRóLEWSKą METRESę PRZySTAłO MiAłA TEż iNSTyNKT PAńSTWOWOTWóRCZy. DLATEGO 
W TESTAMENCiE ZAPiSAłA SWOJE KAMiENiE WłADCy i OSOBiSTOśCiOM Z JEGO OTOCZENiA. 

KRóL DAł, DO KRóLA WRóCiły.

TEKST: Paweł Lewandowski  | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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jestem 
  jaka jestem

Z KAROLiNą SOZAńSKą, DyREKTOR ZARZąDZAJąCą JEDNEJ Z NAJBARDZiEJ PRESTiżOWyCH  KLiNiK 
MEDyCyNy ESTETyCZNEJ W POLSCE, PRZEWODNiCZąCą FORUM KOBiET BiZNESU „PRACODAWCóW 

POMORZA”, KOBiETą SUKCESU 2018 ROKU, ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: Katarzyna Krajewska Turczyn / KKT Studio 
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Jaka jest Kobieta Biznesu dzisiejszych czasów?
Choć o sobie tak nie myślę, powiem, że wg mnie jest to 
Kobieta, która dąży do spełnienia, robi w życiu rzeczy, które 
lubi, które ją napędzają. Kobieta biznesu dzisiejszych czasów 
to bardzo duże wyzwanie. To przede wszystkim „Kobieta 
orkiestra”. Kobieta, która pełni wiele ról i w każdej z nich chce 
być jak najlepsza. Jest otwarta na to, co niesie jej życie. Ze 
zwykłej relacji, spotkania na przysłowiowej kawie, potrafi 
wykrzesać nowy biznes. Dla niej relacje międzyludzkie są 
inspiracją do działania, do odkrywania "nowego". Potrafi 
czerpać i wykorzystać możliwości, które stają na jej drodze. 
My jako Kobiety, nie musimy pewnych rzeczy nazywać. 
Jeżeli poczujemy, że mamy z kimś dużo wspólnych tematów, 
wówczas jesteśmy w stanie wziąć to w swoje ręce i zrobić 
z tego niejednokrotnie ciekawy biznes. Kobieta biznesu 
dzisiejszych czasów z pewnością odznacza się umiejętnościami 
interpersonalnymi. Współczesne Kobiety biznesu często 
tworzą swoje firmy z pasji, ale co najważniejsze są bardzo 
odważne. Myślę, że ja taka jestem, jestem odważna. Daję 
innym to, co noszę w sercu, a że, przy tym wszystkim pojawił 
się też biznes, to tak się po prostu poukładało i wyszło.

Wieloletnie doświadczenie korporacyjne, właścicielka i Dy-
rektor Zarządzająca Holistic Clinic w Gdyni, pełnienie funkcji 
Przewodniczącej Forum Kobiet Biznesu "Pracodawców Po-
morza", pomysłodawczyni spotkań "Nasza Kobiecość" i in. 
Stawia Pani sobie wysoko poprzeczkę w świecie biznesu. 

Podążam za tym co mnie rozwija. Lubię zmiany, bo zmia-
ny mnie napędzają. 11 letnie doświadczenie w korporacji, 
pozwoliło mi na mój merytoryczny rozwój. Był to również 
pomysł na realizację siebie. Praca w dziale marketingu w fir-
mie farmaceutycznej, to był jeden z takich kluczowych po-
mysłów, do realizacji którego konsekwentnie dążyłam. Ten 
fakt pokazał mi, że jak wyznaczam sobie cel, to po to, aby 
go osiągnąć. Później nadszedł czas macierzyństwa, który 
jak dla wielu kobiet przewartościował mi świat i pozwolił 
spojrzeć na siebie z innej perspektywy. Pracując w korpo-
racji w Warszawie, jednak odezwała się we mnie tęsknota 
za Trójmiastem. To właśnie moje trzecie dziecko, dodało mi 
tej odwagi, aby podjąć decyzję i wrócić do Trójmiasta, by tu 
znaleźć inny pomysł na siebie. Posłuchałam serca. Była to 
jedna z najlepszych decyzji w życiu. Dzięki temu powstało 
Holistic Clinic Gdynia, które rozwijałam prawie 3,5 roku, aż 
do tego momentu, w którym jestem dzisiaj. Muszę dodać, 
że w rozwoju zawodowym i w poszukiwaniu obszarów do 
zagospodarowania swojej energii ważne są dla mnie Kobie-
ty. Były i są cenną inspiracją. Stąd też zrodził się pomysł 
cyklu spotkań "Nasza Kobiecość". Dostrzegłam tą potrzebę 
podczas spotkań z pacjentkami, byłam uważna na tą o czym 
mówią, czego potrzebują. A potrzebują wiedzy, edukacji, 
zaprezentowania możliwości, inspiracji do przemyśleń, do 
działań, bycia ze sobą w dobrym towarzystwie, rozmawiania 
o trudnych tematach we wzajemnym szacunku i zaufaniu. 
Chcą się uśmiechać. Chcą znaleźć czas dla siebie. Często 
sobie myślę, po każdym takim spotkaniu: niech pojawi się 
u każdej z pań, choć jedna myśl, choć jedna inspiracja do 
działań, do odwagi w swoich decyzjach, to będę szczęśliwa. 

Biorąc pod uwagę wszystko co robię , to nie jest stawianie 
sobie poprzeczki wyżej. To moja pasja tworzenia, dzielenia 
się sobą z innymi, ja po po prostu chcę robić więcej. Objęcie 
stanowiska Przewodniczącej Forum Kobiet Biznesu „Praco-
dawców Pomorza” to osobny temat. Ta wyjątkowa dla mnie 
propozycja, którą otrzymałam, była niebywale zaskakująca, 
jednak od razu czułam, że nie mogę tego nie przyjąć. Pomy-
ślałam, że będę mogła realizować się jeszcze bardziej. To 
zaufanie, którym mnie obdarzono, dodało mi jeszcze więcej 
siły do działania. Mam tak dużo pomysłów do działań, inspi-
racji, tylko tego czasu wciąż jest mało i mało.

Przyszedł czas na kolejny, bardzo znaczący, projekt bizne-
sowy. Czy to Pani największe wyzwanie zawodowe?

Jest to kolejne wyzwanie na mojej drodze do samorealiza-
cji. Nadszedł teraz taki czas, aby rozwinąć skrzydła. Roz-
począć nowy rozdział w życiu, zadbać o rozwój zawodowy 
według autorskiego pomysłu. Zarządzać kliniką, ale już pod 
własnym nazwiskiem, pod swoim logo, wg swojego pomy-
słu. Czuję, że to jest właściwy moment. Przez ostatnie pół 
roku tak się potoczyły pewne okoliczności, że dały ku temu 
sposobność. Jak to mówią: Wszechświat doskonale wie co 
jest dla Ciebie najlepsze. Budując swoją markę medyczną 
na rynku trójmiejskim opartą na wartościach ponadczaso-
wych, będę tworzyć wyjątkowe miejsce, któremu przyświe-
cać będzie autentyczna troska o zdrowie i piękno pacjenta. 
Postanowiłam to firmować swoim nazwiskiem, ponieważ 
chcę się podpisać pod tym co robię, pod najwyższą jakością 
usług. Chcę przystawić osobistą pieczęć gwarancji, pod tym 
co będziemy robić wspólnie z moim Zespołem specjalistów. 
Klinika pozostanie w tym samym miejscu co poprzednia 
działalność Holistic Clinic Gdynia. Będzie to interdyscypli-
narna klinika medycyny estetycznej i nowoczesnej. To co 
mogę dziś zdradzić: nie będzie to tylko medycyna estetycz-
na i regeneracyjna. Oferta będzie zdecydowanie szersza, 
oparta na holistycznym podejściu do pacjenta. Każdy znaj-
dzie coś dla ciała, dla duszy i dla serca. Pracuję obecnie nad 
powiększeniem naszego Zespołu specjalistów, a co za tym 
idzie – dywersyfikacją usług. Zapraszam już od 5-ego maja 
i składam obietnicę wysokiej jakości wykonywania  usług, 
wyjątkowej atmosfery i poczucia, że pacjent jest dla nas 
najważniejszy.

Otrzymała Pani wiele nagród i wyróżnień, które z nich są 
dla Pani najcenniejsze?

Wyróżnienie Kobieta Sukcesu 2018 roku, jest to dla mnie 
wielką niespodzianką. Przyznam szczerze, że nigdy nie za-
stanawiałam się, że ktoś obserwuje moją działalność bizne-
sową i społeczną. Kiedy zadzwoniła do mnie Pani Grażyna 
Paturalska, którą niebywale cenię, gdyż jest dla mnie dużym 
autorytetem biznesowym, kobiecą inspiracją, i przekazała 
mi, że chce zgłosić moją kandydaturę do nagrody Kobiety 
Sukcesu, byłam szczerze wzruszona i zaskoczona. Reali-
zując swoje zadania biznesowe, nigdy nie zakładałam, że 
będzie to docenione na forum publicznym. To co robię, ro-
bię dla siebie, dla własnej satysfakcji, samorealizacji, speł-
nienia. Oczywiście w tym wszystkim jest to też moja praca, 
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ale nie myślałam, że będzie to poddane tak wyjątkowej ocenie. Jestem 
zaszczycona, że pojawiłam się w gronie wyjątkowych Kobiet Sukcesu, 
które odbierały nagrody przez wiele lat. Przecież to plebiscyt z długo-
letnią tradycją, który odbył się już 23 raz. Coż…jestem z siebie dumna 
i cieszę się,  że jestem jaka jestem.

Jest Pani Mamą trójki dzieci. Pogodziła Pani rolę pięknej Mamy i speł-
nionej zawodowo Kobiety. Jaki jest na to przepis?

To permanentna walka ze sobą, ze swoimi emocjami, jak znaleźć ten 
balans życiowy. Kiedy dzieci były bardzo małe, całą sobą byłam oddana 
roli mamy. Nadszedł moment, kiedy stwierdziłam, że ja też potrzebuję 
swojego czasu. Uczyłam dzieci, że też mam prawo być zmęczona i  mam 
prawo "chcieć". Sposób na wyznaczanie odpowiedniej granicy pozwolił 
mi wyzwolić się z kręgu ponad 100%-owego oddania, poświęcenia. Po-
święcenie też nie jest dobre, bo z czasem rodzi frustrację i powoduje, że 
nie żyjemy w zgodzie ze sobą. Doszłam w pewnym momencie do tego, że 
potrzebna nam wszystkim była przestrzeń, która zniwelowała poczucie 
ciągłego obowiązku. Stworzyliśmy rodzinę, w której jesteśmy wszyscy 
dla siebie partnerami, dajemy sobie przestrzeń na swoje emocje, roz-
mowy, radość i czasem też na smutek, złość. Nieocenione jest wsparcie 
najbliższych, w tych wszystkich działaniach rodzinno - logistycznych, 
aby ta machina dobrze działała. Muszę przyznać, że Mój Partner, jest 
bardzo zaangażowany w wychowanie naszych dzieci. Potrafi jako męż-
czyzna, w wyjątkowo dobry sposób poradzić sobie z całą naszą tem-
peramentną trójką dzieci. Uważam, że powinien za to otrzymać "order". 
Dziękuję również Rodzicom, którzy zawsze nas wspierają i pomagają, 
kiedy są tzw. wyjątkowe sytuacje awaryjne. Mam to szczęście, że po 
przeprowadzce Rodziców ze Szczecina, wszyscy moi bliscy są obok 
mnie, a to również daje moc i siłę. Odpowiedni "złoty środek", pozwala 
na to, aby nie być " jednym wielkim zakręconym słoikiem pełnym wy-
rzutów sumienia". 

Śmiało mogę powiedzieć, że jest Pani inspiracją dla innych Kobiet. Co 
by Pani Nam - Kobietom chciała przekazać?

Bądźmy dla siebie dobre, nie tylko na wiosnę. Żyjmy i pozwólmy żyć in-
nym. Nabierzmy dystansu do tego, co nas otacza i do siebie. Nie tońmy 
w zbytnich emocjach, kompleksach, dajmy sobie czasami odetchnąć. 
Bądźmy dla siebie dobre, przez cały rok. Dostrzegajmy swoje wewnętrz-
ne piękno, bo ono w nas naprawdę jest. Nie budujmy poczucia szczęścia 
na innych tylko szukajmy go w sobie.

 A marzenia?
A marzenia, zdecydowanie tak! Marzenia to moja siła napędowa. Jak 
byłam małą dziewczynką uwielbiałam marzyć, myśląc, że pewnie to kie-
dyś minie, ale ja marzę cały czas. To, do czego dojrzałam i dzisiaj już 
wiem, to fakt, że marzenia same się nie spełniają. To my je spełniamy, bo 
mamy tą magiczną moc. Moje największe marzenia dotyczą podróżowa-
nia. Ubiegły rok był dla mnie wyjątkowy w tej kwestii. Były to podróże 
małe i duże. Ten rok jest pewnym przystankiem przed kolejnymi woja-
żami. Teraz najważniejsza jest moja Klinika. Mam wiele marzeń związa-
nych z jej rozwojem tu lokalnie, ale też i z ekspansją. A tak schodząc na 
ziemię, zdradzę jeszcze, że moim kolejnym marzeniem jest posiadanie 
motocykla i podróżowanie nim jak często tylko się da, np. na Hel.
Warto mieć marzenia i je realizować, to daje nam siłę, moc, napęd i wiarę 
w siebie, która uskrzydla. 
 
Wiosno nadchodzę!
Niech się dzieje!

Kobieta biznesu 
dzisiejszych czasów 
to bardzo duże 
wyzwanie. To 
przede wszystkim 
"Kobieta orkiestra". 
Kobieta, która pełni 
wiele ról i w każdej 
z nich chce być 
jak najlepsza. Jest 
otwarta na to, co 
niesie jej życie.
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W KWiETNiU W RESTAURACJi GRyF W  żUKOWiE ODByłO Się WALNE ZGROMADZENiE 
SPRAWOZDAWCZE KASZUBSKiEGO ZWiąZKU PRACODAWCóW. SPRAWOZDANiE ZARZąDU 
Z DZiAłALNOśCi W ROKU 2017 PRZEDSTAWił PREZES KZP ZBiGNiEW JARECKi. STWiERDZił 
Z SATySFAKCJą, żE ZWiąZEK Się ROZWiJA. NA POCZąTKU ROKU NALEżAły DO NiEGO 152 

FiRMy, A NA KONiEC – 177. 

Aby rozwijać 
biznes,

trzeba go czuć 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe



   13

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Najważniejsze działania KZP, podejmowane w interesie człon-
ków i gospodarczego rozwoju regionu, to:

Szkolenie członków na temat Jednolitego Pliku Kontro-•	
lnego dla Małych i Średnich Firm, interwencja w sprawie 
odwróconego VAT-u w budownictwie, wprowadzonych od 
stycznia 2017. Odbyło się spotkanie z sekretarzem sta-
nu w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa. Opinie 
i uwagi członków Związku zostały też przekazane wicemi-
nistrowi finansów. W efekcie „odwróconego VAT-u” pierw-
sze firmy budowlane otrzymały zwroty VAT za styczeń 
w maju 2017.
Bardzo intensywne starania o budowę Obwodnicy Metro-•	
politalnej Trójmiasta. Akcja zbierania podpisów pod pe-
tycją do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka okazała się owocna. Zebrano 11 840 podpisów 
– w akcję włączyło się też Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie, starostwo kartuskie, samorządy gminne – w samej 
Gminie Żukowo zebrano 1348 podpisów. Spośród firm na-
leżących do KZP najwięcej podpisów zebrano w przedsię-
biorstwach: Koszałka sp. z o.o., WOD-KAN GRZENKOWICZ, 
POLKAR, a spośród firm nie należących do Związku: BAT, 
Grafix, Vector food. W efekcie działań podjętych przez 
KZP i inne organizacje, oraz pomorskie władze, prawnicy 
przyspieszyli działania, a 27 lutego 2018 Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie uznał zaskarżoną  decyzję 
środowiskową za prawomocną. Ministerstwo Infrastruk-
tury chce ją budować w systemie partnerstwa publiczno-
prywatnego.
Omawianie problemów i wypracowywanie procedur za-•	
trudniania cudzoziemców, co zostało ujęte w haśle: KA-
SZUBY FAIR dla CUDZOZIEMCÓW. Najwięcej problemów 
wynikało z z długiego oczekiwania na wydawanie pozwoleń 
na pracę cudzoziemców przez Wydział ds. Cudzoziemców 
Urzędu Wojewódzkiego. Na skutek różnorodnych działań 
i interwencji, zarówno KZP jak innych podmiotów, woje-
woda pomorski powołał dodatkowe placówki do zała-
twiania tych spraw – w Gdyni i Słupsku. Niestety jak 
na razie nie udało się zrealizować podstawowego 
postulatu przedsiębiorców – aby pierwsze po-
zwolenie na pracę cudzoziemca wydawano na 
rok, a nie na pól roku, jak obecnie.

 Bieżąca współpraca z samorządami miała też na celu •	
ochronę interesów przedsiębiorstw, w tym sprawy po-
datków lokalnych, które są w kompetencji samorządów 
gminnych.

SyStematyczne Spotkania zarządu kzp

Posiedzeń odbyło się 8, w tym 4 wyjazdowe, najważniejsze to:

Wyjazdowe w CEiPR w Szymbarku z udziałem samorzą-•	
dowców powiatu kartuskiego i kościerskiego oraz Ryszar-
da Świlskiego – członka zarządu w Urzędzie Marszałkow-
skim Woj. Pomorskiego. Uzgodniono wspólne działania dla 
rozwoju gospodarczego, zarówno przedsiębiorstw jak ww. 
samorządów.
Podczas kolejnych posiedzeń omawiano sprawy: absorpcji •	
środków unijnych, szkolenia kadr – w kontekście rozwoju 
szkolnictwa zawodowego, funkcjonowania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kartuzach, delegowania przedstawicieli do 
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, współpracy ze 
Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, organizacji XIV Ma-
jówki Pomorskich Przedsiębiorców, udzielenia rekomenda-
cji do nagrody gospodarczej „Perła Kaszub”.

Spotkania czwartkowe

Tradycją jest, że odbywają się w terenie, w pierwszy czwartek 
każdego miesiąca .W 2017 roku zebrania takie odbyły się w: firmie 
POLKAR w Żukowie, pensjonacie „Wichrowe Wzgórza” w Chmiel-
nie, restauracji „Pod Orłem” w Kartuzach, w hotelu „Kiston” w Ki-
stowie, w „Mulku” w Miszewku, w Kaszubskim Inkubatorze Przed-
siębiorczości w Bytowie, w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Ko-
ścierzynie. Omawiano aktualne problemy i bieżące wydarzenia.
Członkowie KZP byli nagradzani i wyróżniani zarówno na szcze-
blu centralnym, wojewódzkim jak powiatowym i gminnym.

Przyjęto uchwały o zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 
2017 r. oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. Prezesowi 

Zbigniewowi Jareckiemu serdecznie podziękowano  za 
kolejny rok aktywnej i owocnej pracy i życzono kolej-

nych osiągnięć.
Tradycyjna Majówka Przedsiębiorców odbędzie się 
w tym roku 12 maja w Kartuzach.

Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!
Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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85 MiLiONóW ZłOTyCH – TyLE TRAFi DO POMORSKiCH MiKRO i MAłyCH 
PRZEDSięBiORSTW W CiąGU NAJBLiżSZyCH KiLKUNASTU MiESięCy.

czekają

Duże 
pieniąDze 

TEKST: Pomorski Fundusz Rozwoju | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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„Te środki finansowe dedykowane są 
firmom prowadzącym działalność na te-
renie naszego województwa, w tym dzia-
łającym poza obszarem metropolitalnym 
oraz  związanym z organizacją czasu 
wolnego, czyli np. turystyką, gastrono-
mią, kulturą, a także rehabilitacją i lecz-
nictwem”, mówi Sławomir Koprowski, 
Prezes Zarządu Pomorskiego Funduszu 
Rozwoju, spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością powołanej przez Samorząd 
Województwa Pomorskiego do zarządza-
nia środkami finansowymi pochodzący-
mi ze zwrotów z RPO dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013. 
Ostatnie miesiące były bardzo owocne 
dla Pomorskiego Funduszu Rozwoju. 
Rozstrzygnięte zostały dwa przetargi, 
w których wyłoniono Pośredników Finan-
sowych dla pierwszych autorskich pro-
duktów finansowych firmy – „Małej Po-
życzki” i „Pożyczki Turystycznej”, został 
ogłoszony także trzeci, w wyniku którego 
niedługo poznamy Pośredników Finanso-
wych udzielających wsparcia w ramach 
produktu „Pożyczka na zatrudnienie”. 
„Pieniądze, którymi zarządzamy nie są 
przekazywane ostatecznym odbiorcom 
przez nas. Do wykonania tego zadania 
wybieramy w otwartych postępowaniach 
przetargowych instytucje finansowe, któ-
re udzielają wsparcia. Ich pełna lista znaj-
duje się na naszej stronie internetowej”, 
dodaje Sławomir Koprowski. Pośrednicy 
Finansowi rozpoczęli właśnie wspiera-
nie przedsiębiorców w ramach „Małej 
Pożyczki” i „Pożyczki Turystycznej”. Sto-
sowne umowy z Wykonawcami obu pro-
duktów zostały podpisane w marcu.
Pierwszy produkt jest skierowany do mi-
kro i małych firm z województwa pomor-
skiego, z wyłączeniem części Obszaru 
Metropolitalnego Gdańska, Gdyni i So-
potu. Łącznie w ramach „Małej Pożycz-

ki” zostanie rozdysponowane 30 milio-
nów złotych, a maksymalna kwota, którą 
może uzyskać przedsiębiorca to 250 
tysięcy złotych. Pośrednikami Finanso-
wymi, którzy udzielają „Małej Pożyczki” 
są: Regionalne Towarzystwo Inwesty-
cyjne S.A., Towarzystwo Rozwoju Powi-
śla, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 
oraz Kaszubski Fundusz Przedsiębior-
czości S.A. 
„Pożyczka Turystyczna”, w przeciwień-
stwie do „Małej Pożyczki”, jest adreso-
wana do firm z całego województwa po-
morskiego, również do tych z aglomera-
cji trójmiejskiej działających w branżach 
związanych z organizacją  czasu wol-
nego. Łączny limit do rozdysponowania 
w ramach tego produktu to 55 milionów 
złotych. Górny pułap jednostkowej po-
życzki jest wyższy i wynosi 750 tysięcy 
złotych. Pomorski Fundusz Rozwoju sza-
cuje że w ramach tego produktu wspar-
cie otrzyma ponad 300 przedsiębiorców. 
Wykonawcy, do których należy się zgła-
szać po pożyczkę to: Pomorski Fundusz 
Pożyczkowy Sp. z o.o., Regionalne Towa-
rzystwo Inwestycyjne S.A. oraz Wielko-
polska Agencja Rozwoju Przedsiębior-
czości Sp. z o.o.
Pomorscy przedsiębiorcy nie muszą 
spełniać wygórowanych warunków, aby 
otrzymać pieniądze. Istotne jest to, że 
zarówno o „Pożyczkę Turystyczną” jak 
i o „Małą Pożyczkę” mogą się ubiegać 
firmy typu start-up, które funkcjonują na 
rynku krócej niż dwa lata i nie mają żad-
nej historii kredytowej. Ponadto, pożycz-
ki oferowane w ramach dwóch wyżej 
wymienionych produktów są tak skon-
struowane, aby były dostępne dla mikro 
i małych firm bez zbędnych formalności, 
a ich uzyskanie przyczyniło się do roz-
woju pomorskiej gospodarki.

Mieczysław struk
Marszałek Województwa 

Pomorskiego

„Naszym celem jest spełnienie 
potrzeb bardzo istotnej branży 

w gospodarce Pomorza – działal-
ności związanej z szeroko pojmo-

wanym organizowaniem czasu 
wolnego. Jest to branża niezwykle 
ważna, bo taka infrastruktura jest 
brana pod uwagę przez inwesto-
rów chcących zakładać biznes na 
Pomorzu, a jednocześnie służy 

mieszkańcom województwa 
pomorskiego. Mogę śmiało po-
wiedzieć, że podpisanie umów 

między Pomorskim Funduszem 
Rozwoju Sp. z o.o. a Pośrednikami 

Finansowymi, bezpośrednio już 
udzielającymi wsparcia przed-
siębiorcom pozwoli na dyna-

miczny rozwój firm z tej branży, 
a przez to wpłynie pozytywnie na 
koniunkturę gospodarczą woje-

wództwa. Jestem również przeko-
nany, że wsparcie udzielone mikro 

i małym firmom to opłacalna 
inwestycja wychodząca naprzeciw 
oczekiwaniom rynkowym. Dzięki 
niej wielu przedsiębiorców otrzy-

ma szansę na swój zawodowy 
sukces.”

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego
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Im wyższa jakość, 
tym niższy koszt

ZARZąDZANIE JAKOŚCIą

Z PROFESOREM NADZW. PG DR HAB. iNż. PiOTREM GRUDOWSKiM, KiEROWNiKiEM 
KATEDRy ZARZąDZANiA JAKOśCią i TOWAROZNAWSTWA NA WyDZiALE ZARZąDZANiA 

i EKONOMii POLiTECHNiKi GDAńSKiEJ ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Kieruje Pan Katedrą Zarządzania Ja-
kością i Towaroznawstwa na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej. Według W. A. Shewharta 
„Im wyższa jakość, tym niższy koszt”. 
Czy to jest najważniejsze w zarządza-
niu jakością?

Wysoki poziom jakości nie może być 
kojarzony wyłącznie z luksusem, 
czymś dostępnym jedynie dla najbo-
gatszych. Idea zarządzania organi-
zacjami, opierająca się na kryterium 
jakości, zakłada występowanie har-
monii pomiędzy poziomem jakości 
wyrobów lub usług i kosztami po-
noszonymi przez organizację. Stale 
zyskująca na znaczeniu koncepcja 
Lean Management jest bardzo do-
brym przykładem skuteczności tego 
założenia. Jak wiadomo, doskonale-
nie organizacji skoncentrowane na jej 
procesach bazuje w tej koncepcji na 
minimalizowaniu strat (marnotraw-
stwa) w obszarze jakości (braków, 
niezgodności, błędów) przy równo-
czesnym poszukiwaniu oszczędności 
w obrębie działań nieprzynoszących 
wartości, jak np. nadmierne zapasy, 
nadprodukcja, niepotrzebne czyn-
ności, oczekiwanie itp. Efektywność 
takiego podejścia została już dawno 
potwierdzona, co odzwierciedlają 
znaczące korzyści ekonomiczne osią-
gane przez stosujące je podmioty. 
W związku z tym można jednoznacz-
nie potwierdzić słuszność tezy – do-
skonalenie jakości procesów prowa-
dzi nie tylko do podniesienia pozio-
mu jakości ich wyników w postaci 
wyrobów czy usług, ale też umożliwia 
zredukowanie kosztów związanych 
z ich realizacją. Jest to zagadnienie 
o fundamentalnym znaczeniu, gdyż 
kierownictwo każdej organizacji za-
wsze powinno podejmować decyzje, 
mające pozytywny wpływ zarówno na 
zadowolenie swoich klientów i innych 
kluczowych interesariuszy, jak i przy-
czyniające się do zapewnienia odpo-
wiedniej efektywności ekonomicznej.

Od 2012 roku zasiada Pan w Kapitule 
Pomorskiej Nagrody Jakości, której 
coroczny konkurs organizuje od po-
nad dwudziestu lat Pomorska Rada 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo- 
Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Gdańsku. Co według 
Pana charakteryzuje Pomorskich Li-
derów najwyższej jakości?

Jak słusznie Pani zauważyła, nasze 
doroczne konkursy skierowane są 
właśnie do prawdziwych liderów, pro-
mujących podejście projakościowe 
na Pomorzu. To właśnie dzięki nim 
możemy pochwalić się znaczącymi 
sukcesami gospodarczymi widocz-
nymi nie tylko w skali krajowej, ale 
i międzynarodowej. 
Nasza inicjatywa, którą możemy re-
alizować dzięki Pomorskiej Radzie 
FSNT NOT w Gdańsku, nie jest jed-
nak adresowana wyłącznie do przed-
siębiorstw, ale także do organizacji 
sektora publicznego i organizacji 
pozarządowych. Dlatego też obok 
znanych ze swych osiągnięć firm na-
szego regionu, laureatami w naszych 
konkursach były przykładowo szpi-
tale czy urzędy gminne. Świadczy 
to o sile oddziaływania problematyki 
jakości oraz rosnącym zainteresowa-
niu tym zagadnieniem różnych orga-
nizacji. Warto podkreślić, że poziom 
świadomości i dojrzałości pomor-
skich organizacji w odniesieniu do 
stosowania ogólnie przyjętych zasad 
zarządzania jakością i tzw. doskona-
łości organizacyjnej, które stanowią 
podstawę oceny w naszym konkur-
sie, systematycznie i zauważalnie 
wzrasta. To wielka radość dla nas 
organizatorów, gdyż dzięki udziałowi 
najlepszych firm i instytucji możemy 
coraz skuteczniej promować ideę 
jakości i jej doskonalenia nie tylko 
wśród pracodawców, ale także wśród 
studentów naszych uczelni. Mogą 
oni bowiem nawiązywać kontakty 
z naszymi laureatami skupionymi 
w bardzo prężnie działającym „Klubie 

Piotr Grudowski,
Prof. nadzw. PG dr hab. inż.  

jest kierownikiem Katedry 
Zarządzania Jakością 

i Towaroznawstwa na Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii 

Politechniki Gdańskiej. Kieruje 
interdyscyplinarnymi zespołami 

naukowymi w związku 
z realizacją  projektów naukowych 

finansowanych przez KBN, 
MNiSW oraz NCN. Dotyczyły 
one m.in systemów zarzadzania 
proekologicznego, doskonalenia 

funkcjonowania sektora MŚP 
opartego na zarządzaniu 
projakościowym, polityki 
projakościowej w sektorze 

publicznym, w tym w szkolnictwie 
wyższym. Brał też udział w wielu 
projektach międzynarodowych 

z zakresu ekologii oraz 
zrównoważonego rozwoju na 

szczeblu lokalnym. 
Jest autorem 16 książek oraz ok. 
200 artykułów w czasopismach 
z zakresu zarządzania jakością, 
zarządzania proekologicznego, 

jakości życia, modeli doskonałości, 
normatywnych systemów 

zarządzania, ich integracji oraz 
metod wykorzystywanych 

w diagnozowaniu, nadzorowaniu 
i doskonaleniu organizacji. 
Jest wiceprzewodniczącym 

Kapituły Pomorskiej Nagrody 
Jakości, zasiada w Kapitule Polskiej 

Nagrody Jakości i w Komitecie 
Normalizacji i Jakości Krajowej 

Izby Gospodarczej.
Jest także wieloletnim 

ekspertem programów Unii 
Europejskiej w ramach Long-
life Learning Program. Pełni 

funkcje i przedstawicielem wielu 
towarzystw i redakcji czasopism 

naukowych – krajowych oraz 
zagranicznych.
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Pomorskiej Nagrody Jakości” i realizować swoje projekty 
i prace dyplomowe, a wkrótce być może także prace dok-
torskie. To nowatorska i bardzo ważna dla rozwoju regionu 
inicjatywa łącząca edukację z praktyką, w sposób natural-
ny, a nie wymuszony, fasadowy. To jest także potwierdzenie 
praktycznej realizacji zasad społecznej odpowiedzialności 
organizacji.

W tym roku po raz pierwszy przyznano Indywidualną Po-
morską Nagrodę Jakości im. Prof. Romualda Kolmana, któ-
ry założył Gdańską Szkołę Jakości. Skąd pomysł na taką 
nagrodę i kto może ją otrzymać?

Jestem bardzo wdzięczny Kapitule PNJ, że wsparła tę ini-
cjatywę. Jako uczeń i współpracownik profesora Romual-
da Kolmana zaproponowałem nową kategorię nagrody, by 
podkreślić wkład stworzonej przez niego Gdańskiej Szkoły 
Jakości w rozwój koncepcji zarządzania projakościowego 
w Polsce. Profesor, kierując przez wiele lat zespołem na-
ukowym w Politechnice Gdańskiej, istotnie przyczynił się 
do wprowadzenia kategorii jakości do obszaru badań na-
ukowych i ich aplikacji w wielu ośrodkach w Polsce. Uzna-
liśmy więc, że jako Kapituła powinniśmy, kontynuując jego 
dzieło, wyróżniać osoby z naszego regionu najbardziej za-
służone w promowaniu szeroko rozumianej jakości. W tym 
roku Nagrodę Indywidualną im. Profesora Romualda Kolma-
na otrzymała Pani Hanna Zych-Cisoń, Wiceprzewodniczą-
ca Sejmiku Województwa Pomorskiego za jej wieloletnie 
zaangażowanie w promowanie inicjatyw projakościowych 
w pomorskich podmiotach ochrony zdrowia. Nagroda ta 
będzie oczywiście przyznawana nie tylko przedstawicie-
lom władz lokalnych. Wyróżniającymi się liderami jakości 
mogą być przykładowo przedstawiciele kadry kierowniczej 
przedsiębiorstw i instytucji publicznych, wybitni naukowcy, 
działacze społeczni czy twórcy. 

Czy organizatorzy konkursu o Pomorską Nagrodę Ja-
kości planują jakieś nowe inicjatywy związane z tym 
przedsięwzięciem?

Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć, że nasz konkurs 
jest jednym z nielicznych w Polsce organizowanych nie-
przerwanie przez tak wiele lat oraz dynamicznie rozwi-

jających się, prestiżowych konkursów o nagrody jakości 
opartych na zaakceptowanych w skali ogólnoświatowej 
kryteriach modeli doskonałości. Sukces ten to wynik ak-
tywności wielu osób – władz i pracowników PR FSNT NOT 
w Gdańsku, członków Kapituły PNJ, partnerów strategicz-
nych – Polskiego Rejestru Statków, Pomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Urzędów Miejskich Gdańska, Gdyni 
i Sopotu oraz wielu innych. 
Promując konkurs o PNJ i działając zgodnie z kluczową 
w zarządzaniu jakością zasadą doskonalenia, wprowadza-
my wraz z każdą kolejną edycją nowe inicjatywy. Planujemy 
np. wdrożyć  programy realnie wspierające integrację śro-
dowiska gospodarczego z uczelniami, wprowadzić zasadę 
rekomendacji podmiotów do konkursu przez władze lokal-
ne oraz ubiegać się o włączenie naszej inicjatywy w pro-
jekty operacyjne finansowane ze środków UE. Będziemy 
też tworzyli mechanizmy zachęcające naszych laureatów 
do współtworzenia bazy dobrych praktyk zarządczych 
i uczestnictwa w bazujących na modelach doskonałości 
konkursach na szczeblu ogólnopolskim i europejskim.

Jak ocenia Pan inicjatywę Pomorskiej Nagrody Jakości 
w kontekście Pana działalności naukowej i dydaktycznej 
związanej z problematyką jakości?

Z dużą satysfakcją uczestniczę w tym przedsięwzięciu. 
Sprawia ono, że Gdańska Szkoła Jakości zaznacza swój 
wpływ nie tylko w świecie nauki, ale, co najważniejsze, 
sprzyja praktycznemu upowszechnieniu kategorii jakości 
jako uniwersalnej idei, niekwestionowanej w kontekście 
jej roli społecznej i ekonomicznej. Dzięki temu, że mamy 
kontakt z wiodącymi organizacjami, mogę realizować swo-
je zamierzenia badawcze, a jednocześnie stworzyć moim 
studentom - przyszłym specjalistom ds. jakości - bezcen-
ne dla nich możliwości kontaktu z najlepszymi praktykami. 
Studenci ci, po uzyskaniu dyplomu i podjęciu pracy na sta-
nowisku związanym z jakością, bardzo często podejmują 
z nami aktywną współpracę, stając się promotorami kon-
kursu o PNJ w swoim środowisku. A to jest najważniejsze 
potwierdzenie celowości moich działań jako nauczyciela 
akademickiego i „jakościowca - społecznika”.

Planujemy np. wdrożyć  programy 
realnie wspierające integrację środowiska 
gospodarczego z uczelniami, wprowadzić 
zasadę rekomendacji podmiotów do 
konkursu przez władze lokalne oraz ubiegać 
się o włączenie naszej inicjatywy w projekty 
operacyjne finansowane ze środków UE.
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Tytuł Kobiety Sukcesu 2018, który niedawno Ci przyzna-
no, to wisienka na torcie Twojej wytężonej pracy. Jak dłu-
go na niego pracowałaś? 

Patrząc na okoliczności przyznania nagrody, były to ostat-
nie dwa lata liczone od momentu uruchomienia portalu 
zatokapiekna.pl. Wyróżnienie jest owocem mojej pracy 
nad zawartością merytoryczną portalu, jego rozpoznawal-
nością wśród czytelników, branży medycyny estetycznej 
i stomatologii. 
Patrząc z szerszej perspektywy, nagroda jest efektem in-
westowania w rozwój osobisty, jak również lat pracy na 
przysłowiowym etacie, kiedy zbierałam doświadczenie, 
kwalifikacje i umiejętności. Potem mogłam je wykorzystać 
w tworzeniu własnego biznesu oraz przy autorskim pro-
jekcie, jakim jest Zatoka Piękna. Tym bardziej miło mi jest, 
że w stosunkowo niedługim czasie moje działania zostały 
zauważone i docenione.

Był taki moment, kiedy pomyślałaś sobie: nie przeskoczę 
tego, nie dam rady?

Och, wielokrotnie…(śmiech). Ale tak na poważnie, do two-
rzenia własnego biznesu potrzebny jest silny charakter. Od 
samego początku trzeba mieć przemyślaną wizję i pomysł 
na firmę, motywować się do działania i wierzyć w sukces 
niezależnie od trudności, które będą się pojawiać na każ-
dym etapie prowadzenia własnego biznesu. 

Ważnym aspektem jest wyciąganie wniosków, uczenie się 
na błędach i nie zatrzymywanie się w rozwoju. Staram się 
patrzeć na trudności jak na wyzwanie, a nie problem. Nie-
małe znaczenie w pokonywaniu trudności, ale też w osią-
ganiu sukcesu mają ludzie, którymi się otaczamy. Ja uwiel-
biam współpracować z profesjonalistami, specjalistami 
w swoich dziedzinach. Na co dzień wspiera mnie też mąż, 
który jest dobrym duchem mojego biznesu. Potrafi zmoty-
wować mnie w taki sposób, że rzeczy niemożliwe wydają 
się do zrealizowania. I przede wszystkim inspiruje mnie do 
szukania sposobów na realizację moich pomysłów.    

Drugim filarem twojej działalności GAB Media jest kreowa-
nie wizerunku firm w sieci. 

Jako GAB Media doradzamy firmom - głównie z sektora 
usług medycznych, estetycznych i kosmetycznych - m.in. 
przy tworzeniu własnych serwisów internetowych, doborze 
atrakcyjnych i angażujących treści i multimediów wspiera-
jących ich markę.
Firmowe strony internetowe często traktowane są jedynie 
jak wizytówka, tymczasem powinny opowiadać ciekawą hi-
storię tego, co firma robi, co tworzy, jacy ludzie stoją za jej 
sukcesem. Ludzie nie ufają suchym szablonom. GAB Media 
pracuje z daną firmą czy marką nad własnym wizerunkiem 
w sieci tak, aby był on ciekawy i przede wszystkim wyróż-
niał się na tle zalewu usług i produktów. 

Z ESTERą GABCZENKO - WyDAWCą i REDAKTOR NACZELNą PORTALU ZATOKAPiEKNA.PL ORAZ 
WłAśCiCiELKą AGENCJi GAB MEDiA, LAUREATKą NAGRODy KOBiETA SUKCESU 2018 ROKU 

ROZMAWiA MAłGORZATA TREJTOWiCZ.

ZDJĘCIE: Gosia Michalak Photography

ZDROWIE 
i PIĘKNO 
przepisem 
na sukces…
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Wróćmy na chwilę do Zatoki Piękna. Nie jest to zwy-
czajny portal urodowy ze spisem gabinetów medycyny 
estetycznej. 

Zatoka Piękna nie sprzedaje szybkich trików na to, jak być 
wiecznie pięknym i młodym. Wskazuje za to w merytorycz-
ny sposób, jak zadbać o swój wygląd i zdrowie. Dlatego tre-
ści w portalu są tworzone przy współpracy z ekspertami, 
którzy mają nie tylko doświadczenie, ale też wypracowali 
własne procedury. Zatoka Piękna współpracuje z lekarza-
mi, którzy nie szukają doraźnego załagodzenia problemu, 
ale wskazują kompleksową terapię, często poprawiającą 
jakość życia. 
Oczywiście zarówno ja, jak i członkowie redakcji, bierze-
my udział w testowaniu dostępnych technologii i procedur, 
żeby przekonać się, jak dany zabieg wygląda i jakie daje 
rezultaty. I kiedy czytelnicy zadają dodatkowe pytania do-
tyczące jakiejś terapii, możemy na nie odpowiedzieć w rze-
telny, empiryczny sposób. Jednocześnie śledzimy wszel-
kie nowości w dziedzinie technologii i wykorzystywanych 
metod, a te w branży medycyny estetycznej i stomatologii 
pojawiają się bardzo często. I niezwłocznie w zrozumiały, 
przystępny i zarazem merytoryczny sposób opisujemy je 
naszym Czytelnikom.

Zatoka Piękna powstała w Gdańsku, ale ma ogólnopolski 
zasięg. Widać to również po ak-
cjach i kongresach medycznych, 
w które się angażuje - chociażby 
Kampanii Diagnostyki Jajnika 
czy Międzynarodowym Kongre-
sie Dermatologii Estetycznej 
i Medycyny Anti-Aging.

Promowanie wiedzy o zdro-
wiu od początku znajdowa-
ło się w misji Zatoki Piękna. 
Osobiście uważam, że dbanie 
o wygląd powinno iść w pa-
rze z dbaniem o zdrowie. Dla 
przykładu: jeśli w pierwszej 
kolejności nie zregenerujemy 
odpowiednio skóry twarzy, 
nie wyleczymy przebarwień 
czy trądziku, to branie się za 
doraźne wygładzanie zmarsz-
czek nie jest najlepszym po-
mysłem. Przy tych decyzjach 
warto konsultować się z kom-
petentnymi specjalistami. 
W ogóle promujemy synergię 
dbania o wygląd ze zdrowym 
stylem życia. Współpracujemy 
z cenionymi lekarzami i eks-
pertami z całej Polski, a bliź-

niacza wersja Zatoki Piękna - Zaliv Krasoty - wydawana 
jest w języku rosyjskim. Moim celem jest pokazywanie za-
plecza naszych specjalistów - pracujących w świetnie wy-
posażonych gabinetach także czytelnikom z zagranicy. 

A czy możesz się podzielić jakimiś nieoczekiwanymi efek-
tami swojej działalności?

Rzeczywiście, oprócz przewidywalnych konsekwencji na-
szej edukacji czytelników, którzy przesyłają do nas wiele 
e-maili z prośbą o polecenie zabiegu lub specjalisty, za-
uważyłam, że mobilizujemy też podmioty lecznicze, które 
starają się podwyższać poziom swoich usług, inwestując 
w nowoczesny sprzęt, preparaty czy też procedury, o któ-
rych informujemy na łamach Zatoki Piękna. Gdy obie stro-
ny, czyli pacjent i klinika są przekonane o tym, że prezen-
towane przez nas nowości są bardziej efektywne i mniej 
bolesne, to korzystają na tym obie strony. I taki jest mój cel: 
promocja możliwości współczesnej medycyny estetycznej 
i regeneracyjnej, kosmetologii czy stomatologii, a zarazem 
zdrowego stylu życia. 
Serdecznie zapraszam kliniki i producentów do współpra-
cy, a czytelników do zwiększania swojej wiedzy na temat 
urody i zdrowia.

Co sprawia ci największą satysfakcję z prowadzenia GAB 
Media i zatokapiekna.pl? 
Potrzeba angażowania się lub 
kreowania nowych, niestan-
dardowych projektów, akcji czy 
kampanii. Możliwość współpra-
cy z wieloma osobami, z który-
mi realizuję pomysły. 

Rada, jakiej udzieliłabyś oso-
bom startujących z własnym 
biznesem?
Znajdź rzecz, którą potrafisz 
dobrze robić i w której dobrze 
się czujesz. Uważam, że łącze-
nie biznesu z pasją jest dobrym 
pomysłem. Oczywiście ważna 
jest praca u podstaw: research, 
analiza potrzeb rynku i zapo-
trzebowania na daną usługę 
czy produkt. Zastanów się, 
czym się wyróżnić oraz z kim 
możesz wejść we współpracę?
I przede wszystkim - daj so-
bie czas. Cierpliwość i konse-
kwencja w rozwijaniu własnego 
biznesu jest według mnie nie-
zmiernie potrzebna.
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Szpitale 
inwestują

miliony

POPRAWi Się JAKOść śWiADCZONyCH USłUG, WDROżONE ZOSTANą NOWE TECHNOLOGiE 
i UTWORZONE BęDą DODATKOWE ODDZiAły. W SZPiTALACH NA TERENiE WOJEWóDZTWA 

POMORSKiEGO PROWADZONE Są REKORDOWE iNWESTyCJE. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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W Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni niebawem ruszy 
budowa nowoczesnego bloku operacyjnego z czterema sa-
lami. W ramach inwestycji powstaną także oddziały Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii oraz poradnie specjalistyczne. 
Placówka ma dodatkowo zostać wyposażona w nowoczesny 
sprzęt medyczny, m.in. rezonans magnetyczny i tomograf 
komputerowy. W ramach zadania, którego wartość oszaco-
wana została na ponad 80 mln zł, planowane jest też utwo-
rzenie poradni specjalistycznych, tj. ortopedii i traumatologii 
narządów ruchu, kardiologicznej, leczenia chorób naczyń, 
neurologii, urologii oraz diabetologii. W Szpitalu św. Win-
centego a Paulo w Gdyni realizowane ma być jeszcze jedno 
zadanie, które polegało będzie na modernizacji Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego. 

NOWE ODDZIAły I SPRZęT

- Dzięki przedsięwzięciu poprawią się warunki przyjmowania 
i leczenia pacjentów oraz pracy personelu - zapewnia Mał-
gorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy Szpitali Pomorskich. 
- Szpital będzie rozbudowany i uzyska nowe pomieszczenia 
dla obecnie zbyt małego jak na potrzeby Gdyni i okolic Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego.
W Szpitalu Morskim im. PCK w Redłowie zostanie rozbudo-
wany pawilon numer 2, w którym powstanie sześć sal dla 
chorych i jedna izolatka. Wybudowany zostanie tam nowo-
czesny oddział hematologii. W jego skład wejdą m.in. bank 
krwi i bank komórek wyposażone w nowy, specjalistyczny 
sprzęt. Projekt przewiduje także powstanie trzeciego w wo-
jewództwie pomorskim ośrodka transplantologii szpiku. 

NOWOCZESNy BLOK OPERACyJNy

Na terenie Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku trwa budowa 
lądowiska. - Inwestycja jest częścią projektu, dzięki któremu 
w naszej placówce powstanie Centrum Urazowe dla Dzieci – 
wyjaśnia Katarzyna Brożek, rzecznik prasowy spółki Coperni-
cus. - Będą do niego trafiać najmłodsi pacjenci z całego regionu, 
którzy ulegli poważnym urazom. 
W szpitalu na gdańskiej Zaspie ma powstać ultranowoczesny 
blok operacyjny, który funkcjonował będzie w zupełnie nowym, 
trzykondygnacyjnym budynku. Do nowej przybudówki szpita-
la przeniosą się też dwa oddziały: urologiczny wraz z chirur-
gią urazowo-ortopedyczną. Przedsięwzięcie przewiduje także 
przebudowę i rozbudowę wewnętrznego układu komunikacyj-
nego o ciągi jezdne z placami manewrowymi, ciągi piesze oraz 
miejsca parkingowe. 

 
INWESTyCJE W TOKu

W tym roku ma zostać ukończony pierwszy etap bu-
dowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej, w którym 
funkcjonował będzie 9-łóżkowy Oddział Izolacyjny, 
Oddział Położniczo-Noworodkowy, liczący osiem-
naście łóżek oraz Oddział Położnictwa Antysep-
tycznego i Oddział Patologii Ciąży. Ponadto zlokali-
zowanych zostanie tam sześć sal porodowych, trzy 
sale do cesarskiego cięcia i sale wzmożonego nad-
zoru. Cała inwestycja powinna zostać zrealizowana 
w 2020 roku. 
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wej-
herowie zostanie rozbudowany o czterokondygna-
cyjny budynek. Placówka ma zostać wzbogacona 
m.in. o nowy blok operacyjny z siedmioma salami 
oraz oddziały chirurgii naczyniowej i rehabilitacji 
kardiologicznej. Całkowita wartość projektu to pra-
wie 105 mln zł, z czego ponad 66 mln zł stanowi do-
finansowanie ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020.
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andrzej saPiński,
prezes zarządu 

Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego 

im. Janusza Korczaka w Słupsku

Najważniejszą zrealizowaną inwe-
stycją w tym roku w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Janu-
sza Korczaka w Słupsku było prze-

niesienie oddziału Położniczo-Gine-
kologicznego z naszego kompleksu 

szpitalnego w Ustce do głównego bu-
dynku szpitala w Słupsku. Wszystko 
po to, aby przyszłe mamy oraz nasi 
najmłodsi pacjenci mogli czuć się 
jeszcze bardziej bezpiecznie, mając 
na miejscu zaplecze diagnostyczne 

i terapeutyczne szpitala specjalistycz-
nego. Drugą strategiczną inwestycją, 
która jest obecnie realizowana, jest 

utworzenie w szpitalu Oddziału 
Transplantacji Szpiku Kostnego oraz 

Banku Komórek i Tkanek. Będzie 
to drugi taki ośrodek w całym pa-
sie północnym Polski od granicy 
wschodniej po zachodnią granicę 
kraju. Koszt łączny tych inwestycji 

to 3,1 mln złotych. Liczymy na to, że 
pierwsi pacjenci do autoprzeszcze-
pów szpiku kostnego przyjęci będą 
jeszcze w tym roku. Bank Komórek 
i Tkanek umożliwi nie tylko prze-

chowywania komórek niezbędnych 
do przeprowadzenia transplantacji 

szpiku kostnego pacjentom słupskie-
go szpitala, pracownicy Banku będą 

także pobierać, preparować i namna-
żać oraz przechowywać komórki 
macierzyste szpiku, a także tkanki 

innych narządów. Ze zgromadzonych 
w nim komórek i tkanek korzystać 
będą mogły szpitale w całej Polsce.

Paweł orłowski, 
członek zarządu 

województwa pomorskiego 

Zdrowie mieszkańców Pomorza 
jest dla nas sprawą priorytetową. 

Zarówno na poziomie infrastruktu-
ry – zaplanowaliśmy w programie 
regionalnym i inwestujemy niemal 
700 mln zł w infrastrukturę szpitali 
i modernizacje oddziałów oraz no-
woczesną aparaturę medyczną i in-
formatyzację. Powstaną nowe bloki 
operacyjne, oddziały szpitalne i re-
habilitacyjne, w planach jest rozwój 
usług telemedycznych. Na oddzia-
łach, na których wykonano prace, 

z powodzeniem działa nowoczesna 
aparatura medyczna, podnosząca 

komfort i bezpieczeństwo pacjentów, 
a także standard pracy lekarzy i per-
sonelu. Planując realizacje projektów, 

kierujemy się przede wszystkim 
rzeczywistymi potrzebami zdrowot-
nymi mieszkańców, uwzględniając 
potrzeby osób starszych i wyzwania 
związane z chorobami cywilizacyj-

nymi. Warto wspomnieć, że od wielu 
lat Pomorskie jest na pierwszym 

miejscu wśród wszystkich regionów 
w Polsce pod względem wydatków 

samorządowych przeznaczonych na 
inwestycje w służbie zdrowia. Wciąż 
jest jednak wiele do zrobienia i do-

skonalenia. Nieobce są nam general-
ne bolączki służby zdrowia, ale to, co 
jest po stronie samorządu wojewódz-
twa w zakresie inwestycji, na pewno 

z nawiązką wykonamy. 

jolanta 
sobierańska-

Grenda, 
prezes zarządu 

Szpitali Pomorskich

Spółka Szpitale Pomorskie, w ramach 
której funkcjonują cztery szpitale: 

Pomorskie Centrum Chorób Zakaź-
nych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpital 

Morski im. PCK oraz Szpital św. 
Wincentego a Paulo w Gdyni oraz 
Szpital Specjalistyczny w Wejhero-
wie, działa od równo roku. W tym 
czasie, dzięki wielomilionowemu 
wsparciu przez właściciela, czyli 
Urząd Marszałkowski, udało się 
zrealizować wiele ważnych inwe-
stycji. Od ubiegłego roku pacjenci 
Zakładu Teleradioterapii Szpitala 

Morskiego im. PCK w Gdyni leczeni 
są za pomocą nowego przyspieszacza 

liniowego, w Wejherowie udało się 
kupić nowoczesny tomograf kompu-
terowy, powstał tam również pierw-
szy w szpitalach marszałkowskich, 
a drugi w regionie Oddział Kardio-

chirurgii dorosłych, o którym jeszcze 
kilka lat temu nikt z nas nie marzył. 

W tym roku czeka nas m.in. urucho-
mienie Banku Mleka Kobiecego oraz 

otwarcie nowoczesnego Oddziału 
Radioterapii, Onkologii Klinicznej, 

Chemii Jednego Dnia w szpitalu 
w Gdyni-Redłowie, w św. Wincen-

tym a Paulo dobiega końca pierwszy 
etap remontu interny itd. Warunki 
leczenia i możliwości tego szpitala 

radykalnie poprawi nowy SOR oraz 
blok operacyjny z całym zapleczem 
oraz poradniami specjalistycznymi. 
Lista inwestycji i zakupów planowa-
nych choćby w tym roku w Szpita-
lach Pomorskich liczy kilkadziesiąt 
pozycji o wartości ponad 48 mln zł.
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w rękach gdyńskiego oPeC

Certyfikat 
JAkość RokU 2017 

DiAMENT

PODCZAS iV EUROPEJSKiEGO KONGRESU JAKOśCi W łODZi, PREZES OKRęGOWEGO 
PRZEDSięBiORSTWA ENERGETyKi CiEPLNEJ JANUSZ RóżALSKi ODEBRAł KOLEJNą PRESTiżOWą 

NAGRODę DLA FiRMy – DiAMENTOWą STATUETKę W PROGRAMiE „JAKOść ROKU 2017”.
TyM SAMyM GDyńSKiE PRZEDSięBiORSTWO POTWiERDZiłO, żE STOSUJąC WySOKiE 
STANDARDy JAKOśCiOWE i NiEUSTANNiE DBAJąC O CiąGłE DOSKONALENiE i WPROWADZANiE 
NOWOCZESNyCH ROZWiąZAń TECHNOLOGiCZNyCH, ZASłUżENiE OD WiELU LAT ZNAJDUJE Się 

W CZOłóWCE NAJLEPSZyCH FiRM CiEPłOWNiCZyCH W KRAJU.

TEKST: OPEC | ZDJĘCIA: OPEC
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Program Promocji Jakości Promocji 
w Polskich Przedsiębiorstwach JAKOŚĆ 
ROKU 2017 po raz 12-ty zorganizowała 
Fundacja Qualitas, która jest jedynym 
członkiem z Polski uznanej, międzynaro-
dowej organizacji EUROPEAN ORAGNI-
ZATION FOR QUALITY oraz Klubu Pol-
skie Forum ISO 9000. Partnerami Fun-
dacji są KAIZEN Institute oraz Quality 
Austria-Polska. Przy wyborze laureatów 
kryterium decydującym  było uwzględ-
nienie wysokich standardów w misji 
przedsiębiorstwa oraz zaangażowanie 
pracowników firmy w stałe podnoszenie 
jakości. OPEC po raz czwarty przystąpił 
do programu, ponieważ w ciągu swej 
57-letniej działalności firma nieustan-
nie dbała o jakość świadczonych usług 
w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła 
oraz produkcji ciepła i energii elektrycz-
nej w kogeneracji.
Tytuł „Jakość Roku” podtrzymuje wi-
zerunek partnera solidnego i godnego 
zaufania, zarówno w oczach klientów, 
jak i kontrahentów. Ponadto znalezie-
nie się w zaszczytnym gronie firm ofe-
rujących najwyższą jakość usług taże 
jest dużym wyróżnieniem i świadczy, 
że przedsiębiorstwo jest nowoczesne 
i aktywnie reaguje na oczekiwania kon-
kurencyjnego rynku.

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni to 
firma ze  100%. kapitałem polskim, któ-
rej właścicielami są: Komunalny Związek 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Gmina 
Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejhero-
wa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem 
działalności jest produkcja, dystrybucja 
i dostawa energii cieplnej do mieszkań-
ców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do 
części gminy Kosakowo, a także pro-
dukcja energii elektrycznej w kogene-
racji. Skojarzone wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła skutecznie obniża 
emisję CO2 - nawet do 50% w porów-
naniu z konwencjonalnymi ciepłow-
niami opalanymi węglem. Pozwala 
także na obniżenie zużycia paliwa oraz 
zwiększa sprawność ogólną procesu 
wytwarzania energii.

jerzy łuć, 
dyrektor finansowy OPEC

OPEC, utrzymując najwyższe standar-
dy produkcji i dostawy ciepła, może 
skutecznie walczyć ze zjawiskiem smo-
gu. Podjęliśmy trud pozyskania środ-
ków unijnych, dzięki czemu możemy 
doprowadzić ciepło do miejsc, gdzie 
występuje niska emisja - do domków 
jednorodzinnych (w rejonach, do któ-
rych dotychczas nie doprowadzaliśmy 
ciepła). Mimo że łatwiej jest podłączać 
duże obiekty czy budynki wielomiesz-
kaniowe, to z punktu widzenia ochro-
ny środowiska i zdrowia ludzkiego 
czujemy się odpowiedzialni, za umoż-
liwienie korzystania z sieci ciepłowni-
czej. Chcemy zmniejszać także i w ten 
sposób zanieczyszczenie środowiska, 
tym bardziej, że sami także dywersyfi-
kujemy sposób produkcji ciepła. Kie-
dy to tylko możliwe korzystamy z eko-
logicznych źródeł jego produkcji.  

janusz różalski, 
prezes zarządu OPEC Sp. z o.o.) 

Obecna, wysoka pozycja gdyńskiego 
OPEC na polskim rynku ciepłowni-
czym jest naturalnym efektem dzia-
łań podejmowanych przez Zarząd 
i pracowników firmy w poprzednich 
dziesięcioleciach. Na początku lat 90-
tych ubiegłego wieku otrzymaliśmy 
kredyt z Banku Światowego w wy-
sokości 25 mln dol., następnie pozy-
skiwaliśmy środki z EkoFunduszu, 
GEF, z funduszy Unii Europejskiej, 
co – biorąc pod uwagę wkład własny 
- pozwoliło nam w szerokim zakresie 
rozwinąć i zmodernizować infrastuk-
turę techniczną. Zbudowaliśmy no-
woczesne systemy ciepłownicze, speł-
niające wysokie, europejskie stanardy 
jakościowe. Od ponad 25 lat wspól-
pracujemy z Europą, szczególnie ze 
Skandynawią, budując efektywne, 
ekologiczne i zoptymalizowane eko-
nomicznie ciepłownictwo. Wszystkie 
działania przekładają się na wartość 
techniczną, bezpieczeństwo dostaw 
i akceptowalną cenę. Dążymy do da-
leko posuniętej racjonalizacji dystry-
bucji ciepła. 
Obok wdrożonego Zintegrowane-
go Systemu Zarządzania Jakością 
ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
PN-N 18001, funkcjonujemy rów-
nież w oparciu o System Zarządzania 
Środowiskowego ISO 14001. Rozwój 
miejskiej sieci ciepłowniczej jest jed-
nym z najbardziej efektywnych spo-
sobów na walkę z zanieczyszczeniem 
powietrza. Skutecznie eliminujemy 
w ten sposób tzw. niską emisję, czyli 
pyły zawieszone, które w największym 
stopniu odpowiadają za powstawanie 
uciążliwego smogu zimą. W ten spo-
sób wymiernie poprawiamy jakość 
powietrza, którym oddychamy.
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W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, 
w obecności wiceministra inwestycji 
i rozwoju Witolda Słowika i wojewody 
Dariusza Drelicha,  umowę o dofinanso-
wanie podpisali:  Przemysław Gorgol, p.o. 
dyrektora Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych oraz Maciej Lignowski, 
prezes Zarządu PKP Szybka Kolej Miej-
sca w Trójmieście. Pierwsze nowe składy 
mają się pojawić na liniach SKM w 2021 
roku. Inwestycja ma zostać zakończona 
w czerwcu 2023 roku. Wartość inwestycji 
to 393,8 miliona złotych, w tym  unijnego 
dofinansowania z Programu Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 będzie 160 ml zł.

Nowe pociągi (tak zwane elektryczne 
zespoły trakcyjne) będą jeździć na tra-

sie Gdańsk Śródmieście – Lębork. Będą 
dostosowane do potrzeb osób mających 
trudności z poruszaniem. Spółka kupi 
też urządzenia, które pozwolą utrzy-
mać pociągi, m.in. sprzęt do czyszczenia 
i podnośniki. 

-  Umowa oznacza, że finansowanie unijne 
dla tej inwestycji jest już pewne – poin-
formował wiceminister inwestycji i roz-
woju Witold Słowik. I podzielił się osobi-
stą refleksją: - Już w latach 70-tych gdy 
przyjeżdżałem na Wybrzeże z rodzicami 
podziwiałem trójmiejską SKM. Już wtedy 
była stawiana za wzór.  
- Nowy tabor poprawi dostępność ko-
munikacyjną Trójmiasta . Skróci się czas 
podróży na odcinku Gdańsk Śródmieście 

SKM-ka
będzie miała 
nowe pociągi
PKP SKM TRóJMiASTO OTRZyMA 160 MLN Zł Z CENTRUM 

UNiJNyCH PROJEKTóW TRANSPORTOWyCH. 

– Lębork, co zwiększy mobilność miesz-
kańców i ułatwi dojazd do szkoły, i pracy 
- podkreślił Przemysław Gorgol.

- Mamy jedne z najstarszych pociągów 
elektrycznych w Polsce. Średnia wieku 
naszych EZT-ów to około 38 lat. Te po-
ciągi są nam bardzo potrzebne – mówił 
Maciej Lignowski. - Zakup dziesięciu no-
wych pociągów umożliwi nam wycofanie 
dwudziestu najstarszych, najbardziej wy-
eksploatowanych składów, których już nie 
opłaca się remontować. Pieniądze, które 
dostaniemy, dzięki tej umowie, to jednak 
dopiero połowa sukcesu.

Władze SKM-ki muszą jeszcze zdobyć po-
została sumę – tzw. wkład własny. W tej 
kwestii duże znaczenie ma  polityka za-
rządu Urzędu Marszałkowskiego, który 
może przeznaczyć na to swą dotację, 
która oczywiście nie wystarczy. Władze 
SKM-ki będą musiały zaciągnąć dodat-
kowo kredyt bankowy. Łatwiej będzie go 
uzyskać, jeśli będą miały, (od samorządu 
marszałkowskiego),   długoletnią, mini-
mum 10 –letnią umowę na świadczenie 
usług  przewozowych. Obecnie dysponują 
jedynie rocznymi umowami, które są prze-
dłużane co rok.
Wiceminister Witold Słowik zapowiedział 
możliwość finansowania w naszym woje-
wództwie kolejnych inwestycji:
-  W tym roku planujemy podpisać umo-
wy na kolejne inwestycje. Jeśli ocena pro-
jektów wypadnie pozytywnie, pieniądze 
z programu trafią na przykład na budowę 
terminalu promowego, pogłębienie toru 
i akwenów oraz przebudowę nabrzeży 
w gdyńskim porcie, modernizację wybra-
nych dworców, m.in. w Gdańsku i Pruszczu 
Gdańskim, falochronów w Porcie Północ-
nym w Gdańsku i prowadzącego do portu 
toru wodnego. 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 to 115,3 miliarda złotych (przeliczone 
z euro według kursu Europejskiego Banku 
Centralnego z kwietnia 2018 roku) z Unii 
Europejskiej na najważniejsze w kraju in-
westycje w transport, energetykę, ochronę 
środowiska, kulturę i służbę zdrowia. 73,8 
miliarda złotych zostało już podzielone, 
z czego 4,7 miliarda trafiło do wojewódz-
twa pomorskiego na 109 inwestycji – poin-
formował wojewoda Dariusz Drelich.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Co może 
energetyka 

dla goSpodarki 
i Ciebie?

W EUROPEJSKiM CENTRUM SOLiDARNOśCi W GDAńSKU SPOTKALi Się PREZESi 
NAJWięKSZyCH FiRM ENERGETyCZNyCH, CiEPłOWNiCZyCH i GAZOWyCH, 
PRZEDSTAWiCiELE RZąDU i GOśCiE Z ZAGRANiCy, WśRóD NiCH AMBASADOROWiE 

SZWECJi, FiNLANDii i DANii, RAZEM PONAD 600 UCZESTNiKóW. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

wiceprezydent Gdańska piotr Grzelak, czł zarządu w urzędzie MarszałkowskiM ryszard Świlski, dyr związku Miast i GMin Morskich Grze-
Gorz walczukiewicz, dyr obszaru MetropolitalneGo Gdańsk – Gdynia – sopot Michał Glaser
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Ogólnopolskiego  Szczytu Energetycznego. Tematem prze-
wodnim pierwszego dnia było: Energetyka dla gospodarki - 
gospodarka dla energetyki.  W mowie inauguracyjnej minister 
energii Krzysztof Tchórzewski wyraził nadzieję, że dojdzie do 
budowy elektrowni atomowej w Polsce za polski kapitał. Pod-
kreślał jednak, że koniczne będzie wzajemne zaangażowanie 
się wielu stron. Minister inwestycji i rozwoju - Jerzy Kwieciński 
zaznaczył, że takie spotkania to nie tylko szansa rozwoju dla 
Polski, ale także dla całego regionu pomorskiego. Bezpieczeń-
stwo energetyczne, uniezależnienie gospodarcze, pewność 
zaopatrzenia w surowce, relacje międzynarodowe to główne 
tematy poruszane w poszczególnych panelach. 

Po sesji plenarnej odbyła się Gala Wręczenia statuetek „Bursz-
tyn Polskiej Energetyki 2018”.Zdobywcy w/w statuetki zostali 
uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realiza-
cji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi 
z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy. 
Na podium stanęła Gmina Pruszcz Gdański, nagrodzona za 
konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego roz-
woju energetyki na terenie Gminy i poprawę bezpieczeństwa 
ekologicznego.
Głos liderów samorządów
W drugim dniu Szczytu odbyły się cztery debaty, które roz-
poczęły się od panelu „Status inwestycji infrastrukturalnych, 
energetycznych i pochodnych (z)realizowanych przez samo-
rządy do 2018 r.” 

Wiceprezydent Gdańska wymienił najpierw inwestycje mające 
jednocześnie oszczędzać energię cieplną i stan środowiska. Za-
liczył tu termomodernizację 14 zabytkowych kamienic na Dol-
nym Mieście przeprowadzoną przy okazji ich renowacji. Jest to 

część szeroko zakrojonej rewitalizacji tej dzielnicy, traktowanej 
od zakończenia II wojny światowej jako zdegradowana , także 
społecznie. Władze Gdańska realizują tam nie tylko program 
materialnej restytucji ale także odnowy społecznej. Innym 
przykładem dbałości o zabytkową tkankę miasta, połączoną 
z  troską o środowisko i oszczędność energii jest zabytkowy 
budynek przy ul. Lastadia, tym razem przeznaczony na funkcje 
biurowe. Dobre praktyki to też Dom Zdrojowy w Brzeźnie, usy-
tuowany w wyjątkowo atrakcyjnej lokalizacji przy plaży. Będzie 
to przykład współpracy z inwestorem prywatnym , który wło-
żywszy w renowację pieniądze, część obiektu przeznaczy na 
funkcje hotelowo-gastronomiczne, natomiast miasto Gdańsk 
w drugiej części ulokuje Centrum Edukacji Ekologicznej z tzw. 
Zieloną Szkołą. 

Prowadzący panel Tomasz Balcerowski zapytał Wiceprezyden-
ta o metody walki o czystość miejskiego powietrza. Wiceprezy-
dent Grzelak omówił walkę ze smogiem poprzez systematyczne 
ograniczanie w mieście liczby kopcących węglowych pieców. 
Następuje to dzięki rozbudowie miejskiej sieci ciepłowniczej 
(GPEC-u). W ostatnim czasie wybudowano kolektory obsłu-
gujące dużą dzielnicę – Stogi, co wiązało się z koniecznością 
przebicia się z rurociągiem pod korytem Martwej Wisły. Trudne 
było też dotarcie z siecią do dzielnicy Osowa, bo tym razem 
należało się przebić pod obwodnicą zachodnią Gdańska - dro-
gą szybkiego ruchu. W rezultacie systematycznej rozbudowy 
sieci ciepłowniczej, poza jej zasięgiem pozostały już tylko dwie 
dzielnice: położona na krańcach miasta Wyspa Sobieszewska 
i usytuowana na depresyjnym terenie Olszynka.  
Władze miejskie , chcąc ograniczyć liczbę tzw. kopciuchów, 
stworzyły też system zachęt materialnych. Osoby, decydujące 
się na zamianę ogrzewania węglowego na formę bardziej eko-
logiczną, mogą otrzymać dopłatę do nowej inwestycji w wyso-
kości 6 tys. zł, w przyszłym roku planuje się 7 tysięcy. Poza tym 
przez dwa lata mogą otrzymywać dopłatę do kosztów ogrze-
wania w wysokości 2 tys zł na sezon grzewczy.
Kolejnym punktem zasugerowanym przez prowadzącego było 
budownictwo drewniane, które w ostatnich latach przeżywać 
zaczęło u nas renesans – być może dzięki przykładom z nieda-
lekiej Skandynawii. 
W tej kategorii Gdańsk może się pochwalić eksperymentem 
materialno- ekologiczno-społecznym. Budynek przy Dolnych 
Młynach, wykonany w proekologicznej technologii drewnia-
nej, został zasiedlony przez mieszkańców zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, nie radzących sobie z problemami 
i wymogami życia społecznego. Te osoby są aktywowane do  
wysiłków, aby nabrały umiejętności prawidłowej egzystencji 
społecznej, przez wytypowana organizację pozarządową. Ideę 
mieszkań para-socjalnych, dla osób po życiowych zakrętach 
i problemach, władze miejskie mają zamiar kontynuować. 

toMasz balcerowski 
–  wiceprezes pracodawców poMorza



   31

Coaching i mentoring to słowa, które 
od kilku lat stają się coraz popular-
niejsze w kręgach biznesu. Ale bywa, 
że pojęcia te są mylone. Co zatem 
oznaczają?

- Coaching jest procesem docho-
dzenia przez klienta do celu. Pro-
ces coachingowy zakłada, że klient 
posiada wystarczające zasoby i zna 
odpowiedzi, zaś coach wydobywa 
z klienta potencjał, zadaje pytania 
i towarzyszy klientowi w drodze do 
jego celu. W coachingu coach nie 
powinien niczego klientowi dora-
dzać, nie powinien dawać gotowych 
recept i wskazówek. To klient sa-
modzielnie ma dokonywać odkryć, 
wpadać na pomysły i samodzielnie 
wchodzić na drogi prowadzące go 
do jego celu.

Czym więc jest mentoring i czym się 
różni od coachingu?

- Mentoring jest procesem, w któ-
rym „mistrz” przekazuje swoją wie-
dzę i doświadczenie „uczniowi”. 
Mentoring jest bardzo dobrym 
narzędziem pracy, dla osób otwar-
tych na przyswajanie nowej wiedzy 
i czerpanie  z doświadczenia innych  
oraz dla tych, którzy swoją wiedzą 
i doświadczeniem chętnie się dzie-
lą. Dobrze sprawdza się zarówno 
w dużych, jak i w małych organiza-
cjach. Mentor może być zarówno 
wewnątrz struktur konkretnej orga-
nizacji, jak i  spoza niej. Oba spojrze-
nia mają swoje dobre strony. 

Czy mentorem może zostać np. bez-
pośredni przełożony, czy raczej p[o-
winna być to osoba „z zewnątrz”?

- Ze swojego doświadczenia zawo-
dowego wiem, że pracownicy orga-
nizacji, bez względu na rodzaj bran-
ży, chętniej otwierają się na mento-
ra, który jest spoza organizacji. Jest 
to związane z większym poczuciem 
bezpieczeństwa i swoistą swobo-
dą, którą „uczeń” odczuwa w rela-
cji z mentorem z zewnątrz. Relacja 
zaś pomiędzy mentorem a klientem 
jest istotnym elementem, mającym 
duży wpływ na przyswajanie wiedzy 
i czerpanie z doświadczenia kogoś 
innego. Prawidłowa relacja pomię-
dzy mentorem a klientem oparta jest 
na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Czy tak samo jest w relacji 
coachingowej?

- Tak. Zaufanie i wzajemny szacu-
nek, to podstawa. Pracownikowi 
firmy dużo łatwiej jest otworzyć 
się i podjąć ten specyficzny rodzaj 
współpracy, jakim jest mentoring 
czy coaching, z kimś , kto nie jest 
jego przełożonym, ani nawet kolegą 
z pracy. 

Jeśli zatem chcemy wyznaczyć cele 
i dążyć do nich – kogo wybrać: co-
acha czy mentora?

- Osobiście polecam oba narzędzia, 
jako doskonałe procesy umożliwia-
jące rozwój i doskonalenie kadry 
pracowniczej. Wszyscy wiemy, że 
zasobem każdej firmy są ludzie i to 
w ludzi warto inwestować. To oni 
mają znaczący wpływ na konkuren-
cyjność firmy na rynku.

Coaching 
a mentoring
Z ELiZą WóJCiK, PRZEWODNiCZąCą SEKCJi EDUKACJi i COACHiNGU 

PRACODAWCóW POMORZA, ROZMAWiA RAFAł KORBUT. 

eliza wójcik
Dyrektor Zarządzający 

firmy doradczo – szkoleniowej 
ACROPOLIS CONSULTANCY 

International Coach 
certyfikowana przez ICC 

oraz Robert Dilts Strategy Group
 

Przewodnicząca Sekcji 
Edukacji i Coachingu 

Pracodawców Pomorza

Telefon : +48 517 474 400
eliza.wojcik@acropolis.com.pl

www.LinkedIn/ElizaWojcik
www.acropolis.com.pl
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Kosmiczny 
Scale Up 
ląDuje 

        w GDańsKu
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iNTELiGENTNE KASKi DLA GRUPy LOTOS, SyMULATOR AKCJi RATOWNiCZyCH DLA PZU 
LAB, CZy URZąDZENiA BADAJąCE POZiOM GAZóW TOKSyCZNyCH DLA PORTU GDAńSK - 
TO NiEKTóRE Z 16 ROZWiąZAń DLA DUżyCH FiRM, JAKiE ZAPREZENTOWAły STARTUPy 

PODCZAS DEMO DAy W NA STADiONiE ENERGA W GDAńSKU. 

TEKST: PSSE | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Prezentacje zakończyły drugą edycję Space3ac Intermodal 
Transportation, akceleratora startupów organizowanego w ra-
mach programu Scale Up przez Pomorską Specjalną Strefę Eko-
nomiczną. W sumie wsparł on 27 startupów, które wdrażały swoje 
rozwiązania dla 11 dużych przedsiębiorstw.

Space3ac Intermodal Transportation działa w ramach programu 
Scale Up Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem ak-
celeratora jest m.in. rozwój startupów pracujących z technologia-
mi satelitarnymi. Jednym z podstawowych założeń Scale-Up jest 
połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsię-
biorców z infrastrukturą, doświadczeniem oraz zasobami dużych 
korporacji, w tym spółek skarbu państwa.
- W procesie akceleracji skupiliśmy się na jakości wdrożeń pilo-
tażowych, zdając sobie sprawę z tego, że to najlepsza droga do 
współpracy na większą skalę. - mówi Paweł Lulewicz, Wiceprezes 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Wszystkim firmom udało się wdrożyć projekty pilotażowe, w przy-
padku wielu z nich już teraz trwają rozmowy o dalszych pracach 
i wykorzystaniu ich rozwiązań na szerszą skalę.
 
- Zaufanie, które udało się zbudować między dużymi, stabilnymi 
firmami a startupami, jest niezwykle cenne - mówi Anna Brussa, 
Dyrektor w Departamencie Rozwoju Startupów Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). - Widzimy, że obie strony 
nauczyły się współpracy i widzą korzyści, które z niej płyną, co 
potwierdza tezę o wysokim potencjale synergicznym takiego 
układu.

Mimo to liczba zgłoszeń, a przede wszystkim ich jakość, potwier-
dzają duży potencjał startupów tego sektora w Polsce. 

Startupy pracujące w Space3ac Intermodal Transportation otrzy-
mały wsparcie finansowe w kwotach od około 160 000 do 200 
000 PLN na każdy projekt, uczestniczyły także w 286 godzinach 
warsztatów biznesowych i technologicznych, które poprowadziło 
68 mentorów z Polski i zagranicy.
 
- Szukaliśmy głównie zespołów, które specjalizują się w techno-
logiach związanych z dolnym segmentem sektora kosmicznego, 
czyli wykorzystujących dane satelitarne w swoich projektach. - 
mówi Wojciech Drewczyński, Kierownik Projektu. - Wydawałoby 
się, że wybraliśmy bardzo niszowy obszar. Mimo to liczba zgło-
szeń, a przede wszystkim ich jakość, potwierdzają duży potencjał 
startupów tego sektora w Polsce. 
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Nowych pracowników poszukiwało 
blisko stu pracodawców, w tym m.in. 
Lotos, Kemira, State Street Bank czy 
Grupa GPEC. Ofertę wystawienniczą 
wzbogacił cykl warsztatów HR oraz 
tematyczne strefy dedykowane m.in. 
rozwojowi zawodowemu, przedsiębior-
czości czy gamifikacji. 
Metropolitalne Targi Pracy Pomorza 
to jedna z obowiązkowych imprez nie 
tylko dla poszukujących nowego za-
trudnienia, to także inspirująca propo-
zycja dla osób, które myślą o założeniu 
działalności gospodarczej lub są na 
wstępnym etapie planowania kariery 
zawodowej.
Podczas targów funkcjonowały tema-
tyczne strefy. Największą z nich orga-
nizatorzy zaadresowali do poszukują-
cych zatrudnienia. W strefie pracy zna-
lazło się blisko sto wystawienniczych 
boksów, w których zasiedli pracodawcy 
z całego województwa pomorskiego. 
Wśród nich nie zabrakło zarówno zna-
nych i cenionych marek, jak i lokalnych 
przedsiębiorców.Pełną listę pracodaw-
ców i ofert zatrudnienia można znaleźć 
na stronie metropolitalnetargipracy.pl
Przedsiębiorcy szukający pracowników 
na zbliżający się sezon wakacyjny za-
siedli natomiast w strefie pracy letniej. 
18 wystawców reprezentowało głównie 
sektor gastronomiczny, rozrywkowy 
oraz hotelarski, a wśród prezentowa-
nych ofert zatrudnienia znalazły się 

propozycje dla m.in. kelnerów, recep-
cjonistów, barmanów i kucharzy.
Z kolei osoby, które chciałyby zamienić 
etat na samozatrudnienie mogły odwie-
dzić strefę przedsiębiorczości, gdzie 
czekało na nich kilkunastu ekspertów. 
Swoim doświadczeniem podzielili się 
pracownicy Gdańskiego Inkubatora 
Starter, Gdańskiego Urzędu Pracy i O4 
– Olivia Business Centre.  
Osobną strefę zapewniono także dla 
cudzoziemców, którzy chcieliby rozpo-
cząć pracę w Polsce oraz dla mieszkań-
ców województwa pomorskiego zain-
teresowanych podjęciem zatrudnienia 
w państwach Unii Europejskiej. W strefie 
migranta o legalnym podejmowaniu pra-
cy na terytorium RP opowiadali pracowni-
cy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Państwowej Inspekcji Pracy, Gdańskiego 
Urzędu Pracy oraz Straży Granicznej. 
Natomiast celnych wskazówek dotyczą-
cych życia i pracy w państwach Wspól-
noty udzielali eksperci z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku. 
Szósta ze stref, poświęcona została 
warsztatom. W tym roku na zajęciach 
dyskusja toczyła się wokół kreowania 
wizerunku, szukania własnej ścieżki ka-
riery czy odkrywania potencjału zawo-
dowego i osobistego. Ciekawe warsztaty 
zaplanowano także dla pasjonatów IT. 
Organizatorem imprezy był Gdański 
Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku.

Metropolitalne 
Targi pracy 
już po raz 7. 
w Gdańsku
3 000 OFERT PRACy ZAPREZENTOWALi PRZEDSięBiORCy W TRAKCiE KOLEJNEJ, 

SióDMEJ JUż EDyCJi METROPOLiTALNyCH TARGóW PRACy POMORZA. 

TEKST: WuP | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Przedstawiciele grupy kapitałowej Lotos i PGNiG 
podpisali umowę o współpracy w zakresie wspól-
nego oferowania usługi bunkrowania (tankowania) 
statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala 
Gazowego w Świnoujściu. Trzecim beneficjentem tej 
umowy jest Grupa REMONTOWA, ponieważ jej zada-
niem jest budowa nowych statków, dostosowanych 
do podwójnego zasilania, oraz dostosowywanie stat-
ków już będących w eksploatacji, do używania dwu 
rodzajów paliw.
- Bunkrowanie statków gazem LNG to nie tylko eko-
logia, ale także biznes z optymistycznymi perspekty-
wami dla obu spółek - uważa Maciej Woźniak, wice-
prezes PGNiG do spraw handlowych.
 
- Angażujemy się w coraz większą liczbę przedsię-
wzięć związanych z paliwami alternatywnymi - mówi 
Mateusz Bonca, p.o. prezesa Grupy Lotos. - Dążymy 
do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw al-
ternatywnych nowej generacji, do których zalicza się 
m.in. CNG i LNG.
 

Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny, infor-
muje, że współpraca obu firm jest ważnym przedsię-
wzięciem logistycznym i trwa od września 2016 roku. 
 
W nadchodzących latach LNG jako paliwo dla stat-
ków będzie zyskiwać na popularności między in-
nymi ze względu na przyjęcie tak zwanej dyrekty-
wy siarkowej. Nakłada ona na armatorów, których 
jednostki poruszają się w obszarze SECA, a więc 
po Bałtyku, Morzu Północnym i Kanale La Manche, 
obowiązek wykorzystywania paliw o zawartości 
siarki nie przekraczającej 0,1 proc. Jednym ze spo-
sobów sprostania tym wymogom jest stosowanie 
LNG zamiast tradycyjnych paliw ropopochodnych. 
 
Interes ten wymaga jednak rozwoju infrastruktury 
służącej do bunkrowania. Zgodnie z dyrektywą dla 
paliw alternatywnych, najpóźniej do 2025 r. powinna 
powstać sieć bazowa punktów bunkrowania LNG w 
portach morskich. W przypadku Polski mają to być 
Gdańsk, Gdynia, Szczecin oraz Świnoujście.

statki napędzane 
dwoma  rodzajami paliw

TA UMOWA DOTyCZy TRZECH WAżNyCH 
PODMiOTóW GOSPODARCZyCH.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

Marcin szczudło – wiceprezes pGniG obrót, henryk Mucha – prezes pGniG obrót, 
cezary Godziuk – prezes lotos asfalt



 36    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

Odebrali 
misTrzowsKie 

dyplomy

DyPLOM MiSTRZOWSKi TO DLA KAżDEGO RZEMiEśLNiKA BARDZO WAżNy DOKUMENT, 
POśWiADCZAJąCy JEGO UMiEJęTNOśCi i ZAWODOWą WiEDZę. UROCZySTOść 
WRęCZENiA TAKiCH DyPLOMóW ELEKTRyKOM ODByłA Się W NiEPUBLiCZNEJ SZKOLE 

RZEMiOSłA W WEJHEROWiE. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Mistrzowskie dyplomy odebrali elek-
trycy, którzy niedawno ukończyli kurs 
Master BSR Elektryk. Aby otrzymać 
dyplom, każdy z uczestników musiał 
zdać egzamin mistrzowski. Kurs był 
przeprowadzony w ramach projektu 
realizowanego wspólnie przez Powia-
towy Cech Rzemiosł MiŚP oraz Parla-
ment Hanzeatycki z siedzibą w Ham-
burgu (jest to stowarzyszenie około 
50 organizacji zrzeszających przed-
siębiorców z obszaru basenu Morza 
Bałtyckiego). 
Kurs składał się z 320 godzin zajęć 
teoretycznych, 92 godzin zajęć peda-
gogicznych oraz praktyki wynikającej 
z codziennej pracy osób uczestniczą-
cych w programie. Uczestniczyli w nim 
pracownicy firm oraz przedsiębiorcy, 
zrzeszeni w wejherowskim cechu. 
- Dyplom mistrzowski to powód do 
dumy - powiedział Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa, gratu-
lując nowym mistrzom. - Zdobycie go 
wymaga dużo pracy. Najpierw trzeba 
być czeladnikiem, uczyć się fachu 
i zdobywać doświadczenie, by w koń-
cu zostać mistrzem. Nauka jest bar-
dzo ważna w życiu, a nauka w rzemio-
śle nadaje byt i przyszłość. Dodam 
jeszcze, że wejherowscy rzemieślnicy 
mają bardzo dobrą opinię nie tylko 
w Polsce, ale i poza granicami nasze-
go kraju. A dobrych fachowców się 
poszukuje i ceni.

brunon Gajewski, 
prezes Powiatowego 

Cechu Rzemiosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wejherowie:

- Taką uroczystość w Szkole Rze-
miosła zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy. Zależało nam m.in. na 

tym, aby młodzież ucząca się w tej 
szkole zobaczyła, jak ważne jest 

zdobycie dyplomu mistrzowskiego. 
Taki dokument to dla pracodaw-
cy pewnego rodzaju gwarancja, 

że osoba posiadająca dyplom jest 
dobrze przygotowana do wykony-
wania zawodu i ma odpowiednie 

doświadczenie i kwalifikacje. Ponie-
waż technologia wciąż się rozwija, 

rzemieślnicy muszą się dokształcać. 
My, organizując takie kursy, umoż-

liwiamy im poszerzanie wiedzy 
i umiejętności. Kształcenie zawo-

dowe jest obecnie nie tylko bardzo 
potrzebne, ale wręcz niezbędne. 

Rzemieślnik, który skończy szkołę, 
może oczywiście kontynuować edu-

kację, ale może też bez problemu 
zdobyć pracę i zacząć zarabiać. To 

daje dużo szersze możliwości. 

dariusz Gobis, 
dyrektor Pomorskiej 

Izby Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 

w Gdańsku i wiceprzewodniczący 
Parlamentu Hanzeatyckiego:

- Wręczając dziś dyplomy mi-
strzowskie podsumowujemy tylko 
jeden z wielu realizowanych przez 
nas projektów. Mają one ogromne 
znaczenie dla kształcenia młodych 
pokoleń w zawodach szczególnie 
potrzebnych dla naszego rynku 
pracy. Projekt, który właśnie za-
kończyliśmy, polegał na próbie 

wypracowania jednolitego sposobu 
kształcenia zawodowego. Realizo-

waliśmy to m.in. porównując meto-
dy kształcenia w Niemczech, Danii 

oraz na Litwie i na Łotwie. Ten 
sposób nauki zawodów, czyli połą-
czenie teorii i praktyki zdobywanej 
w funkcjonujących firmach bazują-
cej na współpracy z rzeczywistymi 
klientami, daje doskonałe wyniki. 

Ponieważ system walidacji kwalifi-
kacji zawodowych w rzemiośle jest 
podobny w innych państwach Unii 

Europejskiej, mamy płaszczyznę po-
równania kompetencji zawodowych 
naszych pracowników. Umożliwia 

to im podejmowanie pracy nie tylko 
w Polsce, ale i za granicą, gdzie już 
dziś są zarówno rozpoznawalni, jak 

i cenieni.
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Są to inwestycje o wielkim znaczeniu dla całej pol-
skiej gospodarki morskiej. Stanowią one jednak 
tylko część zamierzeń przewidzianych do realizacji 
zgodnie ze strategią rozwoju Portu Gdynia.  
- Myślimy o przyszłości i dalszym rozwoju poten-
cjału Portu Gdynia - akcentuje Grzegorz Dyrmo, 
Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. 
– W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg 
na budowę magazynu wysokiego składowania przy 
ul.  Logistycznej na terenie zachodniej części portu. 
Będzie to pierwszy z czterech planowanych do re-

alizacji magazynów wysokiego składowania w tym 
rejonie Portu Gdynia.
Główna część inwestycji to teren ograniczonym uli-
cami: Kontenerową od strony północnej i zachodniej 
i Logistyczną od strony południowej. Po wschodniej 
stronie terenu powstanie również nowa ulica tzw. 
„Technologiczna” łącząca ul. Logistyczną z ul. Kon-
tenerową oraz place składowe. Natomiast całkowita 
powierzchnia terenu objętego przebudową to około 
30 000 m kw. Planowany termin oddania inwestycji 
do użytkowania to drugi kwartał 2020 roku.

port Gdynia 
inwestuje 
w nowy magazyn

WyBUDOWANiE TERMiNALU PROMOWEGO ORAZ NOWA OBROTNiCA 
i POGłęBiENiE AKWENóW PORTOWyCH TO OBECNiE KLUCZOWE 

ELEMENTy ROZWOJU GDyńSKiEGO PORTU.

ZDJĘCIA: Tadeusz Urbaniak
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Inwestycje poprawią możliwości żeglugowe w kanale porto-
wym (w Porcie Wewnętrznym) a także znacząco  polepszą 
infrastrukturę dostępową do terminali, w tym DCT, w Porcie 
Zewnętrznym (na wyspie Stogi).
Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdansk – prezes  Łukasz 
Greinke i wiceprezes ds. inwestycji Marcin Osowski - podpisali tuż 
przed Wielkanocą 2018 umowy z inżynierami kontraktów, którzy 
będą nadzorować wszelkie prace związane z tymi projektami. 
„ - Dzięki planowanym inwestycjom Port Gdańsk ma szansę stać się 
największym bałtyckim portem” – podkreślił prezes Łukasz Greinke. 
W Porcie Wewnętrznym planowane jest pogłębienie toru wodnego 
do 12 metrów, a w części Kanału Kaszubskiego do 10,8 metra. Zmo-
dernizowanych ma być też ok. 5 km nabrzeży – Nabrzeże Oliwskie, 
Nabrzeże Obrońców Poczty Polskiej, Nabrzeże Mew, Nabrzeże 
Dworzec Drzewny oraz Nabrzeże Zbożowe - wraz z fragmentem na-
brzeża przy Twierdzy Wisłoujście. Dzięki tym inwestycjom do Portu 
Wewnętrznego będą mogły wpływać większe statki.
W Porcie Zewnętrznym w ramach rozbudowy i modernizacji sieci 
drogowej oraz kolejowej ma być przebudowana m.in. ul. Budowni-
czych Portu Północnego oraz zbudowany parking dla samochodów 
ciężarowych przy ul. Portowej. Przebudowa układu drogowo-kolejo-
wego ma zapewnić bezkolizyjny dostęp do największych terminali.
Zarząd Portu kończy już ostatnie przetargi na wykonawców 
poszczególnych zadań. W przypadku większości ogłoszonych 
przetargów zostały już otwarte oferty. Planuje się, że do końca 
czerwca br. wyłoni i ogłosi wykonawców wszystkich zadań bu-

dowlanych. Prace muszą być zakończone do końca 2020 roku.
- To jest wyjątkowa chwila w historii Portu – tak dużo zadań 
inwestycyjnych jednocześnie jeszcze nie było realizowa-
nych – podkreślił wiceprezes ZMPG ds. infrastruktury, Mar-
cin Osowski. Rola inżynierów kontraktów będzie olbrzymia, 
będą oni „oczami i uszami” Portu Gdańsk. 
Umowy z Inżynierami obejmują zarządzanie i nadzór nad re-
alizacją zadań, a także monitoring, raportowanie, gromadzenie 
dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji, jak 
również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.
W Porcie Wewnętrznym Konsorcjum firm: Tractebel Engine-
ering (lider), Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych EKO-IN-
WEST oraz Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego, 
odpowiadać będzie za nadzór nad pogłębieniem toru wodnego 
i modernizacją nabrzeży. Prezes zarządu Tractebel Engineering 
S.A., Jarosław Krzyżanowski stwierdził, że konsorcjum uważa 
ten projekt za bardzo ważny, ponieważ będzie miał wpływ nie 
tylko na rozwój Portu Gdańsk, ale i całego regionu. 
Modernizacją sieci drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym 
będzie zarządzać Sweco Consulting.  Projekt obejmuje rozbudo-
wę i modernizację układu komunikacyjnego w Porcie Zewnętrz-
nym oraz dojazdu do terminali (ul. Kontenerowa), przebudowę 
ulicy Budowniczych Portu Północnego oraz budowę parkingu 
dla samochodów ciężarowych przy ul. Portowej. W imieniu Swe-
co Consulting umowę podpisał prezes Maciej Chrzanowski.

port Gdańsk inwestuje 
w swej części wewnętrznej i zewnętrznej

POGłęBiENiE TORU WODNEGO Z PRZEBUDOWą NABRZEży W PORCiE WEWNęTRZNyM 
ORAZ MODERNiZACJA SiECi DROGOWO-KOLEJOWEJ W PORCiE ZEWNęTRZNyM – TO DWiE 
NAJWięKSZE iNWESTyCJE, O WARTOśCi OK. 600 MLN Zł, KTóRE PORT GDAńSK REALiZUJE PRZy 85-PROC. 
DOFiNANSOWANiU Z UE W RAMACH PROGRAMU CEF (CONNECTiNG EUROPE FACiLiTy - łąCZąC EUROPę). 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Do końca kwietnia mieszkańcy Sopotu 
mogą składać wnioski w ramach budże-
tu obywatelskiego. Do rozdysponowania 
jest 4 mln zł.
Połowa powyższej kwoty przeznaczona 
zostanie na projekty ogólnomiejskie, 
a pozostała część, czyli po 500 tys. zł, 
na projekty lokalne. 
Wnioski można składać osobiście 
w Urzędzie Miasta lub za pośrednic-
twem strony internetowej sopockiego 
magistratu. 
Ósma edycja sopockiego budżetu oby-
watelskiego prowadzona jest pod ha-
słem: „Działam lokalnie, BO mam film na 
SOPOT!”. Aby przybliżyć ideę budżetu 
partycypacyjnego, Sopot zaprosił miesz-
kańców do wspólnego nagrania filmu 
promocyjnego. Obraz pokazuje, jak dzię-
ki mieszkańcom zmienia się miasto. 

Trwa nabór 
wniosków

– Tegoroczny program warsztatów 
kreatywnych jest przygotowany 
w oparciu o współczesne trendy 
i zjawiska w pracy warsztatowej 
z dziećmi do 12. roku życia – wyjaśnia 
Hanna Jasiewicz, koordynator pro-
jektu. – Do udziału w tworzeniu pro-
jektu zaprosiliśmy doświadczonych 
w tej dziedzinie artystów, muzyków, 
plastyków, animatorów i pedagogów.
Wśród propozycji przygotowanych 

przez Bałtycką Agencję Artystyczną 
BART znajdują się tematyczne za-
jęcia muzyczne i teatralne, interak-
tywne koncerty na żywo, warsztaty 
przestrzenno-plastyczne oraz przy-
rodnicze. Tegoroczną nowością są 
warsztaty kulinarne i… zajęcia z robo-
tyki klockami LEGO oraz warsztaty 
fotograficzne i wykłady w formie 
spotkań coachingowych przygotowa-
ne z myślą o gimnazjalistach.

Warsztaty 
dla dzieci

Las pełen dźwięków 
– edu opera 2018 
to trzecia już odsłona 
projektu edukacyjnego 
realizowanego przez 
Bałtycką agencję 
artystyczną Bart 
w pracowniach opery 
Leśnej w Sopocie.

Pięć ławek z trzema kwietnikami ma zostać zamontowanych 
na tzw. małym Monciaku w Sopocie. Pierwsza ze „złotych” 
ławek pojawiła się już na popularnym deptaku. 
Jej podstawa pokryta została mosiężną powłoką, która 
przypomina żółte złoto, co ma nawiązywać do szlachetnego 
charakteru kurortu. 
Pierwsza ławka wraz z kwietnikiem jest prototypem. Zarząd 
dróg na jej podstawie zlecił wykonanie kolejnych i choć 
każda ławka ma inny kształt to budowa pierwszej pokaza-
ła, lepsze niż zakładano, rozwiązania techniczne. Obecnie 
„mały Monciak” funkcjonuje jako przejście komunikacyjne, 
a docelowo ma być kolejnym, przyjaznym miejscem zarówno 
dla mieszkańców, jak i gości. Władze Sopotu chcą, aby stał 
się następnym „pocket parkiem” w mieście. 
Warto zaznaczyć, że kształty ławek zostały tak zaprojekto-
wane, aby nie kolidowały z ogródkami gastronomicznymi, 
a z drugiej strony samodzielnie tworzyły harmonijną całość.

„Mały Monciak” 
pięknieje
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Tulipanowe 
święTo 

w MokryM dworze

Najlepsze efekty osiągają 
pasjonaci i społecznicy

ABy OCALić OD ZAPOMNiENiA HiSTORyCZNE żUłAWSKiE TRADyCJE, W TyM HOLENDERSKiE 
TULiPANy, MUSi Być DOBRy POMySł. i TAKi ZRODZił Się W GMiNiE PRUSZCZ GDAńSKi, 
A PODCHWyCił GO WiESłAW ZBROińSKi – SOłTyS MOKREGO DWORU, A JEDNOCZEśNiE 
PRODUCENT TULiPANóW. WSPARCiA i ZAANGAżOWANiA UDZiELiłA MAGDALENA KOłODZiEJCZAK 

– WóJT GMiNy PRUSZCZ GDAńSKi. TAK POWSTAł WiOSENNy HiT – śWięTO TULiPANA. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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- W tym roku będzie to już dziesiąte spotkanie z „Żuławskim Tu-
lipanem” - mówi Magdalena Kołodziejczak, wójt Gminy Pruszcz 
Gdański - jest zatem okazja, by nieco powspominać. A wszystko 
zaczęło się od próby wykorzystania w ciekawy sposób milionów 
kwiatów tulipanów, które z założenia hodowane są dla samych 
cebulek. I tak z małego pomysłu, a właściwie eksperymentu, ja-
kim była pierwsza edycja „Żuławskiego Tulipana”, zrodziła się 
wielka, coroczna impreza przyciągająca zarówno mieszkańców 
regionu, jak i turystów z różnych stron kraju. Dzisiaj jest już to 
wydarzenie integrujące mieszkańców gminy, którzy chętnie an-
gażują się w układanie kwiatowych kompozycji, niezależnie od 
kaprysów aury. Bo te kolorowe „obrazy” powstawały zarówno 
przy padającym deszczu i śniegu, przy porywistym wietrze, jak 
i w promieniach palącego słońca. Ale zawsze na hasło „układa-
my tulipany” na polu w Mokrym Dworze pojawiali się ochotnicy 
z różnych zakątków naszej gminy i nie tylko. Już dziś wszystkich 
serdecznie zapraszam na ten wyjątkowy, majowym weekend.

NAJBARDZIEJ RuCHOME ZE ŚWIąT

Termin „tulipanowego święta” w Mokrym Dworze jest bardziej 
ruchomy niż Wielkanoc. 
 Wszystko zależy od tulipanów, które są z kolei uzależnione od 
wiosennej pogody, a te kapryśna jest. Kwiaty również. Jeszcze 
się nie zdarzyło, aby zakwitły jednocześnie. Bywa, że część już 
pięknie rozwinięta, a część w zielonych pąkach. Wtedy te wcze-
śniaki czekają na maruderów w chłodni. Ludność z całej gminy 
(i nieraz spoza niej) zaakceptowała to święto. Wolontariusze 
potrafią przez trzy doby układać tulipanowe dywany. Zaczy-
nają w środę i pracują aż do weekendu. Którego ? Pierwszego 
lub drugiego majowego. Długo nie wiadomo na który wypadnie, 
trzeba śledzić internetową stronę Gminy Pruszcz Gdański. 
Temat ekspozycji wymyśla się już w długie zimowe wieczory. 
Były edycje związane z Rokiem Chopina, Heweliusza, Sienkie-
wicza...Euro 2012, z bohaterami dziecięcych bajek.

A W TyM ROKu?

- Głównym motywem tegorocznego „Żuławskiego Tulipana” 
będzie hasło „Nasza mała, wielka Ojczyzna” -  zapowiada Wie-
sław Zbroiński, producent tulipanów, sołtys Mokrego Dworu 
i współgospodarz Żuławskiego Tulipana. Nie zabraknie także 
nawiązania do poprzednich edycji święta. Najważniejsze jed-
nak, aby wszyscy się dobrze bawili, bo przecież po to je, od 10 
lat, wspólnie organizujemy. Już dziś serdecznie zapraszam do 
Mokrego Dworu.
Na pewno zatem, w związku ze 100-leciem odzyskania przez 
Polskę niepodległości, prym będą wiodły kolory biały i czer-
wony.  Czołowy tytuł stwarza duże pole dla fantazji. Co zoba-
czymy? Zaślubiny z Bałtykiem generała Hallera? Transatlantyk 
Batory? Żaglowiec „Dar Pomorza?” A może wizerunki ulubio-
nych krajobrazów żuławskich czy kaszubskich, bądź zabytki 
z czerwonej cegły dawnego Gdańska czy mury malborskiego 
krzyżackiego zamku?

NAJBARDZIEJ CZADOWy PIKNIK TEJ WIOSNy

Kwietne dywany najlepiej jest fotografować z góry, będzie to 
można robić ze specjalnie zbudowanej platformy i ze strażac-
kiego wysięgnika z koszem. Na scenie występować będą zespo-
ły artystyczne, z popisowym Zespołem Pieśni i Tańca „Jagódki”. 
Stoiska gastronomiczne serwować będą  regionalne jadło i na-
pitki. Będzie strefa zabaw dziecięcych. Nawet nie zauważycie 
jak wieczorne mgły otulą żuławski wiatrak i stodołę, ocalone od 
zapomnienia przez sołtysa Zbroińskiego.
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Największym dowodem na to ma być chata 
z I wieku p.n.e. Archeolodzy natrafili również 
na materiały ceramiczne, zdobione znakami 
solarnymi skorupy i duże łopatki. 
- Chałupa rzymska miała konstrukcję drew-
nianą, a ściany i posadzki wyklejone były 
gliną – informuje Ewelina Paszke z Urzędu 
Gminy w Kosakowie. - To, co uwidoczniono, 

to obszar około 10m², ale wszystko wska-
zuje na to, że cała jej powierzchnia wynosi 
100m².  
Okres odkrytej glinianki pod chałupą przy-
pada na okres wpływów rzymskich. Według 
ekspertów, to czas, kiedy Goci wędrowali 
nad Morze Czarne. Podobne, duże półzie-
mianki rzymskie odkryto pod Kwidzynem.

Niezwykłe 
odkrycie 
w Rewie

Sensacja archeologiczna na 
terenie gminy kosakowo. 
podczas prac drogowych 
odkryto osadę z okresu 
wpływów rzymskich.
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Ksiądz Arcybiskup przyjął zaproszenie wójta Janusz Golińskie-
go  oraz dziekana ks. Janusza Mathea do odwiedzenia przystani 
żeglarskiej w Błotniku, gdzie duchowny pojawił się przy okazji 
bierzmowania w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Wiśli-
nie, w którym uczestniczyła m.in. młodzież z terenu gminy Cedry 
Wielkie. W spotkaniu z metropolitą gdańskim uczestniczyli: wójt 
Janusz Goliński, przewodnicząca Rady Gminy Cedry Wielkie - 
Bożena Daszewska, sekretarz Elżbieta Prymaczek, a także Enoch 
Witucki - właściciel spółki Activ Yacht oraz członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich Leszkowy.
Księdzu arcybiskupowi towarzyszyli duchowni z terenu gminy 
Cedry Wielkie, tj. ks. dziekan Janusz Mathea, 
ks. dr Czesław Sołtys, ks. kanonik Zbigniew 
Kerlin, ks. Leszek Laskowski, ks. Waldemar 
Naczk oraz ks. Piotr Radzik, a także 
ks. Krzysztof Zdrojewski i ks. Adam Lejman.
Goście podczas pobytu mieli możliwość zapo-

znania się ze zmieniającą się gospodarczo miejscowością Błotnik, 
gdzie funkcjonuje już stocznia jachtowa spółki Activ Yacht. Wójt 
Janusz Goliński w trakcie spotkania przedstawił działania podej-
mowane przez Gminę Cedry Wielkie na rzecz rozwoju żeglarstwa. 
Dodatkowo omówione zostały etapy związane z realizacją projek-
tu, w ramach którego wykonane zostaną prace remontowo-kon-
serwatorskie w obiektach sakralnych.
Na zakończenie uroczystej wizyty włodarz gminy Cedry Wielkie 
złożył księdzu arcybiskupowi podziękowanie za przyjęcie zapro-
szenia i możliwość zaprezentowania dynamicznie rozwijającej się 
miejscowości w gminie.

Ksiądz	arcybiskup	
w	Błotniku włodarze gminy cedry wielkie 

i przedstawiciele lokalnego biznesu spotkali się 
z ks. abp. Sławojem Leszkiem Głódziem.
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WĘZEł 
INtEgRacyjNy 

największym
 wyzwaniem

 Z ARiELEM SiNiCKiM, PRZEWODNiCZąCyM RADy MiEJSKiEJ RUMi 
ROZMAWiA KRZySZTOF GRAJKOWSKi.

ZDJĘCIA: UM Rumia



- Niedawno ogłoszono plany zagospodarowania Zagórza 
oraz Wzgórza Markowca. W jakich etapach będzie realizo-
wana ta inwestycja i na jakim etapie się obecnie znajduje?

W 2017 roku Burmistrzowi Michałowi Pasiecznemu udało 
się podpisać umowę z Marszałkiem Województwa na pro-
jekt rewitalizacji Zagórza i Wzgórza Markowca. Zdobyliśmy 
unijne dofinansowanie w wysokości blisko 13 mln złotych 
(10 mln na inwestycje, 3 mln na działania prospołeczne). 
Obecnie zakończyło się już projektowanie inwestycji i zło-
żono całą dokumentację związaną z uzyskaniem pozwoleń 
na budowę w Starostwie Powiatowym. Na każdym etapie 
przygotowywania projektu odbywały się konsultacje i spo-
tkania z mieszkańcami, aby czuli się na swoim osiedlu jak 
najlepiej. Musimy jednak pamiętać, iż ta inwestycja będzie 
realizowana na wielu płaszczyznach i dlatego całość pro-
jektu będziemy mogli oceniać dopiero w 2022 roku.

- Czy Zagórze ma szansę stać się miejscem, gdzie także 
rumianie nie mieszkający w tej dzielnicy będą spędzać 
wolny czas?

Takim miejscem będzie na pewno Wzgórze Markowca, 
którego również dotyczy rewitalizacja, a którego szczyt 
(22 tys. metrów kwadratowych) udało się po wielu latach 
nabyć dla gminy. W tym roku będą tam trwały niezbęd-
ne prace archeologiczne, ale już niedługo powstanie tam 
przepiękny teren rekreacyjny z wieżą widokową, małym 
amfiteatrem, placem zabaw, ścieżką historyczną oraz wie-
loma innymi atrakcjami dla naszych młodszych i starszych 
mieszkańców.

- Miasto osiągnęło porozumienie w sprawie środków na 
budowę mieszkań komunalnych. Będą to pierwsze takie 
mieszkania od 25 lat. Czy to sygnał, że na kolejne takie bu-
dynki nie trzeba będzie czekać tak długo czy raczej nowy 
budynek wystarczy na potrzeby miasta?

Bardzo się cieszę, że po ponad ćwierćwieczu udało się 
spiąć projekt budowy nowych mieszkań komunalnych. Nie-
długo ogłosimy przetarg na budowę, która sfinansowana 
głównie zostanie ze środków, pozyskanych z wprowadzo-
nego przez Burmistrza przed trzema laty, programu sprze-
daży mieszkań komunalnych, oraz z finansowego wsparcia 
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oczy-
wiście potrzeby gminy są dużo większe, dlatego powstał 
plan, aby w przeciągu kilkunastu lat sukcesywnie zastępo-
wać stare budynki na osiedlu przy ulicy Reja takimi nowo-
czesnymi i przyjaznymi dla mieszkańców budynkami. 

- Janowo może się już cieszyć z niemal ukończonego 
dworca. Kiedy prace pierwszego etapu Węzła Janowo do-
czekają się zakończenia? Mam na myśli w pełni ukończony 
dworzec wraz z automatami biletowymi.

To moim zdaniem kolejny ogromny sukces naszego mia-
sta. Po wielu latach udało się porozumieć z SKM w sprawie 
modernizacji jednego z najmniej estetycznych peronów na 
całej linii szybkiej kolei miejskiej. To efekt współpracy po-
między miastem a firmą kolejową oraz wielu spotkań i roz-
mów. Już w przeciągu niecałych dwóch miesięcy, powinni-
śmy mieć do dyspozycji nowoczesny, przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi (z windami), 
oświetlony, monitorowany, z pełną informacją dla pasaże-
rów przystanek Rumia Janowo. 
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- Można już oszacować, kiedy rozpocznie się drugi etap 
budowy Węzła Janowo?

W połowie roku powinniśmy mieć już wszystkie dokumenty 
i uzgodnienia pozwalające na ogłoszenie przetargu. Jeżeli 
nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to prace budowlane 
zaczną się jeszcze w tym roku.

- Na wszystkie powyższe inwestycje pozyskane zostały 
duże środki zewnętrzne. W jaki sposób udaje się pozyskać 
tak duże kwoty?

Na wszystkie 28 wygranych przez miasto projektów uda-
ło się już zdobyć około 60 milionów złotych ze środków 
zewnętrznych.To głównie zasługa Burmistrza Michała Pa-
siecznego, jego doboru pracowników w urzędzie miejskim, 
współpracy z całą Radą Miejską, Urzędem Marszałkow-
skim, Urzędem Wojewódzkim czy Starostwem Wejherow-
skim, a także firmami prywatnymi. Nasze miasto w prze-
ciągu kilku lat czeka ogromna przemiana. Powstanie wiele 
inwestycji, o których mieszkańcy marzyli i mówili od lat. 
Część z nich jest już realizowana (SKM Janowo, rondo Pi-
leckiego, promenada wzdłuż Zagórskiej Strugi, program 
Kawka, rewitalizacja Zagórza), inna część jest na etapie 
koncepcji, uzgodnień, w trakcie projektowania lub zdoby-
wania środków (budowa nowego urzędu miejskiego, stacja 
SKM Biała Rzeka, remont Stacji Rumia Główna, przebudo-
wa ronda Jana Pawła II). 

- Na jakich projektach skupia się obecnie praca Rady 
Miejskiej?

W budżecie główne wyzwanie w roku bieżącym to oczywi-
ście największa inwestycja w historii naszego miasta, czyli 
węzły integracyjne. Ale pracujemy także nad wieloma inny-
mi projektami, które  bardzo zmienią nasze miasto. Najważ-
niejsze z nich to budowa nowego urzędu miasta, budowa 
przystanku SKM Rumia Biała Rzeka wraz z tunelami pod 
torami na jego wysokości, oraz przy Hodowlanej, budo-
wa bieżni na stadionie miejskim, zadaszenie targowiska, 
ścieżki rowerowe wzdłuż Gdańskiej i Żołnierzy I Dywizji 
WP, przebudowa ronda Jana Pawła II, sygnalizacja świetlna 
na skrzyżowaniu Starowiejskiej i Wybickiego, czy też pla-
nowanie nowego parku miejskiego na janowskich błoniach. 
Dla mnie osobiście w ostatnim czasie najważniejsze było 
dotrzymanie ustaleń zawartych podczas spotkań z miesz-
kańcami w kwestii budowy ulic Brzechwy, Makuszyńskie-
go, Porazińskiej, Źródlanej i Gryfa Pomorskiego. Pomimo, 
że po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że kwoty są 
wyższe niż wcześniej zakładano, udało się wygospodaro-
wać brakujące środki. Prace rozpoczną się jeszcze w tym 
kwartale. Mieszkańcy czekali na to wiele lat. W najbliższym 
czasie chcielibyśmy przystąpić również do budowy ulicy 
Chodkiewicza, Konopnickiej, Filtrowej oraz remontu ulicy 
Pomorskiej i Abrahama. 
Pomimo tak wielu różnych dużych projektów, pamiętamy 
również o małych sprawach które dotykają naszych miesz-
kańców. W budżecie zarezerwowano środki na moderniza-
cję kolejnych kilometrów chodników, utwardzanie bocz-
nych ulic płytami yomb czy też prace związane z poprawą 
estetyki w naszym mieście (zielone nasadzenia, nowy mu-
ral itp.). Chcemy ,aby mieszkańcy dobrze się czuli w swoim 
mieście i byli dumni z tego ,że żyją w Rumi.
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Na mapie Gdańska pojawią się nowe boiska. Obiekty spor-
towe wybudowane zostaną przy Zespole Szkół Architektu-
ry Krajobrazu i Handlowo-Usługowych oraz Szkole Podsta-
wowej nr 84. Boiska oddane mają zostać do użytku jeszcze 
w tym roku. Obiekt przy Zespole Szkół Architektury 
Krajobrazu i Handlowo-Usługowych będzie wielofunkcyjny 
i zostanie wyposażony w urządzenia sportowe. Pojawią się 
na nim m.in. kosze do gry w koszykówkę, bramki do piłki 
ręcznej, czy też urządzenia do gry w siatkówkę i tenisa ziem-
nego. Poza boiskiem na terenie inwestycji pojawią się: siłow-
nia zewnętrzna, nowe ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo 
obiekt będzie oświetlony i monitorowany, a cały teren objęty 
inwestycją zostanie zagospodarowany w zakresie zieleni.
Boisko na gdańskich Kokoszkach umożliwiało będzie grę 
w koszykówkę, siatkówkę czy tenisa ziemnego. Dodatkowo 
obiekt wyposażony zostanie w elementy małej architektu-
ry, nowe ogrodzenie, oświetlenie i monitoring. Cały teren 
wzbogacony zostanie o elementy zieleni. 

Pierwszy lot z Gdańska do Lwowa odbył 
się w ostatni poniedziałek marca. O no-
wym połączeniu tak mówił Paweł Ada-
mowicz. - Jest ono sygnałem dla Ukrainy, 
że chcemy ją w strukturach Unii Europej-
skiej i NATO – mówił prezydent Gdańska. 
- Chcemy, aby mieszkańcy Ukrainy, Lwo-
wa i innych miast przyjeżdżali do Gdań-
ska uczyć się, pracować, wypoczywać 
i spędzać tu swój wolny czas. 
Dodatkowo otwarte zostało Biuro Infor-
macyjne Pracodawców Pomorza, które 
ma ułatwiać nawiązywanie współpracy 
między instytucjami i organizacjami 

pomorskimi, w tym gdańskimi oraz ukra-
ińskimi. W biurze będzie można uzyskać 
informacje o warunkach życia i pracy 
w Gdańsku oraz na terenie obszaru me-
tropolitalnego. Pracownicy biura poprzez 
różne inicjatywy zachęcać mają obywa-
teli Ukrainy do podejmowania nauki lub 
pracy w Gdańsku. 
W ramach współpracy prowadzone będą 
działania wspierające promocję turystyki 
rekreacyjnej i biznesowej oraz kultury 
i sztuki. Inicjowane mają być też wspólne, 
polsko-ukraińskie działania o charakte-
rze społecznym i gospodarczym.

Gdańsk – Lwów
nowe połączenie lotnicze łączące Gdańsk ze Lwowem oraz otwarcie 
Biura informacyjnego pracodawców pomorza - to działania, które 
mają przyczynić się do rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej.

Powstaną 
nowe boiska

Młodzież z Gdańska po raz kolej-
ny stworzyła biznesowe projekty. 
Finał czwartej edycji Lekcji Przed-
siębiorczości odbył się w Gdań-
skim Inkubatorze Przedsiębior-
czości STARTER.  
Autorami najlepszego pomysłu na 
biznes zostali reprezentanci Ze-
społu Szkół Łączności w Gdańsku. 
Pięciu uczniów postanowiło znaleźć 
nową funkcję dla popularnego 
elementu męskiej garderoby. Utwo-
rzone przez nastolatków krawaty 
na gumce zostały wyposażone w la-
tarki i kieszenie na telefony. 
Drugie miejsce zajął projekt, który 
powstał z połączenia dwóch wiel-
kich pasji do informatyki i ekologii. 
Uczniowie Zespołu Szkół Łączności 
w Gdańsku ze zużytych części 
elektronicznych zaprojektowali 
kolczyki, broszki i breloki. 
Na podium stanęła również grupa 
z X LO dwujęzycznego w Gdańsku. 
Biuro Mediacji Rówieśniczej, które 
stworzyła, ma za zadanie pomagać 
rówieśnikom w rozwiązywaniu ich 
codziennych problemów.

Z pomysłem 
na start-up



   49

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD

 
 
Umowa, którą Gdynia podpisała z firmą Solaris, obejmuje 
w sumie dostawę trzydziestu nowych trolejbusów. Do tego 
przedsiębiorstwo ma dostarczyć nowe baterie litowo-jonowe, 
które powinny pozwolić na zmodernizowanie 21 pojazdów 
z obecnego taboru. Całe zamówienie opiewa na ponad 95 mln 
zł. Dostawa nowych trolejbusów ma ruszyć już we wrześniu 
i zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Wówczas 
powinna zostać też zakończona modernizacja już używanych 
trolejbusów. Warto zaznaczyć, że Gdynia obok Lublina i Ty-
chów jest jednym z trzech miast w Polsce, które zachowały 
i rozwijają komunikację trolejbusową.

Nowoczesne 
i ekologiczne

trzydzieści nowoczesnych trolejbusów 
marki Solaris ma wyjechać na ulice Gdyni. 
do wiosny 2019 roku miejscową flotę zasilą 
pojazdy przegubowe trollino 18 i trollino 12. 

Jest nowoczesna, ekologiczna 
i komfortowa, a przy tym jej przecięt-
ne spalanie nie przekracza 4 litrów. 
Hybrydowa Toyota Yaris to główna 
nagroda w gdyńskiej loterii PIT-owej, 
która już w połowie maja uszczęśliwi 
jednego z uczestników losowania.
Jak wziąć udział w loterii „Rozlicz 
PIT w Gdyni”? Nie trzeba być za-
meldowanym, wystarczy mieszkać 
w Gdyni. Loteria skierowana jest do 
wszystkich pełnoletnich mieszkań-
ców, którzy rozliczając swój podatek 
dochodowy za 2017 rok, wskażą 
w deklaracji podatkowej gdyński ad-
res zamieszkania i złożą ją w jednym 
z dwóch gdyńskich Urzędów Skar-
bowych (w dowolny, przewidziany 
prawem sposób). Rejestracja uczest-
ników loterii – wyłącznie poprzez 
formularz na stronie www.pitwgdyni.
pl – trwa do 10 maja 2018 roku.
Oprócz hybrydowej Toyoty Yaris, 
która jest główną nagrodą, rozloso-
wane zostaną też dwa rowery Baltica 
Gdynia oraz siedem karnetów na 
Open’er Festival.

W Gdyni rozpoczęło się wielkie rowero-
we poruszenie. Pracownicy gdyńskich 
firm wsiedli na rowery i do 16 września 
będą uczestniczyć w nowej edycji kam-
panii „Do pracy jadę rowerem”. 
Już wiadomo, że w tym roku padł ko-

lejny rekord liczby firm, które włączyły 
się do akcji, a to nie koniec, bo do kon-
kursu można przyłączyć się w każdym 
momencie jego trwania. 
Kampania zachęca pracowników gdyń-
skich firm do zmiany ich nawyków 
transportowych – główny cel to prze-
siadka z samochodu na rower. Rower 
jest dla każdego – udowadnia to różno-
rodność zawodów, które reprezentują 
uczestnicy akcji. 
Jeździć mogą wszyscy, zarówno małe 
biznesy liczące do dziesięciu osób, ale 
i wielkie firmy, które zgłaszają uczest-
ników dosłownie w setkach. Co ważne, 
w kampanii „Do pracy jadę rowerem” 
biorą udział nie tylko mieszkańcy Gdy-
ni. Najbardziej „wymagające” przypadki 
dojazdów to osoby, które do pracy 
przyjeżdżają z Gdańska, Redy czy Wej-
herowa, udowadniając tym samym, że 
nic nie stoi na przeszkodzie.

Rozlicz PIT 
w Gdyni! Do pracy 

jeżdżą rowerem
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Gmina Puck
zabiega 

o czyste powietrze
SPORą DOTACJę MOGą OTRZyMAć MiESZKAńCy GMiNy PUCK, KTóRZy ZDECyDUJą 
Się NA WyMiANę STAREGO źRóDłA ENERGii NA BARDZiEJ EKOLOGiCZNE i PRZyJAZNE 
śRODOWiSKU. PROGRAM ZMiERZAJąCy DO LiKWiDACJi CZęśCi KOTłóW OPALANyCH 
WęGLEM TO WyłąCZNiE JEDNO Z PRZEDSięWZięć, KTóRE MiEJSCOWy SAMORZąD 

REALiZUJE W TROSCE O CZySTE POWiETRZE. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Gmina Puck po raz kolejny przystępuje 
do konkursu ogłoszonego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod 
nazwą „Czyste powietrze Pomorza”. To 
oznacza, że mieszkańcy posiadający 
piece opalane węglem bądź koksem 
będą mogli wnioskować o dofinanso-
wanie przy zmianie sposobu ogrze-
wania na kotły gazowe, olejowe bądź 
pompy ciepła. 
- W ubiegłym roku około dwudziestu 
gospodarstw domowych skorzysta-
ło z dofinansowania i wymieniło stare 
źródło ciepła na nowe i ekologiczne  – 
informuje Tadeusz Puszkarczuk, wójt 
gminy Puck. - W tegorocznej edycji 
konkursu zainteresowanie otrzyma-
niem dotacji jest kilkakrotnie wyższe, 
bo na kilka dni przed zamknięciem na-
boru wpłynęło do nas około sześćdzie-
sięciu wniosków. 
W związku z intensywną gazyfikacją 
gminy Puck mieszkańcy najchętniej 
stawiają na wymianę kotłów węglo-
wych na gazowe. Część z osób, które 
zabiegają o dotację, zainteresowana 
jest również montażem pomp ciepła. 
Ile można otrzymać z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku? Jeżeli 
chodzi o kotły opalane gazem, olejem 
opałowym lub na biomasę w przypadku 
pojedynczego odbiorcy można zdobyć 
nawet 5 tys. zł  W sytuacji, gdy cho-
dzi o kotłownię zasilającą budynek 
wielorodzinny, maksymalna wartość 
dofinansowania wynosi 12,5 tys. zł. Do 

10 tys. zł mogą otrzymać mieszkańcy 
zainteresowani zakupem i montażem 
pomp ciepła. Dodatkowo przedsięwzię-
cia związane ze zmianą sposobu ogrze-
wania w wysokości 5 proc. wartości za-
dania dofinansowuje samorząd. 
- Trzeba zaznaczyć, że wsparcie, które 
oferujemy, nie jest jedynym działaniem 
realizowanym przez nas z myślą o czy-
stym powietrzu – zapewnia Tadeusz 
Puszkarczuk. - Mam nadzieję, że w tym 
roku uda nam się oddać do użytku 
szkołę w Połchowie po przebudowie 
i modernizacji. W ramach zadania na 
dachu budynku zamontowana zostanie 
instalacja fotowoltaiczna, która umoż-
liwi produkcję energii elektrycznej ze 
słońca.
Dodatkowo gmina Puck zabiega o do-
finansowanie z Unii Europejskiej w ra-
mach projektu pn. „Słoneczne szkoły 
powiatu puckiego”. Jeżeli chodzi o po-
wyższe zadanie, instalacje fotowolta-
iczne mają zostać zamontowane na da-
chach szkół w Żelistrzewie i Leśniewie. 
Warto zaznaczyć, że samorząd prowa-
dzi też inwestycje związane z termo-
modernizacją obiektów użyteczności 
publicznej. W tym roku powyższym 
pracom mają zostać poddane budynki 
Wiejskiego Domu Kultury w Strzelnie 
i szkół w Swarzewie oraz Mieroszynie. 
- W placówkach oświatowych, w któ-
rych przeprowadzone zostały już ter-
momodernizacje, zużycie opału spadło 
nawet o 60 proc. - zapewnia Tadeusz 
Puszkarczuk. - To przyczynia się nie 
tylko do oszczędności, ale i ogranicze-

tadeusz 
Puszkarczuk, 

wójt gminy Puck

Bardzo cieszę się, że świadomość 
mieszkańców jest coraz większa. 
Wielu ludzi zdaje sobie sprawę 

z tego, że jakość powietrza w du-
żej mierze zależy od nich samych, 
od tego czym palą w piecu, jakie 
instalacje mają w domu. Korzy-

stając z ekologicznych źródeł cie-
pła, przyczyniamy się do zmniej-
szenia emisji pyłów i gazów do 

atmosfery.

nia emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery. 
Jeżeli chodzi o kwestię kogeneracji wy-
twarzania i uzyskania energii, to należy 
wspomnieć o Spółce Wodno-Ściekowej 
„Swarzewo”, a konkretniej o miejscowej 
oczyszczalni ścieków, gdzie w wyniku 
zastosowania nowych technologii po-
wstała biogazownia, która z osadów 
wytwarza energię elektryczną.
- Wszystkie przedsięwzięcia, które 
podejmujemy w kwestii ochrony śro-
dowiska, sprawiają, że ludzie chcą po-
dejmować działania proekologiczne 
– zapewnia wójt gminy Puck. - Nadal 
jednak spory problem stanowi spalanie 
odpadów w piecach. Nie wszyscy zdają 
sobie sprawę z tego, że w ten sposób 
emituje się pyły i inne szkodliwe sub-
stancje, przyczyniając się do zanie-
czyszczenia powietrza. 
Efektem kompleksowych działań w ra-
mach różnych programów i konkursów 
ma być poprawa jakości powietrza na 
terenie gminy Puck i zwiększenie wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii.
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WsPARciE 
przedsiębiorczości 
na Kaszubach

Aż 135 MiKROPRZEDSięBiORSTW POWSTANiE W POWiECiE WEJHEROWSKiM W RAMACH 
REALiZOWANEGO PROGRAMU „WSPARCiE PRZEDSięBiORCZOśCi NA KASZUBACH”. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: powiat wejherowski
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Głównym celem programu jest utworze-
nie i zwiększenie trwałości nowo powsta-
łych 270 mikroprzedsiębiorstw na tere-
nie trzech powiatów. Program potrwa do 
października 2019 r. i realizowany będzie 
w trzech turach.
Umowa została podpisana pod koniec 2016 
roku w Urzędzie Marszałkowskim w Gdań-
sku. Asygnowali ją przedstawiciele Za-
rządu Województwa Pomorskiego – mar-
szałek Mieczysław Struk i wicemarszałek 
Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego – staro-
sta wejherowski Gabriela Lisius oraz czło-
nek zarządu Jacek Thiel. W podpisaniu 
uczestniczyli też starosta kartuski Janina 
Kwiecień, starosta pucki Jarosław Białk 
oraz przedstawicielka Spółdzielni Socjal-
nej „Pasja” Honorata Bliźnierska.
Program „Wsparcie przedsiębiorczości na 
Kaszubach” realizowany jest przez: powiat 
wejherowski, pucki, kartuski oraz Spół-
dzielnię Socjalną „Pasja” 
Chętni chcący otrzymać dotację muszą 
spełnić kilka warunków. Projekt adresowa-
ny jest do osób zamieszkujących powiat 
wejherowski, pucki lub kartuski. O dotację 
mogą ubiegać się osoby pozostające bez 
pracy, w tym: kobiety, osoby długotrwa-
le bezrobotne, z niepełnosprawnościami, 
o niskich kwalifikacjach oraz w wieku 50 
lat i więcej, z wyłączeniem osób przed 
ukończeniem 30 roku życia oraz tych, któ-

rzy posiadali zarejestrowaną działalność 
gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu. 
W ramach projektu pn.: ,,Wsparcie przed-
siębiorczości na Kaszubach”, współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.14, można 
otrzymać jednorazową dotację  inwesty-
cyjną w wysokości 19 350 zł oraz wspar-
cie pomostowe w wysokości do 1850 zł 
przez sześć miesięcy, a także skorzystać 
ze szkoleń i doradztwa.
W czerwcu 2017 r., w ramach pierwszej 
tury projektu, starosta wejherowski Ga-
briela Lisius wręczyła 34 decyzje osobom 
z terenu powiatu wejherowskiego o przy-
znaniu środków na podjęcie działalności 
gospodarczej. Natomiast w styczniu br., 
w ramach drugiej tury projektu, 38 osób 
z powiatu wejherowskiego otrzymało de-
cyzje dotyczące rozpoczęcia działalności 
w ramach projektu ,,Wsparcie przedsię-
biorczości na Kaszubach”.
Obecnie zakończył się nabór wniosków do 
trzeciej tury projektu (wpłynęły 63 wnio-
ski).  Zdecydowana większość złożonych 
wniosków dotyczy świadczenia usług: 
kosmetycznych, fryzjerskich, budowla-
nych, gastronomicznych, fotograficznych, 
projektowych, krawieckich czy o profilu 
pedagogiczno-artystycznym. 

W czerwcu 2017 r., 
w ramach pierwszej 
tury projektu, 
starosta wejherowski 
Gabriela Lisius 
wręczyła 34 
decyzje osobom 
z terenu powiatu 
wejherowskiego 
o przyznaniu 
środków na podjęcie 
działalności 
gospodarczej.
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autobusy 
pojadą 

Na... WODóR!

WODóR PRZEZ WiELU SPECJALiSTóW OKREśLANy JEST „PALiWEM PRZySZłOśCi”. WEJHEROWO MA 
SZANSę STAć Się JEDNyM Z PiERWSZyCH MiAST W POLSCE, PO KTóRyM BęDą JEźDZić AUTOBUSy 

NAPęDZANE WłAśNiE WODOREM. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt podpisał list intencyjny z przed-
stawicielami władz Grupy LOTOS S.A. 
w sprawie współpracy dotyczącej re-
alizacji dostaw wodoru dla taboru MZK 
Wejherowo Sp.z o.o.  Jest to pierwszy 
krok do tego, aby w przyszłości po mie-
ście jeździły autobusy na wodór.
W preambule listu intencyjnego zapisa-
no chęć podjęcia współpracy dotyczą-
cej realizacji dostaw wodoru oraz zwią-
zanej z tym infrastruktury dla autobu-
sów komunikacji miejskiej z ogniwami 
paliwowymi FCEB planowanymi do 
zakupu przez MZK Wejherowo. Strony 
deklarują gotowość wzajemnej współ-
pracy w określonym w niniejszym liście 
intencyjnym zakresie. 
Ideą przyświecającą podjęciu się trwa-
łej, wzajemnej współpracy pomiędzy 
stronami jest możliwość zastosowania 
najnowszych technologii umożliwiają-
cych dostawy wodoru oraz ich wyko-
rzystanie w celu tankowania wodorem 
taboru miejskiego. Zakłada się, że 
współpraca obu stron umożliwi reali-
zację inicjatyw przyczyniających się 
do rozwoju najnowszych technologii 
mających wpływ na ochronę środowi-
ska naturalnego oraz poprawę szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa.
Pod listem intencyjnym swoje podpisy 
złożyli: wiceprezes „Lotosu” ds. pro-
dukcji i handlu Jarosław Kawula, wi-
ceprezes „Lotosu” ds. ekonomiczno-fi-
nansowych Mateusz Aleksander Bonca, 
prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i prezes MZK Czesław Kordel.

krzysztof 
Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa:

- Jesteśmy zainteresowani nowymi 
technologiami, które z jednej strony 

podniosą komfort pasażerów po-
przez zmniejszenie hałasu w autobu-
sach, a z drugiej strony nie emitują 
zanieczyszczeń do środowiska. Jest 

to o tyle ważne, iż miejskie autobusy 
tylko w ciągu jednego roku poko-

nują na swoich liniach ponad 1 mln 
700 tys. km i zużywają około 600 tys. 

litrów paliwa.
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W Kaliningradzie 
stadionowe, 

przedmundialowe 
próby

NA NOWyM STADiONiE PiłKARSKiM W KALiNiNGRADZiE ODBył 
Się JUż DRUGi MECZ TUTEJSZEJ DRUżyNy, GRAJąCEJ NA DRUGiM 

STOPNiU ROZGRyWEK ROSyJSKiCH. 

W KALININGRADZIE ByŁ, KIBICOWAŁ,
OBSERWOWAŁ, fOtOGRAfOWAŁ: Krzysztof  Szczepanik



www.expressbiznesu.pl / ŚCIANA WSCHODNIA

Mecze to kolejne etapy przygotowań areny do spo-
tkań w ramach tegorocznych futbolowych mistrzostw 
świata. Z racji na fakt, iż Kaliningrad jest najbliższym 
od Polski miastem rosyjskim, gdzie będą się odbywały 
mecze mundialu warto było skorzystać z zaproszenia 
gospodarzy do wizytacji tego obiektu. 
Stadion jeszcze nie jest w pełni gotowy. Dotyczy to 
przede wszystkim jego otoczenia. Wielkie place mają 
być niebawem równie wielkimi parkingami. Jak na ra-
zie to tylko duża połać czystej ziemi… 
Sam stadion robi wielkie wrażenie. Piękna, podświe-
tlona na niebiesko (barwy Baltiki Kaliningrad) bryła 
areny. Również wnętrze jest już w dużej części do-
pieszczone. Zwraca też uwagę doprawdy niesamowi-
te oświetlenie. Stwierdzenie, że „widno jak w dzień” 
w pełni oddaje siłę wielu reflektorów. Na tym meczu 
gospodarze grali z moskiewskim klubem FK Chimki. 
Fani drużyny z Kaliningradu nie zawiedli. Na stadionie 
stawiło się ich dokładnie 24999. Cały stadion mieści 
co prawda 35 tysięcy miejsc, jednak taka frekwencja 
na meczu drugoligowych drużyn jest w pełni okazała. 
A fani, jak to fani jednych lubią (choćby swoich pupili 
z murawy, witanych długimi oklaskami), a innych nie-
zbyt już poważają – przeciągłe gwizdy przy informa-
cji, iż na trybunach zasiadł także gubernator obwodu, 
Anton Alichanow. 
A potem już zaczął się mecz. Ultrasi Baltiki zajmują-
cy jeden, mały sektor, powiewali flagami klubowymi 
wznosząc różnorakie okrzyki. Reszta zaś publiki ba-
wiła się doskonale. Co i rusz tego dowodem była mek-
sykańska fala, okrążająca całość trybun wielokrotnie. 
Z pola gry wiało nudą (mecz ostatecznie zakończył 
się remisem 0:0) warto więc było skupić się na innych 

elementach, widocznych świetnie, z bardzo rozbudo-
wanej trybuny prasowej. O doskonałej jakości oświe-
tlenia już było. Równie efektownie prezentowała się 
murawa boiska. Jak piękny zielony dywan. O wydarze-
niach na boisku informowały wielkie tablice świetlne. 
Tyle, że brak było na nich powtórek najciekawszych 
akcji. Gospodarze jednak zapewniali, że na meczach 
mistrzowskich już te powtórki będą. Słabo też działa 
nagłośnienie. Trudno bowiem zrozumieć poszczegól-
ne słowa spikera. 
O tym, że mecz był elementem przygotować areny do 
o wiele ważniejszych wydarzeń mundialowych, świad-
czył fakt, iż stewardzi, bacznie przyglądający się fa-
nom, obserwowali nawet puste części trybun. Wiado-
mo, na mistrzostwach pustych miejsc nie będzie. 
Dziennikarzy przyjmowano na meczu bardzo godnie: 
kanapki, woda mineralna, herbata, kawa. A nawet jabł-
ka. Ten ostatni element menu stadionowego wzbudził 
pewną wesołość wśród żurnalistów. Miejscowi pytali 
się bowiem nieustannie niżej podpisanego czy w jabł-
kach poznaję smak owoców z Polski. Tu wszak, z racji 
na sankcje, zakazanych. Fama stugębna niesie jednak, 
że jabłka importowane do Rosji teoretycznie z Serbii 
czy Białorusi często przypominają owoce gdzieś spod 
Grójca. 
I jeszcze kwestia słynnych …toalet. Na jednym z du-
żych portali opublikowano fotografię z rzędem muszli 
klozetowych, absolutnie od siebie nieoddzielonych 
żadnymi kabinami. W Kaliningradzie większość toalet 
jednak nie przywodziła na myśl takich sytuacji. Wszę-
dzie kabiny! Ale w jednym miejscu jest(!): dwa sedesy 
obok siebie. A więc w toalecie obowiązuje też i tu za-
sada: nic do ukrycia!
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JUż OD KiLKU LAT SyTUACJA NA RyNKU MiESZKANiOWyM JEST BARDZO DOBRA, REALiZOWANyCH 
JEST WiELE iNWESTyCJi, ZAWiERANyCH JEST WiELE TRANSAKCJi. DEWELOPERZy WCiąż BUDUJę NA 

POTęGę i Z OPTyMiZMEM PATRZą W PRZySZłOść. 

OPtymIZm 
Na RyNKu 

mieszkaniowym 
NIE malEjE

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

osiedle beauforta, wizualizacja, euro styl

osiedle beauforta, wizualizacja, euro styl

robyG

robyG
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Czy jednak rynek mieszkaniowy 
utrzyma tak duże tempo rozwoju, jak 
dzieje się to obecnie? Jakie są per-
spektywy na najbliższe miesiące? 
Zanotowane jeszcze miesiąc temu 
rekordy branży budowlanej są już 
nieaktualne. Najnowsze dane GU-
S-u przynoszą... kolejną poprawę 
wyników! Jednocześnie na rynku 
zaczynają być widoczne sygnały 
ostrzegawcze.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy w Pol-
sce  oddano do użytkowania aż 182 
tys. lokali mieszkalnych. To abso-
lutny rekord. Według szacunków 
w kolejnych kwartałach gotowych 
będzie jeszcze więcej mieszkań, 
bo nowe budowy ruszają w tempie 
ekspresowym. 
Ponadto wielu uczestników rynku 
widzi przyszłość w jasnych barwach 

anna 
wojciecHowska, 

dyrektor sprzedaży i marketingu 
w gdańskim oddziale ROBYG:

- Optymistycznie patrzymy na naj-
bliższe miesiące. Dobra sytuacja na 
rynku pracy i dynamiczny rozwój 

gospodarczy kraju sprzyjają utrzyma-
niu się dobrej koniunktury na rynku 

mieszkaniowym. Mamy stabilne 
zatrudnienie, nasze wynagrodzenia 

rosną, a pozytywne nastroje skłaniają 
do zakupów na małą i dużą skalę. 
Dlatego też, coraz więcej osób de-

cyduje się na zakup nieruchomości 
zarówno za gotówkę, jak i na kredyt. 
Widać również wyraźny trend do za-
kupu mieszkań większych, 3- a nawet 
4- pokojowych. Wzrosła zasobność 
naszych portfeli i chętnie kupujemy 
mieszkania nie tylko z myślą o sobie, 
ale również jako inwestycje. Sprzyja 

temu też fakt, że banki prześcigają się 
w ofertach z atrakcyjnymi stopami 

oprocentowania kredytów. Z drugiej 
strony jednak branża deweloperska, 
podobnie do innych, komunikuje 

problemy związane z pozyskaniem 
odpowiednio wykwalifikowanych 

pracowników, bez których trudno jest 
o terminową realizację projektów. 

MaGdalena reńska, 
członek zarządu EURO STYL S. A.:

- Trójmiasto jest doskonałym miej-
scem zarówno do mieszkania jak i do 
wypoczynku, stąd popyt na mieszka-
nia utrzymuje się na wysokim pozio-
mie. Doskonałe naturalne warunki 

naszego regionu, historyczne aspekty 
tego miejsca w połączeniu dynamicz-
nie rozwijającym się biznesem wska-
zują, że perspektywy na nadchodzące 

miesiące są rokujące. Wyzwaniami 
natomiast obecnie pozostają rosnące 
koszty budowy i wzrosty cen działek, 
które niestety będą przekładać się na 

ceny sprzedaży.

i zamierza w najbliższym czasie 
rozpoczynać kolejne budowy. 
Świadczy o tym rosnąca liczba po-
zwoleń na budowę, jakie otrzymu-
ją deweloperzy. W samym marcu 
było to 16,7 tys. (historyczny re-
kord), a w ostatnim roku wartość 
ta wyniosła 139,8 tys., co oznacza 
wzrost o 18 proc. rok do roku.
Dane GUS jednoznacznie wskazu-
ją na to, że szaleństwo budowlane 
trwa, warto jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że dynamika sprzedaży 
mieszkań już spadła. Z danych pu-
blikowanych przez deweloperów 
notowanych na GPW wynika, że 
liczba sprzedanych w pierwszym 
kwartale mieszkań wzrosła rok do 
roku o 4,5 proc. W porównaniu do 
niedawnych okresów gdy sprze-
daż rosła o 10 albo 20 proc. jest to 
spowolnienie tempa wzrostu, acz 
nadal są to wyniki dodatnie. 
Sytuacja na rynku mieszkanio-
wym zależy od wielu czynników 
– zarówno tych, które go ożywia-
ją, jak i tych, które mają wpływ na 
zmniejszenie sprzedaży. Z jednej 
więc strony mamy rosnące koszty 
budowy (drożejące grunty, mate-
riały i robocizna), a z drugiej niskie 
stopy, rosnące pensje i popular-
ność inwestycyjnych zakupów 
mieszkaniowych.
Sytuacja może więc ulec zmianie, 
ale raczej w dalszej perspektywie 
czasowej. Najbliższe miesiące 
prawdopodobnie będą czasem 
przynajmniej tak samo dobrym dla 
deweloperów, jak obecnie.

OPtymIZm 
Na RyNKu 

mieszkaniowym 
NIE malEjE
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Kameralne i ciche osiedle Brama Sopocka powstało w pobli-
żu skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Sopockiej w gdyńskiej 
dzielnicy Mały Kack. Składa się z niskich, dwupiętrowych 
budynków, w których znajduje się tylko sześć lokali, po dwa 
na każdym z pięter. Z okien i tarasów apartamentów osie-
dla rozpościera się widok na Trójmiejski Park Krajobrazowy. 
Osiedle jest dobrze skomunikowane. 
- Mieszkania są tak zaprojektowane, by w pełni wykorzystać 
walory położenia osiedla. Do mieszkań na parterze przyna-
leżą ogródki, a do największych apartamentów na ostatnich 
piętrach duże 25-metrowe tarasy, z których można cieszyć 
się widokiem lasów okalających Trójmiasto - mówi Wioletta 

Kleniewska, dyrektor sprzedaży i marketingu Polnord SA. 
W podziemiach budynków II i III etapu Bramy Sopockiej 
znajduje się hala garażowa, zaś budynki są wyposażone 
w windy. 
- Oferta Polnordu jest tak skonstruowana, by wyjść naprze-
ciw potrzebom i gustom wszystkich osób poszukujących 
mieszkań. Oferujemy lokale w dużych budynkach wieloro-
dzinnych, apartamenty segmentu premium oraz mieszkania 
w budynkach nawiązujących do architektury jednorodzin-
nej, tak jak ma to miejsce w przypadku Bramy Sopockiej, 
wyjątkowej oferty na mapie inwestycyjnej Trójmiasta - mówi 
Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA.

ZOstały 
OstatNIE 
aPaRtamENty

polnord sprzedał już 
ponad 80 proc. mieszkań 
w inwestycji Brama 
Sopocka w Gdyni. 

W Gdańsku powstaje Forum Gdańsk. To 
ogromna i kosztowna inwestycja, która 
spowoduje, że część  Gdańska zyska 
zupełnie nowy wygląd i funkcjonalność. 
W ramach inwestycji przebudowana 
zostanie infrastruktura drogowa, po-
wstaną nowe ścieżki rowerowe, centrum 

kulturalne w miejscu dawnej pętli auto-
busowej, place miejskie, park, a także 
stacja zasilająca tramwaje i stacja 
energetyczna.
Budowa całego kompleksu p[ochłonie 
około 900 milionów złotych. Miasto – 
jako swój udział – przekazało grunty 
o wartości ok. 114 milionów złotych. 
Najistotniejszą zmianą będzie kom-
pleksowa zabudowa Targu Siennego 
i Targu Rakowego. Zachowane zostaną 
istniejące obiekty: zabytkowy budy-
nek klasztorny, budynek należący 
do Dyrekcji Poczty i Telekomunikacji 
oraz Wojewódzkiej Biblioteki i Park im. 
Harcerzy Polskich w byłym Wolnym 
Mieście Gdańsku.

- Wielką korzyścią dla Gdańska jest 
zagospodarowanie obszaru niezwykle 
zaniedbanego
i trudnego do zainwestowania z uwagi 
na zróżnicowaną konfigurację terenu 
zawierającego liczne uzbrojenie pod-
ziemne, wymagające usunięcia lub 
przebudowy oraz widoczne uzbrojenie 
napowietrzne z widocznymi rurami cie-
płowniczymi, gazowymi i wodociągowy-
mi szpecącymi okolicę – mówi Romuald 
Nietupski z zarządu Forum Gdańsk.
Inwestycja niesie ze sobą także rozwój 
infrastruktury drogowej, kolejowej i ro-
werowej w centrum miasta.

nowa jaKość przestrzeni
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w Sali Białej ratusza 
Głównomiejskiego przy 
ul.długiej w Gdańsku 
odbył się 23 finał plebiscytu 
"kobieta Sukcesu".
 
Tegorocznymi laureatkami zostały:

moniKa BłaszKowsKa    • 
- miGaloo Home, miGaloo 
liGHT, Bojano

maGDalena Borejszo-Bulc  • 
 - aHB service, GDańsK

esTera GaBczenKo   • 
 - porTal zaToKa pięKna, 
GDańsK

paTrycja mlejneK-Gałęza  • 
 - TowarzysTwo eDuKacji 
BanKowej, GDańsK

aleKsanDra myślaK  • 
 - BaKpiT, różyny

sylwia piąTKowsKa   • 
 - GolDen GranT, GDańsK

Karolina sozańsKa   • 
 - HolisTic clinic, GDynia

anna sTanKiewicz-• 
osTaszewsKa - aTelier  
anja coraleTTi, sopoT

emilia świeczKowsKa  • 
 - Grupa smoleń, GDańsK

anna waniewsKa     • 
 - proinwesTa, GDańsK

DoroTa wollenszleGer  • 
 - KoBieTa i rozwóD, GDańsK

irena wróBlaK   • 
 - pomorsKi reGionalny  
FunDusz poręczeń   
KreDyTowycH, GDańsK

Nagrody specjalne "Kobieta Sukcesu 2018" 
za tzw. całokształt osiągnięć otrzymały:

aGnieszKa KośniK-zając  • 
- insTyTuT BaBiana, GDańsK 
(lauDaTor Dr zBiGniew  
canowiecKi, prezyDenT  
pracoDawców pomorza)

Grażyna paTuralsKa    • 
sTyl w wielKim mieści,  
sopoT (lauDaTor jaceK  
KarnowsKi, prezyDenT  
sopoTu)

Kobiety 
SUkCESU

ZDJĘCIA:  Olga Kharina
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Pierwsze spotkanie z cyklu BUSINESS TALK - wspólnej inicjatywy Sopockiego Instytutu 
Rozwoju Biznesu i Restauracji Thai Thai odbyło się w Restauracji THAI THAI w Gdańsku. 
Tematem przewodnim było  „Zarządzanie bez zarządzania – turkusowe organizacje”, któ-
ry przedstawił Jarosław Chybicki.
BUSINESS TALK to cykl spotkań rozwojowych dla przedstawicieli działów personalnych 
oraz menedżerów przedsiębiorstw. To kolejna inicjatywa, której celem jest przedstawienie 
najnowszych trendów w zarządzaniu oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem naszych 
ekspertów. Spotkania będą doskonałą okazją, aby w pięknych wnętrzach i przy wyśmieni-
tej kuchni rozmawiać o tematach ważnych i aktualnych dla każdego przedsiębiorcy. 

Business Talk 
Turkusowe 
Organizacje

Wizją rozwoju Akademii jest tworzenie społecz-
ności oraz przestrzeni dla wartościowych i me-
rytorycznych spotkań. Prowadząc firmę właści-
cielka potrzebuje  otwartej rozmowy, dzielenia 
się doświadczeniem ludzi i firm. Marka firmowa 
i osobista nabiera dzisiaj szczególnej wartości 
w bezpośredniej komunikacji z otoczeniem. Adeptki 
Akademii zostały zaproszone do współtworzenia i rozwoju 
cyklu spotkań opartych na historii założycieli i ich firm.
Spotkania Marka z historią w tle to doskonała okazja do 
bezpośrednich rozmów o własnych markach w w ogólno-
polskim środowisku właścicielek firm.
To możliwość zapoznania się z kreatywnymi ideami zapro-
szonych gości, którym sprzyjają dostępne już internetowe 
technologie i rozwiązania. 
W spotkaniu uczestniczą właścicielki firm budujące markę 
osobistą oraz osoby przez nie rekomendowane.
Akademia Marki z Klasą to pierwsza ogólnopolska, presti-
żowa i elitarna organizacja szkoleniowa dla kobiet biznesu - 

Drugie spotkanie z cyklu
Marka z Historią w tle

właścicielek firm – kobiet z klasą, ceniących ogól-
noludzkie wartości w życiu i w biznesie. Powstała w 2012 roku 
i działa zgodnie z misją zwiększania świadomości właścicielek 
firm w obszarze budowania rozpoznawalności i przewagi biz-
nesowej poprzez budowanie Dobrych Marek i wzmacnianie ich 
wartości w odbiorze rynku. To również sieć społecznościowa, 
która integruje 250 adeptek - właścicielek firm z całej Polski, 
tworząc w najbliższej przyszłości Festiwal Dobrych Marek. 
Akademia stwarza możliwości nawiązania nowych, wartościo-
wych kontaktów biznesowych; to miejsce, które przyciąga 
kobiety świadomie budujące sieć kontaktów oraz rozwijające 
osobistą markę.

ewa czertak, prezes akademia marki 
z klasą zaprosiła swoje adeptki, 
właścicielki firm z pomorza, krakowa, 
katowic, warszawy na spotkanie 
integracyjne do Gdańska. Spotkanie 
odbyło się w instytucie Babiana, 
należącym do adeptki i mentorki 
agnieszki kośnik – zając.
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Nowy designerski obiekt Focus Premium w Sopocie, oferuje go-
ściom 70 stylowych pokoi, restaurację, salę konferencyjną, pokój 
zabaw dla dzieci oraz saunę i salę fitness. Wnętrza hotelu łączą 
nowoczesny design z ponadczasową funkcjonalnością.
Hotel mieści się w ścisłym centrum miasta przy ulicy 1 Maja 7 
w Sopocie. Zlokalizowany w najbardziej reprezentacyjnej części 
miasta, jest dogodną bazą wypadową zarówno do plażowania, 
nocnej zabawy czy też do zwiedzania Sopotu, jak i całego 
Trójmiasta.
 
• 200 m od słynnej ul. Bohaterów Monte Cassino 
• 1 km od Molo w Sopocie i plaży 
• 450 m od Dworca PKP

Focus Hotel Premium Sopot oferuje 70 stylowych pokoi w no-
woczesnym stylu skandynawskim. Goście mają do dyspozycji 
restaurację serwującą dania kuchni międzynarodowej w nowo-
czesnym wydaniu oraz saunę i salę fitness.
Focus Premium w Sopocie wyróżnia charakterystyczna pofalo-

FOCUS 
PREMIUM 
w SOPOCIE 

polska sieć Focus 
Hotels należąca do 
Grupy kapitałowej 
immoBiLe S.a., 
wraz z początkiem 
kwietnia 2018 roku 
otworzyła swój trzeci 
hotel w trójmieście. 

wana elewacja budynku nawiązująca do nadmorskiej lokalizacji. 
Wnętrze obiektu zostało zaprojektowane w sposób nowoczesny 
łącząc modernistyczny beton z naturalnym drewnem. Sercem 
hotelu jest stylowy i harmonijny lobby bar nad którym dominuje 
designerski mural w stylu street art. 
Hotelowy parking na 56 miejsc postojowych został przygotowa-
ny z wykorzystaniem automatycznego systemu parkingowego 
MODULO, będącego autorskim rozwiązaniem MAKRUM Projekt 
Management, spółki również należącej do GK IMMOBILE. Inno-
wacyjne rozwiązanie pozwala powielić liczbę miejsc parkingo-
wych na dostępnym terenie, nie ingerując w jego architekturę. 
- Pierwszy raz w historii naszej działalności, postawiliśmy na tak 
unikalny i charakterystyczny wystrój i gustowne połączenie no-
woczesnego wzornictwa z funkcjonalnością. Finalnym efektem 
tych działań było powstanie pierwszego hotelu Focus w stylu 
butikowym, który fantastycznie wpisuje się w architekturę So-
potu. Inwestycję uważam za duży sukces naszej sieci i jestem 
przekonany, że obiekt spotka się z pozytywnymi opiniami - mówi 
Łukasz Płoszyński, Wiceprezes Zarządu sieci Focus Hotels.
Focus Hotel Premium Sopot oferuje także kameralną salę konfe-
rencyjną  o powierzchni 40 m2. Nowoczesny sprzęt audiowizual-
ny, ergonomiczne wyposażenie oraz szeroka oferta tzw. przerw 
kawowych oraz menu lunchowego, to kolejne wyróżniki nowego 
obiektu na mapie Trójmiasta.
Podobnie jak inne hotele sieci Focus, nowy obiekt będzie ofe-
rował szybki bezpłatny Internet Wi-Fi w całym budynku oraz 
darmowy dostęp do siłowni. Każdy pokój zostanie wyposażony 
w duże i wygodne łóżko, przestronną łazienkę, telewizor, biurko 
do pracy oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Ponadto, go-
ście otrzymywać będą kawę i kanapkę na wynos gratis, tak jak 
ma to miejsce we wszystkich obiektach sieci.
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runmageddon 
konieC świaTa 
nudnyCh biegów

O NAJBARDZiEJ EKSTREMALNyM CyKLU BiEGóW PRZESZKODOWyCH 
W EUROPiE ORAZ W POLSCE Z PiOTREM NALEżyTyM, DyREKTOREM 

MARKETiNGU RUNMAGEDDONU ROZMAWiA RAFAł KORBUT.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Runmageddon to lider rynku ekstre-
malnych biegów przeszkodowych 
w Polsce. Nie zawsze jednak było to 
pasmo wygranych. Impreza początko-
wo przynosiła straty. Skąd pomysł na 
te biegi i jak wyglądała droga do suk-
cesu marki jaką jest Runmageddon?

Jak w przypadku większości nowych 
projektów biznesowych, początki 
nie należały do łatwych.  Za stwo-
rzeniem Runmageddonu stoi jego 
założyciel i obecny prezes - Jaro Bie-
niecki. Przez kilka lat, razem ze swo-
im bratem Mirkiem tworzył kultowy 
dziś „Bieg Rzeźnika”. Obserwując, 
jak szybko zdobywa on popularność 
oraz jak rozwijają się biegi górskie 
i ultra, zdał sobie sprawę, że ludziom 
nie wystarcza już tylko bieganie po 
ulicy. Potrzebują czegoś więcej. To 
zainspirowało go zresztą do stworze-
nia pierwszego hasła promocyjnego 
„Runmageddon – koniec świata nud-
nych biegów”. Co ciekawe biegi prze-
szkodowe zdobywały coraz większe 
grono zwolenników poza granicami 
Polski. A w naszym kraju nikt wcze-
śniej ich nie organizował. 

W pierwszym Runmageddonie wy-
startowało niespełna 800 osób, im-
preza przyniosła około 100 tysięcy 
złotych straty. To był jednak moment 
przełomowy. Jak wielokrotnie wspo-
mina prezes, gdy pierwsi uczestnicy 
przebrnęli, jak burza przez prze-
szkody, poczuł w 100%, że to strzał 
w dziesiątkę. Pierwszy rok to 3 300 
osób na starcie, drugi już 17,5 tysią-
ca. Przed rokiem, po czterech latach 
funkcjonowania, do mety dotarło już 
blisko 60 tys. osób. Do tego docho-
dzi ponad 10 tys. dzieci, które poko-
nały specjalną formułę Runmaged-
don Kids. W 2018 spodziewamy się, 
że na startach zamelduje się ponad 
70 tys. dorosłych uczestników i przy-
najmniej 10 tys. dzieci. Skala wzrostu 
jest więc olbrzymia, przypominająca 
tę z biznesu internetowego. To ewe-
nement na skalę światową.   
Runmageddon pojawił się na rynku 
jako zupełnie nowy produkt. Wyróż-
nia go dbałość o szczegóły, w tym 
ogromny nacisk na bezpieczeństwo, 
ciągły rozwój i mądrze zbudowa-
na strategia marketingowa. Bardzo 

wyraźnie widzimy, porównując tyl-
ko parametry organizacyjne even-
tów, jak duży progres wykonujemy 
z każdą imprezą i nad czym należy 
pracować.
Jeśli chodzi o markę, Runmageddon 
to brand wyrazisty, budzący emocje, 
niezależny, prowadzący specyficzną 
komunikację z rynkiem. Przełamuje 
schematy. Sama nazwa to mistrzo-
stwo świata. Przywiązujemy dużą 
uwagę do wszystkich wymienionych 
wyżej elementów rozwoju. Podsumo-
wując - na końcowy sukces wpłynęło 
wiele czynników, które są efektem 
pracy dużej grupy osób. 

Wasze hasło promocyjne to „Będzie 
piekło”. Czemu ludzie decydują się na 
start w tak ekstremalnych biegach?

Haseł, które wykorzystywaliśmy 
w komunikacji było więcej – m.in. 
„siła i charakter”, czy „koniec świata 
nudnych biegów”. Tych powodów jest 
kilka. Po pierwsze – startujący chcą 
spróbować czegoś nowego. Szukają 
nowych bodźców, chcą zetknąć się 
z czymś, czego nie sposób spotkać 
na co dzień. 
Żyjemy w sterylnych warunkach. 
Czyste mieszkania, biurowce, siłow-
nie, galerie handlowe. A przecież 
nasze korzenie sięgają gdzie indziej. 
Chyba każdy pamięta, jak wielką 
radość sprawiało mu tarzanie się 
w błocie w dzieciństwie. 
Ważne są też nowe wyzwania. Więk-
szość osób codziennie ma do czy-
nienia z różnymi aktywnościami fi-
zycznymi przynajmniej na poziomie 
rekreacyjnym. Jeżdżą na rowerze, 
pływają, biegają, grają w piłkę. Można 
pokonać określony dystans, następ-
nie stopniowo go wydłużać. Tylko 
to cały czas to samo. W Runmaged-
donie za każdym razem trafia się na 
inną trasę, różne układy przeszkód, 
do pokonania jest kilka formuł, a do 
zdobycia medale, bandany i statuet-
ki. Startujemy nad morzem, jeziorami, 
na hałdach węgla na Śląsku, w gó-
rach lub wtapiamy się w przestrzeń 
miejską. 
Niezwykle ważna jest atmosfera 
panująca na Runmageddonie. Wie-
le przeszkód jest skonstruowanych 
tak, że nie sposób ich pokonać bez 

pomocy innych uczestników. Na-
szym założeniem jest, by ludzie 
wspierali i pomagali sobie na tra-
sie. Trudno znaleźć inne tego typu 
przedsięwzięcie. Jest więc jak 
w codziennym życiu – trafiasz na 
przeszkodę, wydaje się nierealna  
do pokonania, ale wkładasz wysi-
łek, otrzymujesz pomoc od innych 
i w efekcie dajesz radę. Satysfakcja 
jest ogromna. 
W Runmageddonie wiele osób zaczy-
na od 3 km i 15+ przeszkód (formuła 
Intro), bo nie są pewni, czy podołają. 
Gdy jednak docierają do mety, mają 
ochotę zmierzyć się z kolejną, bar-
dziej wymagającą trasą. Takie po-
dejście przekłada się później na całe 
życie. Daje niesamowitego „kopa” 
w codziennym funkcjonowaniu. War-
to też podkreślić, że dotychczas aż 
95% debiutantów ponownie pojawia-
ło się na trasie. 

Runmageddon to prężnie działająca 
i dynamicznie rozwijająca się machi-
na biznesowa. Jak wygląda przygoto-
wanie biegów, począwszy od wyboru 
lokalizacji, na działaniach logistycz-
no-organizacyjnych kończąc? 

Jest to długotrwały i żmudny proces. 
Przygotowania do każdego wydarze-
nia rozpoczynamy nawet rok wcze-
śniej. Na początku, przygotowywany 
jest wstępny roczny plan eventów 
i kalendarz. Do niego dostosowuje-
my zapotrzebowanie na poszcze-
gólne grupy produktów, poczynając 
od liczby koszulek dla zawodników, 
medali, statuetek, po wyżywienie 
dla ekipy kończąc. Na tej podstawie 
wdrażana jest całorocznych pro-
cedura zamówień. Równocześnie 
prowadzimy rozmowy z zaintere-
sowanymi współpracą przedstawi-
cielami samorządów oraz typujemy 
atrakcyjne krajobrazowo, logistycz-
nie i mające odpowiedni potencjał 
frekwencyjny, lokalizacje. Następnie 
dział eventowy sprawdza możliwość 
realizacji eventu w danej przestrzeni 
oraz analizujemy potencjalne przy-
chody i koszty. 
W momencie, gdy potwierdzimy 
możliwości realizacji wydarzenia 
oraz konkretnych formuł w danej 
lokalizacji (Runmageddon to trasy 
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od 3 do 42 km), przygotowujemy szczegółową koncepcję 
komunikacji. Planując ją, prócz działań typowo związanych 
z promocją eventu, uszczegóławiamy komunikację part-
nerów strategicznych danego wydarzenia. To nowatorski 
i interesujący punkt, gdyż umożliwia sponsorom oraz sa-
morządom określić dodatkowe elementy komunikacyjne, 
zbieżne z ich celami marketingowymi. Przykładowo – dla 
Tatra Mountain Resorts i Szczyrku podkreślaliśmy otwar-
cie nowego ośrodka narciarskiego. Przez jego tereny po-
prowadziliśmy też tras,y. W Tomaszowie Mazowieckim ele-
mentem komunikacji była nowo powstająca Arena Lodowa. 
Przy niej umiejscowione zostało miasteczko i strefa startu. 
Runmageddon może być organizowany w wielu zróżnico-
wanych przestrzeniach, pozwala to połączyć szersze cele 
partnerów z eventem, digitalem i mediami. 
Po przejściu powyższej ścieżki, rozpoczynamy komunika-
cję, uruchamiamy zapisy i przystępujemy do przygotowa-
nia wydarzenia. Zdarza się, że realizacja poszczególnych 
punktów jest modyfikowana. Czasami najpierw podejmu-
jemy decyzję o organizacji wydarzenia w danej lokalizacji, 
przygotowujemy wstępny plan komunikacji i uruchamiamy 
zapisy. A następnie wykonujemy kolejne kroki. 
Dalsze działania to nadal rozbudowany, trwający kilka mie-
sięcy proces. Przygotowanie eventu od tej fazy wymaga 
sprecyzowania przebiegu tras, uzyskania licznych pozwo-
leń, a komunikacyjnie staramy się reagować na postępują-
cą sytuację. W projekt jest od początku zaangażowanych 
kilkadziesiąt osób. W dni eventowe pracuje ich nawet 250.           

Macie wielu sponsorów, m. in. Renault, Oponeo,pl, Haier, 
Arctic, łomża, Red Bull, 4Move. W jaki sposób dobieracie 
swoich partnerów? Jak wspierają Wasze działania?

Chcemy pracować z markami, które w biznesie wyznają 
zbliżone wartości do naszych, którym przyświecają po-
dobne cele. Współpracujemy z partnerami, którzy wpisu-
ją się w naszą strategię. Którym siła i charakter, walka ze 
słabościami i chęć zmiany na lepsze, nie są obce. Duży 
nacisk kładziemy na kooperację z fundacjami pożytku pu-
blicznego. Jednym z głównych celów Runmageddonu jest 
wspieranie ludzi w pokonywaniu własnych słabości, więc 
ten obszar współpracy jest dla niezwykle ważny. Przekrój 
jest więc szeroki.   
Partnerzy wspierają nasze działania na kilku płaszczy-
znach. Dotyczy to również wsparcia produktowego, który 

rozszerza wartość świadczeń dla startujących. W pakietach 
startowych i na trasie uczestnicy otrzymują liczne produk-
ty partnerów – koszulkę, napoje bezalkoholowe czy piwo. 
Mają szansę również wygrać nagrody. Duży nacisk kładzie-
my na rozwój miasteczka i strefy Expo, w którym z jednej 
strony sponsorzy prowadzą swoje aktywacje i mają bezpo-
średni kontakt z klientami, z drugiej, rozwijana jest oferta 
rozrywkowa dla kibiców.   
Ważny jest również aspekt cross-promocji, gdzie z jednej 
strony  wykorzystujemy swoje atrybuty do promocji Run-
mageddonu, a z drugiej, realizujemy cele sponsorów. Oczy-
wiście kontrakty obejmują również część finansową.    

A jakie korzyści odnoszą sponsorzy? Jak można budować 
oraz wzmacniać wizerunek  podczas tych ekstremalnych 
zmagań sportowych?

Marka Runmageddon posiada niezwykle wszechstron-
ne atrybuty, bardzo atrakcyjne dla biznesu. To nie tyl-
ko ekstremalne biegi z przeszkodami. To filozofia bycia 
nieprzeciętnym, walka ze swoimi słabościami, ogromne 
emocje, które towarzyszą zarówno uczestnikom, jak i ki-
bicom. W wydarzeniach udział biorą ludzie zafascynowani 
sportem, żyjący aktywnie oraz tacy, którzy dopiero sta-
wiają pierwsze kroki w aktywnym trybie życia. Dużą grupę 
stanowią kibice, przyjaciele i osoby, które chcą zobaczyć 
niekonwencjonalny event w strefie kibica, a także dzieci 
w ramach specjalnej edycji Kids. Ważne jest dla nas wspól-
ne tworzenie wartości wśród uczestników wydarzeń i part-
nerów. Współpraca to dla nas nie tylko ekspozycja logo. 
To szereg działań, których celem końcowym powinien być 
wzrost przywiązania konsumentów do marki sponsorów 
i wzrost sprzedaży ich produktów. 
Z jednej strony połączenie z marką Runmageddonu pozwa-
la na realizacje celów wizerunkowych, zbliżenia się marki 
sponsora do konsumenta, co następnie przekłada się na 
późniejsze jego odczucia i podejmowane decyzje zakupo-
we. Z drugiej – realizujemy szereg projektów nastawionych 
typowo sprzedażowo. W naszej współpracy z biznesem 
najważniejsza jest realizacja poszczególnych celów spon-
sora, przy wykorzystaniu licznej społeczności Runmaged-
donu i naszych kanałów – blisko 200 tys. fanów na Facebo-
oku, 10 milionów odsłon strony internetowej w ciągu roku, 
generowanych przez milion unikalnych użytkowników, 110 
tys. bazy mailingowej czy 150 tys. osób pojawiających się 
na eventach.  

Marka Runmageddon posiada niezwykle 
wszechstronne atrybuty, bardzo atrakcyjne dla 
biznesu. To nie tylko ekstremalne biegi z przeszkodami. 
To filozofia bycia nieprzeciętnym, walka ze swoimi 
słabościami, ogromne emocje, które towarzyszą 
zarówno uczestnikom, jak i kibicom.
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Jakie są wasze najważniejsze formy promocji?
W naszych działaniach wykorzystujemy wiele form promo-
cji oraz szeroki wachlarz narzędzi. O wszystkich nie opo-
wiem, gdyż jest ich bardzo dużo. 
Dużą rolę odgrywa dla nas digital, w szczególności social 
media. Runmageddon to blisko 300 tysięczna, niezwykle 
zaangażowana społeczność. Staramy się więc uczestni-
czyć w jej życiu i doprowadzać do interakcji z naszą marką. 
Pokazujemy z bliska elementy eventów – krajobraz, trasy, 
przeszkody itp. Przedstawiamy historie ludzi, którzy prze-
łamują swoje bariery i zmagają się z przeszkodami na tra-
sach. Angażujemy w wybór projektów koszulek czy prze-
szkód. Z drugiej strony staramy się, by do tej społeczności 
dołączyły kolejne osoby. 
Dużą wagę przykładamy do zwiększenia efektywności kon-
wersji w ramach naszej strony internetowej i zwiększania 
interakcji z milionem unikalnych użytkowników. Niedawno 
uruchomiliśmy nową witrynę, obecnie wdrażamy zaawan-
sowane narzędzia do zwiększenia personalizacji komunika-
cji z klientami. Naszym celem jest zachęcenie dotychcza-
sowych uczestników do kolejnych startów i skorzystania 
z oferty sponsorów oraz produktów z nami powiązanych. 
Tych nowych chcemy przekonać, że warto ruszyć na trasę 
po raz pierwszy. 
Równolegle rozwijamy dział Public Relations, którego za-
daniem jest zwiększenie naszej medialności. Bardzo blisko 
współpracujemy z samorządami i naszymi sponsorami. 
Wykorzystujemy więc synergię działań, a także zwiększa-
my efektywność. 
Całość wspieramy działaniami reklamowymi – głównie 
w internecie, ale sięgamy też po rozwiązania bardziej tra-
dycyjne. Angażujemy się w szereg dodatkowych eventów 

–  w każdym z ponad stu otwartych 
i morderczych treningów rocznie, które 
są elementem przygotowującym do star-
tu w Runmageddonie, udział bierze na-
wet 300 osób. Współpracujemy też z 75 
klubami fitness w całym kraju. Naszych 
aktywności jest dużo więcej.

Runmageddon ma własną linię ubrań, 
a przecież odzież to nic innego jak je-
den z nośników reklamy. Jaką rolę od-
grywa autorska kolekcja? Czy zawod-
nicy startują w Waszych strojach?
Mamy nie tylko własną linię ubrań, stwo-
rzoną z marką Pit Bull West Coast, ale 
również szereg innych produktów. Warto 
wymienić m.in. dedykowane buty Salo-
mon Speedcross 4 Runmageddon czy 
samochód Renault Kadjar seria limitowa-
na Runmageddon, która na jesieni trafiła 
do sprzedaży. To dla nas niezwykle istot-
ne, by marka funkcjonowała w świado-
mości klientów w szerszym aspekcie niż 
tylko w dniu eventowym. Każdy uczest-

nik otrzymuje w pakiecie startowym koszulkę techniczną, 
a na mecie bandanę. W sprzedaży jest szeroki asortyment 
odzieży – od tej typowo treningowej, po codzienną. Dla nas 
jest to zarówno nośnik reklamy, jak i jeden z elementów 
przychodowych. Skala sprzedaży robi wrażenie i cały czas 
dynamicznie rośnie. Co ciekawe – większość kibiców klu-
bów piłkarskiej Ekstraklasy może tylko pomarzyć o takim 
stacjonarnym sklepie z produktami klubowymi, jaki funk-
cjonuje przy okazji Runmageddonów w wersji mobilnej. 
Naprawdę robi wrażenie.      

Czy planujecie organizacją biegów poza granicami Polski?
Ekspansja Runmageddonu za granicę była planowana od 
samego początku powstania. W marcu zorganizowaliśmy 
pierwsze takie wydarzenie – w Maroku odbył się Runma-
geddon Sahara. Nasza wizja obejmuje obecność Runma-
geddonu na kilku kontynentach. Sukcesywnie będziemy 
informować o nowych projektach.  
1. Gdzie widzicie swoją markę za pięć lat? 

Mamy kilka celów, które chcemy zrealizować w najbliż-
szych latach. Przede wszystkim, osiągnięcie skali około 
200 tysięcy osób startujących w ciągu roku w naszych im-
prezach. Po drugie – dalsza ekspansja za granicę. Szcze-
gółów nie mogę zdradzić, ale plany są ambitne. Przede 
wszystkim wierzymy, że co raz więcej osób będzie poka-
zywało „siłę i charakter” udowadniając sobie i otoczeniu, 
że można. Nie tylko dbając o swój organizm, ale potwier-
dzając, że jedność i współpraca to klucz do sukcesu. Bo 
Runmageddon integruje o wiele bardziej, niż kolejna „po-
siadówka” przy grillu.
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walerij Pryżkow, 
właściciel WP CAPITAL
 
Ekspert w sprawach inwestycji kapitałów 
w kraju i poza granicą, a także prezes firmy 
transportowo- logistycznej IPS. 
Posiada duże doświadczenie w stosunkach 
międzynarodowych. 
Jest koneserem i mecenasem sztuki. 

Inwestowanie w zakup jachtu, a następnie jego wydzierżawie-
nie, przekracza inwestycje w hotelarstwo lub nieruchomości 
pod względem rentowności. Funkcjonuje to w następujący 
sposób: prywatny armator kupuje jacht i odpłatnie przekazuje 
go firmie czarterowej - na 5 lat. Ta przez ten okres wynajmuje 
jednostkę swoim klientom, przekazując właścicielowi każ-
dego roku gwarantowaną wypłatę. Dodatkowo jacht można 
korzystnie sprzedać nawet po kilka latach używania. W tym 
przypadku nawet przy średnich wskaźnikach czarterowania 
jachtów, dochody będą wynosić około 8-12 proc. rocznie. Już 
po pierwszym sezonie czarteru, zwrócą się nam wszystkie nie-
zbędne koszty ubezpieczenia i utrzymania jachtu. Aby firma 
czarterowa mogła zagwarantować zysk, trzeba dysponować 
modelem odpowiednio wyposażonym, ze stosowną liczbą ka-
bin, toalet, łatwym w obsłudze. Po pięciu latach taki jacht nie 
może stracić zbyt wiele na wartości i musi być atrakcyjny na 
rynku secondhandowym.
Inwestując w czarter jachtu, inwestor zabezpiecza stabilne 
przepływy środków. Po pierwsze, pomimo trwania sezonu 
jachtowego od 5 do 6 miesięcy w roku (na południu Euro-
py), rezerwacja jachtu odbywa się przez cały rok. Po drugie, 
zgodnie z zasadami dotyczącymi czarteru, 50 proc. kwoty 
wpłacane jest sześć miesięcy przed rejsem, a pozostała kwota 
– miesiąc przed realizacją usługi.
Oprócz powyższych zalet kluczem do sukcesu i rentowno-
ści takiego biznesu będzie odpowiednie podejście nie tylko 
do wyboru jachtu, ale i jego lokalizacji. Dla małych jachtów 
średniego poziomu nadaje się Bałtyk, Szlak Wielkich Jezior 
Mazurskich, a nawet inne jeziora i rzeki Polski.
Osobiście polecam południe Europy, tj. wybrzeże Francji, 
Włoch, Hiszpanii i Monako. Warto również zwrócić uwagę 
na tanie wybrzeża Chorwacji i Grecji. Oczywiście, wyjątkowo 
korzystne jest czarterowanie nad wybrzeżem Stanów Zjedno-
czonych i wysp Karaibskich, gdzie sezon trwa przez cały rok. 
W tym przypadku będzie jednak więcej trudności w osobi-
stym korzystaniu z jachtu.
Żeglowanie to nie tylko hobby lub pasja. Jacht podkreśla 
status właściciela. Można na nim zorganizować imprezę lub 
przeprowadzić negocjacje biznesowe.

Dochodowa 
inwestycja 
w jacht

Zakup jachtu we współczesnym społeczeństwie 
jest uważany za wyraźny znak zamożności 
jego właściciela, ale nie trzeba być na liście 
Forbesa, żeby kupić jacht. Po pierwsze, istnieją 
jachty o różnych poziomach i wartościach. Po 
drugie, zakup jachtu tylko na własny użytek 
nie jest ekonomicznie opłacalny. Większość 
właścicieli woli oddawać go w dzierżawę.
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We współczesnym świecie coraz 
większa część ludzi nie radzi sobie 
z natłokiem obowiązków, co często 
przyczynia się do wzrostu wagi, po-
gorszenia się zdrowia i życia w ciągłym 
stresie. Życie w ciągłym stresie, kiep-
skie odżywianie, brak ruchu- może 
doprowadzić do zaburzeń zdrowia 
fizycznego i psychicznego. Mówimy tu 
na początek o nadciśnieniu, kiepskich 
wynikach krwi. Nadmierne obciążenie 
pracą natomiast może spowodować 
u nas wypalenie zawodowe. 
Jak znaleźć równowagę pomiędzy 
obowiązkami zawodowymi i rodziną 
oraz pogodzić to wszystko z czasem 
dla siebie. 
Wiosna to dobry czas żeby zacząć. Na 
wiosnę budzi się do życia przyroda to 
i nam może się zachcieć pożyć trochę 
bardziej. To idealny czas żeby zacząć 

wprowadzać zmiany. Obserwując 
aktywność w tym okresie widać, że 
wiosna służy budzeniu się do życia. Ty 
również możesz zrobić coś dla siebie. 
Ruch, dobra dieta, odpowiednia ilość 
snu jest wstanie zastąpić każde lekar-
stwo. Takie podejście do życia poprawi 
samopoczucie, podniesie poziom 
energii i efektywność, co wpłynie na 
większą odporność na stres.
Jeżeli pomyślisz  teraz „ nie mam czasu 
na treningi” to w tym momencie po-
wiem, że już wiele razy to słyszałem. 
Powiem więcej wiem, że w momencie 
podjęcia decyzji -  „zrobię to! ”, czas się 
zawsze znalazł. 
Pamiętaj to Twoje życie, Twoje zdrowie 
i Twoje dobre samopoczucie. 
Życzę Tobie żebyś i Ty znalazł swoją 
motywację na wiosnę i utrzymał ją na 
długie lata.

MotyWacja 
Na wiosNę
Dzisiejszy felieton chciałem poświęcić tematowi bardzo powszech-
nemu z którym, jako trener personalny dość często się spotykam. 

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. 

Przed nami wiosna, która zachęca do większego luzu 
i swobody w stroju. Dobrą odskocznią od marynarki 
w pewnych okolicznościach może być rozpinany 
sweter – kardigan. Jest on dość specyficzną formą 
swetra i można go nosić w zastępstwie marynarki, ale 
tylko i wyłącznie na okazje nieoficjalne i nieformalne, 
np. podczas spotkań rodzinnych lub firmowych spo-
tkań integracyjnych. Kiedy marynarka nie jest  obo-
wiązkowa, kardigan „załatwi” sprawę i zagwarantuje 
bardziej miękki, a zarazem elegancki wizerunek oraz 
niezaprzeczalną wygodę. Jednak trzeba pamiętać, że 
bardzo ważna jest jego jakość. Musi prezentować się 
naprawdę nienagannie, szczególnie kiedy ma zastą-
pić marynarkę. W takiej wersji zakłada się do niego 
koszulę z krawatem (trochę przebrzmiała, choć wciąż 
stosowana forma) lub z cienkim, związanym w węzeł 
fularem, najlepiej jedwabnym, ukrytym pod rozpię-
tym guziczkiem koszuli. 
Podobną rolę spełnia dobrej jakości (np. z kaszmiru) 
bezrękawnik, który stanowi całkiem ciekawy element 

stylizacji. Można go nosić do samej tylko koszuli 
(z krawatem lub fularem albo bez nich), ale również 
jako uzupełnienie stroju pod marynarką lub kurtką 
jako antidotum na wiosenne chłody. Taki zestaw jest 
doskonały zarówno w wydaniu casualowym, jak i ele-
ganckim, noszonym z wełnianą marynarką.

Luźniejszą i bardzo lubianą przez mężczyzn formą 
stylu casualowego jest bluza.
To stosunkowo nowy element stroju męskiego, bo 
znany i stosowany zaledwie od kilkudziesięciu lat, 
zapożyczony od subkultury hip-hopowców. Z tego 
powodu bluza nie wszędzie była od razu akceptowa-
na. Przypisywano jej też „ciemne strony”, ponieważ 
lubili ją nosić drobni przestępcy i złodzieje – zakłada-
jąc kaptur zapewniali sobie anonimowość. Jednak jak 
wszędzie, tak i tu, nastąpiła przemiana w jej postrze-
ganiu i ostatecznie kontrowersyjna bluza z uwagi na 
swoją przydatność, wygodę i funkcjonalność zrobiła 
zawrotną karierę. 

GRAżyNA PATuRALSKA

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

casual wiosenny 
vs marynarka
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W kwietniu w gdyńskiej restauracji Lolo Thai Jolo, miał 
miejsce prawdziwie Tajski Sylwester. Przywitany został 
2561 tajski rok. Przybyli Gości, mieli okazję nie tylko 
spróbować wyjątkowej, aromatycznej kuchni, ale rów-
nież zobaczyć sztukę carvingu na żywo czy obejrzeć 
pokaz barmański w wykonaniu Kamila Żaka i Kevina 
Cajdlera. Imprezę poprowadziła Paulina Marwińska - 
właścicielka agencji Maarwin oraz Natalia Zachalska. 
Ucztę muzyczną zagwarantował Dj Fresh oraz Dj Elvis.

Tajski sylwester

ZDJĘCIA: Olga Kharina



   73

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

Działalność Trefla w popularyzacji koszykówki to 
szkolenie w klubie, które poprzez zespół UKS-u Sió-
demki Trefl Sopot zaczyna się już w kategorii U10 
(ale na treningi uczęszczają nawet dzieci 6-letnie). 
Jeszcze młodsi adepci pojawiają się na zajęciach 
„Wielkiego Małego Mistrza”, organizowanych przez 
kapitana sopocian, Marcina Stefańskiego. Trefl, wraz 
ze Stowarzyszeniem Trefl Pomorze, organizuje także 
specjalne akcje, mające na celu pokazanie uczniom, że 
koszykówka, nawet jako sport amatorski, jest świet-
nym sposobem na spędzanie wolnego czasu.  Do dzie-
ci spoza Trójmiasta skierowany jest program „Szkolny 
Basket”, w którym trenerzy wraz zawodnikami odwie-
dzają pomorskie gminy, by w szkołach przeprowadzać 
zajęcia dla dziesiątek uczniów.
Uczniowie klas czwartych z Trójmiasta mogą z kolei 

przyjeżdżać na zaproszenie Trefla, Stowarzyszenia 
Trefl Pomorze i ERGO ARENY właśnie do hali na gra-
nicy Sopotu oraz Gdańska. Tam odbywa się „Moja 
Pierwsza Lekcja Koszykówki”, czyli zwiedzanie jed-
nego z najnowocześniejszych obiektów sportowych 
w kraju, połączone z treningiem pod okiem trenerów, 
a także zawodników z pierwszej drużyny Trefla.
Takie podejście do szkolenia i wychowywania kolej-
nych pokoleń sprawia, że Trefl nie tylko przyczynia się 
do propagowania basketu w Trójmieście, ale też regu-
larnie dostarcza zawodników grających na poziomie 
polskiej ekstraklasy. To w młodzieżowych zespołach 
sopockiego klubu występowali Filip Dylewicz, Adam 
Waczyński, Michał Michalak czy Przemysław Zamoj-
ski. Każdy z nich rozwijał się w Treflu, a później grał 
lub do dziś gra w reprezentacji Polski.

Tak trenuje i uczy 
Trefl Sopot!
Sport to nie tylko wielkie imprezy, w których uczestniczą 
tysiące widzów. to też praca u podstaw, szkolenie przyszłych 
pokoleń sportowców, a przede wszystkim dbałość o to, żeby 
aktywność fizyczna stawała się dla dzieci sprawą naturalną. 
Jednym ze najchętniej uprawianych sportów w naszym kraju 
jest koszykówka, a trefl Sopot w każdym roku zaraża pasją do 
basketu setki, a nawet tysiące uczniów z trójmiasta i okolic.
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Jesteśmy nieco rozpieszczeni plażami 
Bałtyku, białym, miałkim piaskiem i ta-
kie oczekiwania mamy wobec wakacyj-
nych plaż, a z tym bywa różnie. Dokąd 
zatem na plażę?
Na pewno Portugalia, południowe 
wybrzeże Algarve - to mój absolutny 
faworyt. Plaża w Lagos, klifowy brzeg 
z piaskowca i beżowo- pomarańczowy 
piasek, odcinający się od granatowych 
wód Atlantyku. Drugie miejsce na po-
dium zajmuje Sardynia. Włoska wyspa 
o francuskim szlifie. Niezbyt hałaśli-
wa, rozkapryszona i wyjątkowo piękna. 
Plaże to jest produkt narodowy brutto. 
Wielkie bogactwo, które przyciąga ty-
siące turystów każdego lata. Cala Ma-
riolu to urocza maleńka śnieżnobiała 
zatoczka pod ogromną kredową ścianą. 
Cała Gonone to niezliczone tunele i gro-
ty morskie. Ostatnie medalowe miejsce 
zajmuje w moim rankingu oczywiście 
Zatoka Wraku, czyli Navagio Beach na 
Zakynthos. Grecka wyspa to prawdziwa 
perła Morza Jońskiego. Kolejnym celem 
moich plażowych eskapad stała się ka-
naryjska Fuerteventura ze swoim kara-

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

to, co 
najpiękniejsze

Nawet jeśli lubimy zabytki, miasta, architekturę i biegamy jak 
szaleni krętymi uliczkami od katedry do katedry, to gdzieś w głębi 
marzymy o morskich falach, ciepłym piasku i słońcu.

ibskim krajobrazem. Wyspa wydma to 
niezliczone długie, szerokie plaże i do-
skonałe warunki do surfingu. Na sąsied-
niej - Lanzarote osobliwością są czarne 
plaże, z drobnym piaskiem o strukturze 
ziaren maku. W pobliżu Parku Narodo-
wego Timanafaya można na takiej plaży 
nabrać czekoladowej opalenizny.
Hiszpańska Majorka to miejsce, o któ-
rej nie można zapomnieć, tworząc pla-
żowe Top 10, bo to prawdziwa skarbni-
ca. Playa Formnetor, u stóp skalistego 
przylądka tworzy niezwykły pas białego 
piasku, na który cień rzucają rozłożyste 
sosny piniowe.
Sa Colobra to wąwóz, którego ujściem 
jest fenomenalna plaża wciśnięta po-
między skalne ściany. Sam dojazd do-
starcza niezapomnianych wrażeń, bo 
wiedzie serpentyną śmierci, która jest 
na tyle ekscytująca, co niebezpieczna.
Niezwykłe plaże kontynentalnej Hisz-
panii, czyli Tossa de Mar na Wybrzeżu 
Costa Brava uwodzi wzgórzem zwień-
czonym średniowiecznym zameczkiem. 
Specjalną kategorią są plaże miejskie. 
Playa Malvarrosa w Walencji, w Bar-
celonie, Alicante i Maladze to świetne 
miejsca dla miejscowych i wakacyjnych 
biegaczy.
Pisząc o plażach, nie możemy pomi-
nąć Maroka i Agadiru z najszerszą, 
jaką widziałem w życiu. Niestety nie-
zwykła Legzira, z łukiem z piaskowca 
runęła i pozostawiła po sobie jedynie 
wspomnienie. Nie sposób wspomnieć 
o wszystkich miejscach, dlatego zapra-
szam na nasz fanpage „Podróże i My” 
oraz do naszych biur, gdzie o pla-
żach dalekich i bliskich wiemy prawie 
wszystko.

Witold Gulcz    |    salony firMowe itaka    |   ch rental park - Gdańsk -szadółki    |    ch auchan - ruMia   |  ch auchan - Gdańsk   |   ch plaza – poznań
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www.toyota-aygo.pl

WyjątkoWa 
toyota aygo 
zamóWiona

Niezwykłe Aygo z rozsuwanym dachem zostało 
zamówione w salonie Toyota Walder w Rumi.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Pani Adriana, bohaterka programu „Zakup kontrolowany” 
emitowanego przez stację TVN Turbo, długo zastanawiała 
się nad wyborem odpowiedniego samochodu. Ostatecz-
nie zdecydowała się na zakup Toyoty Aygo z rozsuwanym 
dachem. Z prośbą o pomoc w zakupie wymarzonego 
samochodu, mieszkanka Warszawy zwróciła się do auto-
ryzowanych stacji Toyoty w całej Polsce. Realizację tematu 
powierzyła pracownikom salonu Toyota Walder w Rumi.
- Pracownicy salonu Toyoty w Rumi rzeczowo podeszli do 
mojego zapytania. ich zaangażowanie w realizację niety-
powego zamówienia sprawiło, że mimo sporej odległości 
zdecydowałam się zamówić samochód właśnie w tym sa-
lonie – twierdzi pani Adriana.
- Obsługa tego nietypowego zlecenia stanowiła dla nas  
nie tylko ogromne wyzwanie ale też dostarczyła niesamo-
witej radości – opowiada Dorota Jasińska, kierownik sa-
lonu Toyota Walder w Rumi – Wyprodukowane w czeskiej 
fabryce niebieskie Aygo mocno wyróżnia się na polskich 
drogach. O jego wyjątkowości stanowi nie tylko rozsuwa-
ny dach, ale też inne elementy, które dobrano w sposób, 
który podkreśla indywidualność samochodu. Posiada on 
między innymi specjalne czarne felgi z kapslem w kolorze 
nadwozia. Został dopracowany w najdrobniejszych szcze-
gółach, takich jak choćby niebieskie obszycia dywanika.
Poza ciekawymi możliwościami stylistycznymi, zachwyca 
bogatą wersją wyposażenia. Posiada między innymi auto-
matyczną klimatyzację, kamerę cofania.
- Na uwagę zasługuje też fakt, że  produkcja pod indywi-
dualne zamówienie, transport i wydanie samochodu trwa-
ło zaledwie dwa miesiące – podkreśla Dorota Jasińska.
Niezwykły samochód będzie można zobaczyć w jednym 
z kwietniowych odcinków programu „Zakup kontrolowa-
ny” w stacji telewizyjnej TVN Turbo.
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Geneva Motor Show to jedna z największych 
i najważniejszych na świecie imprez, podczas 
której producenci aut prezentują swoje najnow-
sze dzieła, auta koncepcyjne i najnowsze roz-
wiązania technologiczne. Co roku na targi z ca-
łego świata przyjeżdżają miłośnicy motoryzacji, 
zaś producenci mają szansę na podpatrzenie, 
jakie ciekawostki zaprezentują ich konkurenci. 
Co zatem mogliśmy zobaczyć w tym roku na tar-

gach Geneva Motor Show? Nie sposób opisać 
wszystkiego – w imprezie uczestniczyły bowiem 
dziesiątki wystawców, zaprezentowano setki 
modeli i tysiące ciekawostek. Warto jednak 
zwrócić uwagę na wersje studyjne (koncepcyj-
ne), które wprawdzie bardzo rzadko trafiają do 
seryjnej produkcji, ale dają wyobrażenie, w ja-
kim kierunku rozwija się branża motoryzacyjna. 

Branża motoryzacyjna wciąż się rozwija 
i wciąż nie przestaje zaskakiwać. Swoje 
najnowsze pomysły producenci najczęściej 
prezentują na targach motoryzacyjnych. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

koncepty, 
czyli przyszłość 
motoryzacji



 80    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

 80    

BmW m8
gran 
coupe
Groźne i agre-

sywne – tak 
w skrócie można 

opisać nowy model 
BMW. Auto wzbu-

dziło swoim wyglądem 
spore zainteresowanie zwie-

dzających. Trzeba jednak podkre-
ślić, że jest to wersja studyjna, nie 
wiadomo więc, co z tej wersji trafi 
do seryjnej produkcji nowej M8-ki. 
Produkcja zwykłej wersji M8 ma 
się rozpocząć jeszcze w tym roku, 
natomiast 4-drzwiowa wersja 
tego coupe, zaprezentowanego 
w Genewie, ma być dostępna naj-
wcześniej w przyszłym roku. 

lexus lF-1 limitless
Futurystyczny design, ogromny grill, 
wygięte linie reflektorów – koło tego sa-
mochodu nie da się przejść obojętnie. 
Koncepcyjny Lexus LF-1 Limitless wygląda 
bardziej jak dzieło artysty, a nie samo-
chód. Czy trafi do produkcji? Nie wiado-
mo. Na razie Lexus nie zdradza swoich 

planów, nie podano na-
wet konkretnie, jaki 

silnik miałby się 
znajdować pod 

maską tego nie-
zwykłego auta. 

renault ez-go
Czy to jeszcze samochód? 
A może pojazd z przyszłości? 
Renault zaprezentowało w Ge-
newie coś, co wygląda jak po-
jazd wyjęty wprost z filmu scien-

ce-fiction lub z komiksu. Projekt 
jest wyjątkowy, gdyż nie ma w nim 

zaplanowanego miejsca dla... kie-
rowcy! Dlaczego? Ponieważ auto kie-

rowcy po prostu nie potrzebuje. Wewnątrz 
znajdują się ławeczki, podobne do tych, jakie 
znamy z autobusów. Czy zatem tak w przyszłości 
będą wyglądały taksówki?

Hyundai 
le Fil rouge
Wystarczy jedno spojrzenie i już 
wiemy, że wsiadając za kierow-
nicę tego auta poczujemy adre-
nalinę i sportowe emocje. Niski, 
szeroki, opływowy i potężny. Do 
tego z minimalistycznym, nowo-
czesnym wnętrzem. Koreańczycy 
pokazali, jak powinien prezen-
tować się sportowy samochód. 
Wprawdzie ten model 
nie trafi do produk-
cji, ale można się 
spodziewać, 
że wyznaczy 
trend sty-
listyczny 
seryjnych 
modeli 
Hyundaia. 

porscHe mission 
e cross turismo
Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że samochody 
elektryczne to przyszłość motoryzacji? Porsche 
kolejny raz te wątpliwości rozwie-
wa. Zaprezentowany Mission 
E Cross Turismo jest napę-
dzany dwoma silnikami 
elektrycznymi. Ale czy są 
wystarczająco mocne? 
W końcu Porsche to 
marka, która gwaran-
tuję dynamiczną i spor-
tową jazdę. Odpowiedź 
jest prosta – są. Silniki 
mają moc 600 KM. 
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nissan 
imx
Na napęd elek-
tryczny posta-
wił także Nissan 
w zaprezentowanym 
modelu IMx. Samochód 
zwraca na siebie uwagę oryginalnym wy-
glądem. Na uwagę zasługuje natomiast to, 
co producent włożył pod maskę: znalazły 
się da silniki elektryczne o łącznej mocy 
430 KM. Jeśli auto weszłoby do seryjnej 
produkcji, z pewnością nie zabraknie chęt-
nych, aby poruszać się po drogach pojaz-
dem szybkim, dynamicznym, a jednocze-
śnie ekologicznym. 

VolksWagen 
i.d. Vizzion
Eleganckie, opływowe, 
sportowe coupe. Ładne? 
Z pewnością. Ale również 
zaskakujące – z tym, że 
dopiero po otwarciu drzwi 
i zajrzeniu do wnętrza. I.D. 
Vizzion to po prostu luksu-
sowy salon na czterech kołach! 
Pierwsze, co się rzuca w oczy, to brak 
kierownicy. No ale po co kierownica, skoro 
samochód porusza się sam? Pasażero-
wie mogą zasiąść w wygodnych fotelach, 
mając przed sobą stoliki, a pod stopami 
gruby dywan. Po prostu luksus, komfort 
i wygoda. 

skoda Vision x
Kolejne auto, które z pozoru wydaje się 
dość zwyczajne. Vision X z zewnątrz 
wygląda tak, jakby miała trafić do pro-
dukcji w dokładnie takiej formie. Nie ma 
bowiem zaskakujących linii nadwozia 
czy futurystycznych kształtów. 
Za to ma w bagażniku... 
dwie elektryczne de-
skorolki i drona! Czy 
za parę lat kierowcy 
będą zatem odsta-
wiać auto na par-
king i dalszą część 
podróży (np. do 
pracy) odbywać na 
deskorolce? Mało 
prawdopodobne, ale 
pomysł jest ciekawy. 

toyota 
concept-i
Kolejny samochód, który wyglą-
da jak nie z tego świata. Przypo-
mina raczej pojazd przeniesiony 
w czasie z przyszłości. Uwagę 
zwraca wyjątkowy kształt auta, 
światła które są praktycznie 
niewidoczne po ich wyłączeniu 
i otwierane pionowo drzwi. Duże 
wrażenie robi także nietypowe 
wnętrze. Kanciasta kierownica, 
elektroniczne wyświetlacze cał-
kowicie zintegrowane z deską 

rozdzielczą (tworzą 
jedną całość), 

kolorystyka 
– czy to za-

powiedź, jak 
w przyszło-
ści będą 
wyglądać 
Toyoty?

Geneva Motor Show to 
jedna z najwiękSzych 
i najważniejSzych na 
świecie iMprez, pod-
czaS której producenci 
aut prezentują Swo-
je najnowSze dzieła, 
auta koncepcyjne i naj-
nowSze rozwiązania 
technoloGiczne. 



G A D ż E T O m a n i a

Lenovo wprowadziło do sprzedaży ultrabooka X1 ThinkPad Yoga 
2Gen – wszechstronne urządzenie, które znakomicie spełnia swoją 
rolę jako wydajny laptop, a także jako wygodny tablet. Urządzenie 
posiada możliwość obrotu ekranu o 360 stopni i posiada 14-calowy 
wyświetlacz OLED obudowany niezwykle trwałym włóknem węglo-

wym. X1 ThinkPad Yoga 2Gen pracuje na baterii do 15 godzin, a jeżeli 
zabraknie energii, technologia RapidCharge w zaledwie godzinę zapewni uzupeł-

nienie baterii do poziomu 80%. Urządzenie jest wyposażone także we wbudowane, ładowane 
pióro cyfrowe, obsługiwane przez pakiet Office. Technologia Intel Thunderbolt umożliwia błyskawiczny 

transfer danych za pośrednictwem złącza USB-C z szybkością do 40 Gb/s. Po podłączeniu kabla z gniazda 
USB-C do urządzenia z technologią Thunderbolt 3 można uzyskać czterokrotnie szybszą transmisję danych 
i dwukrotnie większą przepustowość sygnału wideo niż przy użyciu jakiegokolwiek innego gniazda.

uLTRABOOK 
NOWEJ GENERACJI

Klasowe 
brzmienie
To doskonały produkt dla 
tych, którzy oczekują najwyż-
szej jakości dźwięku. Słuchaw-
ki Sennheiser PXC 550 Wire-
less to eleganckie bezprze-
wodowe słuchawki posiadają 
najnowsze rozwiązania zasi-
lania, które pozwalają nawet 
na 30 godzin działania. Dzięki 
prostej w użyciu aplikacji Cap-
Tune można spersonalizować 
wrażenia odsłuchowe pod-
czas każdej podróży. Funkcja 
NoiseGard redukuje szumy 
i odgłosy zewnętrzne, które 
teraz nie będą już przeszka-
dzały w słuchaniu muzyki.

Smartfon 
z wyższej 
półki
Sony zaprezentowało nowy 
smartfon dla wymagających – 
model XZ2. Smartfon posiada 
duży, 5,8-calowy ekran IPS LCD 
o proporcjach 16:9, który pracuje 
w rozdzielczości 4K (3840 x 2160 
pikseli). Przód oraz tył telefonu jest 
chroniony przez sprawdzone szkło 
Gorilla Glass 5, a bateria (3450 
mAh) jest większa niż w poprzed-
nich modelach, samo ładowanie 
wykorzystuje technologię Quick-
Charge 3.0. Nowy smartfon Sony 
wyposażony jest ponadto w po-
dwójny aparat Motion Eye Dual, 
na który składają się: główny 
sensor 19 Mpix oraz pomocniczy 
sensor monochromatyczny 12 
Mpix z optyką o jasności f/1,6. Ten 
drugi ma doskonale sprawdzać 
się przy wykonywaniu niezwykle 
ostrych, czarno-białych zdjęć.

Zbliżające sie Mistrzostwa Świata to 
dobry powód, by przenieść mecze 
piłkarskie na duży ekran. W tym po-
móc może Optoma UHD40. Najnow-
szy projektor firmy Optoma zapewnia 
obraz w jakości 4K w technologii XPR 
oraz wysoką jasność obrazu – 2400 
ANSI lumenów. W obudowę projekto-
ra wbudowane są dwa głośniki 5W, 
przez co brak innego źródła głosu 
przestaje być problemem. Obraz mo-
żemy dostarczyć przez porty HDMI, 
D-Sub, a w razie potrzeby po zastoso-
waniu modułu Wi-Fi bezprzewodowo. 
Projektor ma też złącze USB z funkcją 
zasilania, port RS-232, wyzwalacz 
12V, wejście i wyjście dźwięku analo-
gowego, a także port audio cyfrowe-
go (SPDIF). 

Obraz 
najlepszej
jakości






