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Zakup atrakcyjnej nieruchomości usytuowanej w rów-
nie atrakcyjnej okolicy to inwestycja zarówno bezpieczna, 
jak i o wiele bardziej opłacalna w porównaniu z innymi 
popularnymi możliwościami. Ciekawych terenów inwesty-
cyjnych i doskonałych lokalizacji nie brakuje na Pomorzu. 
Dlatego najnowszy numer Expressu Biznesu poświęcamy 
szeroko pojętemu rynkowi nieruchomości. 

Na naszych łamach poruszamy między innymi kwestię 
realizacji procesu budowlanego. Sporo miejsca poświęca-
my również rynkowi luksusowych nieruchomości. Piszemy 
też o dobrej passie deweloperów. Dodatkowo zajmujemy 
się tematem współpracy między deweloperem a general-
nym wykonawcą. 

Ambicją Expressu Biznesu jest przekazywanie aktu-
alnych i przekrojowych informacji z zakresu gospodarki. 
W związku z tym publikujemy artykuł o polsko-fińskiej 
współpracy. Nadto poruszamy kwestię zmian personal-
nych w regionie i nowych kierunków studiów na pomor-
skich uczelniach. 

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 majowym numerze znajdą 
Państwo też aktualności samorządowe. 

          Życzymy przyjemnej lektury!
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To nowe miejsce na mapie Trójmiasta, 
w którym można nie tylko pograć w squ-
asha, ale też napić się kawy i spotkać 
z przyjaciółmi, stało się idealną przestrze-
nią do aktywnego spędzenia czasu  połą-
czonego z możliwością przeprowadzenia 
rozmów towarzysko-biznesowych. 
Squash cieszy się w Polsce rosnącą popu-
larnością i z każdym rokiem zyskuje coraz 
większe grono pasjonatów. Uczestnicy 
wydarzenia mieli okazję dobrze poznać 
jego zasady, a także spróbować swoich 
sił w tej dyscyplinie sportowej. Na kor-
cie mogli stanąć zarówno doświadczeni 
zawodnicy, jak i początkujący gracze. Ci 
pierwsi powalczyli o wartościowe nagrody 
w Turnieju Squasha. Natomiast z myślą 
o debiutantach zorganizowano Akademię 
Squasha, w ramach której profesjonalni 
trenerzy dzielili się swoją wiedzą, udzielali 
rad i wskazówek. 
Grze towarzyszył inspirujący networking, 
będący dobrą okazją ku temu, aby przyj-
rzeć się sportowym zmaganiom zawodni-
ków, a także nawiązać towarzyskie relacje 
i omówić zagadnienia biznesowe w luźnej, 
niesformalizowanej atmosferze. 
Jednym z gości wydarzenia był Jan Ko-
złowski, polityk i samorządowiec, prezes 
Polskiego Związku Rugby, który wygłosił 
interesującą prelekcję. 

Gdy sport 
spotyka się 
z biznesem

Jak w nietypowy 
sposób połączyć świat 
sportu ze światem 
biznesu? Odpowiedź 
na to pytanie poznali 
uczestnicy Biznesowej 
Akademii Squasha, 
która odbyła się 
w kwietniu w Centrum 
Sportów Rakietowych 
w Gdańsku. 
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Firma doradcza Facility Management 
wsparciem 

dla inwestora 
przed, w trakcie czy po 

zakończeniu inwestycji?

TEKST: AGIS MANAGEMENT GROUP | ZDJĘCIA: Olga Kharina

Angielskie pojęcie „Facility Management” przeważnie 
definiuje się jako „kompleksowe techniczne zarządzanie 

nieruchomością”, a następnie rozwija je poprzez 
wyspecjalizowanie serwisy objęte tą obsługą.

ZarZąd aGIS MaNaGEMENT GrOUP OraZ MaNaGErOwIE dZIałU TEchNIcZNEGO FM wraZ Z OchrONa OSób I MIENIa
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Powszechna w świadomości usługobiorców definicja 
określająca zarządzanie techniczne FM jako działanie 
mające na celu utrzymanie obiektu w „nie pogorszonym 
stanie” nie ma już w nowoczesnej gospodarce racji bytu.
Przy obecnym rozwoju rynku pojawiające się i już istnie-
jące fundusze inwestycyjne masowo kupują nieruchomo-
ści, a więc właścicielom obiektów, inwestorom powinno 
zależeć, by ich wartość rosła, a tym samym stopa zwrotu 
wniesionego kapitału była możliwie najwyższa.
 
Kiedy zatem jest właściwy czas na rozpoczęcie 
współpracy z doświadczoną firmą  FM, aby uzyskać 
najkorzystniejsze wskaźniki  inwestycji?
 
Usługi doradcze FM jakie świadczy AGIS MANAGE-
MENT GROUP obejmują  bardzo szeroki zakres. Staramy 
się przedstawiać ofertę kompleksową obejmującą nawet 
etap projektowania. Po oddaniu obiektu do użytku spek-
trum świadczonych usług zdecydowanie poszerza się. 
Przewidujący inwestor powinien korzystać z doradztwa 
profesjonalnej firmy FM i jej wiedzy dotyczącej znajo-
mości rynku i spodziewanej efektywności ekonomicznej 
planowanej inwestycji. Szczególnie ważna jest współ-
praca już na etapie projektowania. Wtedy bowiem podej-
mowane są decyzje przesądzające o o funkcjonalności 
i kosztach realizacji obiektu, a przede wszystkim o kosz-
tach eksploatacji.

AGIS MANAGEMENT GROUP jako doświadczona specja-
listyczna firma doradzi jak zbudować  efektywne elektro-
niczne systemy bezpieczeństwa z ochroną ppoż włącznie, 
jak zapewnić  ochronę fizyczną  obiektu,  zarządzać ener-
gią elektryczną itd. Doradzimy także jak utrzymać ład i po-
rządek w otoczeniu budynku:  zieleń, parkingi, śmietniki. 
Oferujemy tak liczne i zróżnicowane usługi, bo zatrud-
niamy  doświadczonych specjalistów, którzy branżę FM 
tworzyli od podstaw. Są praktykami przez duże „P”-  zdo-
bywali  doświadczenie nie tylko w  Polsce, ale również 
w innych krajach europejskich. 
Wykorzystujemy również współczesne technologie infor-
matyczne: dedykowane oprogramowanie zarządzające, 
zaawansowane rozwiązania sieciowe, nowoczesne BMS-y 
z ich coraz bardziej heurystycznymi funkcjami.
 
Inwestor współpracując z doświadczona  firmą FM już 
na etapie projektu oszczędzi przyszłemu zarządcy walki 
ze skutkami  błędów  popełnionych w fazie projektowej 
i budowy. Nie chodzi przy tym o niewłaściwe czy nie do 
końca przemyślane rozwiązania konstrukcyjne i mate-
riałowe. Na ogół problem stanowią złe rozwiązania tech-
niczne i organizacyjne, niekompatybilność, a co za tym 
idzie, brak integracji systemów teletechnicznych, ener-
getycznych czy sanitarnych. Prowadzi to do wadliwe-
go funkcjonowania instalacji i urządzeń oraz wyższych 
kosztów eksploatacyjnych.
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Przykłady? Każda firma obsługująca nieruchomo-
ści komercyjne ma ich bardzo wiele.

Office Parki budowane bez  pomieszczeń dla •	
serwisów sprzątających, bez punktów poboru 
wody i odprowadzenia ścieków. Efekt: sprząta-
jący  za każdym razem zjeżdżają  z 12 piętra na 
parter by  wymienić wodę w wiadrach, 
Galerie Handlowe ze strefami food court bez •	
toalet tym samym piętrze. Efekt:  klienci nie 
myją rąk przed posiłkiem, bo nie maja gdzie.
Kanały wentylacyjne bez pełnowymiarowych •	
klap rewizyjnych i możliwości maszynowego 
ich czyszczenia. Efekt: zalegająca w kanałach 
woda staje się wylęgarnią bakterii. 

Niestety,  inwestorom często brakuje wiedzy o do-
świadczeniach i możliwościach doradczych  firm FM.  
Pewnie dlatego w polskiej praktyce, a może ze źle 
pojętej oszczędności nie korzystają z ich  usług przy 
projektowaniu  budynków.  Jeśli już, to specjaliści FM 
angażowani są zbyt późno, kiedy zmiana błędnych 
rozwiązań jest praktycznie niemożliwa lub kosztowna. 
 
Inwestorzy bardziej doświadczeni, przeważnie ci, 
którzy na własnej skórze przekonali się o fatalnych 
skutkach braku doradztwa profesjonalnej firmy FM 
częściej korzystają z usług praktyków. Ich głównym 
zadaniem jest przede wszystkim ocena projektu, 
wychwycenie zawczasu błędów i skorygowanie pro-
jektów.  AGIS MANAGEMENT GROUP nie wpływa 
na rozwiązania  architektoniczne czy konstruk-
cyjne, a jedynie na szeroko pojętą funkcjonalność 
obiektu i jego ekonomiczne walory eksploatacyj-
ne. Zabezpieczając interesy inwestora wychodzi-
my naprzeciw oczekiwaniom przyszłych najemców. 
 
Mamy nadzieję, że pozytywne doświadczenia współ-
pracy z firmami FM na etapie projektowania przeko-
nają polskich projektantów, inwestorów i właścicieli 
nieruchomości do szerszego niż dotychczas ko-
rzystania z ich wiedzy popartej wieloletnia prakty-
ką zarządczą.  W przeciwnym razie  nie sprostamy 
w Polsce narastającej konkurencji. Dla zagranicznych 
inwestorów doradztwo firm FM to  obecnie standard.
AGIS MANAGEMENT GROUP gwarantuje, że ma „ 
na pokładzie” wszystkich specjalistów z branży FM, 
którzy pozwolą inwestorom i właścicielom  podnieść 
efektywność ich biznesu.

AGIS MANAGEMENT 
GROUP nie wpływa na 
rozwiązania  architektoniczne 
czy konstrukcyjne, a jedynie na 
szeroko pojętą funkcjonalność 
obiektu i jego ekonomiczne 
walory eksploatacyjne.

”
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Synergia usługi 
Facility Management 

z ochroną osób i mienia

TEKST: AGIS MANAGEMENT GROUP | ZDJĘCIA: Olga Kharina

Galopujący Polski rynek inwestycyjny stał się kreatorem 
nowych usług w branży Real Estate Management.
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Nowe czyli jakie?: innowacyjne, bardziej zintegrowane 
i zoptymalizowane.

AGIS MANAGEMENT GROUP wychodzi na przeciw oczeki-
waniom inwestorów w  sektorze handlowym, hotelowym, biu-
rowym  oraz magazynowym poszerzając swoją dotychczasową 
ofertę o nowe zintegrowane usługi.
Stały rozwój ekonomiczno- gospodarczy, ewolucja społeczeństw 
wynikająca z powszechnego dostępu do informacji ,  digitalizacja 
i informatyzacja  środowiska, w którym żyjemy i działamy tworzą 

nowe oczekiwania klientów względem bezpieczeństwa, obsługi 
technicznej i ochrony szeroko rozumianych zasobów.
AGIS jako profesjonalny dostawca serwisów  skutecznie wy-
korzystuje  nowoczesne narzędzia techniczne oraz dedyko-
wane  systemy informatyczne, które zdecydowanie zmieniają 
dotychczasową organizację pracy interwencyjnych zespołów 
mobilnych i pracowników  ochrony. Dzięki łączeniu dwóch 
rodzajów serwisów podnosimy poziom bezpieczeństwa chro-
nionych obiektów, osób i mienia optymalizując  jednocześnie 
koszty obsługi.
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Zapraszamy na nasze strony:   
www.agis.nieruchomosci.
pl, agis-security.pl gdzie 
znajdziecie Państwo pełen 
zakres usług Real Estate 
Management wraz z portfolio 
obs ługiwanych obiektów oraz 
rekomendacjami nowych 
klientów sieciowych. 

AGIS MANAGEMENT 
GROUP SP. z o.o.

info@agis.nieruchomosci.pl 
www.agis.nieruchomosci.pl
www.agis-security.pl 
tel. 58 661 41 02, 58 671 00 00

o/Warszawa
00-697 Warszawa 
Al. Jerozolimskie 65/79, 
LIM Center /Marriott XI p. 
tel./fax 22 440 56 29 
email: warszawa@agis.nieruchomosci.pl

o/Gdańsk
Europejskie Centrum Solidarności 
80-863 Gdańsk 
Pl. Solidarności 1 
tel. 772 800 800 
email: ecs@agis.nieruchomosci.pl

o/Białystok
15-093 Białystok 
ul. Suraska 1 
tel. 572 904 268 
email: bialystok@agis.nieruchomosci.pl

o/Wrocław
50-513 Wrocław 
ul. Gazowa 3 
tel. 55 231 03 20 
email: wroclaw@agis.nieruchomosci.pl

o/Gdynia
81-391 Gdynia 
ul. Świętojańska 51/1 
tel/fax 58 671 00 00 
email: gdynia@agis.nieruchomosci.pl

o/Nowy Dwór Gdański
82-100 Nowy Dwór Gdański 
ul. Plac Wolności 30 
tel/fax 55 231 03 20 
email: ndg@agis.nieruchomosci.pl

Jak to działa w praktyce?

Przykładowy proces implementacji obiektu w zakresie FM oraz 
OCHRONY:

Kierownik techniczny AGIS oraz szef działu ochrony AGIS SECU-1. 
RITY przygotowują szczegółowy audyt instalacji technicznych 
oraz istniejących systemów bezpieczeństwa w celu weryfikacji 
nieprawidłowości oraz wskazaniu słabych punktów.
Wnioski wynikające z powyższego audytu z uwzględnieniem 2. 
zagrożeń, wad instalacyjnych, uchybień, luk w zabezpieczeniach 
przekazywane są klientowi w formie „protokołu 0”.
Przedstawiamy klientowi nasze rekomendacje dotyczące ochrony 3. 
obiektu i ewentualnych modyfikacji  systemów bezpieczeństwa. 
Przygotowujemy  projekt wdrożenia nowych rozwiązań technicz-4. 
nych i procedur wraz z możliwościami redukcji  kosztów.
Wdrażamy zaakceptowany przez klienta  projekt.5. 

Jakie są korzyści i z czego wynikają?

Wprowadzenie nowych wyższych standardów bezpieczeństwa.1. 
Należyty serwis i konserwacja instalacji oraz urządzeń 2. 
technicznych. 
Utworzony harmonogram przeglądów PPM dedykowany indywi-3. 
dualnie dla każdego obiektu.
Ograniczenie  wydatków oraz ilości  etatów. Bieżące usługi ser-4. 
wisowe AGIS świadczone przez zintegrowany dział techniczny 
i ochrony osób i mienia wsparty całodobowo platformą dyspozy-
torską oraz HELP DESK zawierający kontrolę zaawansowania re-
alizacji zlecenia przez Klienta, ogólnopolskim serwisem mobilnym 
FM + patrolami interwencyjnymi. 
Transparentne raportowanie.5. 
Optymalizacja eksploatacyjna nieruchomości i stałe podnoszenie 6. 
jej wartości rynkowej. 
Ograniczenie zaangażowania po stronie klienta. 7. 

Jakie systemy zabezpieczeń i jaki zakres FM oferujemy?

Systemy bezpieczeństwa: CCTV, kontroli  dostępu, awizacji gości, •	
sygnalizacji włamania i napadu, ochrony obwodowej,  monitoringu 
obiektów przy pomocy  dronów, alarmowe, detekcji i sygnalizacji 
pożaru, detekcji CO, DSO, gaszenia gazem,  lokalizacji osób i pojaz-
dów przy zastosowaniu modułów GPS, 
Świadczymy usługi kompleksowe: od projektu poprzez instalację, •	
maintenance i serwis  systemów ochrony ppoż, HVAC, zasilania 
elektrycznego łącznie z zasilaniem gwarantowanym,  instalacji 
gazowych, sanitarnych, sieci strukturalnych  i łączności przewo-
dowej. Wykonujemy  przeglądy budynków wymagane prawem 
budowanym, 
Wykorzystujemy aplikacje CRM oraz platformę dyspozytorską •	
współpracującą z help desk 24h/7. 
Wszystko razem zintegrowane jest 
z  centrum monitoringu i  ochro-
ny osób i mienia, serwisem tech-
nicznym i mobilnymi grupami 
interwencyjnymi.
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Deweloper, 
generalny wykonawca, 
podwykonawcy

Realizacja projektu budowlanego jest skomplikowanym procesem, który 
wymaga sprawnego współdziałania firmy deweloperskiej z generalnym 

wykonawcą. Coraz częściej zdarza się jednak, że deweloper przejmuje 
obowiązki związane z przeprowadzeniem procesu budowlanego. 

Przepis na dobrą 
współpracę

TEKST: Dominika Prais | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Korzystać z generalnego wykonawcy, czy wziąć jego obo-
wiązki na siebie, decydując się na tzw. system construction 
management? Przed takim wyborem staje coraz więcej firm 
deweloperskich. Decyzja może być uzależniona od wielu 
czynników, m. in. kosztów i rozbudowania inwestycji czy licz-
by realizowanych przez dewelopera zleceń. Czym różnią się 
od siebie te dwa modele, przy jakich projektach się spraw-
dzają i jakie korzyści mogą przynieść firmie?

Współpraca dewelopera 
z generalnym wykonawcą

Działalność firmy deweloperskiej opiera się na realizacji bu-
dynków o charakterze mieszkalnym lub komercyjnym z prze-
znaczeniem na wynajem albo sprzedaż. W zakres jej obo-
wiązków wchodzi przede wszystkim nadzór nad inwestycją, 
począwszy od projektu aż po znalezienie nabywcy. Składają 
się na to: starania o otrzymanie pozwolenia na budowę, prze-
kazanie generalnemu wykonawcy obszaru do przeprowa-
dzenia prac i dostarczenie mu projektu, a po zrealizowaniu 
inwestycji znalezienie najemców. Taki proces zakłada ścisłą 
współpracę pomiędzy deweloperem a generalnym wykonaw-
cą, na którym spoczywa odpowiedzialność za prawidłową 
realizację projektu. Jego zadaniem jest przygotowanie i za-
bezpieczenie terenu budowy oraz przeprowadzenie wszyst-
kich, zaplanowanych w ramach inwestycji robót, tak, aby do-
prowadzić ją do stanu używalności. Generalny wykonawca 
musi zatem dysponować zespołem odpowiednio wykwalifi-

kowanych pracowników, profesjonalnym sprzętem budow-
lanym oraz materiałami. Wszak na nim spoczywa większość 
prac, choć rzadko się zdarza, aby brał na siebie ich całkowite 
wykonanie. Zwykle dodatkowo zatrudnia podwykonawców, 
do wykonania robót wymagających specjalistycznej wiedzy 
i umiejętności w wąskiej dziedzinie, np. montażu instalacji 
elektrycznej czy wentylacyjnej.

Powodzenie inwestycji w dużej mierze zależy od profesjona-
lizmu i zorganizowania generalnego wykonawcy. Jednak nie 
bez znaczenia pozostaje udział samego dewelopera. Jest on 
zobowiązany do odpowiednio wczesnego przekazania wyko-
nawcy całości dokumentacji projektowej, tak by miał on czas 
na rzetelne wykonanie wyceny i zaplanowanie daty realiza-
cji inwestycji. Dotrzymanie terminu pozwoli uniknąć sporów 
i nie da generalnemu wykonawcy powodów do podniesienia 
kosztów czy zmiany daty realizacji projektu na skutek zanie-
dbań ze strony dewelopera. 

Kiedy zaangażować 
generalnego wykonawcę?

Taki model współpracy z udziałem generalnego wykonawcy 
jest oparty na modelu amerykańskim, stosowanym od lat 60 
XX w. Źródło takiego rozwiązania tkwi w chęci przeniesienia 
odpowiedzialności za realizację projektu na firmę wykonaw-
czą, która z założenia powinna dysponować pełną znajomo-
ścią techniki budowlanej. Czasy się jednak zmieniają, z bie-
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giem lat pojawiają się nowe usługi budowlane świadczone 
przez deweloperów. Generalny wykonawca nie jest zatem 
w stanie osiągnąć tak dużej specjalizacji. Z tego powodu 
angażowanie generalnego wykonawcy bardziej opłaca się 
w przypadku jednofunkcyjnych inwestycji, które nie wyma-
gają dużej liczby specjalistów z różnych dziedzin, ale też przy 
realizacji projektów wysoko kosztowych, przekraczających, 
jak się zwyczajowo przyjmuje, kwotę 10 mln złotych. Na ten 
model często decydują się firmy, które ze względu na dużą 
liczbę realizowanych projektów, nie są w stanie koordynować 
pracą wielu podwykonawców. W takiej sytuacji zatrudnienie 
generalnego wykonawcy daje im pewność skuteczniejszej 
organizacji pracy, a w przypadku błędów czy nieprzewidzia-
nych problemów – ułatwione dochodzenie roszczeń.

Construction management
Coraz więcej firm deweloperskich odchodzi jednak od an-
gażowania generalnego wykonawcy, na rzecz systemu con-
struction management. Decydując się na ten model, dewelo-
per przejmuje na siebie obowiązki generalnego wykonawcy, 
co oznacza, że bierze odpowiedzialność za przeprowadzenie 
całego procesu budowlanego, do czego niezbędne są: kadra 
wyspecjalizowanych pracowników i niezbędny sprzęt. - Po-
łączenie funkcji Generalnego Wykonawcy i Dewelopera daje 
olbrzymie korzyści zarówno nam, jako firmie, jak i przede 
wszystkim naszym klientom. Już od pierwszych prac zwią-
zanych z realizacją każdego z projektów mamy kontrolę nad 
jakością wykonywanych działań i wykorzystywanych mate-
riałów. Dzięki naszemu dużemu doświadczeniu i szerokim 
kompetencjom sami nadzorujemy proces budowy. Ponadto, 
dzięki takiemu rozwiązaniu możemy także sporo zaoszczę-
dzić, a tym samym zaoferować korzystniejsze ceny naszym 
klientom – mówi Krzysztof Maraszek, Wiceprezes Zarządu 
INPRO S.A. 
Brak pośrednika w postaci generalnego wykonawcy prze-
kłada się często także na krótszy czas wykonania budowy. 
Bezpośredni kontakt z ekipami budowlanymi umożliwia bo-
wiem deweloperowi lepszy obieg informacji i sprawniejsze 
zarządzanie pracami. - To, że łączymy funkcje inwestora, de-
welopera i generalnego wykonawcy daje nam przede wszyst-
kim elastyczność. Nie musimy np. negocjować z generalnym 

wykonawcą zmian, które chcemy wprowadzać pod konkret-
nych najemców. Skracamy drogę między projektem, a jego 
realizacją. W niektórych dziedzinach mocno też skróciliśmy 
łańcuch podwykonawców - tak jest w przypadku elektryki 
czy dużej części prac budowlanych, gdzie często kupujemy 
tylko robociznę. Mamy więc dużo więcej możliwości wyni-
kających z zarządzania całym procesem inwestycyjnym, 
widzimy, co się dzieje na każdym jego etapie. Zasadniczo, 
jedynym obszarem, który oddajemy w całości jest realizacja 
stanu surowego, elewacji. Model, jaki przyjęliśmy i od wielu 
lat rozwijamy, generuje spore oszczędności przy realizacji 
inwestycji, skracamy też drogę gwarancyjną, dzięki bezpo-
średnim relacjom ze środowiskiem branżowym i mamy pełną 
kontrolę nad jakością. Na rynku nie ma firm, które robiłyby 
wszystko same. To, jaką rolę i odpowiedzialność przyjmują 
deweloperzy, zależy niewątpliwie od ich doświadczeń, know-
how, zasobów jak również od projektu. Czasami można i trze-
ba bardziej wejść w proces, czasami mniej – mówi Marcin 
Frozyna, dyrektor ds. inwestycji w firmie Torus.

Relacja dewelopera z podwykonawcami
Włączenie do realizacji projektu budowlanego podwyko-
nawców to dla dewelopera ważna decyzja, gdyż od prawi-
dłowej współpracy z nimi zależy powodzenie inwestycji. Na 
czym powinna się ona opierać? - Partnerstwo to słowo klucz. 
Traktujemy się na równi, nikt w naszej relacji z podwykonaw-
cami nie jest lepszy, nikt gorszy. By relacja między dewelo-
perem a podwykonawcą układała się pomyślnie, konieczne 
jest zatem jasne przedstawienie wymagań i oczekiwań oraz 
ich rzetelna realizacja. - Dla nas, dewelopera mieszkanio-
wego kluczowe są dwa czynniki: wysoka jakość wykonania 
i terminowość. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi 
podwykonawcami, do których mamy zaufanie. Naszym nad-
rzędnym celem jest stworzenie wysokiej jakości inwestycji, 
co do których żaden z naszych klientów nie będzie miał za-
strzeżeń. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie decyzji o no-
wym mieszkaniu jest niezwykle ważnym momentem w życiu 
naszych klientów, często wiążących ich na kilkanaście lat, 
dlatego wszystkie decyzje o podjęciu współpracy z podwy-
konawcami są bardzo rzetelnie analizowane - mówi Krzysz-
tof Maraszek, Wiceprezes Zarządu INPRO S.A.

Marcin Frozyna, 
DyREktOR DS. INWEStyCJI W fIRMIE tORuS. 

Firmy, z którymi współpracujemy traktujemy poważnie, 
bierzemy też pod uwagę ich głosy w zakresie różnych aspektów 

współpracy i wykonywanych prac, co nie oznacza, że nie jesteśmy 
bardzo wymagającym klientem. Stawiamy też na długofalową 

współpracę, starając się zapewnić – w miarę możliwości – 
ciągłość zleceń i budować poczucie stabilności. Od wielu lat 

układamy ścisłą współpracę z podwykonawcami, co szczególnie 
teraz, na bardzo wymagającym rynku pracownika, procentuje. 

Transparentnie wyjaśniamy czego oczekujemy, w zakresie jakości, 
terminów i w jakim zakresie ceny. Tworzymy pewien ekosystem, 

który sprzyja partnerstwu i realizacji wspólnego celu.



 
Fort Forest
Grupa Inwestycyjna HOssa

Bezpieczny, wtulony w Trójmiejski Park 
Krajobrazowy, nowoczesny i prestiżowy 

– poznaj Fort Forest.

TEKST: Hossa| ZDJĘCIA: Hossa
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Bezpieczeństwo 
w dobrym tonie

Nazwa kompleksu apartamentowego Fort Forest 
nawiązuje do umocnionego fortu, malowniczo 
położonego i zapewniającego mieszkańcom po-
czucie bezpieczeństwa i maksimum prywatno-
ści. Pod względem rozwiązań ochrony Fort Fo-
rest stanowi unikalną ofertę w skali Trójmiasta. 
Kompleks jest ogrodzony, objęty całodobową 
ochroną fizyczną, monitoringiem oraz pełnym 
systemem kontroli dostępu. Goście wjeżdżają na 
osiedle przez bramę nadzorowaną przez portie-
ra, a piesze furtki do lasu otwierane są za pomo-
cą kart dostępu, którymi dysponują mieszkańcy.

Apartamenty 
gotowe do odbioru

Najnowsze budynki Fort Forest powstają w nie-
zwykle atrakcyjnej części osiedla, bezpośrednio 
graniczącej z lasem. Ich usytuowanie gwaran-
tuje mieszkańcom dużo prywatności i pozwoli 
cieszyć się  niezwykłą urodą otoczenia.  Nowej 
części osiedla towarzyszy dodatkowo wysoki 
standard apartamentów, których ogromne prze-
szklenia wychodzą wprost na las. W samej archi-
tekturze budynków Fort Forest uwagę  zwracają  
oryginalne elewacje gabionowe oraz szlachetne 
okładziny z granitu, drewna i cegły klinkierowej. 

Reprezentacyjna promenada
Głównym elementem kompozycji urbanistycznej 
Fort Forest, stworzonej zgodnie z zasadami ładu 
i symetrii jest promenada nosząca imię Czesława 
Niemena. Jej wyjątkowość podkreślona została 
elementami rzeźbiarskimi, zielenią, oryginalną 
małą architekturą i oświetleniem. Trakt prowa-
dzi od reprezentacyjnej bramy wjazdowej, mija 
rekreacyjny skwer w sąsiedztwie zbiornika re-
tencyjnego i kończy swój bieg na granicy lasu, 
do którego mieszkańcy mogą dostać się przez 
furtkę w ogrodzeniu.

W kameralnym Chwarznie
Fort Forest położony jest 10 minut od śródmie-
ścia Gdyni w willowej dzielnicy Chwarzno. Istnie-
jąca i sukcesywnie rozbudowywana infrastruk-
tura drogowa i społeczna dzielnicy zapewnia 
swoim mieszkańcom standardy przypisywane 
centrom miast. Na terenie Fort Forest znajduje 
się centrum medyczne, siłownia, fitness, gabinet 
kosmetyczny, kwiaciarnia, sklep z winami, salon 
urody oraz gabinet dentystyczny. Krajobraz oko-
licy tworzy kameralna zabudowa o spadzistych 
dachach harmonijnie wkomponowana w otulinę 
trójmiejskiego parku krajobrazowego.



 24    

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU



   25

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU

Z Jakubem Nieckarzem, prezesem Property Value Investments (PVI) 
rozmawia Zdzisława Mochnacz.

Inwestycje 
w nieruchomości 

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Na polskim rynku nieruchomości trwa hossa – każdy 
kwartał przynosi kolejne rekordy sprzedaży mieszkań. 
Jak długo ten stan się utrzyma i dlaczego w ostatnich la-
tach akurat mieszkania stały się celem inwestorów?

Polacy masowo inwestują w nieruchomości, ponieważ  wciąż 
jest ich za mało. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 
360 mieszkań, podczas gdy średnia w Unii Europejskiej to 
500 mieszkań. Jednocześnie zapewniają one inwestują-
cym dużo większą opłacalność niż najbardziej popularne, 
alternatywne formy lokowania pieniędzy, takie jak depozy-
ty bankowe. W przypadku luksusowych apartamentów czy 
condohoteli mówimy o stopie zwrotu od 3 do 5 razy wyższej 
niż na lokatach bankowych. Skala inwestycji w polskie nie-
ruchomości jasno wskazuje na powszechne przekonanie, 
że właśnie mieszkania są – i nadal będą – najpewniejszą 
i bardzo intratną lokatą kapitału. W największych polskich 
aglomeracjach aż trzy czwarte zakupów odbywa się za go-
tówkę, co dowodzi, że rynek bardzo pożąda atrakcyjnych 
nieruchomości. Dodatkowo od trzech lat obowiązują naj-
niższe w historii stopy procentowe, co dodatkowo napędza 
zainteresowanie inwestycjami w mieszkania i obecnie nic 
nie wskazuje, by rynek miał wyhamować. Wręcz przeciw-
nie, wyraźnie widać, że opóźnienie decyzji o zakupie będzie 
oznaczało wyższą cenę.

Jakie mieszkanie kupić, żeby inwestycja była najbardziej 
opłacalna?

Być może należałoby odpowiedzieć, że jakiekolwiek, ale to 
przede wszystkim zależy od zasobności portfela i planów 
związanych z długością trwania inwestycji. Jeśli np. chce-

my tylko zarabiać na nieruchomościach, nie angażując się 
osobiście w inwestycję, warto rozważyć fomułę condoho-
telową. Kupując pokój hotelowy czy apartament w condo-
hotelu, mamy gwarancję dobrego zarządzania, promocję, 
rotację gości i stały, pewny dochód. W ten właśnie sposób 
można czerpać korzyści z najmu zakupionego lokalu, np. 
w czterogwiazdkowym hotelu przy ul. Gwarnej we Wro-
cławiu. Frekwencję w hotelu zapewnia ruch turystyczny 
i biznesowy prężnego ośrodka, jakim jest Wrocław, lokali-
zacja tuż przy dworcu kolejowym, profesjonalny operator 
i marka hotelowa Best Western.

A jeśli inwestor nie chce się dzielić zyskiem i woli samo-
dzielnie zająć się np. krótkoterminowym wynajmowa-
niem lokalu zamożnym turystom albo wynajmować swój 
apartament długoterminowo?

W Polsce w ostatnich latach bardzo wzrosło zaintereso-
wanie inwestycjami w prestiżowe apartamenty powstają-
ce w centrach dużych miast – w rewitalizowanych kamie-
nicach czy nowoczesnych apartamentowcach powstają-
cych w ich otoczeniu. Wybierają je właśnie inwestorzy, 
którzy zawodowo zajmują się wynajmowaniem nierucho-
mości. Mówimy jednak o niezwykłych lokalizacjach, które 
cieszą się wielkim powodzeniem, bo wolnych działek pod 
budowę obiektów w zasadzie nie ma. Właśnie taki kame-
ralny apartamentowiec budujemy na poznańskim Starym 
Mieście przy ul. Za Bramką 8. W prestiżowej lokalizacji 
przy pl. Bernardyńskim – zaledwie kilka minut spaceru 
od Rynku - powstanie 40 komfortowych apartamentów, 
otoczonych zabytkowymi kamienicami i parkami. Zamoż-
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ni klienci szukają ekskluzywności i wyjątkowości. Przy 
takich inwestycjach kluczową rolę odgrywa unikalny ad-
res, jakość wykończenia czy bardzo oryginalna aranżacja 
wnętrz nadająca wyjątkowy klimat.

Mówi się czasami, że luksusowe nieruchomości są po-
datne na aktualnie panujące trendy i szybko się starzeją. 
Przecież obok  nowoczesnego budynku za chwilę może po-
wstać jeszcze modniejszy, Czy w takiej sytuacji inwesty-
cja w apartament może nie spełnić pokładanych w niej 
nadziei? 

Rynek nieruchomości luksusowych wykazuje  odporność  
na koniunkturę i w przypadku spowolnienia gospodar-
czego jest mniej podatny na utratę wartości. Proszę pa-
miętać, że takich prawdziwie luksusowych nieruchomości 
mamy  niewiele, więc konkurencja jest stosunkowo nie-
wielka i z uwagi na brak dostępnych działek nie wzrośnie 
znacząco. Od lat oczekiwania najemców stale rosną, więc 
również z tego punktu widzenia inwestycja w apartament 
będzie się wolniej starzała. Polacy się bogacą, w związku 
z czym - niezależnie od tego czy tylko wynajmują miesz-
kanie, czy kupują je dla siebie – wymagania dotyczące 
standardów zamieszkanie stale rosną. Z tego punktu wi-
dzenia inwestycje w mieszkania z segmentu popularne-
go w nowo powstającej dzielnicy są bardziej ryzykowne, 
choć oczywiście i one mają swoje niezaprzeczalne atuty 
w porównaniu z apartamentami, jak choćby większa płyn-
ność rynku mniej zamożnych najemców. Nieruchomości 
premium to znakomity sposób na dywersyfikację portfe-
la zamożnego inwestora, który dysponuje już portfelem 

kilku mniej kosztownych inwestycji mieszkaniowych. Ale 
i tutaj nie ma reguły, bo na rynku funkcjonują inwestorzy  
skupieni wyłącznie na luksusowych nieruchomościach 
– zarówno apartamentach na wynajem, jak i lokalach 
użytkowych ze świetnymi adresami czy condohotelach 
w kurortach lub w centrach największych polskich miast. 
Każdy segment nieruchomości na wynajem może przy-
nosić satysfakcjonujące zyski pod warunkiem, że port-
fel nieruchomości jest odpowiednio dobrany i właściwie 
zarządzany. Tak samo postępują wielkie fundusze inwe-
stycyjne, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by podobnie 
działać indywidualnie. 

Czy inwestując w nieruchomości premium należy nasta-
wiać się na bieżące zyski z najmu, czy też większe znacze-
nie ma raczej wzrost wartości samej nieruchomości?

Rentowność inwestycji w luksusowe nieruchomości jest 
kilkakrotnie wyższa niż na bankowej lokacie, więc zakła-
dając roczną stopę zwrotu w wysokości 4-6 proc., cały 
zaangażowany kapitał możemy odzyskać po kilkunastu 
latach dzięki dochodom z czynszu. Zawsze jest też moż-
liwość wcześniejszego zakończenia inwestycji, poprzez 
sprzedać nieruchomości. Zysk zależy wtedy od różnicy 
między ceną zakupu i sprzedaży i na ogół pojawia się już 
po kilku latach. Korzyści z takiej operacji są uzależnione 
od lokalizacji, indywidualnych cech nieruchomości i oczy-
wiście od koniunktury, ponieważ ceny na rynku nieru-
chomości ulegają okresowym zmianom, choć w dłuższej 
perspektywie inwestycje w nieruchomości z reguły przy-
noszą zyski.

Rynek nieruchomości luksusowych 
wykazuje  odporność  na koniunkturę 
i w przypadku spowolnienia gospodarczego 
jest mniej podatny na utratę wartości. 
Proszę pamiętać, że takich prawdziwie 
luksusowych nieruchomości mamy  
niewiele, więc konkurencja jest stosunkowo 
niewielka i z uwagi na brak dostępnych 
działek nie wzrośnie znacząco.

”
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Stare mury 
i prestiżowe apartamenty 
przyciągają inwestorów

Jakie korzyści może przynieść zakup apartamentu w kamienicy i na co zwrócić 
uwagę przed zakupem lokalu w nowoczesnym apartamentowcu? 

Z Anetą Małaszuk-Kołodziejczak, ekspertem rynku nieruchomości, prezes spółek 
deweloperskich Unipark i Niegolewskich 14 rozmawia Zdzisława Mochnacz.

ZDJĘCIA: materiały prasowe



   29

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU

Kupno mieszkań na wynajem od kilku lat napędza rynek 
nieruchomości.  Jak w tym kontekście prezentuje się atrak-
cyjność segmentu apartamentów premium, powstających w 
pieczołowicie odnowionych kamienicach, albo w kameral-
nych apartamentowcach usytuowanych w ich sąsiedztwie? 

Zainteresowanie lokalami w odnowionych kamienicach jest 
spore już od dawna, ponieważ tego typu nieruchomości mają 
wiernych zwolenników, którzy w kamienicach mieszkają lub 
w nie inwestują. Podobnie jak nowoczesne, luksusowe apar-
tamenty są one  -   niszą na całym rynku nieruchomości, ale 
właśnie z uwagi na jej niewielkie rozmiary, prestiżowe apar-
tamenty zawsze będą lokować się w segmencie premium, co 
zabezpiecza wartość inwestycji. 

Jak inwestować w  historyczne nieruchomości tego typu?
Można wyszukiwać pojedyncze lokale wystawione do sprze-
daży w budynkach w starych częściach miast i samodzielnie 
je remontować do standardu umożliwiającego wynajęcie. 
Można też poszukać zrewitalizowanej kamienicy, w której 
wszystkie lokale są na sprzedaż i najczęściej już przygoto-
wane do użytkowania. Taki projekt wkrótce rozpoczniemy 
nieopodal Rynku Łazarskiego w Poznaniu, przy ul. Niego-
lewskich 14. Ponad stuletnia, zabytkowa kamienica zostanie 
poddana pieczołowitej rewitalizacji pod nadzorem konser-
watora zabytków. Wiele takich budynków funkcjonuje w for-
mule apartamentów wynajmowanych na krótki okres, z prze-
znaczeniem na noclegi biznesowe lub weekendowe. 

A jakie  plusy wynikają z wyboru kameralnego, nowoczesne-
go apartamentowca?

Podobne jak w przypadku kamienic, choć oczywiście są 
różnice. Nowy budynek to nowoczesna architektura i dużo 
większe możliwości aranżacji przestrzeni mieszkalnej, któ-
rą w przeciwieństwie do kamienic można  ukształtować na 
nowo, bez konieczności zachowania historycznego dzie-
dzictwa. Apartamentowców tego typu jest znacznie mniej 
na rynku, ponieważ zachowało się niewiele  staromiejskich 

lokalizacji, w których można zbudować  tzw. plomby. Właśnie 
dlatego oferta mieszkań premium tego typu jest skromniej-
sza. Wśród nich warto wymienić   efektowny budynek przy 
pl. Bernardyńskim w Poznaniu, przy ul. Za Bramką 8. Budowa 
właśnie rusza. Z pewnością spora część powstających tam 
apartamentów -  w odległości krótkiego spaceru od poznań-
skiego starego Rynku – trafi w ręce inwestorów, którzy będą 
zarabiać na ruchu turystycznym.

Czy kupno mieszkania w apartamentowcu albo w odrestau-
rowanej kamienicy zapewnia wyższe zyski niż inwestycja w 
zwykłe mieszkanie?

Myśląc o przychodach, nie zapominajmy o ich stabilności. 
Zyski z najmu lokalu w kamienicy sięgają, podobnie jak 
w przypadku mieszkań tradycyjnych, od 4 do nawet 8 proc. 
rocznie. Stawki najmu są znacznie wyższe w stylowych, sta-
rych kamienicach i apartamentach premium, ale należy też 
pamiętać o odpowiednio wyższych kosztach zakupu. Apar-
tamenty z górnej półki w znakomitej lokalizacji i o wysokim 
standardzie dają jednak znacznie większą łatwość znalezie-
nia solidnych najemców na stałe albo relatywnie wyższe zy-
ski z najmu krótkoterminowego. 

Co jeszcze decyduje o atrakcyjności inwestycji w stosunkowo 
drogie apartamenty?

Bardzo istotną rolę odgrywa lokalizacja. Pod tym względem 
wyraźną przewagę mają najczęściej p wiekowe kamienice, bo 
są usytuowane w centrum miast, w pobliżu najważniejszych 
atrakcji turystycznych, w wielkomiejskim otoczeniu, które 
przyciąga ludzi. Ponadto mają nieporównywalne walory es-
tetyczne, architektoniczne, historyczne, połączone z nadaną 
im na nowo funkcjonalnością.

www.PvI.cOM.Pl
KONTAKT@PvI.cOM.Pl
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Czy możemy powiedzieć, że rynek nieruchomości 
przeżywa ponowny „boom”? 

Rzeczywiście należy zauważyć, że pomimo tego, 
iż ceny nieruchomości cały czas, sukcesywnie idą 
w górę, to deweloperzy nie mają powodów do narze-
kania. Myślę, że o ponownym rozkwicie rynku nieru-
chomości możemy mówić od 2014 roku. Należy rów-
nież zauważyć, że w ostatnich latach dość znacznie 
wzrosły koszty deweloperów, wywołane głównie pod-
wyżką cen materiałów, robocizny i przede wszystkim 
gruntów, proporcjonalnie wzrasta więc cena, jaką 
klient musi zapłacić za metr kw. lokalu. 

Skoro jednak ceny stale rosną, dlaczego więc wzrasta 
popyt na nieruchomości?

Odpowiedź na to pytanie jest dość złożona, takie zja-
wisko determinuje wiele czynników, ponadto mamy 
do czynienia z deficytem mieszkaniowym. Od dłuż-
szego czasu na rynku pracy odnotowuje się stosun-
kowo niską stopę bezrobocia, a ponadto Rada Polity-

ki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe na niskim 
poziomie, co z kolei powoduje, że lokaty jako inwe-
stycje są mało opłacalne, a jednocześnie niskie sto-
py procentowe oznaczają niższy koszt kredytu, więc 
opłacalne staje się inwestowanie w nieruchomości. 
Z badań ekspertów wynika, że co trzecia transakcja 
związana z zakupem nieruchomości realizowana jest 
za pomocą kredytu hipotecznego, tylko w kwietniu 
2018 roku popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł 
o 18,5% a z notowań wynika, że będzie dalej rósł. Istot-
nym elementem wpływającym na tak wysoki popyt są 
również rosnące średnie płace i pobudzony wzrost 
gospodarczy. Coraz bardziej popularnym trendem 
staje się też kupowanie nieruchomości, jednak nie 
w celu zamieszkania a wprowadzenia ich na rynek ce-
lem najmu. Takie tendencje są najbardziej widoczne 
w stolicy, duży popyt na nieruchomości wpłynął rów-
nież korzystnie na wzrost sprzedaży apartamentów 
luksusowych i premium, trudno się dziwić, bowiem 
jest to bezpieczna forma lokowania kapitału.

Deweloperzy 
mają powody

do zadowolenia
Z mecenasem Ryszardem Stopa właścicielem sieci 

Kancelarii Radcy Prawnego Ryszard Stopa, na temat 
rynku nieruchomości rozmawia Rafał Korbut.

ZDJĘCIA: materiały prasowe



   31

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU



 32    

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU

Jak będzie kształtował się rynek 
nieruchomości w najbliższych 
latach?

Trudno jest wskazywać jed-
noznacznie, jednak z przed-
stawianych prognoz i sondaży 
wynika, że ceny nieruchomo-
ści, w najbliższym czasie będą 
w dalszym ciągu wzrastać. 
Osobom zainteresowanym 
warto przypomnieć, że już 
wkrótce w Sopocie odbędzie 
się, w dniach 7-8 czerwca 2018 
roku, Forum Rynku Nierucho-
mości. Jest to coroczna kon-
ferencja, podczas której po-
ruszane są najnowsze trendy 
oraz omawiane są bieżące pro-
blemy, z jakimi można spotkać 
się na rynku nieruchomości. 
Ze szczegółowym programem 
konferencji można zapoznać 
się na stronie organizatora, 
w panelach głos zabiorą nie 
tylko deweloperzy i pośredni-
cy, ale również przedstawiciele 
banków pośrednicy, finansowi, 
architekci oraz przedstawiciele 
sektora budowlanego.

Czy program rządowy „Mieszkanie 
Plus” jest zagrożeniem dla rynku 
nieruchomości, czy deweloperzy 
mogą na tym stracić?

W 2016 roku, kiedy wprowadzano 
pilotażowym program Mieszkanie 
Plus, mówiło się że znacznie wpły-
nie to na rynek nieruchomości, pa-
dały nawet stwierdzenia, że dewe-
loperzy będą zmuszeni mocno ob-
niżyć ceny nieruchomości, w prak-
tyce jednak wciąż odnotowujemy 
wzrost cen mieszkań. Może to 
wynikać choćby z odmiennego 
standardu wykończenia i lokaliza-
cji mieszkań budowanych przez 
rząd. Deweloperzy oferują nieru-
chomości w centrum, proponując 
jednocześnie zniżki na pakiety 
wykończeniowe, ochronę, tworząc 
przy tym całą infrastrukturę osie-
dli oraz podziemne hale garażowe. 
Tak więc osoby korzystające z pro-
gramu rządowego mają zupełnie 
inną motywację niż ci, którzy decy-
dują się na lokale od deweloperów. 
Należy też zauważyć, że program 
oferuje nie tylko filar rynkowy, ale 
również filar społeczny.

”Z przedstawianych 
prognoz i sondaży 
wynika, że ceny 
nieruchomości, 
w najbliższym czasie 
będą w dalszym ciągu 
wzrastać. Osobom 
zainteresowanym warto 
przypomnieć, że już 
wkrótce w Sopocie 
odbędzie się, w dniach 
7-8 czerwca 2018 
roku, Forum Rynku 
Nieruchomości.
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Na Pomorzu nie brakuje gruntów pod inwestycje przemysłowe 
i mieszkaniowe. Rynek rozwija się prężnie, a niemały udział 

mają w tym samorządy.

TEKST: Dominika Prais | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Grunty pod 
inwestycje 

na Pomorzu

Miniony rok można uznać za bardzo udany dla rynku nieruchomości w całej Polsce. Mieszkań sprze-
dało się więcej niż zostało wprowadzonych do oferty. Nie inaczej było na Pomorzu. 

Przewyższenie popytu przez podaż sprawiło, że deweloperzy, aby spowolnić sprzedaż, byli zmusza-
ni do podnoszenia cen mieszkań. Największy wzrost, według danych opublikowanych przez REAS, 
dało się zauważyć w Trójmieście, gdzie koszty w ciągu zeszłego roku podniosły się aż o 15 %. 



 34    

NIERUCHOMOŚCI / EXPRESS BIZNESU

Czy rynek mieszkań zahamuje? 
Zainteresowanie mieszkaniami jednak nie zmalało. W tym 
samym czasie ich sprzedaż wzrosła o ponad 18 %. Popyt na-
pędziło kilka czynników, m. in. rosnące zarobki, dostępność 
kredytów hipotecznych z niską stopą oprocentowania, duży 
wybór lokali mieszkaniowych, a także duże zainteresowanie 
zakupem nieruchomości wśród osób spoza regionu i obcokra-
jowców, szczególnie Niemców, Skandynawów i Belgów. Nie 
bez znaczenia było też wygasanie programu Mieszkanie dla 
młodych. Jego zakończenie, jak wynika z raportu opracowa-
nego przez JLL, Trójmiasto może odczuć najbardziej. Osoby, 
które liczyły na rządowe wsparcie, nie będą bowiem dyspo-
nowały odpowiednim wkładem własnym, by bez tej pomocy 
kupić mieszkanie. Zwłaszcza, że nic nie wskazuje na to, żeby 
ceny miały zmaleć. Obecnie w Gdańsku i Gdyni metr kwadra-
towy nowego mieszkania kosztuje średnio 7 tys zł, a używane-
go w okolicach 6 tys. zł. Pozostaną jednak kredytobiorcy, któ-
rym zgodnie z przewidywaniami, łatwiej będzie wziąć kredyt 
ze względu na utrzymujące się na niskim poziomie stopy pro-
centowe. Z tego powodu deweloperzy raczej nie obawiają się 
spadku sprzedaży mieszkań – utrzymujący się niski poziom 
bezrobocia i rosnące płace w połączeniu z dostępnością kre-
dytów stwarzają odpowiednie warunki do zakupu mieszkania. 

Nowe inwestycje mieszkaniowe
Deweloperzy są na to przygotowani. W zeszłym roku w Trój-
mieście wydano łącznie prawie 8500 pozwoleń na budowę 
mieszkań, a niemal 7000 oddano do użytku, z czego zdecy-
dowana większość przypada na Gdańsk. Obecnie trwają tam 
prace nad budową osiedla Letnica, gdzie ma powstać 2500 
mieszkań. Nowych inwestycji mieszkaniowych przybędzie 
także na Dolnym Mieście, które przechodzi w ostatnim czasie 
rewitalizację. Do zakupu są już mieszkania na osiedlu Front 
Park, a w przyszłym roku ma się zakończyć budowa Riverfront 
przy Kamiennej Grobli i na tym zapewne nie koniec. 
Chętnych nie powinno zabraknąć. Problem może jednak le-
żeć po stronie wykonawstwa. W branży budowlanej brakuje 
bowiem rąk do pracy, a zapotrzebowanie na nowe inwestycje 
nie maleje. 

Mieszkanie (na) plus! 
Na rozwój rynku mieszkaniowego na Pomorzu mogą też wpłynąć 
inwestycje realizowane w ramach  programu Mieszkanie Plus, któ-
ry w przeciwieństwie do Mieszkania dla młodych jest nastawiony 
na budowę lokali pod wynajem w niższej cenie z opcją późniejsze-
go wykupu. O ich przydziale będą decydowały samorządy. 
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W województwie pomorskim zostało wytypowanych 330 h 
gruntów pod zabudowę mieszkaniową, choć już wiadomo, że 
nie wszystkie z nich nadają się do zrealizowania tego typu in-
westycji, m.in. te w Żukowie, Ryjewie i Rozewiu.   
Atrakcyjne działki znajdują się z kolei w Człuchowie, gdzie 
w połowie maja zapadła decyzja o przystąpieniu Gminy Miej-
skiej do programu Mieszkanie Plus. Możliwe, że pod zabudo-
wę w ramach darowizny zostanie przekazana część gruntów 
należących do miasta. Tym samym Człuchów dołączył do 
kilku innych pomorskich ośrodków, w których powstaną lub 
już są budowane mieszkania w ramach rządowego programu. 
Pierwszych realizacji można spodziewać się w Gdyni, Pelplinie, 
Kępicach, Starogardzie Gdańskim i w Ustce. W Gdyni trwa bu-
dowa osiedla na Kaczych Bukach. W połowie stycznia zawie-
szono symboliczną wiechę na pierwszym budynku powstałym 
w ramach projektu Mieszkanie Plus. - Będziemy pracować nad 
tym, by ta dzielnica się rozwijała. Myślimy o wybudowaniu 
tu szkoły, przedszkola, żłobka – zapewniał prezydent Gdyni, 
Wojciech Szczurek podczas uroczystości. Kolejne mieszkania 
mają też powstać na Oksywiu – według planów łącznie będzie 
ich tysiąc. Z kolei 42 lokale zostaną wybudowane w Kępicach 
– w marcu rozpoczęła się realizacja inwestycji. W Pelplinie 
założono budowę sześciu bloków ze 180 lokalami. Burmistrz 
tego miasta jako jeden z pierwszych zgłosił akces do progra-
mu Mieszkanie Plus i wyraził chęć oddania samorządowych 
gruntów pod budowę rządowych osiedli mieszkaniowych. 
Nie wiadomo jednak, czy plan uda się w pełni zrealizować ze 
względu na rosnące koszty materiałów budowlanych, co może 
się przełożyć na podniesienie stawki czynszu.  
Trzeba zauważyć, że to właśnie małe samorządy dopatrują się 
największych korzyści płynących z realizacji programu Miesz-

kanie Plus, może to bowiem zmniejszyć odpływ ludności do 
dużych miast. 

Grunty inwestycyjne – szansa dla gmin

Pomorze dysponuje nie tylko atrakcyjnymi gruntami pod za-
budowę mieszkaniową, ale i przemysłową. Tego typu tereny 
znajdują się m.in.: w Straszynie, Pruszczu Gdańskim, Lębor-
ku, Słupsku, Gdańsku czy Starogardzie Gdańskim. W ich pro-
mocji może pomóc samorządowcom konkurs „Grunt na me-
dal”, w wyniku którego zostaną wyłonione najlepsze tereny 
na Pomorzu z przeznaczeniem na zabudowę przemysłową. 
Laureaci zostaną wybrani pod koniec tego roku.  
Wśród gruntów inwestycyjnych na Pomorzu znajdują się i ta-
kie, które nie są odpowiednio przygotowane pod inwestycje. 
Już wkrótce może się to jednak zmienić za sprawą trwające-
go projektu „Invest in Pomerania 2020”. W jego ramach zo-
stał zorganizowany konkurs grantowy na tworzenie terenów 
inwestycyjnych i stref przemysłowych, przeznaczony dla 
przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego z Po-
morza, dysponujących minimum 20 h gruntów rozmieszczo-
nych w całości na terenie województwa pomorskiego, w Ob-
szarze Metropolitalnym Trójmiasta lub w obszarach gmin 
położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych. 
Celem programu jest utworzenie uzbrojonych stref przemy-
słowych dla małych i średnich firm. W jego efekcie ma po-
wstać od 3 do 5 parków przemysłowych liczących łącznie 
70 h. To ogromna szansa dla województwa pomorskiego na 
przyciągnięcie nowych inwestorów, a tym samym pozyska-
nie kolejnych miejsc pracy. 

Atrakcyjne działki 
znajdują się z kolei 
w Człuchowie, gdzie 
w połowie maja zapadła 
decyzja o przystąpieniu 
Gminy Miejskiej do 
programu Mieszkanie 
Plus. Możliwe, że pod 
zabudowę w ramach 
darowizny zostanie 
przekazana część gruntów 
należących do miasta. 

”
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Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa 
pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Zajmuje powierzchnię 
175,86 km2, składa się z 23 sołectw. Siedzibą władz samorządowych 
jest Szemud. Liczba mieszkańców Gminy wynosi 17000 osób.
Gmina Szemud bezpośrednio  graniczy z Gdynią 
i aglomeracją trójmiejską. W Gminie  prężnie rozwija się 
sektor usługowo-produkcyjny, który koncentruje się głównie 
w pasie drogi Chwaszczyno-Wejherowo. Na terenie Gminy nie 
ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast kilkadziesiąt 
firm reprezentuje różne branże.
Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa, pozwalająca 
na szybkie włączenie się do niej  nowych inwestorów. Ponadto 
intensywnie rozwijana jest sieć kanalizacyjna dla całego 
wschodniego obszaru Gminy /Bojano, Dobrzewino, Karczemki, 
Koleczkowo/  z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni 
w Gdyni – Dębogórzu.  W związku z przystąpieniem Gminy 
Szemud do Aglomeracji Gdańsk rozwijana jest sieć kanalizacyjna 
w kierunku zachodnim /Rębiska, Warzno, Dobrzewino, Kielno, 
Kamień, Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta. Równolegle obszary 
są objęte inwestycjami związanymi z budową sieci gazowej. 
W Gminie bardzo chętnie osiedlają się mieszkańcy Trójmiasta 
z uwagi na infrastrukturę, czyste środowisko, jeziora i lasy.
Gmina niedawno zakończyła prace nad nowym Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego w skutek czego  
miejscowy plan zagospodarowania  umożliwia potencjalnym 

inwestorom szybką realizację inwestycji. Dodatkową zachętą 
dla inwestorów, którzy chcieliby stworzyć nowe miejsca 
pracy, jest wszechstronna pomoc władz gminy w wyborze 
najwłaściwszej lokalizacji.
Droga S6 na odcinku Lębork-Obwodnica Metropolitalna 
o długości 61 km została decyzją władz RP skrócona /budowa 
etapowa/. Jednak cały odcinek od Gdyni do  Bożegopola został 
zatwierdzony do realizacji i zostali wyłonieni już wykonawcy. Przez 
Gminę Szemud będzie przebiegał cały odcinek zgodnie z planem 
/prawie 20 km/, składający się z dwóch węzłów w Koleczkowie 
i w Szemudzie oraz Miejscem Obsługi  Podróżnych III generacji 
w Kamieniu. W ramach projektu przewidziano także rozbudowę 
węzła Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta. Trasa ma 
być dwujezdniowa po dwa pasy w każdym kierunku, natomiast 
na odcinku Chwaszczyno – Obwodnica Trójmiasta będą to trzy 
pasy. Atuty i korzyści z realizacji drogi ekspresowej S6 są tak 
oczywiste ze nie wymagają komentarza.
Gmina Szemud stawia na nowoczesność i dynamiczny rozwój. 
Priorytety to rozwój dróg, komunikacja i infrastruktura 
techniczna. Nasza Gmina jest pełna pomysłów, 
otwarta na inwestycje i turystykę.

wóJT wRAz z MIESzKAńcAMI zAPRASzA 
wSzySTKIch INwESTORów I TUTySTów.

INwESTUJ 
w GMINIE SzEMUD



Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować, iż w ostatnim czasie doszło do połączenia firm Berend-
sen oraz Elis, będących europejskimi liderami w zakresie rozwiązań tekstylnych. Dzięki tej fuzji będziemy wspól-
nie umacniać naszą wiodącą pozycję, tworząc grupę działającą w 30 krajach Europy oraz Ameryki Południowej,  
posiadając zakłady w ponad 500 lokalizacjach.

Jesteśmy przekonani, że czerpiąc 
z wzajemnego, wieloletniego do-
świadczenia i wiedzy eksperckiej 
obu firm, będziemy nadal podno-
sić poziom usług, doskonaląc nasze 
procesy operacyjne i oferując klien-
tom jeszcze bardziej innowacyjne 
rozwiązania.
Jednym z naszych priorytetów jest 
zagwarantowanie Klientom ciągło-
ści serwisu oraz poczucia stabilizacji. 
Zwiększenie geograficznego zasię-
gu naszej firmy otwiera przed nami 
nowe możliwości rozwoju współ-
pracy z naszymi klientami, dlatego 
pozostajemy w tej kwestii do Pań-
stwa dyspozycji.

WyNAJEM I SERWIS:

Odzieży ochronnej 
i roboczej

Mat podłogowych Urządzeń 
higienicznych

Odzieży i akcesoriów
do stref Cleanroom

www.berendsen.pl info@berendsen.pl

Z wyrazami szacunku

WŁODZIMIERZ KWIAtKOWSKI 
Dyrektor Generalny
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GMINA MAlbORK OFERUJE PAńSTwU DzIAłKI bUDOwlANE 
w bEzPOśREDNIM SąSIEDzTwIE MIASTA MAlbORKA, 
STANOwIącE włASNOść KOMUNAlNą GMINy, 
O POwIERzchNI OD 895 M2 DO 2.023 M2. 
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GMINA MAlbORK OFERUJE PAńSTwU DzIAłKI bUDOwlANE 
w bEzPOśREDNIM SąSIEDzTwIE MIASTA MAlbORKA, 
STANOwIącE włASNOść KOMUNAlNą GMINy, 
O POwIERzchNI OD 895 M2 DO 2.023 M2. 

W ostatnim czasie wydzielonych zostało 24 nowych działek 
o powierzchni od 1.000 m2 do 1.483 m2. Nieruchomości 
znajdują się w południowo - wschodniej części od granicy 
z miastem Malbork. Drogi wewnętrzne mają ciągły dostęp do 
drogi krajowej nr 55 relacja Sztum- Nowy Dwór. W niedalekiej 
odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej co 
umożliwia połączenie z miastem Malborkiem.
  
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
W zależności od karty terenu przeznaczone pod zabudowę: 

mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą, •	
usługową z uzupełniająca funkcją mieszkaniową •	
oraz mieszkaniową z uzupełniająca funkcją usługową. •	

Uzbrojenie zależne od położenia działki:  

w pełni uzbrojone w wodę, kanalizacje, energię •	
elektryczną i gaz. 
uzbrojone w wodę i energię elektryczną•	
uzbrojone w energię elektryczną•	

Wszystkie nieruchomości mają uregulowane formy prawne 
i własnościowe.

Sprzedaż tych nieruchomości następuje na własność w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego.
 
Ponadto dysponujemy terenem, który nie jest objętym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, co 
daje  możliwość  podzielenia gruntu o powierzchni 120 h na 
indywidualne potrzeby inwestora.
teren nie jest uzbrojony, lecz zapewniamy dostępu do 
wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.

Szczegółowe informacje - powierzchnie, funkcje oraz ceny 
wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się na: 
www.ugmalbork.mojbip.pl 
w zakładce PRZEtARGI
 
Przetargi przeprowadzane są cyklicznie w ciągu roku. 
Najbliższy przetarg odbędzie się dnia 27. 10. 2017 r. 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu: 
55-647-28-07 wew. 16, 664722501 
lub e-mail :budownictwo@gmina.malbork.pl 
lub na stronie www.gmina.malbork.pl
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POWIAT PUCKI
RYBACKA / 84-122 / OSŁONINO
Powierzchnia: 0.9287 ha
Typ nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie: usługowa
Ukształtowanie: zróżnicowane, 
duży spadek od strony morza
Droga dojazdowa: asfaltowa

NUMERY DZIAŁEK 4/32, 
OSŁONINO, RYBACKA

wSzySTKIE TERENy POSIADAJą AKTUAlNE PlANy 
zAGOSPODAROwANIA PRzESTRzENNEGO. SzczEGółOwych 
INFORMAcJI O FUNKcJAch I PRzEzNAczENIU TERENU MOżNA 
UzySKAć w URzęDzIE GMINy PUcK - TEl. 58-673-20-96

Teren zlokalizowany w bezpośrednim 
sąsiedztwie brzegu morskiego nad 
Zatoką Pucką w miejscowości Osłonino. 
Osłonino to niewielka miejscowość oparta 
na dawnym założeniu folwarcznym, 
zlokalizowana na brzegu wysokiego klifu 
morskiego. Obecnie w miejscowości 
rozwija się zabudowa rekreacyjna.

NUMERY DZIAŁEK 
406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 
406/5,406/7,406/8, 406/9, 

406/10, 406/11, 406/12, 399/4, 
ŁEBCZ, POLNA, SWARZEWSKA

POWIAT PUCKI
POLNA, SWARZEWSKA / 84-103 / ŁEBCZ

Powierzchnia: 18.3657 ha
Typ nieruchomości: niezabudowana

Przeznaczenie: produkcyjna, usługowa
Ukształtowanie: teren płaski

Droga dojazdowa: utwardzona, szutrowa

Teren zlokalizowany jest 
w miejscowości Łebcz, położonej 

przy granicy z gminą i miastem 
Władysławowo, w strefie rozwoju 
funkcji produkcyjo-usługowych.
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POWIAT PUCKI
BAŁTYCKA, POLNA / 84-103 / STRZELNO
Powierzchnia: 0.49 ha
Typ nieruchomości: niezabudowana
Przeznaczenie: mieszkalna, usługowa
Ukształtowanie: teren płaski
Droga dojazdowa: asfaltowa

NUMERY DZIAŁEK CZęŚć 
Z DZ. 219/5, STRZELNO, 
BAŁTYCKA, POLNA

Teren zlokalizowany jest w miejscowości 
Strzelno, przy ul. Bałtyckiej (droga 
wojewódzka nr 213) na wjeździe do 
miejscowości od strony Pucka.

NUMERY DZIAŁEK 445, 
LEŚNIEWO, JANA PAWŁA II

POWIAT PUCKI
 JANA PAWŁA II / 84-106 / LEŚNIEWO

Powierzchnia: 0.2378 ha
Typ nieruchomości: niezabudowana

Przeznaczenie: mieszkalna, usługowa
Ukształtowanie: teren płaski
Droga dojazdowa: asfaltowa

Teren zlokalizowany jest 
w centralnej części miejscowości 

Leśniewo. Leśniewo to duża 
miejscowość położona w centrum 

Lasów Darżlubskich, przy 
drodze gminnej z Pucka do drogi 

wojewódzkiej nr 218.
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W Trójmieście 
powstają kolejne 

biurowce
Dobra lokalizacja, wysoka jakość życia, rozwinięta komunikacja lotnicza 
i duża dostępność wykwalifikowanych pracowników to główne powody, 
dla których zagraniczne firmy decydują się inwestować w Trójmieście. 

Trójmiasto nie bez przyczyny już drugi rok 
z rzędu zostało nagrodzone prestiżową CEE 
Shared Services and Outsourcing Awards w ka-
tegorii „Najbardziej dynamicznie rozwijające 
się miasto – Polska”. Po trzecim kwartale 2017 
r. łączna powierzchnia biurowa w aglomeracji 
trójmiejskiej wyniosła niemal 700 tys. m. kw., 
z czego zdecydowana większość, bo aż 70 % 
usytuowana jest w Gdańsku, a 25 %  znajduje 
się w Gdyni. 

TEKST: Dominika Prais | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Biurowce – plany i realizacje
W ciągu czterech lat w Trójmieście przybyło prawie 200 
tys. m kw. przestrzeni biurowej. Do tego wzrostu w dużej 
mierze przyczyniła się zeszłoroczna finalizacja 6 projek-
tów inwestycyjnych w sektorze usług dla biznesu. Wśród 
nich znalazły się m. in.: będąca częścią Alchemii wieża Ar-
gon, budynek B2 należący do kompleksu BCB Business 
Park czy ostatni z trzech wieżowców biurowych Tensor 
Z w Gdyni Redłowie, a w planach i realizacji są kolejne biu-
rowce. W tym roku mają zostać oddane do użytku m. in. 
biurowiec Sportowa w Gdyni, budynek biurowy Hiro przy 
ul. Chrzanowskiego, kompleks biurowo-mieszkalny Rajska 
8, a także Olivia Seven i sąsiadująca z nią Olivia Star, która 
ze swoimi 180 metrami wysokości będzie najwyższym biu-
rowcem na Pomorzu. Z kolei w położonym nieopodal kom-
pleksie biurowym Alchemia wmurowano kamień węgielny 
pod budowę Neonu, czwartej i ostatniej już wieży. Na tym 
drugi co do wielkości na Pomorzu park biurowy zakończy 
swoją rozbudowę. Jednak pomimo trwających wciąż prac 
Oliwa już teraz w Gdańsku nie ma sobie równych, jeśli cho-
dzi o tak rozwiniętą zabudowę i śmiało można ją okrzyk-
nąć biurowym zagłębiem Gdańska. Zwłaszcza, że to nie 
koniec rozwoju tego rejonu. Niedaleko Alchemii realizację 
swojego projektu dwóch budynków biurowych rozpoczął 
deweloper Skanska. Jeżeli prace przebiegną zgodnie 
z planem możliwe, że już w drugiej połowie przyszłego 
roku wprowadzą się tam pierwsi najemcy. Inwestycje pla-
nowane przez debiutującego w Trójmieście szwedzkiego 
inwestora są dobrym dowodem na to, że trójmiejski rynek 
biurowy, zdominowany dotąd przez regionalnych dewelo-
perów, takich jak Hossa, Torus czy Olivia Business Center 
otwiera się także na inwestorów spoza Pomorza. 

Nowe  inwestycje
Nowych inwestycji nie zabraknie też w innych rejonach 
trójmiejskiej aglomeracji. W miejscu dawnej siedziby firmy 
Chemia przy alei Grunwaldzkiej Torus wybuduje biurowce 
Officyna.  -  Będą to dwa nowoczesne, połączone ze sobą 
budynki biurowe wpisujące się w powojenną zabudowę al. 

Grunwaldzkiej. Łącznie dostarczą one na rynek blisko 10 
tys. mkw. nowoczesnej powierzchni najmu, w większości 
biurowej. Officyna to znacznie mniejsza skala projektu, niż 
Alchemia, ale z zachowaniem wysokich standardów jako-
ściowych, z czego jesteśmy znani na rynku - mówi Marcin 
Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.
Duża rozbudowa czeka zlokalizowane niedaleko Europej-
skiego Centrum Solidarności Młode Miasto. Już niedługo 
zacznie wyrastać tam biurowiec Eternum - to pierwsza 
z zaplanowanych inwestycji biurowych w tym kompleksie 
realizowana przez grupę RWS.  Z kolei dwa inne biurow-
ce wzniesie Echo Investement. Według zapowiedzi firmy 
Cavatina Group z Bielska – Białej w najbliższym czasie 
miałby do nich dołączyć wieżowiec biurowy Palio, który 
wysokością ustąpiłby jedynie Olivii Star. Jednak póki co 
bliższe informacje na temat realizacji tego projektu nie są 
znane. Jeśli plany rozbudowy Młodego Miasta się powio-
dą ma ono szansę stać się drugim, gdańskim zagłębiem 
biurowym.

Czym Trójmiasto 
przyciąga inwestorów? 

Obecnie Trójmiasto znajduje się w ścisłej czołówce miast 
regionalnych pod względem powierzchni biurowej – zaraz 
za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem. - Trójmiasto liczy 
się dzisiaj w walce o największe projekty inwestycyjne 
w kraju. Udało się to osiągnąć przede wszystkim dzięki 
konsekwentnemu i kompleksowemu przedstawianiu atu-
tów całej aglomeracji, ale też dynamicznemu rozwojowi 
rynku biurowego na przestrzeni ostatniej dekady. Firma 
Torus miała w tym swój duży udział, ponieważ wybudowa-
ła pierwszy w Gdańsku park biurowy – Arkońska Business 
Park. W tym samym czasie w Gdyni firma Allcon Invest-
ment wybudowała Łużycka Office Park i to były podwa-
liny pod rozwój trójmiejskiego rynku biurowego. Dzisiaj 
dużymi krokami zbliżamy się już do osiągnięcia podaży 
miliona metrów kwadratowych nowoczesnej powierzchnie 
biurowej w Trójmieście, co powinno nastąpić w ciągu 2-3 
lat - mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji 
w firmie Torus.

Obecnie Trójmiasto znajduje się w ścisłej czołówce miast 
regionalnych pod względem powierzchni biurowej – zaraz 
za Warszawą, Krakowem i Wrocławiem. - Trójmiasto liczy 
się dzisiaj w walce o największe projekty inwestycyjne 
w kraju. Udało się to osiągnąć przede wszystkim dzięki 
konsekwentnemu i kompleksowemu przedstawianiu atutów 
całej aglomeracji, ale też dynamicznemu rozwojowi rynku 
biurowego na przestrzeni ostatniej dekady. 

”
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O walorach Trójmiasta przekonało się już 120 firm, wśród nich tak 
wielcy gracze na rynku jak: State Street Corporation, Thyssenkrup, 
Geoban czy wreszcie Amazon i Grupa Energa – te dwie ostatnie 
firmy zdecydowały się na przedłużenie umowy najmu w kompleksie 
Olivia Business Center, a Amazon dodatkowo planuje swoją ekspan-
sję. - Jeśli chodzi o najemców, to jeszcze parę lat temu projektów 
było więcej i większa była ich skala. Teraz wygląda to nieco inaczej, 
co jest naturalnym procesem. Silnie rozwijają się natomiast firmy 
będące już tutaj od jakiegoś czasu, mamy więc bardzo dojrzały ry-
nek wewnętrzny. Jest wiele firm, które rosną organicznie, generując 
sumarycznie popyt o bardzo dużej skali. Przykładem jest budynek 
Argon - niemal cały wynajęty jest firmom, które były już obecne 
w Trójmieście i przeniosły do niego swoje siedziby ze względu na 
rosnące potrzeby powierzchniowe czy też chcąc podnieść standard 
– mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie 
Torus.
Jednym z powodów, który skłania firmy do pozostania w Trójmieście 
jest stabilność cen najmu, które wahają się w okolicach 13 euro za 
metr kw. miesięcznie. Jednocześnie daje się zaobserwować napływ 
nowych najemców z zagranicy, szczególnie: Niemiec, Skandynawii 
i Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie swoje biura otworzy-
ły m. in. Svarovski, Fuji Film czy Marine Harvest. - Rynek biurowy 
w Trójmieście jest mocno zróżnicowany lokalizacyjnie, jakościowo 
i pod względem skali projektów, dzięki czemu najemcy mają w czym 
wybierać. Są też projekty topowe w skali kraju, do których niewąt-
pliwie można zaliczyć Alchemię - mówi Marcin Piątkowski, dyrektor 
ds. komercjalizacji w firmie Torus.
Trójmiasto przyciąga nowoczesną i wygodną zabudową biznesową, 
ale też wysoką jakością życia, na którą w dużej mierze wpływa boga-
te środowisko naturalne. Czystość powietrza, niski poziom smogu, 
bliskość lasów i morza zapewniają zdrowy tryb życia i dają mnóstwo 
możliwości rekreacji. Nie bez znaczenia pozostaje dobre położenie 
trójmiejskiej aglomeracji w niedużej odległości od państw nordyc-
kich, co, jak się przewiduje, może okazać się szczególnie atrakcyj-
nym walorem Trójmiasta w oczach właścicieli firm nadbałtyckich. 
Zwłaszcza, że miasto dysponuje dużą i dobrze wykwalifikowaną ka-
drą porozumiewającą się w językach: szwedzkim, norweskim i duń-
skim - co roku mury Uniwersytetu Gdańskiego opuszczają kolejni 
absolwenci największej i najstarszej w kraju filologii skandynawskiej. 
Jednak Gdańsk jako szósty, największy ośrodek akademicki w kraju 
gwarantuje zdobycie pracowników wykształconych także w innych 
dziedzinach. Wysokim poziomem nauczania może się poszczycić 
Politechnika Gdańska czy Uniwersytet Medyczny. Poza tym w Trój-
mieście szukają zatrudnienia także obcokrajowcy. Mieszkańców 
państw skandynawskich do osiedlenia się w północnej Polsce na 
stałe zachęca przede wszystkim gęsta i dobrze rozplanowana siat-
ka połączeń lotniczych. 

Oczekiwania najemców
Zdecydowana większość biurowców w Gdańsku powstaje wzdłuż 
jednego, głównego ciągu komunikacyjnego, jakim jest aleja Grun-
waldzka. Nie bez powodu – takie położenie zapewnia dobre skomu-
nikowanie z wieloma rejonami miasta oraz łatwy dostęp do usług, co 
stanowi bardzo duży atut wśród najemców i ich pracowników. 
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Marcin Piątkowski,
DyREktOR 
DS. kOMERCJALIZACJI 
W fIRMIE tORuS. 

- Dzisiaj najemcy mają dużą 
świadomość rynku i rozwiązań. 
Doskonale wiedzą, czego chcą, są 
w stanie precyzyjnie określić swoje 
wymagania. Duży nacisk kładą 
na standard biura, niebagatelne 
znaczenie ma jakość materiałów 
wykończeniowych i sama aranżacja 
przestrzeni. To są elementy, które 
najemcy wykorzystują później na 
rynku, starając się przyciągnąć do 
siebie pracowników i jak widać jest 
to skuteczne. Sami pracownicy też 
są nieźle zorientowani. Niektóre 
z firm myśląc o nowej lokalizacji, 
angażują ich w proces wyboru, czego 
przykładem jest jeden z naszych 
najnowszych najemców, firma 
Sygnity. Jej pracownicy w specjalnym 
głosowaniu zadecydowali, gdzie ma 
się mieścić przyszła siedziba firmy. 
Wybrali zdecydowanie Alchemię, 
konkretnie budynek Argon.
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Hevelka 
FeSTIWal PIW 

rzeMIeślnIczych 

ZDJĘCIA: Olga Kharina/HEVELKA

Z WOJCIECHEM STyBOREM - WłAśCICIELEM AGENCJI MEDIUM, WSPółORGANIZATOREM
FESTIWALU PIW RZEMIEśLNICZyCH HEVELKA ROZMAWIA ZDZISłAWA MOCHNACZ.



   51

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Skąd pomysł na zorganizowanie targów piwowarskich?
Hevelka to naturalne następstwo piwnej rewolucji, 
która zaczęła się mniej więcej  siedem lat temu w Pol-
sce. Powstały wtedy pierwsze browary rzemieślnicze 
produkujące piwo w innych stylach niż powszechne 
dostępne i reklamowane produkty dużych koncernów. 
Do tej pory większość piw, które można było kupić 
w sklepach to lagery, czyli piwa tzw. dolnej fermen-
tacji. My przekonujemy, że dobre piwo wcale nie musi 
być złociste, a istotą jest wyborny smak i aromaty.
Pomysł narodził się spontanicznie w roku 2015. Spo-
tkałem się z Tomkiem Brzostowskim, właścicielem 
browaru kontraktowego Brodacz, który szukał do-
świadczonej firmy, organizującej duże wydarzenia 
targowe. W tym czasie mieliśmy spore doświadczenie 
przy produkcji Targów Motoryzacyjnych 3TM. Połą-
czyliśmy siły – znajomość branży browarniczej, wie-
dzy o produkcji piwa Tomka oraz umiejętności organi-
zacyjne i reklamowe agencji MEDIUM.

hevelka to największa impreza browarnicza w pół-
nocnej Polsce. Promuje małe, lokalne browary, łączy 
w sobie tradycję z pasją i nowoczesnością. czym jesz-
cze się wyróżnia?

Hevelka to wyjątkowy festiwal piw rzemieślniczych 
w skali kraju. Staramy się o ciekawą oprawę wyda-
rzenia, różnorodność wystawców, dobre jedzenie, at-
mosferę i jak sama nazwa mówi - gdański kontekst 
historyczny. Nazwa Hevelka odnosi się bezpośrednio 
do Jana Heveliusza – wielkiego astronoma, ale także 
browarnika. Notabene to dzięki dochodom z browa-
rów, mógł prowadzić badania i odnosić sukcesy w od-
krywaniu tajemnic kosmosu.

Ile rodzajów piwa będą oferować wystawcy podczas 
tegorocznego Iv Festiwalu?

W tegorocznym festiwalu będziemy mieli okazję spróbo-
wać ponad 200 gatunków piw, w praktycznie wszystkich 
stylach. Ofertę przygotuje 27 browarów, które przyjadą 
do Gdańska z całej Polski i w mniejszym stopniu z zagra-
nicy. Warto pokreślić, że większość piw oferowanych na 
Hevelce jest praktycznie niedostępna w sklepach, poza 
wyspecjalizowanymi sklepami z piwem rzemieślniczym. 

Staramy się o ciekawą oprawę 
wydarzenia, różnorodność 
wystawców, dobre jedzenie, 
atmosferę i jak sama nazwa mówi - 
gdański kontekst historyczny. Nazwa 
Hevelka odnosi się bezpośrednio 
do Jana Heveliusza – wielkiego 
astronoma, ale także browarnika. 
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Jakie nowości czekają jeszcze na odwiedzających?
Nowością na tegorocznej Hevelce będzie specjalna stre-
fa premier, gdzie będzie można degustować piwo spe-
cjalnie uwarzone na festiwal lub wchodzące do produkcji. 
Rozbudowaliśmy ofertę gastronomiczną. Przygotowali-
śmy świetną ofertę dla naszych gości, którzy będą mogli 
skorzystać z różnorodnego menu, przygotowanego w fo-
odtruckach, a na deser spróbować piwnych lodów.

Proszę w kilku słowach zaprosić na tegoroczną hevelkę.
Hevelka to miejsce, gdzie możesz poznać nowe smaki 
i się nimi rozkoszować. To świetna możliwość spotka-
nia dawno nie widzianych znajomych i spędzenia miłego 
czasu w dobrej, bezpiecznej atmosferze.
Poza wspomnianą ofertą kulinarną, będziemy mogli po-
słuchać muzyki, wziąć udział w prelekcjach, czy kupić 
piękne szkło festiwalowe lub inne wyjątkowe gadżety. 
Jestem przekonany, że w każdy, kto przyjdzie na nasz fe-
stiwal poczuje jego klimat i będzie miał poczucie dobrze 
spędzonego czasu.
Zapraszamy w dniach 15-16 czerwca do Centrum Stocz-
nia Gdańska, wejście od ulicy Lisia Grobla.

Hevelka to miejsce, 
gdzie możesz poznać 
nowe smaki i się nimi 
rozkoszować. To świetna 
możliwość spotkania 
dawno nie widzianych 
znajomych i spędzenia 
miłego czasu w dobrej, 
bezpiecznej atmosferze.
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Nowi prezesi 
i dyrektorzy. 

kim są?

ZMIANY PERSONALNE W REGIONIE

Nowe twarze na najwyższych stanowiskach w regionie. 
Zmiany personalne dotknęły kilku ważnych branż. 

Sprawdź, kto obecnie stoi na czele popularnych spółek i pomorskich firm.

PIOTR RUdzIńSkI,
dyrektor generalny

Hotelu Deo Gdańsk Old Town

Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni 
na Wydziale Towaroznawstwa i Organi-
zacji Usług Hotelowych. Z branżą hote-
larską związany jest od początku swojej 
kariery zawodowej. Pracę rozpoczynał 

w sieci hoteli Qubus w pionie gastrono-
micznym. Od 2004 roku związany jest 

z firmą Dobry Hotel. Zarządzał Hotelem 
Sedan w Sopocie, a następnie hotelami 

Różany Gaj w Gdyni oraz Hotelem Aqua 
w Sopocie. Stanowisko dyrektora gene-

ralnego czterogwiazdkowego Hotelu Deo 
Gdańsk Old Town, którego operatorem 

jest spółka Dobry Hotel, objął pod koniec 
kwietnia.

TAdEUSz kIj,
wiceprezes AGIS Management Group

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej 
w Krakowie. Studia podyplomowe z zakre-
su systemów mikroprocesorowych ukoń-
czył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

Od 1995 roku członek zarządu oraz dyrek-
tor Departamentu Usług Prokom Software, 
a następnie Asseco Poland S.A oraz Asseco 
Systems S.A., pełniąc funkcję wiceprezesa. 
Opowiadał za pion techniczny spółki, zaj-

mujący się budową infrastruktury systemo-
wo-sieciowej, systemów informatycznych, 

Data Center i automatyką budynków. 
W spółce Agis Management Group jako 
wiceprezes zarządzający przejął wszelkie 
czynności operacyjne. Sprawuje również 
bezpośredni nadzór nad pionem Facility 

Management, w tym kompleksowym 
serwisem technicznym, projektowaniem 
infrastruktury systemowo- sieciowej i za-

awansowaną automatyką budynków.
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MATEUSz BONcA,
prezes Grupy LOTOS S.A.

Lider z wieloletnim doświad-
czeniem w międzynarodowym 
zarządzaniu i doradztwie strate-

gicznym dla wiodących koncernów 
przemysłowych i finansowych 

w Europie (w tym w Polsce), Afryce 
i na Bliskim Wschodzie. W latach 

2012-2016 pracował w Niem-
czech we Frankfurcie nad Menem, 

jako dyrektor w Deutsche Bank 
AG (ostatnio dyrektor w Group 

Management Consulting). Nieco 
wcześniej w latach 2010-2012 jako 
menedżer zatrudniony był w Pep-

pers and Rogers Group Middle 
East w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich, a w latach 2004-2010 

pracował w McKinsey & Company 
jako konsultant i starszy konsultant, 
realizując projekty w wielu krajach. 
Absolwent Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie (2004). Studiował 

także w Al Akhawayn University 
w Maroku. Doktor nauk ekono-
micznych w zakresie ekonomii 
(z wyróżnieniem, ALK 2009). 

PATRyk dEMSkI,
wiceprezes ds. inwestycji 

i innowacji  
Grupy LOTOS S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Od 2014 
roku piastuje urząd burmistrza 

Miasta i Gminy Pelplin. Od 2018 
roku jest Członkiem Rady Polskiej 

Organizacji Turystycznej, a od 2017 
Członkiem Rady Nadzorczej Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. W latach 2006 – 2014 

był zastępcą Dyrektora Oddzia-
łu, p.o. Dyrektora Oddziału oraz 
Głównym Specjalistą w Agencji 

Nieruchomości Rolnych, oddział 
terenowy w Gdańsku. W latach 

2011 – 2014 był Członkiem Rady 
Nadzorczej Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tczewie. 
W 2006 roku pracował jako Zastęp-
ca Dyrektora Gabinetu Wojewody 
Pomorskiego w Pomorskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gdańsku.

dARIUSz 
FAlkIEwIcz,
prezes Energi Obrót

Menedżer z ponad 20-letnim do-
świadczeniem w sektorze energe-
tycznym i paliwowym. Związany 

zawodowo z Grupą Energa od 
2012 roku. Przed objęciem funkcji 

Prezesa Zarządu Energi Obrotu 
pracował na stanowiskach kierow-
niczych i dyrektorskich w Enerdze 
SA. Z wykształcenia jest ekonomi-

stą – ukończył Wydział Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego, a także 
Studia Podyplomowe w zakresie 

Strategii Finansowych na Wyższej 
Szkole Bankowości, Finansów i Za-
rządzania w Warszawie. Dodatkowo 

jest absolwentem Gdańskiej Fun-
dacji Kształcenia Menedżerów oraz 

Canadian International Manage-
ment Institute. Przed dołączeniem 
do Grupy Energa, piastował liczne 
menedżerskie i zarządcze stanowi-
ska w Grupie LOTOS. Jako Prezes 
Zarządu LOTOS Tank odpowiadał 

za sprzedaż paliwa lotniczego. 
Wcześniej, pracując w głównych 
strukturach Grupy LOTOS jako 
Dyrektor ds. Rozwoju Handlu, 

Dyrektor ds. Planowania i Strategii 
Rynkowej oraz Dyrektor Ekonomi-
ki i Kontrolingu Sprzedaży odpo-

wiadał za kluczowe obszary wzrostu 
największej pomorskiej spółki pa-
liwowej. Zawodową karierę rozpo-

czynał w sektorze bankowym



Nowe kieruNki studiów 
Na pomorzu

Co proponują 
uczelnie 
w roku 

akaDeMIckIM 
2018/2019?

CHOć SEMESTR LETNI NADAL TRWA, TO TRóJMIEJSKIE UCZELNIE MAJą JUż 
PRZyGOTOWANą OFERTę NA NOWy ROK AKADEMICKI. SZyKUJE SIę SPORO 

NOWOśCI, KTóRyMI SZKOły CHCą PRZyCIąGNąć ABSOLWENTóW.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim startuje 20 czerw-
ca. Odbywa się przez internet w wygodnym dla kandyda-
tów systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). 
Oferta uczelni na rok akademicki 2018/2019 to blisko 
osiemdziesiąt kierunków studiów i ponad dwieście spe-
cjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 
pierwszego oraz drugiego stopnia, a także jednolitych stu-
diach magisterskich. W nowym roku akademickim uczel-
nia uruchomi cztery nowe kierunki studiów. Dwa z nich 
prowadzone będą na Wydziale Biologii, a są to: Ochrona 
zasobów przyrodniczych oraz Genetyka i biologia ekspe-
rymentalna. Pozostałe kierunki mają charakter interdy-
scyplinarny i prowadzone będą w języku angielskim: In-
tercultural and Business Relations in Europe oraz Cultural 
Communication.
Jeżeli chodzi o Politechnikę Gdańską, to przyszli studen-
ci mogą wybierać spośród blisko czterdziestu kierunków 
na dziewięciu wydziałach. Na absolwentów czeka w su-
mie 4255 miejsc. W naborze na semestr letni planowane 
jest uruchomienie nowego międzywydziałowego (Wydział 
Oceanotechniki i Okrętownictwa, Wydział Inżynierii Lądo-
wej i Środowiska) kierunku studiów drugiego stopnia – In-
żyniera Morska i Brzegowa. 
Uruchomienia nowych kierunków nie planują Gdański Uni-
wersytet Medyczny, Akademia Marynarki Wojennej oraz 
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Ze sporymi 

nowościami można za to zetknąć się na uczelniach pry-
watnych. Sopocka Szkoła Wyższa otwiera nowe specjal-
ności na kierunku Finanse i rachunkowość, to: bankowość 
i pośrednictwo finansowe, ubezpieczenia, podatki i skar-
bowość. Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku otwiera na 
poziomie licencjackim kierunek Zarządzanie o profilu 
praktycznym, proponując takie specjalności jak: zarzą-
dzanie w sporcie, marketing, informatyka w zarządzaniu, 
zarządzanie startupem oraz zarządzanie logistyką.

Jeżeli chodzi o Politechnikę 
Gdańską, to przyszli 
studenci mogą wybierać 
spośród blisko czterdziestu 
kierunków na dziewięciu 
wydziałach. Na absolwentów 
czeka w sumie 4255 miejsc.
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dR hAB. ARNOld 
kłONczyńSkI, 

prorektora ds. studenckich
Uniwersytet Gdański 

Bacznie obserwujemy zmiany zachodzą-
ce na rynku pracy. Prowadzimy również 

własne badania sondażowe związane z do-
świadczeniami, jakie nabyli studenci w trak-
cie nauki i ich oczekiwaniami w związku z 
możliwościami uzyskania satysfakcjonują-
cego zatrudnienia w zawodach związanych 
z kierunkiem studiów. Konsekwencją tych 

działań jest stała modyfikacja już prowadzo-
nych kierunków studiów, jak również wpro-
wadzanie do oferty nowych. W zbliżającym 
się roku akademickim będą to cztery nowe 
kierunki. Dwa z nich prowadzone będą na 

Wydziale Biologii, a są to: Ochrona zasobów 
przyrodniczych oraz Genetyka i biologia 
eksperymentalna. Obowiązkiem uczelni 

wyższych jest przekazywanie wiedzy zgod-
nej z najnowszymi wynikami prowadzonych 

badań i te dwa kierunki są ściśle związane 
z osiągnięciami wybitnych badaczy, którzy 
skonstruowali program studiów w ścisłej 

współpracy z instytucjami zajmującymi się 
ochroną zasobów przyrodniczych i przed-
siębiorcami zainteresowanymi wykształco-
nymi kadrami. Kolejne dwa kierunki mają 
charakter interdyscyplinarny i prowadzone 
będą w języku angielskim: Intercultural and 
Business Relations in Europe oraz Cultural 

Communication. Współcześnie mamy coraz 
większą świadomość tego, że komunikacja 
kulturowa staje się podstawą sukcesu np. w 
biznesie i umożliwia budowanie właściwych 
relacji w wielokulturowym i ciągle zmienia-

jącym się świecie. To właśnie uniwersytet 
jest najwłaściwszym miejscem łączącym 

wyniki badań teoretycznych z praktycznymi 
możliwościami ich zastosowania w trakcie 

zajęć ze studentami.

AlIcjA PEPlIńSkA, 
kierownik Działu Marketingu i PR 

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. 
E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

Każdego roku aktualizujemy ofertę eduka-
cyjną. Jest to niezbędne do tego, aby aktyw-
nie reagować na zmieniający się rynek pra-
cy, zapotrzebowanie pracodawców i trendy 
w edukacji wyższej oraz gospodarce. Poza 

klasycznymi, sprawdzonymi i popularnymi 
kierunkami, takimi jak: Prawo, Administra-
cja, Finanse i Rachunkowość, proponujemy 
również nowość Podatki i Doradztwo Po-
datkowe, w odpowiedzi na rosnący rynek 

tych usług. Z kolei studia Zarządzanie 
Startupem wpisują się w trend nowej gospo-
darki i realizacji autorskich pomysłów biz-

nesowych. Dla osób poszukujących wyzwań 
w Logistyce realizujemy studia w języku 

angielskim Global Logistics, przygotowujące 
do kariery w transporcie i frachcie, maga-
zynowaniu, zaopatrzeniu w skali między-

narodowej. Na Logistyce Przedsiębiorstw z 
kolei kształcimy specjalistów odpowiedzial-

nych za gospodarowanie zasobami firm 
oraz organizację systemu wysyłek i dostaw 
zaopatrzenia. Przyszłym menedżerom pro-
ponujemy międzywydziałowe Studia Mene-
dżersko-Prawne, na których zajęcia prowa-
dzą biznesmeni i prawnicy - wykorzystujący 
metodę mentoringu. To studia z segmentu 

premium. Ich ukończenie jest wyjątkowe ce-
nione przez renomowanych pracodawców. 
W ramach współpracy kierunków Prawa 
i Administracji uruchamiamy także spe-

cjalność Mediacja Rodzinna, która będzie 
przygotowywać do wykonywania zawodu 

mediatora i umożliwia ubieganie się o wpis 
na listę mediatorów sądowych. Na kierunku 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne, obok od lat 
obleganej Kryminologii i Kryminalistyki, 
wprowadziliśmy także niezwykle aktualne 
specjalności Bezpieczeństwo Informacji 

oraz Cyberprzestępczość.
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klAUdIA RIEMER,
specjalista ds. PR i mediów społecznościowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

W rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 rozszerzyliśmy swoją ofertę dydak-
tyczną o dwa nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia, tj. Administrację 
oraz Multimedia i grafikę komputerową. Natomiast na studiach drugiego stopnia 
nowością jest kierunek Zarządzanie - studia trzysemestralne, które są skierowane 
do absolwentów studiów inżynierskich. Od nowego roku można także studiować 
Zarządzanie drugiego stopnia na Wydziale WSB w Gdyni. 
Wyższa Szkoła Bankowa zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni aktualnie prowadzi 
również rekrutację w ramach projektu „D. N. A. WSB – Dydaktyka, Nauka, Admi-
nistracja – Zintegrowany Program Rozwoju WSB”, dzięki któremu wybrane specjal-
ności na kierunkach Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i rachun-
kowość, Turystyka i rekreacja, Informatyka oraz Zarządzanie są dofinansowane ze 
środków unijnych. Oferta Wyższej Szkoły Bankowej jest również bogatsza o ponad 
dwadzieścia nowych kierunków na studiach podyplomowych. W dużej mierze są 
to kierunki z zakresu zdrowia, takie jak: Zarządzanie w ochronie zdrowia, Opieka 
senioralna, Terapeuta SPA, Nowoczesne metody fizjoterapii czy Psychodietetyka.
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Uroczyste podpisanie umowy z wykonawcą i operatorem 
instalacji, włosko-francuskim konsorcjum oznacza rozpoczę-
cie prac projektowych i przygotowań do budowy, która ma 
zakończyć się w 2021 r.
Realizacja inwestycji od dnia 7 maja br. jest w rękach włoskich 
koncernów Astaldi oraz Termomeccanica Ecologia. Operatorem 
zostanie francuska firma TIRU, filia firmy Dalkia, w Grupie EDF. 
Pierwszy z tych podmiotów to europejski potentat w branży 
budowlanej, który w portfolio ma liczne obiekty dla gospodarki 
odpadami czy energetyki, ale też linie metra, drogi, mosty. Drugi 
zagwarantuje najbezpieczniejszą dostępną na rynku technolo-
gię spalania odpadów, trzeci zaś, dzięki bogatemu doświadcze-
niu, zapewni bezawaryjną eksploatację obiektu na lata.
Zależało nam na wykonawcy z najwyższej półki i cieszę się, że 
takich właśnie partnerów pozyskaliśmy. Moje oczekiwania skie-
rowane do nich są jednoznaczne i ujmując w dwóch słowach 
brzmią: nieuciążliwe sąsiedztwo. Tak jak to dzieje się we Wło-
szech czy Francji. To bezpieczeństwo mieszkańców sąsiadują-

cych z tą inwestycją jest naszym najwyższym priorytetem – za-
pewnia prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz.  
Wsad do elektrociepłowni na odpady będzie dostarczany z 35 
pomorskich gmin, w tym z Tczewa, Kwidzyna, Malborka. – 
Zdecydowaną większość odpadów dostarczać będzie Gdańsk, 
niemniej nasi samorządowi partnerzy odgrywają niezwykle 
istotną rolę w tym projekcie, ponieważ de facto w opłacie za 
każdą tonę spalonego odpadu wspólnie finansujemy jej budo-
wę i eksploatację. Drugim filarem budżetu tego projektu jest 
ogromna dotacja unijna rzędu 350 milionów złotych. – mówi 
Michał Dzioba, prezes Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku – 
Szadółkach, na terenie którego stanie nowa instalacja. 
Do Portu Czystej Energi trafiać będą odpady pozostałe po 
procesie segregacji surowców wtórnych tzw. frakcja reszt-
kowa (wysokoenergetyczna). Wyprodukowane w spalarni 
ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia do 
sieci energetycznej. Uruchomienie instalacji przewidziane 
jest na 2021 rok.

Gdańsk buduje 
nowoczesną 
spalarnię odpadów
 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos 

Miasto Gdańsk wieńczy 
wieloletnie starania by 
urzeczywistnić plan 
zbudowania nowoczesnej, 
ekologicznej spalarni 
odpadów pod nazwą Port 
Czystej Energii. 
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Strefa 
W FInlanDII
WSPółPRACA MIęDZy REGIONAMI ORAZ ZACHęTy DLA FIńSKICH 
PRZEDSIęBIORCóW Były TEMATAMI GOSPODARCZEJ KONFERENCJI 

„DESTIANTION POLAND”, KTóRA ODByłA SIę W FIńSKIM TURKU. 

TEKST: PSSE | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Wydarzenie było współorganizowa-
ne przez Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu, World Trade Center Turku 
oraz Business Region Turku i poprze-
dziło międzynarodowe targi przemy-
słu stoczniowego i transportu wod-
nego Navigate 2018. 
 
Konferencja „Destination Poland” 
była przede wszystkim okazją do pre-
zentacji wzajemnych ofert i nawiąza-
nia nowych kontaktów biznesowych. 
Polska delegacja, której częścią byli 
przedstawiciele Pomorskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej, rozmawiała 
z władzami miasta Turku i Business 
Region Turku. Konferencję otworzyło 
wystąpienie Ambasadora RP w Fin-
landii dr Jarosława Suchoplesa oraz 
wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki 
- Katarzyny Gruszeckiej - Spycha-
ły.  Tomasz Orłowicz, kierownik Biura 
Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 
w Helsinkach oraz Jari Rastas, Kon-
sul Honorowy RP zaprezentowali 

Polskę jako wiarygodnego partnera 
biznesowego.
- Spotkania przedstawicieli Pomorza 
i Regionu Turku w ramach konferen-
cji Destination Poland, jak i targów 
morskich Navigate 2018, były świet-
ną okazją do zacieśnienia relacji biz-
nesowych i wymiany doświadczeń 
pomiędzy regionami. Widzimy, że 
fińscy przedsiębiorcy z coraz więk-
szym zainteresowaniem patrzą na 
polski rynek, który przyciąga poten-
cjalnych partnerów licznymi zachę-
tami inwestycyjnymi, jak też dużym 
rynkiem wewnętrznym – powiedział 
Tomasz Orłowicz, Kierownik Zagra-
nicznego Biura Handlowego PAIH 
w Helsinkach.
Podczas Navigate 2018 – najwięk-
szych targów morskich w Finlan-
dii, PSSE zaprezentowała fińskim 
przedsiębiorcom swoją ofertę, za-
chęty inwestycyjne specjalnych 
stref ekonomicznych oraz zapisy no-
wej ustawy o wspieraniu inwestycji.

Konferencja „Destination 
Poland” była przede 
wszystkim okazją do 
prezentacji wzajemnych 
ofert i nawiązania 
nowych kontaktów 
biznesowych. Polska 
delegacja, której częścią 
byli przedstawiciele 
Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, 
rozmawiała z władzami 
miasta Turku i Business 
Region Turku. 
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Prezes Pomorskiego Centrum Hurtowego Rënk – Sławomir 
Niecko był zachwycony zarówno liczbą wystawców, jak nawa-
łem potencjalnych klientów, którzy przybyli, aby się obkupić we 
wszystko, co na działce, przy drodze, w ogrodzie, na poletku 
i w domeczku, na oknie i balkonie przydać się może.  
Ludzie pchający ogromne wózki zapełnione po brzegi i po bo-
kach obwieszone, tłumaczyli, że wolą tu kupić niż na przykład 
w hipermarkecie, bo  wiedzą od kogo biorą i  przy okazji sprze-
dawcy udzielają porad i wskazówek - jakie rośliny i gdzie posa-
dzić, jak je pielęgnować a nawet jakie trendy obowiązują obec-
nie w ogrodniczej branży. Podczas wystawy odbywał się też 
jarmark rękodzieła twórców ludowych, można było kupić miody, 
produkty pszczele, miody pitne, swojskie chleby, wędliny.  Zor-
ganizowano również konkursy  w kilku kategoriach dla wystaw-
ców: na najciekawszą aranżację stoiska, najciekawszy produkt, 
kwiat rabatowy, najpiękniejsze drzewko i krzew oraz tradycyjnie 
przyznano Nagrodę Publiczności za najciekawsze stoisko wy-
stawy. Podwójnym laureatem zostało P.H.U.P. "AURA" Justyna 
Zbroińska. Za krzewy rododendronowe zdobyła I miejsce w ka-
tegorii „Najpiękniejszy krzew” oraz wyróżnienie - za buk czer-
wony. W. w. Centrum Ogrodnicze Aura ma siedzibę w Mokrym 
Dworze (Gmina Pruszcz Gdański), gdzie niedawno gościliśmy 
na X edycji „Żuławskiego Tulipana”, bardzo atrakcyjnej impre-
zie, wymyślonej i organizowanej przez Wiesława Zbroińskiego, 
we współpracy z p. wójt Magdaleną Kołodziejczak. Jak widać, 

po raz kolejny sprawdza się przysłowie „Niedaleko pada jabł-
ko od jabłoni.” II miejsce w konkursie Renku - za krzew derenia 
wywalczyła Szkółka drzewek, krzewów i bylin „Depp” Krystyna 
i Gerard Glass, III -  Krzewy ozdobne Stefania i Brunon Sikorscy 
za interesująco przycięte bukszpany

 
 „NAJPIęKNIEJSzE DRzEwKO” 

wyhODOwAlI:
1. TAXUS Gospodarstwo Szkółkarskie Józef Kędziora, było to 
cięte drzewko typu bonsai. 
2. Hacienda - Gospodarstwo Ogrodnicze Grzegorz Ignasiak – 
zadziwiło miniaturowymi drzewami. 
3. Szkółka Drzew Owocowych i Ozdobnych Krzysztof Karwacki 
- buk mercedes.
Wyróżniono też Gospodarstwo Rolne Katarzyny Paluch za for-
mę i kształt drzewa.

Sława wiosennej ogrodniczej wystawy Renku musiała rozejść 
się szeroko poza granice pomorskiego terytorium, skoro gośćmi 
było też przybyłe w komplecie kierownictwo Zielonogórskiego 
Rynku Rolno-Towarowego, czyli: prezes Tomasz Czajkowski, wi-
ceprezes Mirosław Zelisko i przewodniczący Rady Nadzorczej 
Jan Wardecki. W ramach dobrze rokującej współpracy zaprosili 
prezesa Renku Sławomira Niecko do rewizyt, szczególnie pod-
czas Winobrania 2018, zaplanowanego na początek września.

Pamiętają o ogrodach, 
balkonach i tarasach

W maju 2018 r. miał miejsce najazd na Renk. 
Agresja była pokojowa. Odbywała się XVI edycja 
Ogólnopolskiej Wystawy Ogrodniczej,  połączona 
z kiermaszem „Wiosna w ogrodzie 2018”. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Wiesław Malicki
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MuSIMy być 
lepsi i szybsi 
nIż reSzTa śWIaTa
MIęDZyNARODOWą KONFERENCJę PT.: „CELE I STRATEGIE NA RZECZ ZWIęKSZENIA 
EFEKTyWNOśCI ENERGETyCZNEJ” ZORGANIZOWAł W DNIU 8 MAJA 2018 W HOTELU 
RADISSON BLU W GDAńSKU PARLAMENT HANZEATyCKI PRZy WSPółPRACy 

Z POMORSKą IZBą RZEMIEśLNICZą MAłyCH I śREDNICH PRZEDSIęBIORSTW. 

TEKST: Anna Kłos| ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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Obrady dotyczyły głównie szkolenia zawodowego, prowa-
dzonego w systemie dualnym oraz (mieszczącego się w tej 
koncepcji)  powołania w Polsce nowego zawodu – menedże-
ra serwisu sektora energetycznego.  Konferencja odbyła się 
przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach 
projektu „Dalsze kształcenie zawodowe w celu wykreowania 
zawodu technika serwisu sektora energetycznego (VESTE)“. 
Jest to jeden z licznych programów realizowanych przez 
BALTIC SEA  ACADEMY. 

Obrady otworzyli: Wiesław Szajda – prezes Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej MSP, Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyc-
kiego Instytutu Wpierania MSP, oraz Max Hogeforster – pre-
zes Parlamentu Hanzeatyckiego i Baltic Sea Academy. 

Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpie-
nia dr Jürgena Hogeforstera – reprezentanta Parlamentu 
Hanzeatyckiego, bardzo zasłużonego w kontaktach z Po-
morską Izbą Rzemieślnicza MSP.
Ten entuzjasta współpracy między Hamburgiem, a Gdań-
skiem na bazie dawnej przynależności obu miast do HANZY, 
którą to współpracę rozwija od roku 1983, przypomniał, że 
wspólnie z Pomorską Izbą Rzemieślniczą przeprowadził już 
wiele projektów, z których obecnie realizowany zakończy się 
w sierpniu br. Wymieniona wyżej Baltic Sea Academy to sieć 
współpracy 15 uniwersytetów i szkół wyższych z 9 krajów 
nadbałtyckich, utworzona z inicjatywy Parlamentu Hanze-
atyckiego w roku 2010 w Hamburgu. Jednym z jej najważ-
niejszych zadań jest wspieranie współpracy instytucji eduka-
cyjnych i badawczych z sektorem małych i średnich przed-
siębiorstw. Dotyczy ona również dziedziny będącej głównym 
tematem konferencji, czyli ochrony środowiska i energii. Cho-
dzi o to, aby najlepsze praktyki europejskie dopasować do 

wIESłAw SzAjdA, 
prezes POMORSKIEJ izby rzemieślniczej

małych i średnich przedsiębiorstw

dR. jüRGEN hOGEFORSTER

potrzeb danego regionu. Widzi on wiele zbieżności między 
rzeczywistością demograficzną oraz społecznymi prze-
sądami w Polsce i Niemczech. W obu krajach gwałtownie 
zmniejsza się przyrost naturalny, co skutkuje niedoborami 
na rynku pracy i w obu panuje stereotyp, że ścieżka karie-
ry zawodowej jest gorsza dla młodego pokolenia. Rodzice 
często chcą poprzez dzieci realizować swoje niedoszłe po-
trzeby i marzenia. W efekcie zbyt dużo osób po studiach nie 
ma możliwości zatrudnienia się w wyuczonej specjalności. 
Niemniej w Niemczech już zauważa się zjawisko porzucania 
studiów w ich trakcie i podejmowania nauki w konkretnym 
zawodzie.  Jest to szczególnie widoczne w rodzinach ma-
jących korzenie tureckie, gdzie syn najczęściej przejmuje 
zawód i firmę ojca,  a  rzemieślnik cieszy się większym au-
torytetem niż absolwent wyższej uczelni.  Parlament Han-
zeatycki prowadzi też projekty ułatwiające wejście na ry-
nek pracy tzw. uchodźcom. Współpracuje w tej dziedzinie 
z partnerami z Austrii i Włoch. Próby znalezienia partnerów 
także w Polsce nie dały żadnego rezultatu. 

Dr Monika Zajkowska – prezes Hanzeatyckiego Instytu-
tu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw mówiła 
o kształceniu dualnym i nowych zawodach.
Zwróciła szczególną uwagę, aby kształcenie zawodowe – 
prócz przekazywania wiedzy teoretycznej w placówkach 
szkolnych (różnych szczebli), odbywało się w przedsię-
biorstwach i najlepiej było profilowane na  pozyskanie po-
tencjalnego pracownika. Przedstawiła też koncepcję jak 
w ramach powstawania nowych zawodów,  wykształcić 
menedżera serwisu sektora energetycznego. Podkreśliła 
rosnące zapotrzebowanie rynku na nowy zawód w zakre-
sie optymalizacji kosztów energii w przedsiębiorstwie oraz 
oceny efektywności energetycznej.  
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GłówNyM cElEM 
– bEzPIEczEńSTwO ENERGETyczNE

Dr Adam Mikołajczyk – dyr. Departamentu Rozwoju Go-
spodarczego w Pomorskim urzędzie Marszałkowskim - 
przedstawił cele i strategię polityki energetycznej nasze-
go województwa. 
Sytuacja na Pomorzu jest taka, że tylko około połowa za-
potrzebowania na energię elektryczną w województwie po-
morskim pokrywana jest ze źródeł miejscowych, natomiast 
reszta pochodzi z importu spoza województwa. Jednocze-
śnie połowa tej energii która wytwarzana jest na Pomorzu 
pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na Pomorzu powinniśmy 
jeszcze silniej inwestować w rozwój energetyki odnawialnej, 
w tym głównie wiatrowej, uwzględniając przy tym morskie 
farmy wiatrowe, ponieważ mamy ku temu szczególnie ko-
rzystne warunki naturalne. Niemniej i tak potrzebne będzie 
zainwestowanie także w duże konwencjonalne źródło sta-
bilizujące cały system energetyczny. Tym źródłem powinna 
być np. elektrownia jądrowa albo duża elektrownia gazowa 
– w rejonie Trójmiasta.   

Dr Ewelina kaatz-Drzeżdżon z Woj. funduszu Ochrony 
Środowiska wymieniła typy przedsięwzięć z zakresu 
efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł 
energii, na które można uzyskać środki publiczne w for-
mie dotacji lub pożyczek.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskooprocentowanych 
pożyczek oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
na przedsięwzięcia w zakresie nisko emisyjnej i zasobo-
oszczędnej gospodarki. Przedsiębiorcy mogą dodatkowo 
ubiegać się o umorzenie części pożyczki - do 10% jej war-
tości. Do osób fizycznych skierowany jest konkurs „Czyste 
Powietrze Pomorza”, w którym oferowane są dotacje. Nową 
propozycją będzie program „Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych – TermoDom+”, którego beneficjentami będą 
również osoby fizyczne. Będą one mogły ubiegać się o dota-
cję, dotację z pożyczką częściowo umarzaną, lub pożyczkę 
częściowo umarzalną - w zależności od wysokości dochodu 
na osobę w rodzinie.

Inż. Piotr Jóskowski – dyr. zarządu PMP sp. z o.o. z Wejhe-
rowa zaprezentował biznesowy punkt widzenia:
Jako przedstawiciel sektora MSP widzę braki w kształce-
niu młodych kadr, zajmujących się poprawą efektywności 
energetycznej. Brakuje szkół zawodowych i średnich, które 
by je przygotowywały. Praca z małymi i średnimi przedsię-
biorstwami oznacza wsparcie dla kilkuset tysięcy drobnych 
przedsięwzięć energooszczędnych.  W tej sytuacji z jednej 
strony potrzebna jest rozbudowa sieci dystrybucji potrzeb-
nych produktów i urządzeń, z drugiej zachodzi konieczność 
dostępu do rzetelnych audytorów  energetycznych.

Sytuacja na Pomorzu 
jest taka, że tylko około 
połowa zapotrzebowania 
na energię elektryczną 
w województwie pomorskim 
pokrywana jest ze źródeł 
miejscowych, natomiast 
reszta pochodzi z importu 
spoza województwa. 
Jednocześnie połowa tej 
energii która wytwarzana 
jest na Pomorzu pochodzi ze 
źródeł odnawialnych. INż. PIOTR jóSkOwSkI, 

dyr. zarządu PMP sp. z o.o. w wejherowie
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PracujeMy 
Dla konTrahenTóW 
z różnych 
stron świata

Wizyta międzynarodowej delegacji 
członków Parlamentu Hanzeatyckiego 
w dn. 7. maja br. w przedsiębiorstwie 
Wiesława Szajdy HYDROMECHANIKA 
w Ostaszewie, poprzedziła konferencję, 
zorganizowaną w Gdańsku przez 
Parlament Hanzeatycki przy współpracy 
z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw, której Wiesław 
Szajda jest prezesem. Konferencja 
związana była z realizacją jednego 
z projektów Baltic Sea Academy.  Dotyczył 
on celów i metod oszczędzania energii 
w kontekście polepszenia wyników 
ekonomicznych przedsiębiorstw, a także 
dbałości o środowisko. 

W ZWIąZKU Z ODWIEDZINAMI ZAGRANICZNyCH GOśCI W OSTASZEWIE, 
ZADALIśMy KILKA PyTAń PREZESOWI WIESłAWOWI SZAJDZIE.

ROZMAWIA: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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Jakie są Pańskie refleksje po tym spotkaniu?
Byłem mile zaskoczony tak pochlebnymi i jednocześnie 
fachowymi opiniami. Usłyszałem, że nasza rodzinna firma 
reprezentuje już poziom następnego stulecia, pewnie jest 
w tym nieco przesady...

czymś Pan jednak musiał na te pozytywne opinie 
zasłużyć...

Faktem jest, że od początku istnienia przedsiębiorstwa sta-
rałem się przede wszystkim kłaść nacisk na innowacyjność 
i obecnie osiągnęliśmy stan, że całą produkcję sprzedajemy 
poza kraj.

wiem, że jest to firma z branży metalowej, współpracują-
ca z różnymi pionami gospodarki. współpraca z którym 
z nich jest wam obecnie najbliższa i dająca największą 
satysfakcję?

Produkcja dla branży wydobywczej w segmencie offshore, 
czyli dla przedsiębiorstw produkujących podmorskie syste-
my wydobywcze ropy i gazu. Wytwarzamy na przykład me-
chaniczne zaciskowe łączniki rurowe, łączące urządzenia 
wydobywcze zainstalowane na tzw. Christmas tree (spawa-
nej strukturze stalowej z zainstalowanymi urządzeniami do 
wydobycia i  wstępnej separacji ropy i gazu) z siecią rurocią-
gów podłączonych do FPSO (pływającym centrum produk-
cji, przechowywania i załadunku), platformy produkcyjnej 
lub bezpośrednio z portowymi urządzeniami dystrybucji. 
Zasięg operacyjny łączników wynosi do 3,5 km głębokości, 
a pracujemy nad takimi, które mogą być wykorzystywane 
do głębokości 6 km. Na tych głębokościach już nie pracują 
ludzie, tam wykorzystuje się specjalne podwodne pojazdy 
sterowane, tzw. ROV, za pomocą których wykonywane są 
prace instalacyjne. Ale pracujemy też dla branży samocho-
dowej, lotniczej, energetycznej. Nasi kontrahenci pochodzą 
z rozmaitych części świata: z Norwegii – naszego pierwsze-
go dużego rynku, z Austrii, Francji, Wielkiej Brytanii, ale też 
z Australii, Malezji, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Singa-
puru, czy Luksemburga. 

czy wobec tego takie konferencje jak obecna mogą Pana 
jeszcze czegoś nauczyć?

Bardzo dużo, zarówno mnie jak innych członków Pomor-
skiej Izby. Oszczędzanie energii, zastąpienie tradycyjnych 
jej źródeł przez źródła odnawialne, chronienie środowiska, 
ograniczanie procesu ocieplania klimatu, to przecież spra-
wy, które są ważne dla każdej branży i konieczne, abyśmy 
nie musieli żyć w zdegradowanym świecie.. Istotne jest 
też kształcenie nowych kadr, poprzez rozwój szkolnictwa 
zawodowego, aby miał kto nas zastąpić w przyszłości.

Dlaczego tak się obecnie promuje system dualny w kształ-
ceniu zawodowym?

Dla rzemiosła nie jest on żadną nowinką, tylko systemem 
praktykowanym od co najmniej tysiąca lat. Każdy rze-
mieślnik przekazywał uczniom nie tylko wiedzę teoretycz-
ną, ale pokazywał w swym zakładzie jak ją wykorzystywać 
w praktyce. Oczywiście w czasach współczesnych, jeśli 
chcemy wykształcić nowoczesnych pracowników, trzeba 
to robić w odpowiednio zorganizowanych szkołach...

I wy sami takie organizujecie...
Kilka lat temu, kiedy Rada Miasta Gdańska chciała zli-
kwidować szkołę zawodową przy ulicy  Sobieskiego 90,  
poprosiliśmy o możliwość przejęcia jej i obecnie mamy 
bardzo nowatorską Pomorską Szkołę Rzemiosł, kierowa-
ną przez dyrektor Beatę Wierzbę.  Nasza szkoła obchodzi 
w tym roku dziesięciolecie istnienia, cieszy się dużym za-
interesowaniem uczniów i może pochwalić się bardzo wy-
sokimi wynikami zatrudniania jej absolwentów. Badania 
losów absolwentów pokazują iż około 98 % młodych ludzi 
po naszej szkole ma zatrudnienie lub kontynuuje naukę. 
Podobnie Cech Rzemiosł Różnych w Wejherowie od lat 
prowadzi z sukcesem Niepubliczną Szkołę Rzemiosła.
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8 powiatów 
z województwa 

pomorskiego wśród 
najlepszych 

w polsce
PODCZAS KWIETNIOWEGO XXIII ZGROMADZENIA OGóLNEGO ZWIąZKU POWIATóW 
POLSKICH NAGRODZONO ZWyCIęZCóW OGóLNOPOLSKIEGO RANKINGU GMIN 
I POWIATóW ZA ROK 2017 W KATEGORII POWIATy. WySOKIE MIEJSCA ZAJęłO 8 

JEDNOSTEK SAMORZąDOWyCH Z WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO. 

TEKST: Dominika Prais | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Ranking jest prowadzony przez Zwią-
zek Powiatów Polskich już od piętna-
stu lat. To jak dotąd jedyna w Polsce 
tego typu inicjatywa, kierowana na bie-
żąco przez ekspertów w trybie on-line. 
Jej celem jest wyłanianie najlepszych 
jednostek samorządu terytorialnego 
w Polsce. Ranking trwa przez cały rok, 
a udział w nim jest bezpłatny i do-
browolny. Mogą w nim uczestniczyć 
wszystkie gminy i powiaty. Tytuł „Do-
brego polskiego samorządu” otrzymu-
je ta jednostka, której co najmniej do 
końca danego roku uda się utrzymać 
pierwsze miejsce w Rankingu. 

KRyTERIA OcENy 
POwIATów

O pozycji danego samorządu decydu-
ją osiągane przez niego wyniki oraz 
realizowane projekty. Zależy ona za-
tem przede wszystkim od inicjatyw 
podejmowanych przez władze, na 
które składają się: działania proinwe-
stycyjne i prorozwojowe; rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jednost-
ki samorządu terytorialnego; rozwój 
społeczeństwa informacyjnego i oby-
watelskiego; umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem infor-
macji; promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
edukacji, kultury i sportu, wspieranie 
działań na rzecz gospodarki rynkowej, 
promocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych i proekologicznych; współpraca 
krajowa i międzynarodowa oraz dzia-

łania promocyjne. Każde z tych działań 
jest osobno oceniane, dzięki czemu 
samorządowcy mogą poznać zarów-
no mocne, jak i słabe strony funkcjo-
nowania swojej jednostki. Co ważne, 
także mieszkańcy gmin i powiatów 
mają możliwość wywarcia realnego 
wpływu na miejsce swojego samo-
rządu w Rankingu. Ocenie podlegają 
bowiem podejmowane przez nich ini-
cjatywy, takie jak montaż prywatnych 
ekologicznych instalacji odnawialnych 
źródeł energii oraz energii wiatru, oto-
czenia i biomasy. 

SUKcES POwIATów 
z wOJEwóDzTwA 

POMORSKIEGO

Wśród laureatów Rankingu Gmin i Po-
wiatów za rok 2017 znalazło się 8 po-
wiatów z województwa pomorskiego. 
W kategorii powyżej 120 tys. miesz-
kańców siódme miejsce zajął powiat 
starogardzki - to o jeden stopień wy-
żej niż przed rokiem. Samorząd otrzy-
mał najwyższe noty m.in.: za ilość 
pozyskanych środków finansowych 
pochodzących z funduszy zewnętrz-
nych, za stronę www urzędu spełnia-
jącą standardy dostępności WCAG 
2.0 oraz za wielkość środków finan-
sowych wydatkowanych na szkolenie 
kadry i realizację zadań publicznych 
przez NGO. Dwa oczka niżej uplaso-
wał się powiat wejherowski, który po 
raz pierwszy znalazł się w gronie dzie-
sięciu laureatów. Jednak tytuł “Dobre-
go Polskiego Samorządu” przypadł 

w udziale powiatowi kartuskiemu, ex 
aequo z kieleckim. To pierwsza tak 
wysoka pozycja, jaką zajął powiat 
kartuski, choć we wcześniejszych la-
tach również cieszył się przychylnymi 
ocenami ekspertów. Bardzo dobrą lo-
katą może poszczycić się też powiat 
słupski, który uplasował się na drugim 
miejscu wśród jednostek do 120 tys. 
mieszkańców. Szczególnie wysoko zo-
stała oceniona jego działalność w za-
kresie pozyskiwania środków finanso-
wych z funduszy zewnętrznych i kra-
jowych, współpracy z organizacjami 
pozarządowymi czy przeprowadzania 
prozdrowotnych programów profilak-
tycznych. Trzeba dodać, że w Ran-
kingu został wyróżniony także sam 
Słupsk w kategorii miasto na prawach 
powiatu. Na niższych pozycjach wśród 
powiatów do 120 tys. mieszkańców 
znalazły się też inne jednostki samo-
rządowe z województwa pomorskiego. 
Szóste miejsce zajął powiat kwidzyń-
ski, dziewiąte malborski a piętnaste 
lęborski. Dla powiatu lęborskiego to 
pierwsze wyróżnienie w tym Rankin-
gu. Podjęta w zeszłym roku proin-
westycyjna działalność samorządu, 
złożyła się na najwyższe oceny w ka-
tegorii ilość pozyskanych środków fi-
nansowych z funduszy zewnętrznych 
oraz z funduszy krajowych. Również 
wśród laureatów w kategorii powiatów 
do 60 tys. mieszkańców nie zabrakło 
pomorskiego akcentu. Już po raz ko-
lejny w Rankingu został wyróżniony 
Powiat Elbląski, który tym razem zajął 
dziesiąte miejsce. 
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nie zwalniamy 
tempa

Z MIROSłAWEM CZAPLą, STAROSTą MALBORSKIM, ROZMAWIA ANNA KłOS.

ZDJĘCIA: archiwum Starostwa Powiatowego w Malborku

Jakie -  Pan i cały zarząd Powiatu - podejmowaliście działania 
w dziedzinie infrastruktury, mające na celu rozwój gospodar-
czo-ekonomiczny powierzonego wam terenu?

W dziele wsparcia infrastruktury, w okresie kończącej się  
kadencji, władze powiatu podejmowały działania, związane 
zarówno z budową nowej infrastruktury jak i modernizacją 
już istniejącej. Bez dobrej infrastruktury drogowej nie ma roz-
woju terenu, dlatego, licząc   od 2006 r, w naszym powiecie 
wyremontowano 67% wszystkich dróg. Inwestowaliśmy też 
w  infrastrukturę oświatową. Ponieważ zależy nam na tym, 
aby młodzi zdobywali zawody zgodne z ich talentami i za-
interesowaniami, wybudowaliśmy nowoczesną Poradnię Psy-
chologiczno-Pedagogiczną  przy Ul. Kotarbińskiego (wraz 

z Centrum Wsparcia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej). 
Nastąpiła rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana 
Pawła II W Malborku (o salę gimnastyczną wraz z łączni-
kiem). Zadbaliśmy też o nowoczesne wyposażenie placówek 
oświatowych - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 
przy Al. Wojska Polskiego 502 w Malborku przeprowadzono 
modernizację sieci komputerowej w ramach projektu z RPO 
WP na lata 2014-2020.  Nastąpił remont pracowni elektroni-
ki i instalacji elektronicznych w budynku Centrum Edukacji 
Zawodowej w Malborku przy ul. De. Gaulle’a w ramach tego 
samego programu. Przeprowadzono kompleksowe remonty 
i termomodernizacje we wszystkich szkołach i placówkach 
oświatowych w powiecie.
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Skoro już mowa o termomodernizacjach, chyba nie dotyczą 
one tylko obiektów oświatowych?

Przeprowadziliśmy też termomodernizację innych budyn-
ków użyteczności publicznej tj. Powiatowego Urzędu Pracy 
w Malborku oraz Starostwa Powiatowego (termomoderniza-
cja dachu budynku) w ramach unijnego projektu  RPO WP na 
lata 2014-2020. Dodatkowo nastąpiła przebudowa i adapta-
cja pomieszczeń Starostwa Powiatowego na potrzeby  Wy-
działu Komunikacji, Transportu i Dróg (etap 1) oraz montaż 
windy dla osób niepełnosprawnych.

wkraczamy na teren polityki społecznej, co w tej dziedzinie 
zrobiły władze powiatu? 

Wśród działań o największym znaczeniu należy wymienić:  
oddanie do użytku w 2012 r. nowoczesnej siedziby Domu 
Dziecka, przebudowę Domu Pomocy Społecznej, przebudo-
wę pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy 
Placu Słowiańskim 6 w Malborku z przeznaczeniem na nową 
siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Działania, mające na celu rozwój i lepsze wykształcenie  
dzieci i młodzieży, nie ograniczają się tylko do polepszenia 
stanu oświatowej infrastruktury? 

Jakość zaplecza edukacyjnego jest istotna, ale władze po-
wiatu  wspierają też przedsięwzięcia wzmacniające szkolnic-
two dzięki projektom takim jak: „Zostań ZAWODOWCEM” 
czy projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego 
w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót bu-
dowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku”. 
Źródłem dofinansowania projektów, jest Europejski Fundusz 
Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020. Celem obu przedsięwzięć jest wprowa-
dzanie na rynek pracy absolwentów o  wysokich kwalifika-
cjach, zaznajomionych z realnym środowiskiem pracy i no-
wymi technologiami. Sięgamy też po środki umożliwiające 
realizację przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym 
m.in. z Programu ERASMUS +, które zaznajamiają naszą 

młodzież nie tylko z regionalnym ale też z europejskim ryn-
kiem pracy.

w czym przejawia się wasza troska o zdrowie 
mieszkańców?

Przede wszystkim w dbałości o szpital powiatowy, który 
utrzymano w warunkach jego zapaści  ekonomicznej i cał-
kowicie oddłużono. Obecnie jest systematycznie rozwija-
ny dzięki sprzyjającym uwarunkowaniom. Ponadto dzięki 
dobrej kondycji finansowej Powiatowe Centrum Zdrowia 
w Malborku stało się właścicielem upadającego szpitala 
w powiecie ościennym tj. w Nowym Dworze Gdańskim, co 
w efekcie pozwoliło na utrzymanie placówki i zapewnienie 
mieszkańcom powiatu nowodworskiego bliskiego dostępu 
do opieki medycznej.

wasz teren szczyci się ogromnym potencjałem turystycz-
nym, co szczególnie warto u was zobaczyć?

Powiat malborski jest obszarem o długiej, ciekawej histo-
rii. Od XIII do połowy XV wieku stanowił centralną strefę 
państwa krzyżackiego w Prusach, a Malbork był główną 
siedzibą Wielkiego Mistrza. Największą atrakcją terenu jest 
położony nad Nogatem, największy w Europie ceglany za-
mek gotycki, kiedyś stolica Zakonu Krzyżackiego. Co roku 
odwiedzany jest przez ponad pół miliona turystów, na któ-
rych czeka wiele atrakcji m.in.: spektakl "Światło i Dźwięk", 
pokazy rycerskie czy "Oblężenie Malborka" – lipcowe wielkie 
widowisko, przenoszące turystę w czasy średniowieczne.  
Całe Żuławy znane są z niezwykłego bogactwa zabytków. 
Ponad 200 miejscowości posiada obiekty dawnej architek-
tury. W dziedzinie tradycyjnego budownictwa ludowego 
może równać się z nami jedynie Podhale. Kościoły, kaplice, 
kapliczki przydrożne, cmentarze, zagrody holenderskie - aż 
roi się od materialnych świadectw minionych epok.  Cennym 
elementem krajobrazu są wszystkie typy zabudowań, jakie 
ukształtowały się w ciągu ponad czterystu lat osadnictwa 
mennonickiego. Najbardziej charakterystycznymi elemen-
tami zagród są przestronne domy mieszkalne, które bardzo 
często posiadają ozdobne podcienia.

Wśród działań o największym 
znaczeniu należy wymienić:  
oddanie do użytku w 2012 r. 
nowoczesnej siedziby Domu 
Dziecka, przebudowę Domu 
Pomocy Społecznej, przebudowę 
pomieszczeń w budynku 
użyteczności publicznej przy 
Placu Słowiańskim 6
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Powiat Kartuski zajął pierwsze miejsce 
ex aequo z powiatem kieleckim w ka-
tegorii powiatów o liczbie ponad 120 
tysięcy mieszkańców w rankingu pro-
wadzonym przez związek Powiatów 
Polskich. To ogromny sukces. czym 
jest taki ranking?

Jest to przestrzeń do wymiany do-
świadczeń, dzielenia się swoimi prakty-
kami, a także nawiązywania kontaktów 
z innymi samorządami. To daje duże 
możliwości do podsumowania swoich 
dokonań, gdyż jest to ocena obiek-
tywna, zewnętrzna. Pierwsze miejsce 
w rankingu to sukces całego zespołu, 
pracowników wszystkich wydziałów 
starostwa powiatowego, podległych 
nam jednostek oraz samych mieszkań-
ców. Taki wynik mobilizuje do dalszej 
pracy i wysiłku. 

Pierwsze miejsce udało się zająć po raz 
pierwszy, ale od lat powiat kartuski był 
w czołówce rankingu.

Tak, przez lata lokowaliśmy się 
w pierwszej dziesiątce. Było ósme 
miejsce, potem czwarte, a za 2016 rok 
otrzymaliśmy trzecie miejsce. Wów-
czas pomyślałam, że dużym sukcesem 
byłoby, gdyby za 2017 rok udało nam 
się zdobyć drugie miejsce. Pierwsze 
powiat kielecki dzierżył od 10 lat i do 
tej pory zostawiał pozostałych dość 
daleko w tyle. A jednak okazało się, że 
możemy z nim rywalizować. 

Jakie działania samorządów są bra-
ne pod uwagę przy tworzeniu tego 
rankingu?

Ocenianych jest bardzo wiele aspek-
tów. Kryteria są podzielone na 10 grup 
tematycznych i każda z nich podlega 
punktacji. Są to: działania proinwe-
stycyjne i prorozwojowe, rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi miesz-
kańców oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego, edukacja, 
rozwój społeczeństwa informacyjnego 
i obywatelskiego, umacnianie syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji, promocja rozwiązań z zakresu 
ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
wspieranie działań na rzecz gospodar-

zapracowaliśmy 
na ten 
sukces
Z JANINą KWIECIEń, STAROSTą KARTUSKIM, 
ROZMAWIA RAFAł KORBUT. 

ZDJĘCIE: Rafał Korbut
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ki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i pro-
ekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa oraz 
działania promocyjne i kulturalne. Te grupy tematyczne są 
rozbite na podpunkty. Jest więc to bardzo szerokie spek-
trum naszych działań. Co ciekawe, na ocenę mogą mieć 
wpływ sami mieszkańcy. 

w jaki sposób?
Jako przykład podam działania proekologiczne i ekoenerge-
tyczne. Jeśli indywidualni mieszkańcy lub prywatne firmy re-
alizują inwestycje w tych dziedzinach we współpracy z nami, 
to otrzymujemy za to dodatkowe punkty w rankingu. 

A zetem dużą rolą samorządu jest zachęcenie mieszkań-
ców do podejmowania aktywności w różnych dziedzinach 
życia?

Oczywiście, to bardzo ważny aspekt naszej działalności. Dla-
tego promujemy nowe rozwiązania i duży nacisk kładziemy 
na edukację. Współpracujemy też z organizacjami pozarzą-
dowymi i dotujemy je. Określamy też warunki, na co w da-
nym roku powinny zwrócić uwagę i które dziedziny życia 
będą priorytetowe. Nie oddzielamy się od społeczeństwa, 
tylko staramy się działać wspólnie. 

co miało największy wpływ na to, że w ciągu roku powiato-
wi kartuskiemu udało się awansować aż o dwa miejsca?

Na pewno było to wdrożenie dwóch programów prozdro-
wotnych, które są bardzo wysoko punktowane. Ponadto 
dużo punktów otrzymaliśmy za działania proekologiczne 
i ekoenergetyczne. Mówimy tu o inwestycjach w odnawial-
ne źródła energii. W większości były to prywatne inicjatywy: 
wymiana starych pieców na inne źródła energii, jak fotowol-
taika, kotły na biomasę, przydomowe elektrownie wiatrowe. 
Ponadto realizujemy wiele europejskich programów eduka-
cyjnych doskonalących umiejętności uczniów i nauczycieli 
a także wyjazdy na zagraniczne praktyki. 

Szkolnictwo zawodowe to ważna dziedzina, jeśli chodzi 
o działania powiatu?

Jak już wspomniałam, edukacja jest dla nas niezmiernie 
ważna, jest to jeden z priorytetów. Od początku istnienia 
powiatu, czyli od 20 lat, szkolnictwo zawodowe u nas nie-

przerwanie się rozwijało. Nie likwidowaliśmy żadnych szkół 
zawodowych, doposażaliśmy je, tworzyliśmy nowe kierunki 
kształcenia, inwestowaliśmy w nowoczesny sprzęt dla pra-
cowni. Cały czas trwała też współpraca z lokalnymi firmami 
zwłaszcza branżach kluczowych dla gospodarki, tak aby ci 
młodzi ludzie po skończeniu edukacji mogli znaleźć pracę. 
Obecnie szkoły, które kształcą kelnerów, kucharzy, gastrono-
mów czy hotelarzy, współpracują ze wszystkimi krajami eu-
ropejskimi. Uczniowie jeżdżą na praktyki do zagranicznych 
restauracji czy hoteli i pensjonatów. Naszą dumą są zdolni 
młodzi technicy budownictwa i technicy informatycy, absol-
wenci klas ekonomicznych i handlowych a o młodocianych 
pracowników dopytują się lokalne firmy i przedsiębiorcy.  
W rankingu otrzymaliśmy także maksymalną ilość punktów 
za współpracę międzynarodową. 

Podsumowując: pierwsze miejsce w Polsce to niewątpliwy 
powód do dumy. z czego pani, jako starosta kartuski, jest naj-
bardziej zadowolona, co jest największym sukcesem w per-
spektywie tych dwudziestu lat istnienia samorządów?

Gdy obejmowałam funkcję starosty 20 lat temu to nie mie-
liśmy żadnych wzorców, tworzyliśmy coś nowego. Postawi-
liśmy wówczas główne cele: edukacja (dobre i odpowiednio 
wyposażone szkoły oraz kompetentni i wykształceni nauczy-
ciele), rozbudzanie aspiracji kulturowych i obywatelskich, 
wsparcie dla osób niepełnosprawnych (powstały warsztaty 
terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, trzy ośrodki eduka-
cyjno – rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci, likwidacja 
barier architektonicznych) i oczywiście rozwój infrastruktu-
ry. Ale zawsze wychodziłam z założenia, że chodniki i drogi 
są ważne, ale równolegle z tym musi być rozwijana edukacja 
i pomoc potrzebujących. Uważam, że udało nam się to przez 
te wszystkie lata równoważyć. Sukcesem jest też doskonała 
współpraca z gminami, którą wypracowywaliśmy przez wiele 
lat. Realizujemy wiele projektów wspólnie, nie tylko inwesty-
cyjnych, ale też prospołecznych. Nie można też zapomnieć 
o szpitalu, który był bardzo zadłużony i był zagrożony likwi-
dacją. Ale udało się go nie tylko utrzymać, ale doprowadzić 
do tego, że teraz dobrze funkcjonuje. 
Dziś, w perspektywie czasu, mogę powiedzieć, że ta wielolet-
nia praca i nasze wysiłki przyniosły wymierne efekty i posta-
wione cele udało nam się osiągnąć.
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rowerem przez 
Gminę Pruszcz Gdański

oDwieDzaj 
ziemiaŃsKie 

parKi
NIE LADA ATRAKCJę TURySTyCZNą TWORZy GMINA PRUSZCZ GDAńSKI. BUDUJE SZLAK PARKóW 
PODWORSKICH, WyKORZySTUJąC TO, żE NA JEJ TERENIE ZNAJDOWAłO SIę DAWNIEJ WIELE, 
JUNKIERSKICH PRZEWAżNIE, DWORóW I PAłACyKóW. PIęKNE BUDOWLE NIESTETy ZMIOTły 
WICHRy HISTORII I POWOJENNE ZANIEDBANIE, PARKI, KTóRE JE OTACZAły, ZACHOWAły SIę DO 

DZISIEJSZyCH CZASóW, CHOć W WIęKSZOśCI ZANIEDBANE I  ZDEWASTOWANE.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Magdalena Kołodziejczak – wójt Gminy Pruszcz Gdański po-
stanowiła je przywrócić do dawnej świetności, korzystając 
przy tym z  zewnętrznych źródeł finansowych, przede wszyst-
kim unijnych. Ponieważ parki nie są od siebie w dużych odle-
głościach, połączy je atrakcyjny szlak rowerowy.
Już udało się rekapitalizować parki w Rotmance, Arciszewie 
i Rekcinie. Wytyczono alejki, ustawiono ławki, pojawiły się ta-
blice informacyjne opowiadające o historii tych miejsc, urzą-
dzono   nawet zielone siłownie. Przyszła kolej na dwa ostanie 
- w Wojanowie i Będzieszynie.

SzczEGólNIE ATRAKcyJNy 
bęDzIE PARK w wOJANOwIE

Oprócz 9 hektarów zieleni, pośród której  zachowały się nawet 
dęby liczące sobie około 450 lat, są tam dwa kaskadowe sta-
wy. Program nosi tytuł ”Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego w Wojanowie”. Wójt Magdalena Kołodziejczak 
informuje, że przedmiotem projektu jest rewaloryzacja przy-
pałacowego parku.

PRzyPOMNIJMy cIEKAwą 
hISTORIę TEGO MIEJScA

Pierwsze wzmianki o Wojanowie pochodzą z 1369 roku. Wte-
dy to Wielki Mistrz Winrych von Kniprode nadał na prawie 
chełmińskim trzem rycerzom ziemie we wsi Woyanow. Przez 
wieki wieś miała rozmaitych właścicieli:  Krzyżaków, Gdańsz-
czan i polską szlachtę. Od roku 1763 przez kolejne 164 lata 
była siedzibą rodu von Tiedemann. To właśnie oni wybudo-
wali wielki barokowy pałac, okolony przez przepiękny park ze 
starymi dębami, którego atrakcją były specjalnie ukształto-
wane stawy, przez które przepływała rzeczka. Pałac w roku 
1945 spalili mołojcy z bratniej Armii Czerwonej, choć wieść 
gminna głosi,  że mogło być inaczej, że Hugo Siewert - ostat-
ni  właściciel pałacu, po którym obecnie zachował się jedy-
nie fragment fontanny i schodów, uciekając w 1945 roku do 
Niemiec, podpalił go, by nie sprofanowali go „barbarzyńcy”. 
Pasjonat historii Wojanowa twierdzi, że od potomków Siewerta, 
którzy odwiedzili miejscowość, dowiedział się, iż w parku znaj-
dował się tunel, przez który można było przejechać rydwanem 
ciągniętym przez konia. Na terenie parku była również owalna 
lodownia z czerwonej cegły, w której przechowywano mię-
so. Strumyk - przed samym pałacem, miał tamę spiętrzającą 
wodę, której fragmenty zachowały się do dziś. Nad stawem 
była przystań do cumowania łódek. Na terenie parku hodowa-
no sarny i zające, aby nie uciekały, postawiono mur, po którym 
jest jeszcze ślad. W sumie to była taka wielkopańska Arkadia.
Do dziś przy drodze prowadzącej w kierunku dawnego pałacu 
znajduje się zbiorowa mogiła. Czy spoczywają tam szczątki 
dawnych właścicieli? Czy ofiar drugiej wojny światowej?

 
NA RATUNEK hISTORII I PRzyRODzIE

 
Wójt Magdalena Kołodziejczak planuje, że  w ramach przyzna-
nych środków nastąpi: wybagrowanie dwóch stawów, wyko-
szenie i wygrabienie skarp oraz dna, rozbiórka trzech prze-

pustów i rozbudowa 5 przepustów łączących stawy, budowa 
ścieżek spacerowych, pomostów, wykonanie nawierzchni ze 
szlachetnej kostki betonowej, budowa drewnianego pomostu 
i tarasu widokowego, odpowiednio oświetlonego.  Zleci się 
pielęgnację drzewostanu i  istniejących roślin oraz nasadzenia 
nowych. Pamiętać się będzie o prowadzeniu działań edukacyj-
no – informacyjnych.  W efekcie obszar Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego w Wojanowie uzyska lepszy status ochrony 
siedlisk i bioróżnorodności oraz zostanie udostępniony dla 
kontrolowanego ruchu turystycznego. Celem Pani Wójt jest 
utworzenie na terenie gminy turystycznego Szlaku Parków 
Podworskich, z potrzebną infrastrukturą, połączonego ścież-
kami rowerowymi. Jest to dla wszystkich ciekawa propozycja 
obliczona na zagospodarowanie weekendowego czy wakacyj-
nego dnia. Wyprawę można zacząć od Gdańska, jadąc ścieżką 
rowerową wzdłuż Kanału Raduni do Pruszcza, następnie trasą 
pieszo-rowerową do parku w Rotmance. Podobną dotrzemy do 
Arciszewa i następnie - wzdłuż drogi powiatowej o niewielkim 
ruchu,  do Rekcina . Stąd już niedaleko do Wojanowa, gdzie 
pewnie zatrzymamy się na dłużej i tylko 2 kilometry do Bę-
dzieszyna. Najpraktyczniej zabrać z sobą piknikowy koszyk, 
bo w każdym z wyliczonych miejsc będą urządzone miejsca 
na odpoczynek.  
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PoWIaT WejheroWSkI 
wśród najlepszych 

samorząDów!

SAMORZąD POWIATU WEJHEROWSKIEGO PO RAZ PIERWSZy ZNALAZł SIę NA LIśCIE NAJLEPSZyCH 
I NAJBARDZIEJ ROZWOJOWyCH SAMORZąDóW W POLSCE, W RANKINGU ZWIąZKU POWIATóW 

POLSKICH ZAJął MIEJSCE W PIERWSZEJ DZIESIąTCE.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

UrOcZySTE OTwarcIE rONda rOSOchy w dNIU 26.07.2017 r.
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Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzo-
ny jest od 2003 r., konkurs jest bezpłatny, a nad-
zoruje go Związek Powiatów Polskich. Samorządy 
oceniane są przez niezależnych ekspertów. W ka-
tegorii powyżej 120 tys. mieszkańców powiat wej-
herowski zajął 9 miejsce. Samorząd w pierwszej 
dziesiątce konkursu znalazł się po raz pierwszy. 
Jak podkreślają przedstawiciele władz samo-
rządu, sukces ten jest efektem konsekwentnego 
działania i realizacji strategii rozwoju powiatu, 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe, inwe-
stowania w infrastrukturę drogową, edukację, 
kulturę, pielęgnowanie tradycji, a także tworzenie 
miejsc dla mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu i uprawiania sportu. 

NOwA SAlA I PRAcOwNIE

Jedną z dziedzin, jakie brane są pod uwagę przy 
tworzeniu rankingu, jest edukacja. W przypadku 
powiatu wejherowskiego dużą rolę odegrał suk-
ces w pozyskaniu środków unijnych na rozwój 
szkolnictwa zawodowego. Powiat systematycznie 
unowocześnia bazę szkoleniową, dzięki czemu 
uczniowie mają do dyspozycji nowoczesne pra-
cownie zawodowe, laboratoria oraz specjalistycz-
ne warsztaty praktycznej nauki zawodu.
Jednym z tego typu działań jest otwarcie w Po-
wiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi zmoderni-
zowanej pracowni zawodowej wyposażonej w naj-
wyższej klasy sprzęt i urządzenia gastronomiczne. 
Dzięki pozyskanym środkom unijnym w powiecie 
wejherowskim wybudowano dwadzieścia trzy 
nowe pracownie zawodowe, a trzynaście dopo-
sażono. W Wejherowie przy Powiatowym Zespole 
Szkół nr 4 trwa natomiast budowa pełnowymiaro-
wej hali sportowej. 

POwSTAJE KSIążNIcA

Samorząd prowadzi również bibliotekę oraz Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej, przy którym powstaje Książnica profesora 
Gerarda Labudy, wybitnego kaszubskiego histo-
ryka. To jedna z ważniejszych inwestycji kultu-
ralnych w powiecie wejherowskim. Będzie to nie 
tylko nowoczesna biblioteka, ale też miejsce spo-
tkań, wystaw i centrum multimedialne. 
Cała inwestycja kosztować będzie ok. 4 mln zł, 
z czego 1,4 mln zł to dofinansowanie przez mar-
szałka z funduszy unijnych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego i 520 tys. zł z Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pra-
ce budowlane i wykończeniowe wraz z wyposaże-
niem obiektu mają zakończyć się latem bieżącego 
roku, a otwarcie planowane jest jesienią, prawdo-
podobnie w październiku.

DROGI TO ROzwóJ

Wpływ na wysokie miejsce w rankingu miał także 
udział powiatu wejherowskiego przy współpracy 
z gminami w Narodowym Programie Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Dzięki pozyskanym środkom 
udało się wyremontować drogi powiatowe. Samo-
rząd w minionych latach sukcesywnie awansował 
w tym prestiżowym konkursie, zajmując odpo-
wiednio miejsca: rok 2014 – 26, 2015 – 19, rok 2016 
– 12 rok 2017 – 9. 

wSPIERAJą PRzEDSIębIORczOść

Aż 135 mikroprzedsiębiorstw powstanie w po-
wiecie wejherowskim w ramach realizowanego 
programu „Wsparcie przedsiębiorczości na Ka-
szubach”. Program potrwa do października 2019 
r. i realizowany będzie w trzech turach. Umowa 
została podpisana pod koniec 2016 roku w Urzę-
dzie Marszałkowskim w Gdańsku. Asygnowali ją 
przedstawiciele Zarządu Województwa Pomor-
skiego – marszałek Mieczysław Struk i wicemar-
szałek Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Wejherowskiego – starosta wej-
herowski Gabriela Lisius oraz członek zarządu 
Jacek Thiel. 
Program „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszu-
bach” realizowany jest przez: powiat wejherowski, 
pucki, kartuski oraz Spółdzielnię Socjalną „Pasja” 
Wyróżnienie w rankingu zostało wręczone pod-
czas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów 
Polskich, które odbyło się w ub. miesiącu w War-
szawie. Warto dodać, że przez cały najbliższy rok 
powiat wejherowski będzie posługiwał się spe-
cjalnym logo, które dedykowane jest najlepszym 
samorządom w Polsce.

Aż 135 mi-
kroprzed-
siębiorstw 
powstanie 
w powiecie 
wejherowskim 
w ramach re-
alizowanego 
programu 
„Wsparcie 
przedsię-
biorczości na 
Kaszubach”. 

STarOSTa wEjhErOwSkI GabrIEla lISIUS I PrEZES ZarZądU ZPP lUdwIk węGrZyN
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W Mechelinkach oficjalnie rozpoczęty został sezon 
żeglarski. Będzie on przełomowy, bo powołano sekcję 
katamaranów. 

Młodzież rozpoczyna ściganie na Hobie Cat 16, a se-
niorzy na latających A-class. Sekcja Hobie Cat docelo-
wo ma liczyć dziesięć załóg, a seniorzy z A-class będą 
reprezentować Stowarzyszenie Port Mechelinki na 

Mistrzostwach Europy w Niemczech. Pod-
niesienie bandery poprzedziły regaty naj-
młodszych na optimistach w grupie 0, UKS 
oraz zawodnicy, którzy ścigają się w Pucha-
rze Polski grup B. Wśród najmłodszych na 
starcie stanęli uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Mostach, w której prowadzona jest 
klasa o profilu żeglarskim.
W oficjalnym rozpoczęciu sezonu uczestni-
czyli m.in. włodarze gminy Kosakowo, a tak-
że miejscowi radni i  Józef Melzer, sołtys 
Dębogórza. Wydarzenie Stowarzyszenie Port 
Mechelinki zorganizowało przy współpracy 
z Yacht & Fun Mechelinki.

Nowy sezon 
– czas start!

Perły Samorządu 2018 zostały przyznane. 
W kategorii gmin wiejskich na trzecim miejscu 
uplasowały się Cedry Wielkie. 
W gdyńskim Muzeum Emigracji odbyło się 
uroczyste podsumowanie rankingu Perły 
Samorządu 2018, który organizuje Dziennik 
Gazeta Prawna. W kategorii gmin wiejskich 
przodowała Iława. Wysoko ocenione zostały 
również gminy Strawczyn (drugie  miejsce) 
i Cedry Wielkie (trzecie miejsce). 
Jedną z podstawowych zasad Rankingu 
Perły Samorządu jest jego powszechność. 
Do wypełnienia ankiety zaproszone zostały 
wszystkie gminy w Polsce – począwszy od 
niewielkich gmin wiejskich, skończywszy 
na największych miastach. Wyzwanie pod-
jęły samorządy, które chciały się spraw-
dzić, porównać z innymi oraz zaprezento-
wać swoje dokonania i sukcesy. 

Jak informują organizatorzy plebiscytu, 
porównanie gmin pod kątem jakości świad-
czonych usług czy potencjału rozwojowego 
stanowi nie lada wyzwanie.  Choć metodo-
logia rankingu co roku jest modyfikowana 
i ulepszana, faworyci wciąż mają się świetnie. 
Wśród laureatów tegorocznej edycji, co po-
kazują wyniki, nie zabrakło jednak również 
niespodzianek.
Plebiscyt ma na celu uhonorowanie najlep-
szych gmin oraz ich włodarzy. Choć podob-
nych inicjatyw jest wiele, to jednak Ranking 
Perły Samorządu jest pod wieloma względami 
wyjątkowy – udział w nim jest całkowicie 
bezpłatny, a nad prawidłowym przebiegiem 
wyboru czuwa Kapituła Rankingu złożona 
z ekspertów ds. samorządu terytorialnego, 
przedstawicieli świata nauki, ludzi biznesu 
oraz dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej.

Cedry Wielkie 
wśród najlepszych
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konwent Powiatów Województwa Pomorskiego w Sztumie

OBRADy, KTóRE ODByWAły SIę W ZESPOLE SZKół ZAWODOWyCH IM. STANISłAWA STASZICA 
W BARLEWICZKACH,  TRADyCyJNIE POPROWADZIł PRZEWODNICZąCy KONWENTU (STAROSTA 
MALBORSKI) MIROSłAW CZAPLA. WśRóD ZAPROSZONyCH GOśCI ByLI REPREZENTANCI 
ZWIąZKU GMIN POMORSKICH Z KTóRyM KONWENT MA PODPISANą UMOWę O WSPółPRACy, 
CZyLI PRZEWODNICZąCy – BłAżEJ KONKOL I DyREKTOR BIURA – BOGDAN DOMBROWSKI. 
GOSPODARZEM SPOTKANIA Był STAROSTA SZTUMSKI WOJCIECH CyMERyS, Z KTóRyM UDAłO SIę 

NAM PRZEPROWADZIć KRóTKI WyWIAD.

ROZMAWIA: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

SPraWy żułaW 
sprawami 

wojewóDztwa

ElżbIETa rUcIńSka-kUlESZ, dyrEkTOr POMOrSkIEGO NFZ; wIcEMarSZałEk PawEł OrłOwSkI; 
MIrOSław cZaPla, STarOSTa MalbOrSkI; wOjcIEch cyMEryS, STarOSTa SZTUMSkI
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czy kierowanie najmłodszym powiatem w województwie 
pomorskim jest łatwe i przyjemne?

Nie narzekam. Każdy samorządowiec musi być odporny na 
rożne stresy i problemy, rzecz w tym, aby sobie z nimi pora-
dzić, a jeśli chodzi o nasz powiat, jestem dumny z historycznej 
odporności i dzielności pokoleń mieszkańców tych ziem. 

czyli?
Nie dajemy się. Najpierw Prusów podbili Krzyżacy, których 
panowanie skończyło się po wojnie trzynastoletniej, potem 
tu były Prusy Królewskie, ale tylko do I rozbioru, kolejno 
niemieckie Prusy Wschodnie, rządzone przez landratów. Po 
II wojnie światowej powstały powiat sztumski został zlikwi-
dowany reformą administracyjną w 1975 roku, ale utworzony 
w 1999 roku Społeczny Komitet Obrony Powiatu Sztumskiego 
walczył prawie 3 lata aż z dniem 1 stycznia 2002 go utworzo-
no – jako dwudziesty w województwie pomorskim. 

Na co musiał Pan i cały zarząd powiatu zwrócić uwagę two-
rząc strategię jego rozwoju?

Na geograficzne uwarunkowania, tradycje, w tym gospodar-
cze i społeczne. 

czyli jak by Pan sprecyzował główne cele?
Chcemy wykreować powiat dostępny transportowo, prężny 
gospodarczo, przyciągający turystycznie, atrakcyjny dla mło-
dych, w którym żyją zadowoleni i zaangażowani w jego rozwój 
mieszkańcy. Tworzenie wysokiej jakości życia mieszkańców 
dotyczy wszystkich – także żyjących w gorszych warunkach 
i starszych wiekiem. Wszystko to możemy robić w zakresie 
zadań przydzielonych powiatowi.

czyli na przykład?
Zacznijmy od młodych. Z myślą o ich przyszłych kwalifika-
cjach, zadbaliśmy o rozwój szkolnictwa zawodowego, właśnie 
powstał nowoczesny budynek do praktycznej nauki zawo-
du przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszi-
ca w Barlewiczkach. Kończymy jego urządzanie, kupujemy 
sprzęt. Uroczyste otwarcie przewidziane jest na wrzesień 
tego roku.

Jakie koszty pochłonęła ta inwestycja i skąd pochodziły, 
niemałe przecież,  pieniądze?

Z funduszy unijnych. Był to projekt:  „Budowa obiektu warsz-
tatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu 
wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb urucho-
mienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty 
praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach 
do wymogów regionalnego rynku pracy”. W ramach projektu 
powstał nowoczesny obiekt warsztatów i 6 pracowni dydak-
tycznych wspomagajacych kształcenie w branży transport, 
logistyka i motoryzacja oraz w branży środowisko. Budynek 
już stoi, wyposażamy 6 pracowni: diagnostyki samochodowej, 
metrologii, napraw pojazdów samochodowych, produkcji ro-
ślinnej, produkcji zwierzęcej, techniki rolniczej. Ponadto zo-
staną także wyposażone 3 pracownie w branży ICT i elektro-
nika. Uczniowie uczestniczą w cyklach ponadprogramowych 

Zacznijmy od młodych. 
Z myślą o ich przyszłych 
kwalifikacjach, zadbaliśmy 
o rozwój szkolnictwa 
zawodowego, właśnie 
powstał nowoczesny 
budynek do praktycznej 
nauki zawodu przy Zespole 
Szkół Zawodowych 
im. Stanisława Staszica 
w Barlewiczkach.

wOjcIEch cyMERyS,
 starosta sztumski
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zajęć zawodowych, szkoleniach zawodowych w zakresie 
obsługi wózków widłowych, kombajnu oraz programowania 
robotów, a także ponadprogramowych stażach i praktykach 
zawodowych. Chodzi o to, aby kończąc szkolę mieli zawody 
i specjalności nowoczesne i jednocześnie związane ze spe-
cyfiką gospodarczą Dolnego Powiśla, terenu gdzie główny-
mi atutami są: rolnictwo, hodowla, turystyka i ekologia.

Rozumiem, że zadbaliście też o oszczędność energetycz-
ną i czyste powietrze...

W ramach poprawy efektywności energetycznej w obiek-
tach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław 
z Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, powiat sztumski obecnie realizuje termo-
modernizację budynków Starostwa Powiatowego w Sztumie 
oraz Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie. W li-
stopadzie 2017 r. w ramach niniejszego projektu zakończono 
termomodernizację budynku internatu w Zespole Szkół Za-
wodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach, gdzie 
dodatkowo zamontowano system fotowoltaicznej energii 
odnawialnej o łącznej mocy 42 kW.  Niebawem nowy wygląd 
zyskają także kolejne dwa obiekty użyteczności publicznej 
tj. budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu oraz 
obiekt Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Kołozębiu, których elewacje zostaną objęte dociepleniem. 
Ponadto projektem zostały objęte: budynek Zespołu Szkół 
im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu, gdzie dobiega 
końca montaż systemu fotowoltaicznego oraz budynek Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na oś. Sierakowskich 
15 w Sztumie, w którym obok docieplenia zostanie także 
wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa.  Całko-
wita kwota, którą częściowo Powiat Sztumski pozyskał na 
sfinansowanie zdania ze środków Unii Europejskiej wynio-
sła 3 595 900,00 zł.

Jak wygląda dostępność transportowa waszego Powiatu?
Przyznam, że długo byliśmy z etykietą ziem dalekich od 
szosy, sporo jest jeszcze do zrobienia, ale robimy co mo-
żemy. W roku bieżącym udało nam się pozyskać ze środ-
ków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 dofinansowanie projektu: „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928km 
w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogo-
wej Dolnego Powiśla”. Wartość projektu wynosi 5 941 143,18 
złotych brutto, z czego pozyskane dofinansowanie opiewa 
na kwotę 2 432 836,00 złotych. Wkład własny projektu zo-
stał zabezpieczony przez samorząd powiatowy oraz Miasto 
i Gminę Sztum i Gminę Stary Targ partycypujące finanso-
wo w kosztach projektu, o którym mowa powyżej. Inwesty-
cja dotyczy kontynuacji przebudowy drogi powiatowej nr 
3105G, zlokalizowanej na obszarze administracyjnym Gminy 
Sztum o łącznej długości 0,807km (ulica Kochanowskiego) 
oraz Gminy Stary Targ w wymiarze 2,121km.

czy przewidzieliście też inwestowanie w służbę zdrowia?
Naszą radością jest, że szpital po okresie zapaści, radzi so-
bie bardzo dobrze, specjalizując się w kardiologii i neurolo-
gii. Przeprowadzamy modernizację obiektów szpitala, dach 
na głównym budynku wymaga nakładów w wysokości 800 
tys. zł, modernizacja bloku operacyjnego i dla potrzeb reha-
bilitacji kardiologicznej w sumie pochłonie 2,5 mln złotych.

Jak traktujecie potencjał turystyczny terenu?
To nasze największe bogactwo – prócz rolnictwa, hodowli 
zwierząt i branży przetwórstwa żywności. Na naszym tere-
nie drogi wodne „Pętli Żuławskiej” liczą sobie ok. 300km, do 
tego mamy zamki, dwory, obiekty sakralne unikalnej urody 
i wartości historycznej, a w lasach bogatych w zwierzynę 
i ptactwo są wyśmienite warunki do polowań.
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Mevo - ta nazwa okazała się lepsza 
od 1333 pozostałych zgłoszonych do 
konkursu na nazwę dla pomorskiego 
roweru metropolitalnego.
 
Głosowanie trwało od 16 do 22 kwiet-
nia. Internauci oddali w sumie ponad 
3500 głosów. 51 proc. z nich zdobyła 
nazwa Mevo, 30 proc. Kòło, zaś 19 
proc. Metrower.  
– Opracowując propozycję nazwy, 
szukałem wspólnego mianownika 
dla Trójmiasta i całego naszego re-
gionu – wyjaśnia Michał Wiśniewski, 
autor nazwy MEVO. - Mewa jest 
takim wspólnym mianownikiem, bo 
występuje u nas praktycznie wszę-
dzie. Mnie osobiście mewa kojarzy 
się również z wolnością. Dodatkowo 
chciałem nieco umiędzynarodowić 
moją propozycję, dlatego wybór padł 
na język esperanto.  
Autor zwycięskiej nazwy w nagrodę 
otrzymał 6-letni karnet na Rower 
Metropolitalny. Pozostali finaliści 
otrzymali karnety roczne.

Wychowankowie klubów żeglarskich i młodzież ze szkół, 
które uczestniczą w miejskim programie szkoleń „Sopot 
pod żaglami”, byli także świadkami tradycyjnej wymiany 
dech między Sopotem a Zakopanem. Otwarciu sezonu 
towarzyszył program artystyczny w wykonaniu dzieci 
z Młodzieżowego Domu Kultury. Dodatkowo na uczestni-
ków uroczystości czekały zakopiańskie oscypki i sopoc-
kie ogórki kiszone w solance.
Warto zaznaczyć, że tego samego dnia została odsłonięta 
rekreacyjna ławka kamienna, która posadowiona została na 
sylwetkach baranków. Ławeczka podarowana przez Zakopa-
ne zostanie w Sopocie na stałe, aby promować miasto part-
nerskie oraz góralski folklor. Odpocząć na niej można w dro-
dze do Opery Leśnej, tuż przed wejściem na punkt widokowy.

Sezon oficjalnie 
otwarty

Przy dźwiękach 
szant 
i z prawdziwie 
żeglarską pogodą 
na sopockim 
molo otwarty 
został kolejny 
sezon żeglarski. 

MEVO – rower 
metropolitalny

Ponad 400 mln zł – tyle funduszy europejskich pozyskał Sopot 
w latach 2004 – 2017.
- Od początku wiedzieliśmy, że środki unijne to ogromna szansa dla 
Sopotu, szansa na realizację kluczowych projektów, poprawiających 
infrastrukturę dla mieszkańców oraz zwiększających atrakcyjność 
Sopotu dla nas i naszych gości – zapewnia prezydent Jacek Karnow-
ski. Zrealizowane projekty dotyczą wielu obszarów, m.in. zagospo-
darowania wód opadowych, rewitalizacji terenów zielonych, termo-
modernizacji budynków oświatowych, modernizacji najważniejszych 
sopockich ikon – Opery Leśnej i Hipodromu oraz budowy przystani 
żeglarskiej. To także wiele projektów społecznych – w dziedzinie 
wsparcia potrzebujących czy podniesienia jakości sopockiej edukacji.

Z Unii do Sopotu
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Zostało utworzone na bazie Wy-
działu Zdrowia Urzędu Miasta. 
Pod koniec kwietnia oficjalnie 
rozpoczęło działalność Gdyńskie 
Centrum Zdrowia.  
Nowa instytucja mieści się przy 
ul. Władysława IV. Formalnie funk-
cjonuje już od kilku miesięcy, ale 
dopiero teraz została oficjalnie 
otwarte. 
- To miejsce, które będzie kre-
owało politykę zdrowotną miasta 
– zapewnia prezydent Wojciech 
Szczurek. - Będzie działało w imie-
niu samorządu, ale działania te 
będą skierowane do mieszkań-
ców Gdyni. Stworzy możliwość 
prowadzenia programów profi-
laktycznych, badań, wspierania 
działań, które spowodują, że jakość 
wsparcia medycznego i profilaktyki 
zdrowotnej Gdyni będą na zdecy-
dowanie wyższym poziomie.

Główne cele Gdyńskiego Centrum 
Zdrowia to: analiza i ocena potrzeb 
zdrowotnych gdynian, inicjowanie 
oraz prowadzenie programów 
związanych z profilaktyką zdrowia. 
Nowa instytucja będzie też dbała 
o poprawę świadomości zdro-
wotnej gdynian i opracowywanie, 
realizację oraz ocenę gminnych 
programów polityki zdrowotnej.

Gdyńskie Centrum 
Zdrowia otwarte

- Postępująca urbanizacja miasta powo-
duje, iż coraz mniej wody wsiąka w ziemię, 
a coraz więcej musi być odprowadzane 
systemami kanalizacji deszczowej. Powo-
duje to, że nieustannie trzeba inwestować 
w kolejne kilometry rur – mówi Michał 
Guć, wiceprezydent Gdyni. - Odpowiedzią 
na to wyzwanie jest idea ogrodów desz-
czowych. To miejsca, które będą wodę 
zagospodarowywać na miejscu. 

Zarówno mieszkańcy Gdyni, jak i tury-
ści mogą podziwiać modelowy ogród, 
zasilany deszczem padającym na dach 
budynku InfoBoxu. Wyjątkowość ogrodu 
i jego lokalizacyjne „osadzenie” podkreśla 
mapa Gdyni z 1931 roku wyeksponowana 
na ścianie budynku. Woda odprowadzana 
jest spustami rynnowymi, które dodają 
ogrodowi artystycznej finezji. Rosną tam 
też specjalne rośliny, które wchłoną wodę.

Ogród 
deszczowy 
otwarty

Ma być inspiracją dla zarządów 
gdyńskich osiedli i właścicieli 
domów jednorodzinnych. 
W Gdyni powstał pierwszy 
miejski ogród deszczowy. 

Chcą uczynić blokowiska schludnymi i elegancki-
mi miejscami. Członkowie Stowarzyszenia Traffic 
Design kontynuują działania związane z renowa-
cją fasad bloków w Gdyni. W kwietniu bielą po-
kryła się część elewacji kolejnego bloku. - Reali-
zacja obejmowała przygotowanie projektu wraz 
z kolorystyką dla trzech bloków przy ul. Kołłątaja 
- wyjaśnia Monika Domańska ze Stowarzyszenia 
Traffic Desig. - Obecnie ze względów technicz-
nych i kosztowych odmalowano jedną ścianę 
szczytową oraz 1/4 elewacji od strony podwórka. 
Projekt uwzględnia też detale, takie jak kolorysty-
ka garaży czy kolor barierek znajdujących się na 
tarasie, aby całość stanowiła spójny koncept. 
Z inicjatywy Stowarzyszenia odnawiany będzie 
też szyld popularnego w mieście baru mlecznego 
Słoneczny, położonego na skrzyżowaniu ulic 
Władysława IV oraz Żwirki i Wigury.

Miasto na biało
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18 standardowych, 26 przegubowych 
i 2 midibusy - w sumie 46 nowych 
autobusów w ciągu roku pojawi się 
w Gdańsku. 

- Konsekwentnie odnawiamy tabor 
komunikacji miejskiej – zapewnia pre-
zydent Paweł Adamowicz. - W ciągu 
dziesięciu ostatnich lat miasto kupiło 
140 nowych pojazdów. Nowoczesny 
tabor to nie tylko wygoda i bezpie-
czeństwo dla pasażerów, ale także 
komfort pracy kierowców, których dziś 
w Gdańsku brakuje.
Jak dodaje prezes spółki Gdańskie 
Autobusy i Tramwaje, specyfikacja 
warunków zamówienia była konsul-
towana ze środowiskiem kierowców. 
Wnieśli oni uwagi dotyczące między 
innymi foteli i rozwiązań w kabinie.
Zgodnie z umową nowe autobusy 
pojawią się w Gdańsku wiosną 2019 
roku. Będą to różne modele Mercede-
sa-Benz Citaro o długości 10,6 m (2 
sztuki), 12 m (18 sztuk) oraz 18 m (26 
sztuk). Jak zapewnia producent, są to 
obecnie najnowocześniejsze seryjnie 
produkowane autobusy miejskie na 
świecie.

Nowe autobusy 
dla Gdańska 

Największą popularnością wśród kupujących cie-
szy się od lat pierwszy z pakietów, dzięki któremu 
można bezpłatnie zwiedzić prawie dwadzieścia 
atrakcji turystycznych. Drugi, tj. Rodzina & Zaba-
wa, to propozycja dla rodzin, którym oferowane 
są obiekty i usługi dedykowane najmłodszym 
turystom, a także ich opiekunom. Ostatni z wy-
mienionych pakietów - Komunikacja, to z kolei 
opcja dla osób planujących regularne korzystanie 

ze środków komunikacji miejskiej w Trójmieście. 
W tym roku po raz pierwszy w ofercie Karty Turysty znajdzie się bezpłatne zwie-
dzanie Bazyliki Mariackiej. Kolejną nowością, z której będzie można korzystać od 
początku czerwca, będzie rabat na zakup usługi Fast Track oraz Executive Lounge 
w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Z innych nowości, dostępnych już od po-
czątku maja, trzeba wymienić wypożyczalnię rowerów House of Bikes, tor gokarto-
wy KartCenter Gdańsk i lody koreańskie serwowane w Bingsu Cafe!

Karta Turysty 
atrakcyjniejsza
Nowe atrakcje dla 
odwiedzających 
Gdańsk w tegorocznej 
edycji karty turysty. 
Do dyspozycji są trzy 
pakiety: Zwiedzanie, 
Rodzina oraz Zabawa 
i komunikacja. 

Port Czystej Energii - tak ma nazywać się no-
woczesna spalarnia odpadów, która ma zostać 
utworzona na terenie gdańskiego Zakładu 
Utylizacyjnego w Szadółkach.  Na początku 
maja władze miasta podpisały umowę z wyko-
nawcą i operatorem instalacji, włosko-francu-
skim konsorcjum. Jak zapewnia wykonawca, 
instalacja nie będzie negatywnie oddziaływać 

na środowisko. Zniknąć też mają uciążliwości zapachowe.
 - Zwożone odpady będą magazynowane w bunkrze - wyjaśnia Teofil Markwitz, dyrek-
tor polskiego oddziału Termomecanicca Ecologia. - Ten bunkier jest trzymany w ciągłej 
depresji, co oznacza, że nic nie będzie miało prawa wydostać się na zewnątrz.
Do Portu Czystej Energi trafiać będą odpady pozostałe po procesie segregacji su-
rowców wtórnych, tzw. frakcja resztkowa (wysokoenergetyczna). Wyprodukowane w 
spalarni ciepło trafi do miejskiej sieci ciepłowniczej, a energia do sieci energetycznej. 
Uruchomienie instalacji przewidziane jest na 2021 rok. 

Powstanie 
nowoczesna 
spalarnia
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Wejherowo jest miastem, które od lat 
stawia na kulturę, rozrywkę i sport. Orga-
nizowane wydarzenia przyciągają tłumy 
nie tylko mieszkańców, ale i wielu gości 
z Pomorza i dalszych zakątków Polski. 
Dzięki temu Wejherowo staje się mia-
stem coraz bardziej rozpoznawalnym 
w kraju, a to z kolei przyciąga zarówno 
turystów, jak i inwestorów. 
Co zatem Wejherowo oferuje mieszkań-
com i odwiedzającym stolicę powiatu?

NOc MUzEów 

Wydarzenie kulturalne odbywające się 
w miejskim ratuszu, zabytkowym Klasz-
torze Ojców Franciszkanów, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Po-
morskiej, na Kalwarii Wejherowskiej oraz 
Muzeum Solidarności. Rokrocznie Wej-
herowo odwiedza ok. 2 tys mieszkańców 
i turystów, zainteresowanych atrakcjami 
turystycznymi miasta. Tego wieczora 
podziwiać można nie tylko zabytki, ale  
i okolicznościowe wystawy. Artystycz-
nego charakteru nabiera również wejhe-
rowski rynek i Kalwaria Wejherowska.

Kultura 
I bIzneS IDą 

W Parze
WyDARZENIA KULTURALNE, ROZRyWKOWE CZy SPORTOWE 
ORGANIZOWANE Są PRZEDE WSZySTKIM DLA MIESZKAńCóW. 
ALE NIE MOżNA ZAPOMINAć O TyM, żE JEDNOCZEśNIE JEST TO 

DOSKONAły SPOSóB NA PROMOCJę MIASTA. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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wEJhEROwO bIEGA 

Impreza sportowa mająca na celu popula-
ryzację biegów jako czynnej formy rekreacji 
fizycznej. Miasto Wejherowo współuczest-
niczy  w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
Zawody odbywają  się  na terenie amfiteatru 
i Parku Miejskiego w Wejherowie. Biegi mają 
charakter rekreacyjny. Uczestnik biegu przed 
startem otrzymuje koszulkę, w  której ma obo-
wiązek startować. Nie pobiera się opłaty star-
towej. Zawodnicy, którzy w poszczególnych 
biegach dobiegną do mety, otrzymają meda-
le, napoje izotoniczne i batony energetyczne. 
W biegach mogą brać udział wszyscy chętni 
bez względu na wiek, którzy nie mają przeciw-
wskazań do uprawiania sportu. Dzieci i mło-
dzież do lat 18 startują po okazaniu oświadcze-
nia rodziców. W biegu rokrocznie udział bierze 
ok. 2 tys osób.

DzIEń JAKUbA 

Doroczne święto patrona miasta Jakuba Wej-
hera, odbywające się na rynku starego miasta. 
Prezydent miasta podczas obchodów honoru-
je statuetkami Jakuba Wejhera oraz Medalami 
Róży osoby szczególnie zasłużone dla mia-
sta. Uroczystości dopełnia wieczorny koncert 
gwiazd. 

FORcEcON – zlOT FANów 
GwIEzDNych wOJEN

Zlot rozpoczyna się na wejherowskim rynku 
pod pomnikiem Jakuba Wejhera, ucharaktery-
zowanym w tym dniu na postać Lorda Vadera. 
Główna część Zlotu odbywa się w Wejherow-
skim Centrum Kultury, do którego uczestni-
cy oraz grupy rekonstrukcyjne przybywają 
w uroczystej paradzie. Podczas zlotu dla jego 
uczestników przygotowane są liczne atrakcje, 
takie jak: Strefa Gier, Strefa Malucha, różnego 
rodzaju konkursy, oraz liczne aktywności na 
świeżym powietrzu.
Dużą gratką dla fanów jest wystawa najwięk-
szej w Polsce kolekcji modeli i dioram związa-
nych z Gwiezdnymi Wojnami. Forcecon uświet-
nia obecność polskiego oddziału Legionu 501 - 
największej na świecie grupy rekonstrukcyjnej 

Star Wars. Każdy kolejny zlot determinowany 
jest kinową premierą  najnowszej części sagi. 
Impreza przyciąga ok. 1500 osób z całej Polski.

REKONSTRUKcJA hISTORyczNA 

W ostatni weekend czerwca wejherowianie 
maja okazję cofnąć się w czasie do Rzeczpo-
spolitej z okresu Potopu Szwedzkiego. Dwu-
dniowe wydarzenie historyczne rozpoczyna 
się Nocą Kupały, podczas której każdy może 
spróbować swoich sił przy wyplataniu wian-
ków,  szukaniu kwiatu paproci oraz przy innych 
dawnych zwyczajach. Sobota rozpoczyna 
się bitwą, która o 10:20 odbędzie się na Placu 
Jakuba Wejhera. W wejherowskim Klasztorze 
odbędzie się Msza święta w Rycie Trydenckim 
(po łacinie), która nawiązuje do siedemnasto-
wiecznych obrzędów kościelnych. W godzi-
nach wieczornych odbywa się główna bitwa, 
po której odbywa się przemarsz ulicami miasta 
z pochodniami. Początek – na placu Jakuba 
Wejhera. 

KINO POD GwIAzDAMI 

Wakacyjne projekcje filmów pod gołym niebem 
w  amfiteatrze w  wejherowskim Parku. Rok-
rocznie gromadzi ok. 1000 widzów z Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego.

AKTywNE SObOTy 
I JOGA w PARKU 

Weekendowy cykl spotkań na terenie Par-
ku Majkowskiego o charakterze sportowym. 
Uczestnicy maja szansę wziąć udział w zaję-
ciach z jogi, zumby i fittnessu.

DzIAłAlNOść 
FIlhARMONII KASzUbSKIEJ   

Koncerty, spektakle, kino i wiele innych. To tu 
skupia się na co dzień życie kulturalne miasta. 
W okresie wakacyjnym Wejherowskie Centrum 
Kultury organizuje liczne imprezy na terenie 
miasta, takie jak miejska potańcówka, koncer-
ty letnie czy Wejogranie. Przez cały okres wa-
kacyjny dla zwiedzających czynny jest taras 
widokowy.

kRzySzTOF 
hIldEBRANdT, 

prezydent Wejherowa

- Kalendarz imprez kultural-
nych i sportowych pomyślany 

jest tak, aby był atrakcyjny 
przede wszystkim dla miesz-
kańców, ale też aby przyciągał 
również do nas osoby spoza 

Wejherowa. Angażowanie się 
w taki rodzaj przedsięwzięć to 
nie tylko działanie prospołecz-
ne, czy promocyjne, ale jest to 

również impuls dla lokalnej 
gospodarki. Jest to swego ro-

dzaju kreacja lokalnego rynku 
pracy, gdyż imprezy przycią-
gają klientów chociażby dla 

gastronomii i handlu.
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Energetyczna 
synchronizacja 

PAńSTWA BAłTyCKIE JESZCZE W TyM ROKU MAJą SIę PODłąCZyć DO EUROPEJSKIEGO 
SySTEMU PRZEKAZU ENERGII ELEKTRyCZNEJ. JEDNOCZEśNIE BęDZIE TO OZNACZAłO ODCIęCIE 
SIę OD LINII PRZESyłOWyCH łąCZąCyCH LITWę, łOTWę I ESTONIę OD ROSJI I DAWNEGO 

SOWIECKIEGO SySTEMU BRELL.  

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com

Bałtów
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Ostateczna umowa w tej sprawie powinna być podpisana, po-
między krajami bałtyckimi, w czerwcu tego roku. Wtedy też 
ma zapaść ostateczna decyzja o synchronizacji energetycznej 
państw bałtyckich, z pozostałą częścią Europy, poprzez łącza 
polsko - litewskie. Linie łączące   z Rosją będą zaś zdjęte fi-
zycznie najpóźniej do roku 2025. Równocześnie Estończycy 
także ostatecznie zrezygnowali z lobbowaniem za podłącze-
niem się regionu do systemu skandynawskiego za czym wcze-
śniej bardzo obstawali. Okazało się bowiem, że kabel podmor-
ski łączący Finlandię z Estonią nie daje praktycznie możliwo-
ści technologicznych dla przetwarzanie energii w taki sposób, 
by można było nim zasilać całą sieć nadbałtycką. To oznacza, 
że cała sieć nadbałtycka będzie pracowała wedle norm tech-
nicznych stosowanych w Niemczech i Polsce. Pozostanie jed-
nak funkcjonujące łącze energetyczne Litwy ze Szwecją (Nord 
Balt). A w Szwecji jak na razie energia jest tańsza niźli w Niem-
czech czy Polsce. To otwiera możliwość eksportu przez Litpol-
link (łącznik energetyczny Polski z Litwą) do Polski. Litwa już 
obecnie, na bardzo dużo skalę wykorzystuje również energię 
odnawialną. Pomaga w tym system dopłat dla odbiorców ener-
gii z tych źródeł.  Nota bene zmienia się struktura własnościo-
wa ferm wiatraków. Początkowo były to inicjatywy absolutnie 
rozproszone. Obecnie skupują urządzenia Lietuvos Energia, 
InterRAO czyli największe, funkcjonujące na tym rynku firmy. 
Ponadto Modus Energy (spółka drobnych biznesmenów, by-
łych dilerów samochodowych) zaczęła inwestować w instala-
cje słoneczne. Ta ostatnia firma rozpoczęła także inwestować 
w energetykę słoneczną w Polsce, gdzie zainwestowali już 45 
milionów euro. Ciągle jednak 80% potrzeb energetycznych Li-
twy to import. Głównie ze Szwecji, Łotwy i Rosji. Jest jednak 
także eksport. Tu najwięcej (w procentach) sprzedaje się do 
Polski – ok. 66% całości. W momencie, gdy odejdzie import 
z Rosji to pewnie już będą włączone nowe elektrownie w Wil-
nie i Kownie. Ponadto trwają rozmowy o ułożeniu nowej linii 
Nord Balt ze Szwecji. Gdy się do tego dołoży intensywny roz-
wój małej energetyki – wiatraki, panele słoneczne, bio paliwo 
– to bilans energetyczny zostanie wypełniony. 
Władze litewskie chcą także obłożyć energię elektryczną spe-
cjalnymi podatkami importowymi. Dotyczyć to ma zakupów 
energii poza Unią Europejską. Chodzi tu jednoznacznie o ener-
gię z Rosji i Białorusi. Nota bene władze Litwy zgadzają się 
z zaleceniami Komisji Europejskiej o konieczności fizycznego 
odłączenia do systemów rosyjskich. Temu odłączeniu mają 
podlegać wszystkie łącza z Białorusią. Ponadto Litwa energe-

tycznie połączona jest z Obwodem Kaliningradzkim dwoma 
magistralami. Po wejściu w życie nowych przepisów ma pozo-
stać jedno połączenie pracujące tylko na zasadzie awaryjnej. 
To mogłoby zapobiec potencjalnemu brakowi energii w przy-
padku jakiejś awarii w kaliningradzkim systemie energetycz-
nym. Taka sytuacja miała miejsce 4 lata temu, gdy Rosjanie 
dokupowali energię z litewskiej elektrowni w Elektrenach.  
Przy czym upadła idea (naciskali na jej realizację Rosjanie) by 
pozostawić eksterytorialne połączenie energetyczne z Bia-
łorusi przez Litwę do Kaliningradu. Patrząc przyszłościowo, 
w interesie Wilna jest poszerzanie połączeń energetycznych 
z Polską. Bo to jest kanał do potencjalnego eksportu energii 
elektrycznej do Polski. 
Strona łotewska chciałaby przede wszystkim doprowadzić do 
tego by ta niezależność energetyczna nic ich nie kosztowała. 
Tak by wszelkie inwestycje spadły na Estonię i Litwę.  Premier 
Łotwy zaś w swoim oświadczeniu jednoznacznie stwierdził, że 
nie należy się spieszyć z jakimikolwiek decyzjami. Kraj ten wy-
twarza sam dużo energii. Ponadto ma drożne magistrale prze-
syłowe z Estonią i Litwą. W Rydze więc wykoncypowali sobie, 
że kwestie przyłączenia do europejskiego systemu energe-
tycznego są w istocie rzeczy problemem sąsiadów.
Estończycy wyrażają opinię, iż rezygnacja z wariantu połącze-
nia przez Finlandię to także świadomość tego, że byłby to po 
prostu wariant droższy. Komentatorzy z Tallina twierdzą, że 
zgoda na połączenie przez Polskę, kosztem wariantu fińskie-
go, musi być połączona ze zgodą Brukseli na dalszą, czasową, 
eksploatację łupków bitumicznych i wytwarzania z nich ener-
gii. Metoda ta jest szkodliwa dla środowiska naturalnego. Eks-
ploatacja łupków odbywałaby się ze względów socjalnych, pod 
kątem pracujących tam górników. Gdyż ekonomicznie rzecz 
biorąc nie jest to już zbyt opłacalne. W dłuższej perspektywie 
firmy zajmujące się wydobyciem i przerobem łupków miałyby, 
przy pomocy rządu, przechodzić na wytwarzanie z łupków su-
rowej ropy naftowej i gazu. Poparte jest to już odpowiednimi 
decyzjami rządowymi, a pierwsze zakłady, tym się zajmujące, 
już podejmują pracę. Taka przeróbka będzie początkowo po-
drażała ceny energii. W dłuższej jednak perspektywie, z racji 
choćby na konieczność płacenia kar za emisję dwutlenku wę-
gla do atmosfery (przy dotychczasowym sposobie wykorzy-
stywaniu łupków) wytwarzanie gazu i ropy z łupków może być 
opłacalne. Ponadto władze Estonii opracowały cały system 
ekonomicznego wsparcia eksploatacji lasów pod kątem pozy-
skiwania palnej biomasy. 
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To wydarzenie skierowane do przedsiębiorców z całej Polski. Tym razem 
przebiegło ono pod hasłem „Czynniki, które mają wpływ na sukces w biz-
nesie”. Prelekcje na ten temat wygłosiło trzech cenionych biznesmenów: 
profesor Adam Mazur, współwłaściciel restauracji L’Entre Villes Wol-
fgang Dockerill i gość honorowy spotkania, były prezydent Aleksander 
Kwaśniewski, którzy chętnie podzielili się ze słuchaczami swoją wiedzą 
i doświadczeniem.

Geneza 
Biznesu 
już po raz 
drugi

60 osób wzięło udział 
w drugim spotkaniu 
z cyklu Geneza Biznesu, 
które odbyło się w majowe 
popołudnie w restauracji 
L’Entre Villes. 
ZDJęCIA: Olga Kharina
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Głównym punktem programu były zajęcia wizerun-
kowe prowadzone przez Panią Agnieszkę Świst-
Kamińską połączone z konsultcjami u ekspertek 
Instytutu Urody Secret Avenue. Jednak zanim do 
nich doszło na uczestniczki czekał poczęstunek 
oraz prezentacja firmy Gerda Broker, a także  po-
zostałych Partnerów Volvo Drywa i Vivadental. Na 
koniec spotkania odbyło się losowanie nagród. Do 
wygrania były m.in. ufundowane przez Gerdę Broker 
weekendowy pobyt w Rezydencji Gubałówka w Za-
kopanem oraz atrakcyjne vouchery od  Partnerów 
majowego spotkania.

Zainwestuj 
w siebie! 

W Villi Antonina w Sopocie odbyło 
się wyjątkowe spotkanie dla kobiet 
zorganizowane przez firmę Gerda 
Broker. Hasło przewodnie wydarzenia 
„Bądź piękna na wiosnę” 
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To bęDzIe
udany sezon

JAK POKAZUJą WSTęPNE DANE DOTyCZąCE OBłOżENIA HOTELI, TEGOROCZNy 
SEZON BęDZIE UDANy. CHOć PRZEKROCZENIE REKORDOWyCH WyNIKóW JEST MAłO 
PRAWDOPODOBNE, NASTROJE W BRANży Są BARDZO DOBRE. SEZON OD LAT SIę 
WyDłUżA, A TURyśCI JUż WIEDZą, żE WyBRZEżE TO NIE TyLKO PLAżE I PARAWANy. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIE: pexels.com
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Puste i ciche plaże nad Bałtykiem na-
leżą już do przeszłości. Polacy, ale też 
i coraz większa liczba turystów zza 
granicy docenia uroki Wybrzeża. Z da-
nych Polskiej Izby Turystki wynika, że 
przybywa chętnych na wypoczynek 
nad Bałtykiem. A wygląda na to, że ten 
rok będzie równie udany.  

cORAz wyżSzE POTRzEby

- Do połowy sierpnia mamy zarezer-
wowane praktycznie wszystkie poko-
je – informuje Elżbieta Pohl-Duczmal, 
współwłaścicielka Hotel & SPA Wie-
niawa. - Wszystko wskazuje zatem na 
to, że tegoroczny sezon będzie dla 
nas udany. Oczywiście zdajemy so-
bie sprawę, że wysokość obłożenia 

zależna jest również 
od pogody, ale nasi 
goście nie powinni 
narzekać na nudę 
w trakcie niesprzy-
jających warunków 
atmosferycznych. 
Badania na całym 
świecie wskazują, że 
turyści mają coraz 
większe oczekiwania. 
W tym przypadku 
chodzi nie tylko o wy-
soki poziom oferowa-
nych usług, ale i moż-
liwość atrakcyjnego 
spędzania czasu 
wolnego. Odpowie-
dzią na rosnące po-
trzeby przyjezdnych 
są coraz bogatsze 
kalendarze wydarzeń 
kulturalno-sporto-
wych miejscowości 
nadmorskich. Swo-
je oferty poszerzają 
również miejscowe 
hotele.

OFERTy bARDzO 
RóżNORODNE

- Dysponujemy kortami tenisowymi, 
boiskami do siatkówki i koszykówki, 
symulatorem do gry w golfa, gabine-
tami hammam oraz masażu, a także 
basenem, czy też sauną – wylicza Elż-
bieta Pohl-Duczmal. - Nasi goście mają 
również możliwość korzystania z prze-
pysznej kuchni regionalnej – dodaje.
Sytuacja podobnie przedstawia się na 
terenie innych obiektów. - Gościom 
oferujemy nie tylko wyśmienitą kuch-
nię, ale także animacje dla dzieci, mu-
zykę na żywo, czy też naukę pływania 
dla najmłodszych – zapewnia Paulina 
Marwińska, marketing & PR manager 
Hotelu Haffner. - W sezonie wakacyj-
nym zachęcamy do korzystania z pry-
watnej plaży, która wyposażona jest 
w bar plażowy, strefę animacji oraz 
osiemdziesiąt leżaków. Można tam 
również skorzystać z obsługi barmań-
skiej i kelnerskiej. 

POPUlARNE POMORzE

Z danych opublikowanych przez por-
tal branżowy Nocowanie.pl wynika, 
że w 2017 roku Pomorze było drugim 
najchętniej wybieranym w Polsce miej-
scem na urlop. Pod względem zapy-
tań dotyczących możliwości noclegu 
najpopularniejszy nadmorski kurort 
na Pomorzu, czyli Władysławowo, 
zajął trzecie miejsce w skali całego 
kraju. Natomiast całe województwo 
pomorskie w rankingu nieznacznie 
ustępuje wyłącznie województwu 
małopolskiemu.
- Dynamika wzrostu przyjazdów tu-
rystycznych do regionu pomorskiego 
jest imponująca. Kilka ostatnich lat to 
znaczny progres w tym zakresie i to nie 
tylko w sezonie wakacyjnym – prze-
konuje Krystyna Hartenberger-Pater 
z Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. - Branża turystyczna na 
Pomorzu jest bardzo dobrze przygoto-
wana na każdą porę roku. Rozbudowu-
je się baza noclegowa, powstają nowe 
oferty i atrakcje, zwłaszcza te dedyko-
wane rodzinom z dziećmi.

dR klEMENS 
AdAM kOhNkE,

burmistrz Helu

Traktując majówkę jako swoistego 
rodzaju barometr, wskazujący jakim 

zainteresowaniem w danym roku 
będzie cieszył się region, to można 
jednoznacznie stwierdzić, że tego-

roczny sezon będzie udany. W trakcie 
długiego weekendu w Helu wypo-
czywało tysiące turystów. Ruch był 
tak duży, że praktycznie brakowało 

wolnych miejsc parkingowych. Choć 
plaże jeszcze nie były otwarte, to roiło 
się na nich od turystów. Taką sytuacją 

możemy porównać do pełni waka-
cyjnego sezonu. To dobry prognostyk 

na najbliższe miesiące. Hel stał się 
bardzo atrakcyjnym miejscem do wy-
poczynku. Z każdym rokiem rośnie 
nam całoroczna baza hotelowo-noc-
legowa, która dodatkowo zwiększa 

ofertę pobytową, co wyraźnie zachęca 
do zatrzymania się na dłużej. Wśród 
przyjezdnych cieszy się ona dużym 

zainteresowaniem nie tylko w okresie 
letnim. Każdy chce przyjechać tutaj, 
gdzie jest początek Polski, co bardzo 
nas cieszy. W Helu można nie tylko 

doskonale wypocząć, ale i skorzystać 
z szeregu atrakcji. Miejscowe plaże 
są bardzo piękne i szerokie. Po spa-
cerach nad morzem zawsze można 
się posilić czy wypić gorącą herbatę 
w licznych, doskonale przygotowa-
nych lokalach gastronomicznych, 

których w Helu nie brakuje. Dla zwie-
dzających udostępnione są między 
innymi muzea, słynne fortyfikacje 

z okresu międzywojennego, II wojny 
światowej, jak i okresu PRL-u. Nie 

można zapomnieć też o helskim fo-
karium, które robi prawdziwą furorę 

wśród turystów. 
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łUkASz wySOckI,
prezes zarządu

Gdańska Organizacja 
Turystyczna

Żeby dokładnie i efektywnie praco-
wać nad sukcesywnym zwiększa-

niem ruchu turystycznego, trzy lata 
temu podjęliśmy decyzję o stwo-

rzeniu wspólnie z Pomorskim 
Instytutem Naukowym im. prof. 

Brunona Synaka projektu efektyw-
nego pomiaru ruchu turystyczne-
go. Projekt ten pozwala nam na 
dokładne określenie kierunków 

przyjazdowych naszych gości, któ-
rzy są turystami (nocują minimum 
jedną noc w Gdańsku) i odwiedza-
jącymi (nie korzystają z noclegu). 

Podsumowanie roku 2017 potwier-
dza tendencję wzrostową liczby 

turystów i odwiedzających Gdańsk. 
Składa się na to wiele czynników, 

takich jak: odpowiednie prowadze-
nie promocji turystycznej miasta, 
rozwój infrastruktury noclegowej, 

rozbudowa infrastruktury dostępo-
wej (tj. port lotniczy, komunikacja 

miejska, transport kolejowy, rozwój 
sieci dróg krajowych i autostrad). 
Wszystkie wymienione czynniki 
są ważnymi elementami procesu 
decyzyjnego naszego gościa. Klu-
czowa jest oczywiście oferta, jaką 
dysponujemy. Mamy to szczęście, 
że Gdańsk jest miastem z tak bo-
gatą, ponad 1000-letnią historią 
i tradycją. Jednocześnie goście, 

którzy tłumnie tu przybywają każ-
dego roku, podkreślają unikalny 

charakter Gdańska – panuje tu nie-
powtarzalna atmosfera. Świadcząca 

o wyjątkowości miasta.

dOMINIkA 
czEchOwSkA,

menedżer kierunku Turystyka 
i Rekreacja

Wyższa Szkoła Bankowa 
w Gdańsku

Biorąc pod uwagę dotychczaso-
wy wzrost liczby turystów rok do 
roku o kilka procent, to utrzyma 

się on na takim samym poziomie, 
jednakże nie należy się spodziewać 
już takiego boomu wzrostu liczby 
turystów jak w 2106 roku, kiedy to 
czynnik zagrożenia terrorystyczne-
go spowodował przekierowanie de-
cyzyjności turystów na spędzanie 
urlopu w Polsce. Należy też pod-
kreślać, iż aby rozwinąć turystykę 

w naszym województwie, należałby 
rozwinąć turystkę biznesową, 

która pozwoliłaby na zwieszenie 
liczy przyjeżdżających gości poza 
sezonem. Jest to szczególnie waż-
ne dla branży HoReCa w naszym 
województwie z uwagi na rosnącą 
liczbę obiektów hotelowych i ga-
stronomicznych. Przyrost liczby 
miejsc noclegowych od 3 do 4 lat 

wynosi 20 proc. w skali roku, nale-
ży zatem bardzo odpowiedzialnie 

i przyszłościowo spojrzeć na sektor 
turystyki w naszym województwie, 
aby zapewnić odpowiednią liczbę 

gości również poza sezonem.

kRySTyNA 
hARTENBERGER-

PATER, 
dyrektor zarządzający 
Pomorska Regionalna 

Organizacja Turystyczna  

Rezerwacje na wakacje już spływa-
ją, bukowane są noclegi w obiek-
tach, które dopiero oddawane zo-
stają do użytku, tak więc wszystko 
wskazuje na to, że zapowiada się 
kolejny bardzo dobry sezon tury-
styczny nad polskim morzem. Na-
szym celem jest jednak sukcesywne 

wydłużanie sezonu i przełamy-
wanie bariery sezonowości, co po 
kilku latach konsekwentnej pracy 

przynosi efekty. 
Jeszcze w 2016 roku aż 75 proc. 

Polaków zdecydowało się spędzić 
wakacje w Polsce. Ubiegły rok 

pokazał jednak, że turystyka wy-
jazdowa mocno się odbiła również 
względem kierunków nierekomen-

dowanych, co daje jasny sygnał, 
iż bazowanie na haśle Polski jako 
bezpiecznego kierunku nie będzie 
efektywne. Trzeba cały czas podą-
żać za trendami konsumenckimi 
i w ich kierunku rozwijać ofertę, 
jak i na ich bazie tworzyć przekaz 
marketingowy. Obserwuje rów-

nież, iż znacznie szybciej wyprze-
dawane są oferty hoteli o wyższym 
standardzie czy obiektów zlokali-
zowanych w atrakcyjnym otocze-

niu, które gwarantują alternatywne 
formy spędzania czasu.
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Kulinarne zmagania 
w Jastrzębiej Górze

W dwudniowym konkursie gastronomicznym 
w Hotelu Primavera Jastrzębia Góra wzięli udział 
zarówno profesjonalni, jak i początkujący kucharze.

Pierwszego dnia zmierzyło się ze sobą 12 cenio-
nych i doświadczonych szefów kuchni z całej Pol-
ski. Konkurs przebiegł pod nazwą XV Pomorskie 
Potyczki Kulinarne, a za jego temat przewodni 
obrano w tym roku dzikie ptactwo. Nad organizacją 
kucharskich zmagań czuwał Szef Kuchni Primave-
ra, Dariusz Gwiazda. 
Niemal całodniową rywalizację zwieńczyła uro-
czysta Gala Finałowa, podczas której ogłoszono 
zwycięzcę konkursu. Został nim Tomasz Sowiński 
z Restauracji Pasja z Gorzowa Wielkopolskiego. 
Następny dzień należał do młodych adeptów 
sztuki kulinarnej. W zorganizowanym przez Hotel 
Primavera w Jastrzębiej Górze I Turnieju Kulinar-
nym Prima Zdrowie wzięli udział uczniowie szkół 

gastronomicznych z Pomorza. Ich zadaniem było 
przyrządzenie potrawy z wykorzystaniem żura-
winy z Kaszub, a to wszystko pod czujnym okiem 
przewodniczącego jury Pascala Brodnickiego. 
Bezkonkurencyjnym daniem okazała się polędwica 
zapiekana pod masłem żurawinowym, którą przy-
gotowali Aleksander Korpas i Sandra Jakubowska 
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie. 
Uczestników obu konkursów oceniał siedmiooso-
bowy zespół jurorski w składzie: Wiesław Kartasiń-
ski (Radisson Blue Szczecin), Andrzej Jakomulski 
(Spa Leda Kołobrzeg), Wiesław Bober (Fabryka 
Wełny Pabianice), Tomasz Szymański (Iglotex), 
Adam Kotomski (Narvil), Dariusz Gwiazda (Prima-
vera Jastrzębia Góra) oraz Pascal Brodnicki.

Nieważne co Ty czytasz,
ważne kto czyta o Tobie!
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Dwie duże sale nawiązujące aranżacją 
do nadmorskiego klimatu i wykwintne 
menu łączące potrawy regionalne z da-
niami kuchni europejskiej – tak w dużym 
skrócie można opisać Nowosopocką. 
- Staraliśmy się stworzyć tutaj taki 
drugi dom, żeby każdy klient czuł się 
tu swobodnie i z chęcią do nas wracał 
– powiedziała podczas powitania wła-
ścicielka lokalu, Bożena Markindorf.
W spotkaniu inaugurującym działal-
ność Nowosopockiej wzięło udział 
60 osób, wśród których nie zabrakło 
przedstawicieli Politechniki Gdań-
skiej oraz władz Gdańska i Sopotu. 
Ci pierwsi krótko przybliżyli zebra-
nym historię budynku, w którym 
obecnie mieści się restauracja. Go-
ście mogli obejrzeć także prezenta-
cję przedstawiającą modernizację 
obiektu. 
Po części oficjalnej odbyła się elegancka kolacja. 
Do stołu podano m.in. barwenę na pomidorowym 
chimichurri czy konfitowaną kaczkę z jabłkami. 
Wieczór uświetnił koncert Pauliny Czapli i pokaz 
artystyczny tancerzy turniejowych związanych 
z Klubem Tańca Sportowego Black Dance. 

Nowosopocka 
już otwarta

Na gastronomicznej mapie 
Sopotu pojawiła się nowa 
restauracja - Nowosopocka. 
Ekskluzywny lokal mieści 
się w zabytkowym, 
usytuowanym tuż przy plaży 
budynku należącym do 
Politechniki Gdańskiej. 

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Lokal znajduje się w budynku Art Deco przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska 
Polskiego 10. Tym, co ma go odróżniać od innych restauracji serwujących 
dania rybne, jest lodowa lada pełna świeżych ryb i owoców morza, które 
najpierw będzie można samodzielnie wybrać, a następnie zobaczyć, w jaki 
sposób są przyrządzane. Wśród nich znajdą się przede wszystkim ryby 
sprowadzane z Portugalii i Hiszpanii, choć w menu nie zabraknie też dań 
opartych na rybach z Bałtyku.

Magda Gessler 
otworzyła w Gdyni 
restaurację

Ryby wędzone i marynowane, 
ostrygi i krewetki – między innymi 
takie specjały czekały na gości, 
którzy wzięli udział w otwarciu 
nowej restauracji Magdy Gessler, 
Santo Porto, w Gdyni. 

ZDJęCIA: Olga Kharina
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Olśniewający wygląd już 
dawno przestał być domeną 
gwiazd Hollywoodu. W biz-
nesie i na polu zawodowym 
liczą się nie tylko kwalifikacje 
i charyzma - równie istotna 
jest aparycja. Potwierdzają to 
badania naukowe, z których 
wynika, że piękne - nieznajo-
me (sic!) - osoby są oceniane 
jako bardziej inteligentne i uta-
lentowane. Nie dziwi więc fakt, 
że coraz więcej osób wybiera 
możliwości, jakie niesie ze sobą 
medycyna estetyczna. 

Dziś zaprezentuję Wam tren-
dy, o których pisaliśmy już na 
łamach zatokapiekna.pl i jest 
o nich głośno od kilku lat. 
W tym roku chyba nikt nie ma 
wątpliwości, że to właśnie pro-
filaktyka starzenia się oraz na-
turalna stymulacja procesów 
odnowy skóry jest głównym 
kierunkiem, w którym podą-
żyła medycyna estetyczna. 
Co jest niezwykle istotne, do-
brze przeprowadzone proce-
dury i subtelne efekty odmło-
dzenia czy poprawy jakości 
skóry w dłuższej perspektywie 
wpływają na poprawę jakości 
życia. Lepszy wygląd i lepsze 
samopoczucie, a co za tym 
idzie - wzrost poczucia wła-
snej wartości - mają przełoże-
nie na życie prywatne i pracę 
zawodową.
W czołówce zabiegów odmła-

dzających pozostaje w 2018 
roku autoodmładzanie, czyli 
zabiegi autologiczne - wyko-
rzystują one własny materiał 
otrzymany z krwi lub tłuszczu 
pacjentki. 
Kolejnym hitem 2018 roku są 
terapie łączone wykorzystu-
jące nowe technologie i pre-
paraty w taki sposób, żeby jak 
najbardziej dopasować się do 
problemu, z którym przycho-
dzi pacjent, a tym samym uzy-
skać jak najlepsze rezultaty. 
Uwagę zwraca lifting twarzy 
bez skalpela z wykorzystaniem 
technologii do nieinwazyjne-
go ujędrniania skóry. Wyso-
ką skutecznością wykazują tu 
urządzenia wykorzystujące 
technologię HIFU czy urzą-
dzenia emitujące fale radiowe 
lub wykorzystujące dobroczyn-
ne działanie promieniowania 
podczerwonego na głębokie 
warstwy skóry, aby naturalnie 
ją ujędrnić i pobudzić do pro-
dukcji kolagenu.
W ogóle na wyróżnienie zasłu-
gują zabiegi laserowe, dzięki 
którym można zrobić niemal 
wszystko – odmłodzić skórę, 
usunąć blizny, rozstępy, prze-
barwienia czy tatuaże. 

Po więcej wiadomości na temat 
najnowszych zabiegów zapra-
szam do odwiedzenia mojego 
portalu zatokapiekna.pl. 
Do zobaczenia!

TREND ALERT 

Dążenie do piękna, zachowanie młodości 
i zdrowia to naturalna potrzeba każdego 
człowieka. Większość z nas, nie tylko kobiety, 
chce wyglądać atrakcyjnie i opóźnić proces 
starzenia tak długo, jak to możliwe.

hity medycyny 
estetycznej 2018 roku

Estera Gabczenko
wydawca i redaktor naczelna 

Zatoka Piękna

Właścicielka agencji GAB Media, laureatka 
nagrody Kobieta Sukcesu 2018 roku. 

Z branżą medialną związana od kilkunastu 
lat. Jej autorskim projektem jest dwujęzycz-

ny portal zatokapiekna.pl dostarczający
 informacji z zakresu medycyny estetycznej, 

anti-aging, wellness i spa oraz stomatologii.

Zdjęcie: Olga Kharina
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Ekspert w sprawach inwestycji 
kapitałów w kraju i poza granicą 
oraz prezes firmy transportowo -
logistycznej IPS. 
Posiada duże doświadczenie 
w stosunkach międzynarodowych. 
Jest koneserem i mecenasem sztuki. 

Inwestowanie 
w Grecji to nie mit

Inwestycje w nieruchomości 
w słonecznej Helladzie 
to jedna z najbardziej 
dochodowych form 
lokowania pieniędzy. Jak 
pokazały ostatnie lata, ceny 
mieszkań i domów w Grecji 
są coraz bardziej atrakcyjne.

Najbliższe dwa lata są idealnymi okresem do inwesto-
wania w greckie nieruchomości, które później będzie 
można wynająć bądź odsprzedać z zyskiem. Trzeba 
będzie jednak poczekać na wyjście kraju z kryzysu. 
Greckie nieruchomości to głównie małe mieszkania 
kosztujące od 30 do 80 tys. euro. Większość budynków 
należy do rynku wtórnego i znajduje się w centrum 
miasta. Nowe obiekty wznoszone są na peryferiach, ale 
nie ma ich dużo ze względu na obwód Aten w górach. 
Wysoki pobyt gwarantuje położenie nieruchomości 
w niedalekiej odległości od morza.
Porównując budynki w Trójmieście, to koszt me-
tra mieszkania w strefie Bałtyku wynosi ponad 3500 
euro. Koszty utrzymania nieruchomości mieszkalnej 
w Grecji wynoszą od 500 do 3000 euro rocznie. To 
środki, które należy przeznaczyć na podatki i płatno-

ści za media. Na przykład w przypadku mieszkania 
o powierzchni 85 m2 dodatkowa miesięczna opłata za 
media waha się w granicach od 50 do 90 euro. Kwota 
ta obejmuje usługi związane z elektrycznością, wodą 
i zbiorem odpadów. Roczny wynajem mieszkania lub 
domu w bliskiej odległości morza przyniósłby inwe-
storowi zysk na poziomie 14-17 proc.
Najbardziej opłaca się inwestować w najdroższe nie-
ruchomości, których lokalizacja jest bardzo atrakcyj-
na. Ich wynajem gwarantuje stały dochód, co może 
pozwolić na całkowity zwrot inwestycji w ciągu nawet 
4-5 lat, a sprzedaż po wyjściu Grecji z kryzysu przynie-
sie kolosalny zysk.
Tak więc, dla inwestorów teraz jest najkorzystniejszy 
czas na zakup potencjalnie dochodowych nierucho-
mości w atrakcyjnych cenach.
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Wiosna i lato to okres, który nastraja 
bardziej do luzu niż podporządkowania 
się sztywnym regułom stroju. Należy 
jednak pamiętać, że klasyka to podstawa 
również letniej elegancji.
Obserwując w tym sezonie propozy-
cje wielu marek, takich jak Gucci, czy 
Ermenegildo Zegna i tych bardziej do-
stępnych, jak Zara,  trudno nie odnieść 
wrażenia, że ucieczka przed formalno-
ścią stroju zabrnęła w ślepy zaułek, np. 
noszone do marynarki spodnie dresowe 
z zeszytym kantem albo dla odmiany 
– spodnie o klasycznym kroju ze ścią-
ganym troczkiem, tak jak w spodniach 
dresowych, zamiast paska.  Przyznać 
trzeba, że to dość szokujące rozwiązania.
W klasycznej elegancji i smart casu-
alu – znacznie lepiej. Bardzo modne są 
kraty: mniejsze, większe, kontrastowe 
oraz jako mikrowzór, ledwo widoczne. 
To bardzo ciekawa kompozycja, choć 
uważam, że  nie należy z nią przesadzić: 
trzy– częściowy garnitur, cały w kratę, 
to byłaby właśnie taka przesada. Bardzo 
modne w tym sezonie są też materiały 
w paski, czyli tzw. tenis. Niekoniecznie 
w swojej najbardziej klasycznej formie, 

tzn. cienkie linie w regularnych od-
stępach. Marynarki wyjściowe, nawet 
w całkiem pokaźne pasy na kontrasto-
wym tle, to będzie najprawdopodobniej 
hit tego lata.
Na uwagę w tym sezonie zasługują 
spodnie. Już nie są one tak ciasne i przy-
legające jak legginsy. Najmodniejszy 
fason to klasyczny, z niewielkim zakład-
kami. Powszechne kontrowersje budzi 
ich długość. Według trendów miałyby 
sięgać przed kostkę, co zdaniem wielu 
znawców mody męskiej, jest syndro-
mem spodni „po młodszym bracie”. 
Modne aktualnie kolory to błękit, gra-
nat, biel oraz kolory ziemi. Materiały 
to niezmiennie len bawełna, ale i też 
powrót do dżinsu (denim), łącznie 
z marynarkami lub angielkami z lat 60., 
w spranych, spłowiałych kolorach. 
Absolutnym „must have” każdego 
mężczyzny, nie tylko tego sezonu 
jest co najmniej kilka białych koszul 
o różnym charakterze i przeznaczeniu.  
Jako eleganckie wykończenia stroju na 
wieczór letni, dodające nonszalancji, 
to różnego rodzaju i w różny sposób 
noszone szaliki i fulary.

LETNI LUZ 
czy ElEgancja?

GRAżyNA PATURAlSKA

Kreatorka wizerunku, stylistka,
Autorka  książek i audycji radiowych 

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

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, 
a ty nie wyglądasz w bikini tak dobrze, jak 
byś tego chciała? Masz jeszcze szansę na 
poprawę sylwetki i dobrego samopoczu-
cia, wystarczy zadbać o kilka szczegółów 
w zakresie racjonalnego odżywiania oraz 
wprowadzić aktywność fizyczną, a pierwsze 
efekty będą widoczne już po kliku dniach. 
Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc. 

Pamiętaj o nawadnianiu
Pamiętaj, woda jest Twoim sojusznikiem 
w walce z kilogramami. Z racji tego, że 
nasze ciało w 80 proc. składa się z wody, 
odpowiednie jego nawodnienie poprawi 
wygląd skóry, podkręci metabolizm. Spo-
żywanie około 2,5 litra płynów dziennie 
zahamuje Twój apetyt. Żeby osiągnąć 
zadowalające rezultaty, zamiast używać 
czystej wody, która jest szybko strawiona, 
użyj wody z dodatkiem cytryny, ogórka, 
dodaj mięty lub imbiru i ciesz się ciekawym 
smakiem. 

Kontroluj Kalorie
Wyeliminuj ze swojego talerza potrawy 
panierowane, smażone i zbyt tłuste. Dieta 
last minute to ograniczenie spożywanego 

cukru. Wprowadź również zmiany w pro-
porcjach poszczególnych posiłków. Postaw 
na zwiększone spożycie białka, warzyw 
oraz zdrowych tłuszczy. Nie rezygnuj cał-
kowicie z węglowodanów, stosuj po prostu 
te złożone, które dłużej są trawione i przez 
dłuższy czas uwalniają energię. 

jedz regularnie 
Regularne spożywanie posiłków to jedna 
z podstaw szybkiej diety. Postaw na pięć 
posiłków dziennie, rozłożonych w rów-
nomiernych odstępach czasu. Taka forma 
odżywiania,  zapobiegnie spowalnianiu 
metabolizmu. Nie obcinaj zbytnio kalorii 
posiłków, ponieważ twój organizm będzie 
się starał bronić i będzie kumulował zapa-
sy, których próbujesz się pozbyć. 
 
mobilizacja i organizacja 
Aby sprostać powyższym wymaganiom, 
musisz wprowadzić odpowiednią orga-
nizację dnia. Dieta last minute wymaga 
pełnej koncentracji. Zaplanuj wszystkie 
posiłki z wyprzedzeniem, zgromadź na 
nie produkty i przygotuj w taki sposób, by 
można było je zjeść w pracy czy innych wa-
runkach, jakie cię zastaną w porze posiłku. 

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. 

FOrmA 
lAst minute

Gdybyś chciał o coś zapytać, zadzwoń lub napisz. 
e-mail: ogrodowczykadam@gamil.com

Tel. 514 427 821
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O kibica 
trzeba walczyć!
CZASy GDy KLUB SPORTOWy STANOWILI GłóWNIE ZAWODNICy, KADRA TRENERSKA I KILKU 
DZIAłACZy BEZPOWROTNIE MINęły. OBECNIE DZIAłANIA MARKETINGOWE KLUBU Są NIEMAL TAK 

SAMO WAżNE, JAK WyNIKI NA LIGOWyCH BOISKACH.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Kluby sportowe rywalizują obecnie o fanów na tak wielu płasz-
czyznach, jak nigdy wcześniej. Z każdą chwilą rośnie więc rola 
marketingu sportowego. Na czym więc on polega i co sprawi-
ło, że tak się rozwija?

Związany ze sportem marketing dzieli się na ten, który, mówiąc 
najprościej, próbuje sprzedać swój projekt, używając sportu 
oraz na ten, który próbuje sprzedać właśnie sport. Spróbujmy 
się przyjrzeć tej drugiej kategorii. Według najprostszej definicji 
marketing sportowy to działania, które mają na celu wykorzy-
stanie dostępnych narzędzi do promocji produktów lub usług 
związanych ze sportem. Najczęstszą usługą w tym wypadku 
jest mecz lub zawody sportowe, zaś najpowszechniejszym 
produktem – koszulka danego zespołu. Marketing sportowy 
potrafi jednak wybiegać daleko poza produkty kojarzące się 
ze sportem – logo klubu sportowego znajduje się co prawda 
na wspomnianych piłkarskich koszulkach, ale także można 
bez problemu znaleźć je na kubkach, ręcznikach, czy pościeli. 
A te przecież nie mają ze sportem za wiele wspólnego. To tylko 
pokazuje, jak daleko wybiega marketing klubów sportowych, 
również tych, które funkcjonują na Pomorzu.

INFORMOwANIE TO zA MAłO

- Działania marketingowe klubu sportowego skupiają się wła-
ściwie w trzech kluczowych obszarach: budowa wizerunku 
klubu, pozyskiwanie kolejnych sponsorów oraz informowanie 
kibiców o bieżącym życiu klubu – mówi Mariusz Kędzielski, 
dyrektor marketingu klubu żużlowego Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk. Wszystkie trzy elementy są obecnie niezwykle istot-
ne. Inaczej, niż kilka dekad temu – wówczas informowanie ki-

biców o nadchodzących wydarzeniach stanowiło dużą część 
sportowego, znaczne, uboższego niż dziś, marketingu. Teraz 
do zapowiadania o meczach oraz informowania o wynikach 
ograniczają się właściwie tylko amatorskie lub półamatorskie 
kluby. Należy jednak zaznaczyć, że również niektóre małe klu-
by działają prężnie na płaszczyźnie marketingu, wykorzystu-
jąc przy tym Internet.

Ważnym celem marketingu w sporcie jest to, aby trafić do jak 
największej liczby osób i do jak największej ilości grup. Tak 
właśnie działa marketing w znanym z doskonałej koszyków-
ki Treflu Sopot. – Działania marketingowe w Treflu Sopot są 
prowadzone bardzo szeroko – chcemy docierać do różnych 
grup docelowych, dlatego staramy się mocno dywersyfikować 
kanały promocji. Do części kibiców docieramy poprzez media 
społecznościowe, innych staramy się nakłonić do przychodze-
nia na mecz bezpośrednio – biorąc udział w różnych even-
tach, w których mamy bardzo bliski kontakt z ludźmi. Chcemy 
również pojawiać się w przestrzeni miejskiej, poprzez plakaty 
i różnego rodzaju formy reklamy outdoorowej. – opowiada 
Ewelina Majkowska, menedżer do spraw marketingu i promo-
cji w sopockim klubie.
I właśnie ta obecność w jak największej ilości miejsc (tych 
prawdziwych, ale także wirtualnych) to jedno z głównych zało-
żeń współczesnego marketingu. Loga klubów dawno rozprze-
strzeniły się daleko poza obiekty sportowe. Na mecze klubów 
piłkarskiej Ekstraklasy zapraszają billboardy w centrach miast, 
na ulicach łatwo spotkać ludzi ubranych w koszulki ulubio-
nych klubów – to zarazem efekt dobrego marketingu (bo coś 
przekonało ludzi do zakupu), a także jego element, wszak fan 
dumnie noszący klubowe barwy jest znakomitą reklamą.
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TAdEUSz zdUNEk, 
prezes Zdunek 

Wybrzeże Gdańsk

W przypadku GKŻ Wybrzeże 
Gdańsk ogromną siłą są kibice, 

którzy w liczbie kilku tysięcy regu-
larnie odwiedzają stadion im. Zbi-
gniewa Podleckiego, a także stale 

rosnące grono sponsorów zrzeszo-
nych w klubie biznesu.

dARIUSz GAdOMSkI, 
prezes Trefla Gdańsk

Budowanie coraz to ciekawszych 
i większych wydarzeń wokół me-

czów to na pewno kierunek, w któ-
rym powinniśmy podążać –  poza 
emocjami sportowymi dostarczać 

także rozrywkę.

być blIżEJ KIbIcA

O tym, jak ważne jest dbanie o fanów, także tych młodszych, wie zdobywca siatkar-
skiego Pucharu Polski, Trefl Gdańsk – Prowadzimy na przykład projekty społeczne 
w szkołach, których głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci i młodzieży oraz 
zarażanie ich miłością do sportu, ale pobocznym celem jest także zachęcenie do przyj-
ścia na mecz – mówi rzecznik prasowy klubu, Justyna Gdowska. – Jednym z obszarów 
jest więc docieranie do potencjalnych kibiców poprzez wizyty siatkarzy w szkołach, 
czy obecność klubu podczas różnorodnych wydarzeń miejskich. Ponadto korzystamy 
z reklamy drukowanej oraz outdoorowej – plakatów, podświetlanych reklam na przy-
stankach, kostek reklamowych czy ulotek.

Na reklamy w przestrzeni publicznej nie każdy klub może sobie pozwolić, w znacznie 
tańszy sposób można zdobyć przestrzeń wirtualną, czyli na przykład tę w mediach 
społecznościowych. Działania w nich to stosunkowo młody element marketingu – 
jeszcze 20 lat temu Internet nie był powszechnie, Facebook niedawno obchodził 10 
lat funkcjonowania w Polsce, a Twitter, czy Instagram są jeszcze młodsze. Czy jednak 
dziś można sobie wyobrazić działania marketingu klubu sportowego bez mediów spo-
łecznościowych? – Trudno znaleźć klub w najlepszych ligach, który nie działa w me-
diach społecznościowych – mówi prezes Trefla Sopot, Marek Wierzbicki - Działania 
podejmowane w social mediach dają możliwość stosunkowo niedrogiego przekazywa-
nia kluczowych informacji na zewnątrz i budować społeczność oraz zainteresowanie 
wokół klubu – zauważa prezes Trefla Sopot. 

– Kibic chce być blisko drużyny, blisko zawodników, blisko informacji ale ma też po-
trzebę wyrażenia swojej opinii, zadania pytania i oczekuje odpowiedzi na nie w ciągu 
nanosekundy – mówi Bartosz Purzyński, prezes MH Automatyki Gdańsk – Profil dru-
żyny na Facebooku to podstawowe źródło informacji o drużynie aż dla 56% naszych 
kibiców. Jeśli dodać do tego klubową stronę www, portale sportowe i lokalne oka-
zuje się, że 95% kibiców czerpie informacje o działalności klubu za pośrednictwem 
Internetu.



   109

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

PODPATRzONE zA OcEANEM

Wydaje się, że media społecznościowe zastępują coraz od-
ważniej strony internetowe, które jeszcze dekadę temu były 
właściwie bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o przekazywanie 
klubowych informacji w Internecie – Podczas spadającego 
czytelnictwa strony internetowej klubu oraz mediów tradycyj-
nych, społeczność skupiona wokół drużyny w mediach spo-
łecznościowych cały czas się powiększa. - zauważa Justyna 
Gdowska, rzecznik prasowy Trefla Gdańsk – Są tam też poten-
cjalni „klienci”, czyli kibice, którzy przyjdą przeżywać sporto-
we emocje na żywo i dopingować drużynę w hali.

Czy pomorskie kluby wzorują się na największych polskich 
i światowych klubach sportowych? – Nasza strategia marke-
tingowo-komunikacyjna na lata 2017-2020, związana z hasłem 
„gdańskie lwy”, które stało się przydomkiem drużyny, a także 
jest używane w identyfikacji wizualnej klubu, jest pokłosiem 
wizyty naszego działu marketingu w klubie Washington Wi-
zards. Wizardsi, pokazując przywiązanie do regionu oraz bli-
skość z całą lokalną społecznością, budują wizerunek wokół 
hasła #DCFamily – mówi prezes siatkarskiego Trefla Gdańsk. 
Za ocean spoglądają też gdańscy hokeiści. – Podpatrujemy 
rodzime rozwiązania, ale nie zamykamy się też na gigantów 
takich jak Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie czy 
kluby NHL – mówi Bartosz Purzyński, prezes MH Automaty-
ki Gdańsk. – Poruszamy się jednak w zupełnie innym świecie, 
jeśli chodzi o możliwości finansowe i jest to dla nas poważne 
ograniczenie – zaznacza prezes. 

PODążAć zA TRENDAMI

Polskie i amerykańskie ligi dzieli finansowa przepaść, jednak 
w skuteczny marketing rodzime kluby inwestują coraz większe 
pieniądze. Czy to oznacza, że sprawne działania na tym polu 
mogą wydatnie pomóc w zapełnieniu klubowej kasy? – Wpływ 
marketingu na finanse klubu rośnie z dnia na dzień. Budżety 
w coraz większej mierze opierane są na środkach pozyskiwa-
nych z rynku, a nie otrzymywanych z budżetów centralnych, 
czy miejskich – wyjaśnia prezes Zdunek Wybrzeże Gdańsk, 
Tadeusz Zdunek. Nie są to jednak pieniądze, które wpływają 
łatwo – Obecnie praktycznie każdą pozyskaną złotówkę trze-
ba wypracować, czy to przez pozyskanie nowego sponsora, 
czy też zarabiając na sprzedaży klubowych pamiątek. Innym 
aspektem działań marketingowych jest swoista walka o kibica 
w dobie bardzo licznych konkurencyjnych atrakcji oferowa-
nych w godzinie meczu. 

Skoro marketing staje się coraz ważniejszy, jak rysuje się jego 
przyszłość? – Jeszcze dziesięć–piętnaście lat temu kluby nie 
musiały robić praktycznie nic, a stadiony i tak się zapełniały. 
Dziś o fana trzeba walczyć, dając mu kompletny, ciekawy pro-
dukt – mówi prezes Tadeusz Zdunek. Prezes koszykarskiego 
Trefla Sopot, Marek Wierzbicki, przyszłość widzi w nowych 
portalach społecznościowych. – Kluby muszą cały czas re-
agować i wykorzystywać pojawiające się możliwości – dziś 
jesteśmy na Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie, ale 
kto wie czy niedługo nie pojawią się kolejne portale, w których 
warto będzie się znaleźć. Podążamy za trendami i staramy się 
cały czas tworzyć rzeczy atrakcyjne dla kibica.

Pomorskie kluby działają coraz prężniej na płaszczyźnie mar-
ketingowej i zapowiadają dalszy rozwój. Nic dziwnego – to gra 
o dużą pulę. Są wciąż bowiem całe masy potencjalnych kibi-
ców, którzy być może tylko czekają na impuls, który zachęci 
ich, by odwiedzić właśnie tę halę, lub ten stadion i, być może, 
przyjść tam ponownie.

– Jeszcze dziesięć–piętnaście lat temu 
kluby nie musiały robić praktycznie 
nic, a stadiony i tak się zapełniały. 
Dziś o fana trzeba walczyć, dając mu 
kompletny, ciekawy produkt – mówi 
prezes Tadeusz Zdunek.
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Wiele razy zastanawiałem się nad tym, co 
ściąga do Grecji tylu gości. Oczywiście, że set-
ki wysp skąpanych w słońcu i morzach. Oczy-
wiście, że mityczne losy Bogów. Pewnie, że 
kuchnia, która czerpie z natury. To wszystko 
jest też w wielu innych miejscach na świecie. 
Są urokliwe wąskie uliczki maleńkich mia-
steczek. Są strome serpentyny dróg. Jest też 
piękne słońce i dojrzałe owoce na drzewach. 
Jednak tu w Grecji jest coś wyjątkowego, za 
czym wszyscy tęsknimy. Jest czas. Czas na 
rozmowę z drugim człowiekiem. Jest czas na 
to, aby go dostrzec, by na chwilę przystanąć. 
Greckie siga siga, czyli slow life.
Tylko w Grecji można bez wyrzutów sumie-
nia rano delektować się niespiesznie kawą, 
czytać gazetę i dyskutować o polityce z są-
siadami. Burzą się Europejczycy, obrzucając 
Greków wątpliwymi epitetami, że przecież 
mogliby więcej, bardziej, dalej, wyżej. To 

jest ich wybór! Ta kultura to przyzwolenie, 
aby mieć trochę mniej dla dużo więcej. Tro-
chę mniej zer na koncie za więcej Kalimera 
(dzień dobry).
Tylko tu w Grecji celebruje się posiłki przy 
stole zastawionym prostymi daniami, bo tu 
nie o formę chodzi, a o treść. Tu nie trzeba 
tworzyć francuskich nazw, pakować pro-
stego życia bez kompleksów w złote ramy. 
Liczy się człowiek. Rodzina, przyjaciele, 
sąsiedzi, znajomi z pracy i goście, którzy 
przyjadą na chwilę, by odciąć się od swojej 
zwariowanej karuzeli życia, by posłuchać 
jednostajnego dźwięku kutra, wracające-
go z połowu, chlupotu wody kotłującej się 
między burtami odrapanych łodzi, greckiej 
listy przebojów słyszanej z zaparkowanego 
auta. Czas, serce, człowiek. Proste. 

Zapraszamy do Grecji.

GRECKIE 
SIGA SIGA

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

wITOld GUlcZ    |    SAloNy FiRMoWE iTAKA    |   CH RENTAl PARK - GDAńSK -SZADółKi    |    CH AUCHAN - RUMiA   |  CH AUCHAN - GDAńSK   |   CH PlAZA – PoZNAń
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CITIGOLD 
ze sztuką
W majowe popołudnie w oddziale CITI-
GOLD BANKU CITI HANDLOWY odbył się 
wernisaż Michaela Lenglarda.
Goście mogli osobiście podziwiać prace 
wybitnego artysty, którego prace są na 
stałe obecne na aukcjach sztuki  współ-
czesnej we Francji, Włoszech, Belgii, Anglii.

ZDJęCIA: Olga Kharina
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Wydarzenie zorganizowano pod 
hasłem „Legenda trwa”. Klasyczne 
modele aut marki Toyota to oczy-
wiście nie jedyna atrakcja, jaką na 
ten niezwykły wieczór przygotowali 
organizatorzy. 
- Jako firma świadoma ekologicznie, 
pionier we wprowadzaniu technologii 
hybrydowych, pokazaliśmy odwiedza-
jącym, jaki pozytywny wpływ ma na 
środowisko użytkowanie pojazdów 
o napędzie hybrydowym – wyjaśniają 
przedstawiciele firmy Toyota Walder. 
Ci, którzy odwiedzili nasz salon 
w Rumi, zostali przeniesieni do od-
ległego kraju „Kwitnącej wiśni”, skąd 
pochodzą najbardziej zaawansowane 
technologicznie pojazdy o napędzie 
hybrydowym. Kulturę Japonii przy-
bliżyły wszystkim niesamowite smaki 
oraz pokazy sztuk walki. 
Można było też obejrzeć występ 
gimnastyków pod wodzą olimpijczy-
ka Leszka Blanika oraz wysłuchać 
wykładu na temat napędów hybry-
dowych, a także skorzystać z nieod-
płatnych zabiegów kosmetycznych. 
Ponadto zorganizowano szereg 
konkursów, wśród nagród znalazł się 
między innymi weekend z wybraną 
hybrydą z pełnym bakiem.

„Legenda trwa” 
w salonie 
Toyota Walder
Legendarne modele, takie 
jak Hilux, Land Cruiser, 
Celica oraz Corolla, 
można było zobaczyć 
podczas Nocy Muzeów, 
zorganizowanej w salonie 
toyota Walder w Rumi.
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Jako główną zaletę SUV-ów wymienia się ich uniwersalność. Takim samochodem, można bowiem codzien-
nie dojeżdżać do pracy, pojechać na zakupy, a duży bagażnik pozwala na dłuższy wyjazd np. na wakacje. 
Jeśli do tego dodać często stosowany w takich autach napęd na cztery koła i dość duży prześwit pod podwo-
ziem, co ułatwia poruszanie się w terenie – SUV staje się samochodem niemalże idealnym. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że to, co jest ich niewątpliwą zaletą – czyli dość duże gabaryty – w warunkach 
miejskich staje się wadą, gdy np. musimy znaleźć miejsce do zaparkowania na zatłoczonych, wąskich uli-
cach. Dlatego producenci zaczęli tworzyć również mniejsze, kompaktowe  SUV-y wielkością zbliżone do aut 
miejskich. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd wybranych modeli. 

SUV-y 
wciąż 
na topie

SUV-y od wielu lat cieszą się 
ogromną popularnością. Dlatego 
praktycznie wszyscy producenci 
samochodów mają w swojej 
ofercie auta z tego segmentu. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

toyota RaV4
Ten model Toyoty wiele lat temu 
praktycznie zapoczątkował two-
rzenie się segmentu SUV-ów. RAV4 
od początku wzbudził zaintere-
sowanie na rynku, jest to jeden 
z najchętniej wybieranych modeli 

tej marki. W tym roku zadebiutowała 
piąta już generacja. Auto dostępne 

jest z silnikami benzynowymi, diesla 
i z napędem hybrydowym. 

VolVo 
Xc40, 
Xc60 
i Xc90
Volvo w klasie SUV-ów ma kilka propozy-
cji dla swoich klientów. Od cieszącego się 
niezmienną popularnością największe-
go XC90, poprzez najlepiej sprzedający 
się SUV w Europie - XC60. Najmłodszym 
członkiem rodziny jest model XC40 - już 
na samym początku swej „bytności” na 
arenie motoryzacyjnej auto zdobyło tytuł 
Car Of The Year 2018. 

BMw SeRii X
Bawarski producent 
ma w swojej ofercie 
całą gamę SUV-ów. 
W tym roku zapre-
zentowano nowy 
model, X2 – niewielki, 
kompaktowy SUV. 
Wszystkie auta z serii 
„X”, oznaczone cyframi 
od 1 do 7, mają sportowy 
charakter, a jednocześnie zapewniają wysoki 
komfort. W najnowszych wersjach zastosowano 
innowacyjny napęd xDrive. 
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peUgeot 3008
Peugeot 3008 to produkowany od 
roku 2009 kompaktowy SUV. Łączy 
właściwości crossovera oraz rodzin-
nego minivana. Druga generacja tego 
modelu ujrzała światło dzienne w roku 

2017. Peugeot 3008 został zwycięzcą 
plebiscytu European Car Of The Year 2017. 

Dostępna jest też najbardziej dynamiczna 
i ekskluzywna wersja tego auta, oznaczona GT. 

poRSche 
cayenne

Pierwsze Cayen-
ne zaprezentowano 

w 2002 roku. Model ten 
technicznie jest spokrewniony z Volks-

wagenem Touaregiem oraz Audi Q7. 
Był to pierwszy samochód marki Po-

rsche z silnikiem V8 wyprodukowa-
ny po 1995 roku, kiedy zaprzestano 

produkcji Porsche 928. Od 2017 roku 
produkowana jest trzecia generacja 

modelu.

RenaUlt 
captUR 
i KadjaR
Captur zadebiuto-
wał 5 lat temu, zbu-
dowano go na płycie 
podłogowej Renault 
Clio czwartej generacji, 
do którego Captur nawiązuje 
pod wieloma względami wyglą-
dem. Natomiast Kadjar jest pro-
dukowany od 2015 roku. Ten kom-
paktowy crossover zbudowany 
został we współpracy z japońskim 
koncernem Nissan. 

Kia 
SpoRtage
Sportage to 

kompaktowy 
SUV produkowany 

przez południowo-
koreański koncern 

motoryzacyjny Kia Motors. 
Obecnie na rynku od dwóch lat do-
stępna jest już czwarta generacja tego 
pojazdu. W ubiegłym roku auto znala-
zło się w pierwszej dziesiątce najlepiej 
sprzedawanych samochodów w swojej 
klasie. 

dacia 
dUSteR

To jeden z najchęt-
niej kupowanych przez 

Polaków SUV-ów w ubie-
głym roku. Dacia Duster to 

auto klasy kompaktowej produkowane 
przez francuski koncern motoryzacyjny 
Renault pod rumuńską marką Dacia 
od 2010 roku. W 2013 roku model prze-
szedł face lifting nadwozia, a w drugiej 
połowie 2017 roku doczekał się drugie-
go wcielenia.
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Pomysł na projekt "Art in Mini", czyli połączenie sztuki 
i designu z marką MINI, powstał we współpracy z Agniesz-
ką Leszczyńską-Mieczkowską ze studia Art in Architecture. 
MINI to marka, która bez wątpienia łączy w sobie dobry 
design i styl życia. Takie samo jest podejście marki Art 
in Architecture do sztuki i obcowania z nią na co dzień. 
Dlatego też cały koncept idealnie wpasował się do nie-
codziennej premiery nowego modelu MINI Hatch, która 
miała miejsce 24 maja  MINI Zdunek w Gdyni. W wie-
czornym evencie wzięło udział 100 osób. Uroczyste od-
słonięcie 4 modeli samochodów z wyklejonymi na da-
chach obrazami Filipa Kalkowskiego odbyło się podczas 
występu artystycznego Wiolety Fiuk i jej partnera Filipa 
Dariusza Gackiego.

aRt in Mini
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To największa inwestycja, prowadzona przez przed-
stawiciela marki Mercedes-Benz, gdańską firmę Wit-
man. Nowy salon ma być wyjątkowy – nie dość, że 
będzie jedynym takim, w Europie, to jeszcze spełniać 
będzie najwyższe standardy. A na czym polega jego 
wyjątkowość? Przede wszystkim będzie dedykowa-
ny wyłącznie marce Mercedes-AMG. Jeden z nie-
licznych na świecie takich salonów jest budowany 
w standardzie Stand Alone. 
Inwestycja została podzielona na dwa etapy. 
W pierwszym zbudowano nowy serwis i salon sa-
mochodów używanych (ta część została oddana do 
użytku już w zeszłym roku), natomiast w drugim od 
października 2017 r. powstaje salonów sprzedaży 
nowych samochodów.

Nowy salon budowany jest tuż obok istniejącego. 
Nie będzie to jeden budynek, lecz dwa połączone ze 
sobą. Docelowo w Gdańsku będzie salon samocho-
dów osobowych marki Mercedes-Benz na co naj-
mniej 12 eksponowanych samochodów, zaś w po-
bliżu znajdować się będzie AMG Stand Alonez co 
najmniej 11 miejscami do ekspozycji samochodów 
marki Mercedes-AMG. W tym obiekcie, na górnym 
tarasie, zaplanowano kawiarnię. W salonie funkcjo-
nować będzie także odrębna strefa wydawcza dla 
samochodów Mercedes-Benz i Mercedes-AMG.
Projekt salonu przygotowała firma Bernatek Archi-
tekci, a generalnym wykonawcą drugiego etapu jest 
Budomex. Planowany termin oficjalnego otwarcia 
nowego salonu to październik 2018 roku.

jedyny taKi 
Salon w eURopie
W Gdańśku powstaje nowy salon Mercedes Benz 
Witman. Niedawno na budowie zawisła wiecha. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe



Mecze na mundialu w Rosji będzie można zobaczyć w nie-
spotykanej dotąd jakości – zarówno Canal+, jak i TVP ofe-
rują obraz w najnowszej technologii 4K. Po Mistrzostwach 
Świata kanały 4K pozostaną, więc inwestycja w większy 
i nowszy telewizor lub rzutnik z pewnością przyniesie lep-
sze wrażenia nie tylko z meczów, ale także z filmów i pro-
gramów telewizyjnych po zakończeniu mistrzostw.

Jak sprawić, by oglądanie meczów w dużym gronie było 
jak najbardziej komfortowe? Czy lepszy będzie do tego te-
lewizor najwyższej jakości, czy może lepiej zainwestować 
w projektor?

NAPRAwDę wIElKI ObRAz

Obecnie telewizory o przekątnej ponad 55 cali są już nie-
mal standardem, a te z ekranem jeszcze większym, 65-
calowym, można kupić za około trzy-cztery tysiące zł. 
Takie urządzenia mają rozdzielczość 4K/UltraHD, więc nikt 
nie pomyli Lewandowskiego z Milikiem, ani Błaszyczykow-
skiego z Piszczkiem. Producenci zapewniają, że ci, którzy 
zastąpią stary telewizor urządzeniem z jakością obrazu 
4K, zauważą ogromną różnicę. Ciekawą opcją wydaje się 
być LG 65UJ6307, który poza tym, że gwarantuje dosko-
nały obraz o przekątnej 55 cali, posiada system symulacji 
dźwięku przestrzennego, dzięki któremu będzie można się 
poczuć jak na murawie stadionu.

300-cAlOwA MURAwA?

Co jeśli chcemy naprawdę wielkiego obrazu? Tutaj pozo-
stają ogromne, lecz kosztowne telewizory, lub projektory. 
Na ścianie będzie można wyświetlić obraz we wręcz kino-
wej jakości, a takiej przekątnej obrazu, jaką zapewni rzut-
nik, nie da żaden z dostępnych obecnie telewizorów. Epson 
EH-TW650 pozwoli wyświetlić nawet 300-calowy obraz 
meczu, a kosztuje około 2,5 tysiąca złotych – mniej niż 
większość telewizorów. Mecz na ekranie o takiej wielkości 
z pewnością zrobi wrażenie.

MUNDIAl 
NA DUżyM EKRANIE, 
czy... NA ścIANIE?

Zbliżające się piłkarskie 
Mistrzostwa Świata 

sprzyjają kupnu nowego 
telewizora lub pro-

jektora. Tegoroczny 
turniej to pierw-

szy pokazywa-
ny w techno-

logii 4K.

300 cali piłkarskich emocji? 
Z Epson EH-TW650 to możliwe!

JAKOść PO STRONIE TElEwIzORów

Jakość, jaką posiadają telewizory nawet ze średniej półki, 
niekoniecznie uzyskamy dzięki projektorom. Tańsze z tych 
urządzeń mogą nie obsługiwać jakości 4K, a dodatkowy atut 
telewizorów tkwi w coraz szerszym kącie widzenia. Na przy-
kład Samsung UE55MU7002T, dzięki kącie widzenia 178 stop-
ni zapewni idealny obraz z każdego miejsca pokoju.

PROJEKTOR NIE DlA KAżDEGO

Ogromny obraz, jaki jest w stanie zapewnić projektor, stwarza 
inne wymagania, które zapewne spełnia nie każde mieszka-
nie – potrzebna jest biała, gładka i, rzecz jasna, sporej wielko-
ści ściana, na której wyświetlany mógłby być mecz. Z drugiej 
strony projektor jest dużo łatwiejszy w transporcie, a do tego 
może wyświetlać obraz z wielu urządzeń, nawet ze smartfo-
nów. Dużego problemu nie stanowi też to, aby królewski se-
ans zorganizować na świeżym powietrzu.

cO wIęc wybRAć? 

Najprościej będzie przemyśleć, czy na mecze Mistrzostw 
Świata wpadnie do nas liczba osób równa podstawowej „je-
denastce”, czy może bliższa całej kadry wraz ze sztabem tre-
nerskim, a także – jaki mamy budżet, oraz w jakim pomiesz-
czeniu będziemy oglądać spotkanie. Jakiegokolwiek wyboru 
byśmy nie dokonali – najważniejsze, abyśmy na mundialu 
obejrzeli same zwycięstwa biało-czerwonych.

Samsung UE55MU7002T zapewni
idealny obraz w każdym miejscu pokoju

LG 65UJ6307 
poza świetnym 
obrazem za-
pewni dźwięk, 
który sprawi, 
że poczujesz się 
jak na stadionie






