






PRENUMERATA dołącz do nas!

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

NaPIsZ:   prenumerata@expressy.pl

rocZNa

Podana	cena	jest	ceną	brutto.

120,00 zł

/expressBiznesu

BIZNES 
8 		 		Chcę	nadal	działać	na	rzecz	mieszkańców
12 	 Nowi	prezesi	i	dyrektorzy.	Kim	są?
16 	 Od	lat	integruje	środowisko	przedsiębiorcze
20 	Sezon	na	pracę
24 	 Z	„Nordą”	łatwiej	jest	pokonywać	przeszkody	
29 	Przedsiębiorcy	i	uczniowie	uhonorowani
30 	Nowe	oblicze	galerii	handlowych
33 	Profesjonalne	szkolenie	kierowców
        to nasza pasja
37 	 Gala	Malborski	Mistrz	Biznesu
41 	 Magnolia	Inwestorem	Roku
42 Leier	Firmą	Roku
44 	 CSR	w	Piekarni	Koszykowa	w	Malborku

SAMORZĄD
49 Będzie	estetyczniej	i	piękniej
50 	Sprawdź,	jak	zmienia	się	Gdańsk!
51 	 Gdynia	Gminą	na	5!
52 	 Dofinansowanie	na	rozbudowę	szkoły
54 	 Bezpieczeństwo	i	płynność	ruchu

ŚCIANA WSCHODNIA
56 	 Futbolowy	Kaliningrad	za	Polską

NIERUCHOMOŚCI
58 	 Najlepszy	okres	w	historii?
60 	Ceny	mieszkań	nieco	wzrosły
62 	 Rekordy	sprzedaży	nowych	mieszkań
62 	 Mieszkań	wciąż	przybywa

LIFESTYLE 
63 	 Trójmiejska	Loża	Cygarowa
65 	 Ciekawe	miejsca	do	odwiedzenia	w	wakacje
66 	 Największa	hala	filmowa	na	Pomorzu
67 	 Bałtycki	teatr	różnorodności
68 	 Sport	to	szczególne	emocje	i	warto	go	wspierać
71 	 Rotary	Club	Centrum	Gdańsk
74 	 Luksusowe	inwestycje
77 	 Podróże	w	obiektywie



   5

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

Samorządowiec	 z	 krwi	 i	 kości,	 który	 z	 pracą	 na	 rzecz	
społeczności	 lokalnej	 związany	 jest	 od	kilkudziesięciu	 lat.	
W najnowszym numerze expressu Biznesu rozmawiamy 
z	wójtem	gminy	Kosakowo.	Choć	Jerzy	Włudzik	żegna	się	
z	funkcją	włodarza,	to	nadal	chce	działać	na	rzecz	miesz-
kańców.	Nam	opowiada	o	zrealizowanych	zadaniach	i	pla-
nach,	które	w	życie	zmierza	wdrożyć	w	najbliższym	czasie.	
Na	 łamach	 czerwcowego	 numeru	 publikujemy	w	 su-

mie	cztery	wywiady.	Rozmawiamy	nie	tylko	z	Jerzym	Włu-
dzikiem,	ale	i	Sławomirem	Halbrytem	(prezesem	Zarządu	
Regionalnej	Izby	Gospodarczej	Pomorza),	Markiem	Kwiat-
kowskim	 (prezesem	 Regionalnej	 Izby	 Przedsiębiorców	
„Norda”)	oraz	Dagmarą	Romanowicz	(właścicielką	Ośrod-
ka	Szkolenia	Kierowców	„Poldek”	w	Gdańsku).
Warto	zapoznać	 się	nie	 tylko	z	wywiadami,	 ale	 i	 z	ak-

tualnościami	z	zakresu	gospodarki	oraz	biznesu,	których	
w	najnowszym	wydaniu	Expressu	Biznesu	nie	brakuje.	Do-
datkowo	piszemy	o	 tegorocznej	 edycji	Malborskiego	Mi-
strza	Biznesu.	Nadto	poruszamy	kwestię	zmian	personal-
nych	w	regionie	i	boomu	na	rynku	nieruchomości.	
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	 czerwcowym	 numerze	
znajdą	Państwo	też	aktualności	samorządowe.	

	 	 	 							Życzymy	przyjemnej	lektury!
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Gmina Kosakowo stale się rozwija. Powstają nowe obiek-
ty, infrastruktura drogowo-komunikacyjna jest na coraz 
wyższym poziomie, przybywa mieszkańców. To zasługa 
sprawowania przez Pana urzędu wójta?

To nie tylko moja zasługa, ale i efekt prac radnych oraz 
zaangażowania pracowników Urzędu Gminy. Wspólnie za-
biegamy o to, aby panowały tu jak najlepsze warunki do 
życia, mieszkania i nauki. Gdy obejmowałem urząd wójta 
w 2002 roku, to mieszkańców było około 4 tys. Obecnie 
liczba osób zameldowanych na terenie gminy Kosakowo 
wynosi ponad 13 tys. W sumie z osobami niezameldo-
wanymi mieszkańców jest ponad 16 tys. Osiedla, które 
powstały w ciągu ostatnich kilku lat, stale się rozrasta-
ją. Dla nas to powód do zadowolenia, który jednak rodzi 
też sporo kłopotów. Gmina musi zapewnić mieszkańcom 

odpowiednią infrastrukturę drogową, dostęp do edukacji 
i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. To wszystko wymaga 
mnóstwa nakładów finansowych, a nasza gmina nie jest 
na tyle majętna, aby móc tego typu działania realizować 
„od ręki”. Małymi, ale systematycznymi krokami dążymy 
do poprawy gminnej infrastruktury, co przynosi oczeki-
wane efekty.

Co sprawia, że ludzie chcą tutaj mieszkać?
Wpływa na to wiele różnych czynników. Do jednych z nich 
należy zaliczyć fakt, że gmina Kosakowo jest gminą wiej-
ską. W związku z tym panuje tu zdecydowanie większy 
spokój niż w mieście. Dodatkowo można być bliżej na-
tury, a w gminie Kosakowo przyroda jest bardzo bogata 
i różnorodna. Nie brakuje tu łąk i lasów, a poza tym dwie 

Z JERZyM WłUDZiKiEM, WóJtEM GMiNy KOSAKOWO, ROZMAWiA ANNA WALK.

Chcę nadal 
działać 
na rzecz 
mieszkańców

ZDJĘCIA: Olga Kharina
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miejscowości leżą nad brzegiem morza. Ludzie cenią ta-
kie położenie. Chcą spokojnie mieszkać blisko dużych 
aglomeracji, a Kosakowo znajduje się na pograniczu Gdy-
ni. Z myślą o mieszkańcach staramy się wprowadzać róż-
nego rodzaju udogodnienia, oczywiście na miarę naszych 
możliwości. Dlatego już ponad dziesięć lat temu wprowa-
dziliśmy bezpłatną komunikację dla uczniów. Systema-
tycznie poszerzamy naszą bazę oświatową. W 2015 roku 
w Kosakowie oddaliśmy do użytku nowe gimnazjum, które 
wówczas było najnowocześniejszym tego typu obiektem 
w województwie pomorskim. Budynek wyposażony jest 
m.in. w basen, pełnowymiarową halę sportową i strzelnicę. 
Nadto cała gmina została skanalizowana i zgazyfikowa-
na. Dodatkowo do każdego z domów doprowadzony jest 
światłowód, dzięki czemu mieszkańcy mają doskonały do-

stęp do internetu i telewizji. W okresie letnim prowadzone 
są regularne kursy tramwaju wodnego pomiędzy Rewą 
a Jastarnią. Z myślą o miejscowych rybakach w Meche-
linkach stworzyliśmy przystań rybacką wraz z pomostem. 
Obecnie na terenie gminy Kosakowo działają dwa kluby 
żeglarskie, których podopieczni osiągają ogromne sukce-
sy. Stawiamy też na rozwój kultury i wysoki poziom edu-
kacji. W ubiegłym roku staliśmy się właścicielem jedynego 
na terenie gminy zabytku. Chodzi o dworek w Mostach, 
w którym w przyszłości ma funkcjonować Kosakowskie 
Centrum Kultury. Nie zapominamy też o osobach powyżej 
60 roku życia. To z myślą o nich na terenie gminy Kosa-
kowo funkcjonuje między innymi Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Dodatkowo organizowane są cykliczne spotkania 
i bezpłatne badania profilaktyczne.
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Funkcję wójta gminy Kosakowo sprawuje Pan od blisko szesna-
stu lat. Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie?

Wysokie poparcie społeczne stanowi dla mnie największe osią-
gniecie. Wcześniej byłem agronomem, przewodniczącym Rady 
Gminy Kosakowo, kierownikiem Gminnej Służby Rolnej, naczelni-
kiem gminy i pierwszym wójtem wybranym w wyborach bezpo-
średnich. To dla mnie największy powód do dumy, że ludzie stale 
na mnie stawiali, wierząc, że spełniam obietnice wyborcze i dzia-
łam z myślą o rozwoju gminy. Gdy zadeklarowałem, że coś zrobię, 
to zawsze dotrzymałem słowa. Do swoich największych dokonań 
zaliczam między innymi wysoki poziom rozwoju infrastruktury 
drogowej. Kiedy obejmowałem urząd wójta, to wyłącznie drogi 
główne były asfaltowe, a pozostałe nawierzchnie miały formę 
piaszczystą. Teraz dróg gruntowych jest niewiele, a dodatkowo 
cała gmina została skanalizowana i zgazyfikowana.

Drogi, a może infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Na co po-
stawił Pan w obecnej kadencji?

Mijająca kadencja to kontynuowanie działań związanych z roz-
budową infrastruktury drogowej i zadań w zakresie poszerzania 
bazy oświatowej. Udało nam się wybudować nową drogę, łączą-
cą Kosakowo z Gdynią, która odciążyła ruch na ul. Żeromskiego. 
Dodatkowo w ostatnim czasie wykupiliśmy grunty pod budowę 
przedszkola gminnego.

Już jakiś czas temu podjął Pan decyzję, że po raz kolejny nie 
będzie ubiegał się o stanowisko wójta gminy Kosakowo. Nie żal 
Panu żegnać się z urzędem?

W ogóle nie wyobrażam sobie tego, ale zdaje sobie sprawę, że 
ten dzień w końcu nadejdzie. Nadal jednak chce działać na rzecz 
mieszkańców i rozwoju gminy Kosakowo. W związku z tym nie 
rezygnuje z członkostwa w Radzie Powiatowej Straży Pożarnej 
i radzie nadzorczej spółki PEWIK, a także zarządzie klubu spor-
towego oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dodatkowo 
niebawem mam zamiar ubiegania się o mandat radnego Rady Po-
wiatu Puckiego. Chcę w ten sposób przyczynić się do dalszego 
rozwoju naszej gminy, ale tym razem z ramienia powiatu.

Wysokie poparcie społeczne stanowi dla 
mnie największe osiągniecie. Wcześniej 
byłem agronomem, przewodniczącym 
Rady Gminy Kosakowo, kierownikiem 
Gminnej Służby Rolnej, naczelnikiem 
gminy i pierwszym wójtem wybranym 
w wyborach bezpośrednich. 



ZMIaNy PERSONaLNE W REGIONIE

Nowi prezesi 
i dyrektorzy. 

kim są?
W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych zmian 

personalnych. Choć obeszło się bez rewolucji, to na kilku 
ważnych stanowiskach pojawili się nowi ludzie. Sprawdź, 

przed kim stoją nowe wyzwania!

Sławomir michalewSki,
wiceprezesie ds. finansowych 

Zarządu Morskiego Portu Gdynia

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i City Univer-
sity Business School w Londynie. Karierę rozpoczy-
nał od Bałtyckiej Agencji Żeglugowej. Z finansami 
związany jest od ponad dekady. Pracował w ING 
Banku N.V. sprawując funkcje od asystenta w De-
partamencie Obsługi Klientów Strategicznych do 
dyrektora oddziału regionalnego w Gdańsku. Był 

dyrektorem ds. sprzedaży w Departamencie Dużych 
Firm Finansowania Strukturalnego i Nierucho-

mości Komercyjnych Banku BPH (Grupa General 
Electric). Pełnił też funkcję polskiego przedsta-
wiciela w GE Capital Global Financial Solutions 

w Londynie. 

romuald PokojSki,
dyrektor Opery Bałtyckiej 

Reżyser, dramaturg i manager. Absolwent Wydziału 
Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. 

Od 2011 roku jest dyrektorem naczelnym i arty-
stycznym Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku. 
W 1991 roku założył autorski Teatr Wiczy, z którym 

zrealizował ponad 20 spektakli scenicznych i plenero-
wych.  Pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego 
Festiwalu Bulwar Sztuki (2003–2006) oraz kierownik 
społecznego domu kultury Centrum Wolnego Czasu 
Wicza (2004–2009). W latach 2008–2011 był dyrek-

torem programowym Biura Gdańsk 2016 – kandydat. 
Współautor strategii kulturalnej „Wolność Kultury. 

Kultura Wolności”. 



robert Sobków,
wiceprezes zarządu 

ds. finansowych
grupy Lotos

W latach 1992 - 1994 był dyrek-
torem Departamentu Analiz Fi-

nansowych w Eureka-Consulting. 
W latach 1994 - 1995 pełnił funk-
cję Dyrektora Departamentu Ana-
liz Strategicznych i Finansowych 
w firmie Witar. Od 1995 do 2000 

roku i w latach 2001-2006 był 
dyrektorem finansowym w Sun-

set Suits - Men's Fashion. Od 
2000 do 2001 roku pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu Tonsil. Na-

stępnie pracował jako prezes LMB 
Consulting (2006-2017). Od 2017 

roku pełnił funkcję dyrektora 
w Instytucie Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich. Z wykształ-
cenia to doktor nauk ekonomicz-
nych Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Poznaniu na Wydziale Za-
rządzania, gdzie uzyskał również 
tytuł magistra ekonomii. Włada 

językami: angielskim i rosyjskim.

monika waPSzko, 
dyrektor Hotelu Aqua 

w Sopocie 

Hotelarz z wykształcenia i za-
miłowania. Ukończyła Studium 

Turystyczno-Hotelarskie w Gdyni. 
Pierwsze kroki w hotelarstwie 

postawiła w pięciogwiazdkowym 
hotelu w Edynburgu na stanowi-
sku pokojowej. Po powrocie do 

kraju podjęła studia na Wydziale 
Zarządzania Uniwersytetu Gdań-
skiego. W 2007 roku rozpoczęła 
pracę recepcjonistki w Hotelu 
Sedan (wówczas Villa Sedan) 

w Sopocie. W latach 2012-2016 
pracowała w Hotelu Aqua Sopot 
(były Best Western Villa Aqua) 

w dziale MICE jako koordynator 
konferencji i bankietów. W tym 

okresie miała również okazję 
organizowania konferencji i even-
tów dla hoteli Grand Cru i Bonum 
w Gdańsku. W 2016 roku została 

kierownikiem Hotelu Aqua Sopot, 
a obecnie jest jego dyrektorem.

marek 
kwiatkowSki,

Prezes Regionalnej 
Izby Przedsiębiorców NORDA

Funkcję Prezesa Izby Marek
Kwiatkowski łączyć będzie ze 

stanowiskiem Dyrektora Zarzą-
dzającego Izby. Ustępujący prezes 

będzie nadal brał udział w pra-
cach Izby. Marek Kwiatkowski jest 

absolwentem Wydziału Trans-
portu Uniwersytetu Gdańskiego 
a także uczestnikiem programu 
MBA w GFKM. Funkcje mene-
dżerskie pełni od 30 lat w sek-
torach związanych z handlem, 

przetwórstwem i logistyką towa-
rów rolnych. W latach 2011-2017 
pełnił funkcje Członka Zarządu 
a następnie Prezesa „Bałtyckiego 
Terminala Zbożowego” w Gdyni. 
Nieco wcześniej w latach 2005-

2010 pracował na stanowisku Dy-
rektora Zakupów i Handlu w fir-
mie „Provimi Polska” a jeszcze

wcześniej był Członkiem Zarządu 
giełdowej Spółki „Rolimpex”.
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Senat uczelni decyzję w sprawie nada-
nia tytułu doktora honorowego popu-
larnemu badaczowi podjął pod koniec 
maja. W ten sposób uhonorował wybit-
nego profesora za wieloletnią karierę 
zawodową, osiągnięcia naukowe i har-
monijne łączenie teorii z praktyką.
- Oto do społeczności akademickiej 
naszej Uczelni wstępuje niezwykły czło-
wiek, doświadczony naukowiec, którego 
wkład w rozwój nauki na świecie jest 
niezaprzeczalny – mówił podczas uro-
czystości prof. dr hab. Jędrzej antosie-
wicz. - Wyniki Jego pracy pozwalają nam 
widzieć i rozumieć więcej, odkrywają 
nowe problemy dla eksploracji naukowej. 
Profesor Ferid Murad jest uczonym, 
który dokonał odkryć o podstawowym 
znaczeniu dla medycyny i biologii. To 
laureat Nagrody Nobla w dziedzinie 
medycyny i fizjologii, którą otrzymał w 
1998 roku za poznanie roli tlenku azotu 
i cytozolowej cyklazy guanylowej w 
sygnałowaniu wewnątrzkomórkowym. 
Jego prace przyczyniły się do wynale-
zienia środka na impotencję – sildenafi-
lu, znanego pod handlową nazwą viagra. 
- Dorastałem w Chicago, gdzie mieszka 
wielu Polaków – mówił w sali kongreso-
wej aWFiS w Gdańsku prof. Ferid Murad. 
- Tytuł doktora honoris causa to dla 
mnie duży zaszczyt (...). Z tego, co wiem, 
polscy naukowcy radzą sobie świetnie.
Dodajmy, że prace profesora Ferida 
Murada to około 400 artykułów w prestiżo-
wych czasopismach naukowych, obejmu-
jące wiele zagadnień, jednak te dotyczące 
tlenku azotu i regulacji syntezy cGMP nale-
ży uznać za jego największe osiągnięcie.  

Prof. Murad 
doktorem 
honoris causa 
AWFiS 
w Gdańsku

Laureat Nagrody Nobla 
w dziedzinie medycyny, 
popularny farmakolog, 
wynalazca viagry - prof. Ferid 
Murad otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Akademii 
Wychowania Fizycznego 
i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku. 

Nieważne 
co Ty czytasz,
ważne, kto 
czyta o Tobie!

Zamów
prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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REGIONALNA 
IZBA GOSPODARCZA  
POMORZA 

Od 10 lat  
integruje  
śrOdOwiska  
przedsiĘbiOrcze

Z PREZESEM  ZARZąDU  REGiONALNEJ  iZby  GOSPODARCZEJ  POMORZA  
SłAWOMiREM  HALbRytEM,  ROZMAWiA  ZDZiSłAWA  MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: RIGP
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Od 10 lat  
integruje  
śrOdOwiska  
przedsiĘbiOrcze

Regionalna  Izba Gospodarcza Pomorza zrzesza już od 10 
lat ponad 200 przedsiębiorców z 5 województw, głównie 
z województwa  pomorskiego. Co na  przestrzeni  tylu lat 
udało  się wypracować?

Myślę, że przede wszystkim udało nam się wypracować 
wspólny, silny głos przedsiębiorców w skali całego re-
gionu Pomorza. 10 lat temu Izba powstała z inicjatywy 
68 przedsiębiorców. Izba powstała wtedy z wyraźnej 
potrzeby komunikacji na linii przedsiębiorca-władza 
lokalna. Dziś jest nas razem ponad 200, a przedstawi-
ciele Izby zasiadają w najważniejszych organach do-
radczych przy Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Pomorskiego czy innych instytucjach, skutecznie 
ukierunkowując zmiany w polityce lokalnej na korzyść 
przedsiębiorców. To, co udało nam się wypracować, 
to możliwość wpływu na jakość prowadzenia biznesu 
w województwie pomorskim. 
Nasza Izba to wyjątkowa inicjatywa w skali całego Po-
morza. Wiele jest organizacji, które działają lokalnie, 
skupiając miejscowych przedsiębiorców. My skupili-
śmy się na działaniach ponadregionalnych, wojewódz-
kich. Choć siedziba Izby znajduje się w Gdańsku, to 
nasze działania obejmują całe województwo pomor-
skie i inne przyległe. Wierzę, że dzięki tej unikalnej 
właściwości dalej będziemy integrować środowiska 
przedsiębiorcze i wspólnie wypracowywać rozwiąza-
nia z korzyścią dla biznesu. 

Posiada  Pan bogate  doświadczenie jako przedsiębior-
ca, jak bardzo ta wiedza pomaga w koordynowaniu  
działań  Izby?

Doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej pozwala dobrze poznać problemy i wy-
zwania, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Zarówno 
większe, jak i mniejsze firmy. Sam bowiem ze swoją fir-
mą przeszedłem drogę od małego przedsiębiorstwa do 
międzynarodowego gracza na rynku usług Facility Ma-
nagement. Praktyka biznesowa pomaga w lepszym rozu-
mieniu potrzeb przedsiębiorców i pozwala, by sprawnie 
dobierać działania, które mają na celu wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości.
Na pewno ważna jest także znajomość i zrozumienie 
zjawisk, które zachodzą w przedsiębiorstwach. Mam 
świadomość tego, z czym muszą mierzyć się firmy na 
poszczególnych etapach rozwoju, chociażby przy ada-
ptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Takie 
rzeczy przychodzą z czasem i bardzo pomagają w roz-
mowach z przedsiębiorcami. W izbie, czyli organizacji, 
która ma ich wspierać, taka wiedza jest po prostu nie-
zbędna do efektywnego działania. 
Kolejnym aspektem jest znajomość środowiska bizne-
sowego i czynników wpływających na przedsiębiorców 
np. kwestii prawodawstwa i ustaw dotyczących gospo-
darki. Ponadto dochodzi też świadomość, że zrzeszanie 
się przedsiębiorców pomaga im w działalności – mogą 
się wspierać, uzupełniać, stwarzać sobie okazje do roz-
woju czy też zwiększać bezpieczeństwo biznesowe.

Najważniejsze, realizowane przez Izbę Pomorza  
projekty  to?

W Izbie identyfikujemy trzy grupy adresatów naszych 
działań, które intensywnie wspieramy: przedsiębior-
ców, samorządowców i pracowników. Dzięki temu le-
piej możemy dopasować konkretne formy wsparcia 
tam, gdzie są potrzebne. W 2018 roku rozwijamy po-
morski eksport i zachęcamy do ekspansji zagranicz-
nej przedsiębiorców, pomagamy nawiązywać kontakty 
i prowadzimy inne działania pomocnicze w tym zakre-
sie. Samorządy poddajemy wnikliwej analizie, ocenia-
jąc je pod kątem przyjazności dla przedsiębiorców. Ma 
to na celu wskazanie kierunków działań, które spowo-
dowałyby rozwój biznesu w danej gminie. 
Ponadto, jako jedna z niewielu organizacji pracodaw-
ców, wspieramy również samego pracownika – wie-
dząc, że wykwalifikowany pracownik jest częścią suk-
cesu przedsiębiorstwa. Pomagamy bezrobotnym wró-
cić na rynek pracy po przekwalifikowaniu lub podnieść 
umiejętności, a młodych ludzi wspieramy w zdobyciu 
doświadczenia zawodowego we współpracujących 
z Izbą firmach. 

Dodatkowo intensywnie pracujemy nad rozwojem 
kultury polubownego rozwiązywania sporów gospo-
darczych dzięki działającemu przy Izbie Pomorskiemu 
Centrum arbitrażu i Mediacji. 

Oto przykładowe inicjatywy, w które zaangażowana 
jest Izba

Pomorski Broker Eksportowy – kompleksowy sys-•	
tem wspierania eksportu w województwie pomor-
skim– dla firm, które chcą rozwinąć prowadzone 
już działania eksportowe lub wejść po raz pierw-
szy na rynki zagraniczne 
Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Tech-•	
nologii Węglowych – dla firm zainteresowanych 
inwestycjami w technologie wodorowe i węglowe
Pomorskie Centrum arbitrażu i Mediacji – promo-•	
cja polubownego rozstrzygania sporów gospo-
darczych między firmami 
Razem do Zawodu – rozwój szkolnictwa zawo-•	
dowego; program skierowany do uczniów szkół 
zawodowych

10 lat to już historia: wydarzenia, projekty, współprace biz-
nesowe, również międzynarodowe. To wszystko  pozwala 
na gromadzenie doświadczeń i wyciąganie wniosków. 
Jakie zatem plany na przyszłość, tę bliższą  i dalszą?

Na pewno nie zamierzamy zwalniać tempa. Na pewno 
będziemy kontynuować budowanie kultury mediacji na 
Pomorzu. Odciążenie systemu sądownictwa to ważna 
misja w naszych planach na przyszłość. Podobnie jak 
zwiększenie odsetka firm eksportujących. Liczymy, 
że program Pomorski Broker Eksportowy pomoże po-
morskim przedsiębiorcom wyjść ze swoimi produktami 
i usługami za granicę. Jesteśmy też zaangażowani we 
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wspomniany już Klaster Technologii Wodorowych i Czy-
stych Technologii Węglowych. 
Stale monitorujemy lokalny rynek. Jesteśmy otwarci na 
głosy ze strony przedsiębiorców i niewykluczone, że 
zaangażujemy się w kolejne projekty, które będą służyć 
rozwojowi biznesu  oraz przedsiębiorczości na Pomorzu. 
Koncentrujemy też swoje działania, by doprowadzić do 
silniejszej integracji środowiska gospodarczego. Drogą 
do tego, są chociażby projekty realizowane z udziałem 
wielu partnerów. Będziemy zachęcać do współpracy inne 
organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców 
w regionie i nie tylko.
Dziś głównym wyzwaniem, jakie przed sobą stawiamy, to 
stworzenie Powszechnego Samorządu Gospodarczego 
Pomorza. Wyobrażam sobie, że różnorodność inicjatyw 
i organizacji przedsiębiorców jest ogromną siłą, a po-
wszechność będzie polegała na współdziałaniu i budo-
waniu platform współpracy. Najważniejsza rzecz to za-
chowanie i wręcz rozwijanie tożsamości tych małych 
i lokalnych organizacji, bo to one budują właściwe relacje 
biznesowe, oferują możliwości rozwoju i zwiększają po-
czucie bezpieczeństwa. 
Wszystkie nasze inicjatywy i działania mają jeden wspól-
ny cel – rozwój przedsiębiorczości i biznesu na Pomorzu.

Misje  gospodarcze m.in. do Uzbekistanu, Sudanu, Stanów 
Zjednoczonych, Kanady, zagraniczne seminaria gospodar-
cze oraz konferencje, to bardzo szeroki wachlarz współpra-
cy międzynarodowej.  Współpraca  międzynarodowa  jest 
największym  wyzwaniem  dla  Izby?

Jest na pewno jednym z większych wyzwań dla nas. Bardzo 
łatwo jest zaprosić reprezentację innej zagranicznej izby go-
spodarczej i podpisać porozumienie. Prawdziwym wyzwa-
niem jest natomiast utrzymać kontakt i wypracować wspól-
ną ścieżkę pomocy dla przedsiębiorców z obu stron, którzy 
chcą nawiązać współpracę. Nie będę ukrywać, że faktycznie 
z niektórymi stronami współpraca kończyła się z chwilą pod-
pisania dokumentu. Na szczęście jednak wypracowaliśmy 
i takie kontakty, które wciąż żyją i są dla nas wyjątkowo ko-
rzystne, chociażby pod kątem wymiany informacji gospodar-
czych czy zapytań ofertowych. Do dziś od chwili podpisania 
porozumienia w październiku ubiegłego roku mamy żywy 
kontakt ze stanem Nevada w ameryce Północnej. Ożywione 
kontakty mamy również z krajami skandynawskimi czy Ob-
wodem Kaliningradzkim. 
Na pewno temat współpracy międzynarodowej i stymulacji 
eksportu na Pomorzu jest dla nas wyjątkowo ważny. W na-
szej strategii rozwoju wyznaczyliśmy to jako jeden z kluczo-
wych kierunków, w którym chcemy się rozwijać. 

Izba pełni również funkcję koordynatora Klastra Technologii 
Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych.  Dlaczego  
rozwój  branży  wodorowej  jest  tak  istotny?

W Izbie naszym zadaniem jest również monitorowanie tren-
dów na rynkach, nie tylko lokalnych, i zauważanie idących 
zmian. Wierzę, że wodór jako paliwo jest właśnie tą nadcho-
dzącą zmianą. Chcemy być na Pomorzu liderem wdrażania 
technologii wodorowych chociażby w transporcie. Do współ-
pracy udało nam się nakłonić sporo firm związanych z branżą 
energetyczną, w tym największych graczy w regionie: Grupę 
LOTOS oraz PGNiG. Dołączają do nas też Urzędy Miast Gdy-
ni i Gdańska. Myślę, że to dobrze obrazuje jaki potencjał tkwi 
w wodorze jako źródle energii. W tym roku w Belgii zostało 
złożone największe zamówienie na dostawę 40 autobusów 
wodorowych. Polski potentat autobusowy spółka Solaris 
również przygotowuje się do rozpoczęcia produkcji autobu-
sów napędzanych wodorem, a Gdynia w przeciągu dwóch lat 
takie autobusy zamierza wprowadzić na swoje ulice. Naszym 
zadaniem jako koordynatora jest inicjowanie współpracy 
i ukierunkowanie zmian w trendach na rynku energetyki, 
które naszym zdaniem są nieuniknione. 

Naszym zadaniem jest również 
monitorowanie trendów na 
rynkach, nie tylko lokalnych, 
i zauważanie idących zmian. 
Wierzę, że wodór jako paliwo jest 
właśnie tą nadchodzącą zmianą.
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W rzeczywistości biznesowej, należy mieć odwagę ła-
mania schematów " to cytat z wcześniejszego wywiadu  
z Panem. Największą  inspiracją  do takich działań  są 
...filmy  science - fiction? 

Działalność biznesowa często wiąże się z koniecznością 
łamania schematów, poszukiwania nowych rozwiązań, 
by jak najlepiej odpowiadać na potrzeby rynku. Rynek 
potrafi się zmieniać w bardzo szybkim tempie. Dlatego 
niekiedy trzeba odwagi i nieszablonowych działań, by 
odpowiednio reagować na zmiany.
Na tę kwestie można jeszcze spojrzeć z innej strony. 
W biznesie można podążać za trendami i reagować na 
to, co dzieje się na rynku. Bardzo wielu przedsiębiorców 
działa właśnie na zasadzie „tu i teraz”. To bardzo ważna 
umiejętność, ale stanowi działanie doraźne i nie odnosi 
się do przyszłości.
Z kolei w rozwiniętych gospodarkach przedsiębiorcy uczą 
się, jak tworzyć organizację przyszłości. To one będą kon-
kurencyjne i zwyciężą na rynku w przyszłości. Nie da się 
ich jednak zbudować z dnia na dzień – to wymaga czasu, 
środków i nauki. Obecnie, przy takim poziomie rozwoju 

technologii, trudno dokładnie powiedzieć, co dana firma 
będzie robiła za 3, 5 czy 10 lat. Można to najwyżej określić 
na bardzo dużym poziomie ogólności.
Coraz więcej firm zleca więc przygotowanie prognoz dla 
organizacji tzw. speculative design i zaproponowanie pro-
gramu rozwoju na przyszłość. Jednym słowem, w którą 
stronę firma powinna się rozwijać, by przygotować się na 
zmiany, które zajdą w przyszłości. I właśnie przy myśle-
niu o przyszłości świetnym treningiem mogą być filmy 
science-fiction. One otwierają umysł, pobudzają kreatyw-
ność i inspirują. Szczególnie jak obejrzymy starsze filmy 
s-f i zobaczymy, ile pomysłowych urządzeń  pokazanych 
w tych filmach stało się standardem.

Skład ZarZądu na kadencję 2018-2022. Od lewej: adam PrOtaSiuk, leSZek miaZga, jarOSław FiliPcZak. 
SławOmir Halbryt, magdalena racZyńSka, bOgdan OłdakOwSki, ireneuSZ PawłOwSki, damian mucHa.

www.rigp.pl
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Sezon 
Na pracĘ

GDZiE POMORSCy PRACODAWCy SZUKAJą ROZWiąZAń WObEC ROSNąCEJ 
PODAży PRACOWNiKóW, RóWNiEż DO PRAC SEZONOWyCH?

TEKST: Sylwia Chruścińska | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Wskaźnik zatrudnienia w naszym województwie to w roku 
2017 to( 72,7proc.) aktualna stopa bezrobocia w pomorskim 
to (5,1proc.) Sektory pracy w naszym województwie, to nie 
tylko sektor morski, lecz także branże IT, sektor finansowy, 
budownictwo, logistyka, transport, HR, kadry, turystyka. 
Choć jak zdają się sugerować badania, tak pracownicy, jak 
i specjaliści i menadżerowie, wysoko umieszczają nasze wo-
jewództwo na liście miejsc do relokacji. a jeśli się już prze-
niosą, to lubią tu mieszkać, pozytywnie oceniają atmosferę 
i warunki pracy. Tym niemniej, tak Polska,  jak i województwo 
pomorskie, odczuwają trudności w zrekrutowaniu nowych 
pracowników. Do roku 2035 ubędzie z rynku pracy od 21.000 
do 100.000 pracowników. Czynnikiem, którego wpływ na taką 
sytuację wydaje się być również znaczący, jest bardzo duży 
wzrost mobilności Polaków. 
W badaniach z lat 2016-2017 odpowiednio 29 i 27% naszych 
rodaków, w ciągu roku zmienia pracę. Jeśli dodamy do tego,  
wciąż dość wysokie bezrobocie w grupach wiekowych 18-24 
lata i 25-34 lat, większą deklarowaną potrzebę samorealizacji, 
większe oczekiwania finansowe ogółu pracowników;  oraz na-
silającą się konkurencję wśród firm rekruterskich,  rekrutują-
cych na podobne stanowiska.
Przestaje dziwić fakt,  iż wrasta w Polsce procentowy wskaź-
nik nieobsadzonych stanowisk. Wynosił on w roku ubiegłym 
w województwie pomorskim ( 0,66 proc.) i był nawet wyższy 
niż w całej Polsce, gdzie wynosił (0,61 proc.).
Firmy rekrutują  więc obsadę stanowisk spośród cudzoziem-
ców. Coraz większa liczba pracodawców się na to decyduje. 
Niemal o (50 proc.) więcej firm na północy, niż na wschodzie 
kraju. Pracowników spoza Polski pracodawcy chcą na ogół 
zatrudniać jako robotników wykwalifikowanych (63 proc.) lub 
niewykwalifikowanych (36 proc.) oraz specjalistów (18 proc.). 
Branże najintensywniej wchłaniające pracowników sezo-
nowych to: transport, łączność i gospodarka magazynowa,  
usługi dla biznesu i firmy budowlane. Bardzo brakuje również 
pracowników sezonowych w sektorze rolnictwa. 

JaKIe Są PRZeSZKoDy I PoMySły 
Na ICh ZNIWeloWaNIe

Dość zasadniczą przeszkodą jest przewlekłość w uzyskaniu 
niezbędnych pozwoleń i innych dokumentów. Lekarstwem 
na taki stan rzeczy mają być, takie propozycje ministerstwa 
inwestycji i rozwoju jak: Składanie elektronicznych wniosków 
o zezwolenie na pracę-aktualnie model ten funkcjonuje w Ma-
zowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Znacznie skraca to czas 
rozpatrywania wniosków. Kolejną propozycją jest rozszerzenie 
ułatwień związanych z zatrudnianiem obywateli Filipin i Wiet-
namu i pojawienie się tzw. ”małżeńskich” zezwoleń na pracę.
a jakiego rodzaju formalności aktualnie wymaga się od 
pracodawców?
- Od stycznia 2018 roku zmieniły się zasady zatrudniania ob-
cokrajowców pochodzących spoza Unii Europejskiej. Wyjaśnia 

Tomasz Robaczewski starszy inspektor wojewódzki z Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy. Dotychczas przedsiębiorca, który 
chciał zatrudnić cudzoziemca pochodzącego z Ukrainy, Biało-
rusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji lub Armenii składał oświadczenie 
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi w powiatowym 
urzędzie pracy. Obecnie składa oświadczenie o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi.
Powstała też odrębna ścieżka do zatrudniania cudzoziemców 
mających wykonywać pracę w zakresie działalności bezpo-
średnio związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem 
i rybactwem lub zakwaterowaniem i usługami gastronomicz-
nymi. Tu potrzebne jest uzyskanie zezwolenia na prace se-
zonową. Ustawodawca wprowadził opłaty dla pracodawców 
w wysokości 30 złotych. Zezwolenia te wydawane są dla oby-
wateli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Obie te procedury odbywają się w powiatowych urzędach pra-
cy. Aktualnie w naszym województwie poszukujemy pracow-
ników i do pracy stałej i sezonowej. Charakterystyką naszego 
województwa jest zatrudnianie cudzoziemców w przemyśle, 
na budowach, w handlu czy w innych działalnościach przy 
współpracy z agencjami zatrudnienia.
W pierwszym kwartale tego roku wydano 29 .000 oświadczeń 
o powierzeniu wykonywania pracy,  choć jeśli wziąć pod uwa-
gę formy zatrudnienia, najczęstszą jest umowa zlecenie. Naj-
częściej pomorscy pracodawcy pracę powierzali obywatelom 
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Rosji i armenii. 
Zaś jeśli chodzi o zezwolenia na pracę sezonową w wojewódz-
twie pomorskim, najwięcej ich w pierwszym kwartale tego 
roku wydano dla powiatu tczewskiego. I tu najczęstszą formą 
zatrudnienia jest zlecenie.
W tak emblematycznie sezonowych sektorach, jakże istot-
nych dla gospodarczego rozwoju  naszego województwa, jak 
hotelarstwo i turystyka, jest najtrudniej.
Choć znacznie powyżej (60proc.) zatrudnionych jest zadowo-
lonych z warunków i atmosfery pracy, niemal tyle samo dekla-
ruje chęć zmiany pracodawcy w kolejnym sezonie.
- W związku ze wzmożonym ruchem turystycznym w sezonie 
potrzebujemy nowych pracowników. Potwierdza pani Anna 
Dudek prowadząca restaurację Rękawiczka i hotel Liberum 
w Gdańsku. Zamieszczamy ogłoszenia tak w witrynie lokalu 
jak i na portalach.
Zatrudniamy ich na umowę na czas określony, nie jest jednak 
zbyt łatwo takiego pracownika pozyskać,tym bardziej,że nie 
mamy doświadczenia powrotu pracowników z roku na rok.
Zmianą ,która być może, za jakiś czas również zaznaczy swój 
wpływ na rynek pracy sezonowej, to planowane obniżenie 
wieku od jakiego można zatrudniać pracowników młodocia-
nych. Od września 2018 będzie to 15 lat.
Choć młodociany bez kwalifikacji zawodowych może być 
zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. 
Natomiast zatrudnienie młodocianego w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe jest możliwe przy wykonywaniu 
tzw. prac lekkich.
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Na początku eventu odbył się magiczny pokaz 
w wykonaniu Iluzjonisty Bartosza Szuberta 
MaGO, uczestnika programu „Mam Talent”, 
który zaskoczył zarówno młodszych, jak i do-
rosłych uczestników akademii.
Obok akademii Golfa uczestnicy mieli moż-
liwość spróbowania sił w badmintonie przy 
asyście trenerów z Centrum Sportów Rakie-
towych, poznać produkty z systemem IQOS, 
a także w ramach specjalnej Strefy dla Kobiet, 
poznać świat ręcznie robionej biżuterii Patrycji 
Brendler, autorskich projektów  ubrań 

Katarzyny Bednarskiej, a także kosmetyki mar-
ki WellU i skorzystania z indywidualnych porad 
kosmetycznych.
akademia Golfa rozgrywała się w trzech kate-
goriach: Longest Drive, Nearest to the Pin oraz 
Puttowanie, przy okazji których uczestnicy 
mieli o co walczyć. Najatrakcyjniejszymi nagro-
dami okazały się : kurs prawa jazdy na moto-
cykl od OSK Poldek, a także weekend z BMW 
od Dealera BMW Bawaria Motors.

Golfowe emocje 
w biznesowym anturażu
Tegoroczna Biznesowa Akademia Golfa z Pomorskim 
Klubem Biznesu przyniosła wiele sportowych emocji 
oraz nowych kontaktów, które z pewnością zaowocują 
współpracą wśród pomorskich przedsiębiorców. 
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Z „Nordą” 
łatwiej jest 
pokonywać przeszkody

Z MARKiEM KWiAtKOWSKiM, PREZERSEM REGiONALNEJ iZby 
PRZEDSiębiORCóW „NORDA”, ROZMAWiA ARKADiUSZ MARCiSZEK.

ZDJĘCIE: Olga Kharina
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Jaką rolę pełni, jakie cele stawia przed sobą Izba?
- Głównym celem Regionalnej Izby Przedsiębiorców 
NORDa jest z jednej strony wzajemne poznanie się 
i integracja przedsiębiorców z regionu powiatów 
wejherowskiego i puckiego a z drugiej strony wypra-
cowanego przez członków  Izby stanowiska dotyczą-
cego różnych, ważnych dla przedsiębiorców spraw, 
a następnie  przedstawianie tych spraw przede 
wszystkim władzom samorządowym a także repre-
zentowanie interesu przedsiębiorców w dialogu ze 
wszelkimi organami samorządowymi i państwowymi.

Co było największym osiągnięciem Izby w ub. roku?
- Powstanie Powiatowej Rady Przedsiębiorczości 
w oparciu o wspólną inicjatywę Starosty Powiatu 
Wejherowskiego oraz kierownictwa Izby. We wła-
dzach Rady mamy silną reprezentację w postaci 
kolegów  Leszka Glazy oraz Dariusza Schmidtke. 
Bardzo udanym przedsięwzięciem było spotkanie 
„Biznes po Kaszubsku” oparte o ideę net-workingu 
małych i średnich  przedsiębiorców w której uczest-
niczyło ponad 100 przedsiębiorców z całego regionu 
Kaszub, w tym wielu naszych członków.

Czym przyciągacie nowych członków? Dlaczego 
warto znaleźć się w waszej organizacji?

- Zarówno bieżąca działalność Izby jak i nowe pomy-
sły dotyczące wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości 
na terenie obu powiatów zostały dostrzeżona przez 
powiększające się grono przedsiębiorców, co zaowo-
cowało wzrostem liczebności członków naszej Izby. 

aktualnie Izba zrzesza 91 przedsiębiorców.
aktywnie reprezentujemy punkt widzenia przed-
siębiorców w tworzonej w bieżącym roku „Strategii 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Wejherow-
skim”. Organizujemy tematyczne szkolenia i prezen-
tacje w formie „Śniadań biznesowych ” o tematyce 
interesującej naszych członków jak np. „RODO” czy 
„Sukcesja w Biznesie”.

Czy zajmujecie się tylko zagadnieniami związanymi 
z biznesem? Czy macie wpływ na decyzje dotyczące 
lokalnego społeczeństwa? Jak wygląda współpraca 
z lokalnym samorządem? 

- Zajmujemy się oczywiście także innymi zagadnie-
niami. aktywnie bierzemy udział w „Tygodniu Przed-
siębiorczości”, która to idea łączy  organizacje, insty-
tucje i firmy, a także szkoły, którym zależy na rozwija-
niu przedsiębiorczości. Podczas ubiegłorocznej akcji 
nasi członkowie organizowali szkolenia dla uczniów. 
Mocno działamy też w kierunku wpływu na kształt 
lokalnego szkolnictwa zawodowego, w tym w projekt 
„nauczania dualnego”. Bardzo istotnym dla przedsię-
biorców zrzeszonych w naszej Izbie jest „Społecz-
na Odpowiedzialność Biznesu”. W ubiegłym roku  
w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie odbyło 
się otwarcie wyremontowanej Poradni Onkologicz-
nej. Część prac została zrealizowana dzięki wsparciu 
finansowemu darczyńców, z których największymi 
byli przedsiębiorcy zrzeszeni w naszej Izbie. Oprócz 
gotówki nasi członkowie przekazali także nieodpłat-
nie materiały budowlane i wykończeniowe.

Aktywnie bierzemy 
udział w „Tygodniu 
Przedsiębiorczości”, która 
to idea łączy  organizacje, 
instytucje i firmy, 
a także szkoły, którym 
zależy na rozwijaniu 
przedsiębiorczości. Podczas 
ubiegłorocznej akcji nasi 
członkowie organizowali 
szkolenia dla uczniów. 
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Czy współpracujecie z podobnymi organizacjami 
w kraju? 

- Tak. Wśród najważniejszych izb, z którymi współ-
pracujemy znajdują się: Pomorska Izba Rzemieślni-
cza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Krajo-
wa Izba Gospodarcza. Ważnym dla nas jest także 
członkostwo i aktywność w Pomorskiej Regional-
nej Organizacji Turystycznej.

Co obecnie jest największym zmartwieniem wa-
szych członków?

- Zdecydowanie największym problemem jest brak 
pracowników w niektórych zawodach. Konieczne 
wsparcie ze strony obcokrajowców nie zapewni 
całkowitej likwidacji tego zjawiska. Oznacza to 
konieczność maksymalnego umaszynowienia pro-
cesów i wydatków inwestycyjnych a te w obliczu 
skrajnie szybko zmieniającego się prawa i gąszczu 
przepisów, tworzą potencjalne ryzyko dla przedsię-
biorców i w wielu przypadkach opóźniają podjęcie 
decyzji inwestycyjnych, hamując wzrost firm. Bra-
kuje nam też w mieście i w najbliższej okolicy Wej-
herowa terenów inwestycyjnych pod działalność 
gospodarczą inną niż budownictwo mieszkaniowe.
Marek Kwiatkowski objął funkcję prezesa Regional-

nej Izby Przedsiębiorców NORDa zastępując w tej 
roli Jacka Pomieczyńskiego. Marek Kwiatkowski 
łączyć będzie funkcję prezesa ze stanowiskiem 
Dyrektora Zarządzającego Izby. Ustępujący pre-
zes będzie nadal brał udział w pracach Izby. Marek 
Kwiatkowski jest absolwentem Wydziału Transpor-
tu Uniwersytetu Gdańskiego a także uczestnikiem 
programu MBa w GFKM. Funkcje menedżerskie 
pełni od 30 lat  w sektorach związanych z han-
dlem, przetwórstwem i logistyką towarów rolnych. 
W latach 2011-2017 pełnił funkcje Członka Zarzą-
du a następnie Prezesa „Bałtyckiego Terminala 
Zbożowego” w Gdyni. Nieco wcześniej w latach 
2005-2010 pracował na stanowisku Dyrektora Za-
kupów i Handlu w firmie „Provimi Polska” a jeszcze 
wcześniej był Członkiem Zarządu giełdowej Spółki 
„Rolimpex”.
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O taki rodzaj interakcji zabiega m.in. 
Ireneusz Osiński, Prezes Fundacji Na 
Rzecz Rozwoju Talentów, Pełnomoc-
nik Zarządu „Pracodawców Pomorza” 
ds. Relacji Biznesowych. 15 czerwca 
w Teatrze Szekspirowskim zainaugu-
rował nowy cykl spotkań – Business 
Networking Event. 
Spotkanie prowadzone pod hasłem 
„Branding & jakość” odkryło bran-
żowe wyzwania i warsztat pracy 
prelegentów. Tadeusz II Piotr Górski, 
Dyrektor Strategiczny BrandLIVE, 
odpowiedzialny za ponad 300 realiza-

cji brandingowych dla największych 
globalnych marek, opowiedział o pro-
cesie budowania marki i komunikacji 
z klientem, jak również o finansowych 
korzyściach płynących z kreacji marki 
i komercjalizacji. Wziął również udział 
w sesji pytań prowadzonej przez 
Ireneusza Osińskiego, przy wsparciu 
dr. Michała Ćwiąkały z Instytutu Ba-
dawczego Innowacyjnych Technologii, 
a przy tym Pełnomocnika „Praco-
dawców Pomorza” ds. Własności 
Intelektualnej. 
Dyrektor Hotelgram Polska Natalia 
Tyszkiewicz kładła nacisk podczas 
swojego wystąpienia na znaczeniu 
nowoczesnych technologii w aspekcie 
budowania pozytywnego odbio-
ru usług przez klienta końcowego 
i zwiększenia zysków. Infrastruktura 
Hotelgram wpisuje się w kategorię 
informatycznych usług o dużej ela-
styczności i intuicyjności. Idąc tropem 
inwestycji w branding destynacji tury-
stycznych i biznesowych, głos zabrali: 
Maciej Orban, założyciel Grupy Kapita-
łowej assidus oraz Jacek Fabijańczuk, 
Prezes Zarządu Fax Tax & accountan-
cy, Wiceprezes arab Gulf Polish Busi-
ness Club. Odpowiedzieli na pytanie, 
czy inwestowanie w Zjednoczonych 
Emiratach arabskich znajduje się 
w zasięgu polskich przedsiębiorców. 
Głównym punktem wydarzenia był 

panel dyskusyjny specjalistów z udzia-
łem prelegentów, a ponadto: Doroty 
Połom, manager zajmującej się budo-
wą relacji z klientami i brandingiem 
(obecnie m.in. dla firmy Nata), właści-
cielki i Dyrektor Holistic Care Medical 
Clinic Karoliny Sozańskiej (Prze-
wodniczącej Forum Kobiet Biznesu 
„Pracodawców Pomorza”) oraz Diany 
Volokhovej z Kawiarni Cukierni Wię-
cej!, finalistki drugiej edycji polskiego 
programu kulinarnego MasterChef.
W programie spotkania uwzględnio-
ny został wątek udanego brandingu 
kampanii charytatywnych. Kamil Żuk, 
Dyrektor Pomorskiego Oddziału Okrę-
gowego PCK w Gdańsku, przedstawił 
znany przykład akcji „Bardzo Dobre 
Maniery”, wdrożonej kilka lat temu 
przez Polski Czerwony Krzyż, w któ-
rym udział wziął aktor Mirosław 
Zbrojewicz. artystyczną przestrzeń 
piątkowego Business Networking 
Event wypełniły występy artystycz-
ne tancerzy z Klubu Sportowego 
akademia Tańca Smooth Gdańsk 
– posiadaczy najwyższej krajowej 
klasy mistrzowskiej „a”. 

Business Networking Event 
– nowa jakość sieciowania

Kluczem do udanego networkingu jest wymiana doświadczeń 
i wzajemne uzupełnianie się kompetencji tak, aby każdy mógł wynieść 
wiedzę i wsparcie od partnerów biznesowych z całego spektrum branż.
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Uroczystość uhonorowania właścicieli firm i laureatów 
ogólnopolskich konkursów zorganizowana została w bu-
dynku Ratusza Głównego Miasta. W spotkaniu uczestni-
czyli nie tylko przedsiębiorczy i uczniowie, ale i samorzą-
dowcy oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty, a także 
instytucji publicznych, które współpracują z pomorskimi 
przedsiębiorstwami. 
- Jak co roku spotykamy się, aby u progu nowych wyzwań 
podzielić się radością  
z niedawnych sukcesów – mówił do zebranych Wiesław 
Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP w Gdań-
sku. - Od lat włodarze województwa na wniosek organizacji 
rzemiosła honorują listami gratulacyjnymi pomorskich 
rzemieślników i ich uczniów. To tradycja młoda, kilkunasto-
letnia, ale piękna i radosna. To również zwyczaj wyjątkowy, 
praktykowany według mojej wiedzy wyłącznie w wojewódz-
twie pomorskim.
Za intensywny rozwój firmy, nowoczesność i profesjonalizm 
w zarządzaniu podczas uroczystości odznaczeni zostali: 
Zdzisław adrych (firma  adrych), Mirosław Makurat (au-
toryzowany Serwis Samochodowy auto Miras), Mariusz 
Nierzwicki (Zakład Produkcji Mebli „Feniks” Sp. z o.o.), Ka-
tarzyna i Radosław Rocławscy (ankra s.c.) oraz Mieczysław 
Woźniak (Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Żukowie). 
Za działalność szkoleniową, wprowadzanie adeptów w tajni-
ki zawodu oraz zaszczepianie w nich pasji do wykonywania 
pracy listy gratulacyjne otrzymali: Żaneta Białek (Salon 
Fryzjerski „Wiktoria”), Marek Czylkowski (Salon Fryzjer-
sko-Kosmetyczny Czylkowscy), Dagmara Kleszcz (Miejsce 
aniołów), Henryk Mioduński (Usługi Budowlane, Instalator-
stwo Sanit., C.O. i Gaz), Henryk Mosiejko (Studio Fryzjerskie 
„Henryk”), Eugeniusz Piekarek (Zakład Usługowo-Handlowy 
„Elektromajster”), Waldemar Sawa (Pracownia Biżuterii 
„Sawa”), Waldemar Szulc (Pan Fryzjer) oraz Mateusz Zacha-
rewicz (Warsztat Stolarski).
- Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym – mówił 
Wiesław Szajda. -To zaszczyt dla mnie móc przewodniczyć 
organizacji zrzeszającej tak wyjątkowych przedsiębiorców 
i mieć skromny udział w uhonorowaniu Was. Przyjmijcie Pań-
stwo ode mnie, całego zarządu i pracowników Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej wyrazy ogromnego szacunku.
Za wkład w rozwój samorządu gospodarczego i pielęgnowa-
nie rzemieślniczych tradycji oraz działalność charytatywną 
i społeczną wyróżniono: Zbigniewa Koćko, Wincentego 
Kurowskiego (Łada-Dacia-Service), Romana Sandeckiego 
(Usługi Ogólnobudowlane) oraz Ryszarda Stachurę (Zakład 
Mechaniczny Mechaniki Precyzyjnej Skraw-Met).

Przedsiębiorcy 
i uczniowie 
uhonorowani

Wyróżniający się przedsiębiorcy i laureaci 
ogólnopolskich konkursów zostali uhonorowani. 
Marszałek województwa pomorskiego i doradca 
wojewody pomorskiego wręczyli im listy gratulacyjne. 
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NoWE 
oBliczE 
galerii 
handlowych

CORAZ bARDZiEJ WyMAGAJąCy KLiENCi, ROSNąCA 
KONKURENCJA, A OStAtNiO RóWNiEż WOLNE OD HANDLU 
NiEDZiELE WyMUSZAJą NA CENtRACH HANDLOWyCH 
ZMiANy, KtóRE WPłyWAJą NA ZWyCZAJE ZAKUPOWE 

i SPOSób SPęDZANiA WOLNEGO CZASU POLAKóW. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Centra handlowe mimo rynkowego sukcesu 
nie spoczywają na laurach. aby odróżnić się od 
konkurencji, ale przede wszystkim zaspokoić 
zmieniające się potrzeby i gusta klientów wciąż 
się zmieniają. Starają się pozyskiwać do grona 
najemców atrakcyjne marki, urozmaicać ofertę 
gastronomiczną i rozrywkową tak, aby stworzyć 
najbardziej dopasowaną do dzisiejszych potrzeb 
klientów ścieżkę ich zwiedzania.
- Ludzie chodzą teraz tam, gdzie dobrze się 
czują, gdzie mogą przeżyć coś ciekawego, a nie 
tylko zaspokoić swoje potrzeby zakupowe – 
wyjaśnia andrzej Jarosz, dyrektor ds. badania 
rynku i PR firmy Mayland. - Rynek jedzenia poza 
domem rozwija się bardzo dynamicznie i nie 
mówię tu tylko o fastfoodach, które dotąd do-
minowały w obiektach handlowych, ale normal-

nych restauracjach, klubach, cy też 
rozrywce. Coraz więcej pieniędzy 
przeznacza się na dzieci, stąd też 
mocniejsza obecność najemców 
z branży edutainment.
Z analiz firmy badawczej Inquiry 
wynika, że to właśnie oferta kultu-
ralno – rozrywkowa może stanowić 
o wyborze konkretnego centrum. 
- ani supermarkety, ani oferta mo-
dowa, która w wielu miejscach jest 
podobna, nie przyciągają do kon-
kretnych centrów handlowych tak 
jak rozrywka, wypoczynek, sport, 
kultura i edukacja – zapewnia 
agnieszka Górnicka, prezes agen-
cji badawczej Inquiry. 
Jakie są prognozy kierunków roz-
woju galerii handlowych i ich oferty 
na najbliższe lata? - Technologie, 
socjalizacja, marka: to trzy słowa-
klucze, które określają przyszłość 
centrów handlowych – podsumo-
wuje Piotr Wasilewski z Nuvalu Pol-
ska, firmy doradzającej na rynku 
nieruchomości komercyjnych. - Po 
pierwsze: nowoczesne, interaktyw-
ne aplikacje sprzedażowe, dostęp 
do analiz, a co za tym idzie – bar-
dziej spersonalizowane i skuteczne 
oferty. Po drugie: rozwijanie prze-
strzeni, które sprzyjają spotkaniom 
i sprawiają, że klienci będą chcieli 
spędzać w galeriach więcej czasu. 
I po trzecie – budowanie wizerun-
ku marki. Handel online jest bardzo 
dynamiczny, trudno w tej prze-
strzeni o długofalową strategię. 
Prawdziwymi wizytówkami marek 
będą sklepy stacjonarne, to tam 
specjaliści od marketingu będą 
mogli pokazać, co potrafią.

Paweł brach, 
dyrektor ds. marketingu 

i PR Centrum Riviera

Wchodząc na rynek trójmiej-
ski, od początku wiedzieliśmy, 
że w dzisiejszych czasach, aby 
sprawnie zbudować silną i do-

minującą markę, trzeba być 
określonym „jakimś”. Budując 

platformę komunikacji, skupili-
śmy się na tym, aby była rozpo-

znawalna, inspirująca, a zarazem 
przyjazna dla regionu. Taka jak 
Riviera. Cytując Jack’a Throut’a: 
„it’s better to be first in the mind 

than to be first in the market-
place”. Poprzez szereg niesztam-

powych działań event’owych, 
małą architekturę obiektu oraz 
odpowiedni dobór najemców 
jesteśmy miejscem, w którym 

całe rodziny lubią spędzać czas 
wolny. Należy słuchać i odpo-
wiadać na potrzeby klientów. 
Dzięki takiemu podejściu do 

biznesu Centrum Riviera otrzy-
mało ogromne wyróżnienie, 

jakim była nominacja do pre-
stiżowej nagrody Effie Awards 
w 2016 roku w kategorii Retail. 
Nasza platforma komunikacji 

eventowej jest bardzo pojemna, 
znajdujemy w niej miejsce na: 

eventy pro-sprzedażowe, CCR -  
angażujące lokalne społeczności 

i środowiska oraz aspekt CCR 
- promocja sztuki i kultury. Czu-
jemy, że mamy misję w regionie 
i chcemy dołożyć do tego swoją 

cegiełkę. 

andrzej klein,
dyrektor Galeria Metropolia

To, co odróżnia nas od innych 
galerii handlowych, to szeroka 

oferta rozrywki dla całych rodzin 
oraz sklepów z wyposażeniem 

wnętrz. W naszej galerii znajduje 
się największy laserowy paint-

ball, gokarty, kino Helios, szkoła 
tańca, ogromna sala zabaw dla 
dzieci o powierzchni 1000 m2. 

Dodatkowo do naszych najwięk-
szych atutów, przy panujących 

zmianach, należy zaliczyć fakt, że 
nasza galeria jest otwarta siedem 

dni w tygodniu, nawet w niedziele 
niehandlowe. Mimo stosunkowo 
niedługiego okresu funkcjono-
wania na rynku wciąż staramy 

się zmieniać i być elastyczni, aby 
zadowolić jak największą ilość 
klientów. Wydarzenia, które 

odbywają się na terenie naszego 
obiektu, są bardzo różnorodne: 
począwszy od festiwali kulinar-
nych, poprzez liczne akcje pro 

sell, a skończywszy na cieszących 
się ogromnym zainteresowaniem 
wystawach. Staramy się, aby akcje 
organizowane w Galerii Metropo-
lia były miłą odskocznią, przerwą 
podczas robienia zakupów. Gale-
ria wspiera również trójmiejskie 

akcje sportowe.
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magdalena gibney,
dyrektor Forum Gdańsk 

U nas każdy znajdzie coś dla siebie, 
bez względu na wiek i płeć. Goście 
czują się wyjątkowo. Potwierdza to 
fakt, iż w ciągu trzech tygodni od 
otwarcia gościliśmy ponad milion 
osób. Organizujemy wydarzenia 

kulturalne na naszej profesjonalnej 
scenie. W maju wystąpił na niej 

Grzegorz Hyży. Z naszej inicjatywy 
zawiązała się grupa artystyczna 

o nazwie Kolektyw Forum, w skład 
której wchodzą: Ne Spoon, Tomasz 
Górnicki, Monstfur, S.C. Szyman 

i Simpson. Artyści wykreowali 
spektakularne rzeźby oraz instalacje 
przestrzenne, takie jak: Gate, Rhy-
thm i Or. Stworzyli mural, który 

widoczny jest od ulicy 3 Maja oraz 
wielkoformatową rzeźbę - stalo-

wego Lwa, zdobiącą północno-za-
chodni narożnik elewacji reprezen-
tacyjnego budynku, stanowiącego 
część Forum Gdansk. Niespełna 
miesiąc temu razem z Miastem 

Gdańsk oddaliśmy gdańszczanom 
i turystom nowe centrum miejskie 
z niebanalnie zaprojektowaną zie-
lenią i miejscami do wypoczynku 

nad brzegiem Kanału Raduni, które 
jest otwarte całą dobę. Goście mogą 

odpocząć pod zabytkowym kasz-
tanowcem. Istnieje też możliwość 
relaksacji na tarasie widokowym, 
z którego widać piękną panoramę 

historycznego Gdańska. 

adam kozioł, 
menedżer Portu Rumia Centrum 

Handlowego Auchan

Działania prowadzone w Porcie Ru-
mia wynikają z obserwacji zacho-
wań naszych klientów oraz analizy 

ich oczekiwań. Naszą ofertę po-
szerzamy o kolejne sklepy i stoiska 
z różnych kategorii – mody, urody 
czy wyposażenia wnętrz. W Porcie 
Rumia mamy ponad osiemdziesiąt 
salonów, punktów usługowych oraz 

kawiarni i restauracji. Planujemy 
dalszy rozwój zewnętrznego par-
ku handlowego, który tworzymy 
razem z marketem budowlanym 

Leroy Merlin, sklepem sportowym 
Decathlon oraz salonem Agata Me-
ble. Na naszym terenie powstanie 
Food Village - miejsce z bogatą 

ofertą restauracji i kawiarni oraz 
przestrzenią do odpoczynku i zaba-
wy dla dzieci, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Chciałbym, aby 
Centrum było integralną częścią 
lokalnej społeczności, dlatego od 
wielu lat organizujemy cykliczne 

rodzinne wydarzenia jak - warsztaty 
kreatywne, „Akademie małego od-
krywcy”, teatrzyki oraz inne, ważne, 
znane już w całym kraju akcje, jak 

„Tęsknota za parą” czy wystawy 
zabytkowych jednośladów. Włącza-
my się także w akcje organizowane 
przez Urząd Miasta w Rumi, takie 
jak mecze, zawody sportowe, kon-

certy i festyny.

anna thomaS, 
dyrektor zarządzający 

Galeria Madison 

Galerie śródmiejskie mają za zada-
nie, oprócz funkcji handlowo-usłu-
gowej, stworzyć przestrzeń, w której 

można się zrelaksować, łącząc 
komfortowe zakupy z miejscem do 
spędzenia czasu. To właśnie oferuje 

Galeria Madison. Chcąc sprostać 
oczekiwaniom klientów, Galeria 

przeszła metamorfozę. Nowy 
wystrój inspirowany jest skandy-
nawskimi designem – modnym, 

ale jednocześnie ponadczasowym, 
dzięki swojej prostocie. W Galerii 

Madison oprócz zrobienia zakupów 
modowych można również zjeść 
smaczny posiłek, napić się kawy, 

zrobić codzienne zakupy, skorzystać 
z oferty klubu fitness i centrum me-
dycznego. W przypadku Trójmiasta 

dużą grupę docelową stanowią 
turyści. Gdańsk stał się jednym 

z najchętniej odwiedzanych miast 
na świecie, dlatego oferta centrum 
powinna sprostać wymaganiom tej 
grupy. Galeria Madison od dawna 

jest otwarta na turystów, którzy 
chętnie korzystają z możliwości za-
kupów w samym centrum Gdańska. 

Teraz Galeria oferuje kolejne uła-
twienie – na parterze otwarty został 

Punkt Informacji Turystycznej, 
prowadzony przez Gdańską Orga-

nizację Turystyczną.
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Profesjonalne 
SzkolENiE 

kierowców 
to NASzA PASjA

Z DAGMARą ROMANOWiCZ WłAśCiCiELKą OśRODKA SZKOLENiA KiEROWCóW POLDEK, 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: materiały prasowe



Najważniejsza jest dla Pani 
pasja. Natomiast przewodnie 
motto oSK PolDeK brzmi: 
"Szkolenie to Nasz sposób 
życia" Właśnie to połączenie 
jest przepisem na sukces?

- Pasja stanowi nieodłączny 
element życia. W momencie, 
kiedy uda się osiągnąć po-
ziom, w którym można swo-
ją pasję przekuć na sposób 
życia, wtedy następuje peł-
na harmonia. Wszystko co 
robię, w ramach swojej pra-
cy, wykonuję dlatego, że po 
prostu lubię to, co robię. Nie 
traktuję swojej pracy jako 
niezbędnika składającego 
się na przetrwanie.
Oprócz wspomnianej pasji 
jest jeszcze ciężka praca 
wielu pracujących w naszej 
firmie osób, która składa się 
na sukces całego zespołu 
– firmy.

Wizerunek kierowcy zmienił 
się na przestrzeni ostatnich 
lat. Zawód ten stał się dobrze 
płatny, dając perspektywę 
rozwoju. Czy na dzień dzisiej-
szy jest to zawód deficytowy?

- Wg badań sprzed dwóch 
lat, zawód kierowcy stano-
wi na chwilę obecną jeden 
z najbardziej deficytowych. 
Niestety, mimo wspomnia-
nej zmiany wizerunku kie-
rowcy - przestał być to 
zawód odbierany jako mało 
skomplikowany, źle płatny.
Kierowców zawodowych 
w Polsce brakuje. Szkolenia 
„produkują” coraz więcej 
kierowców zawodowych, ale 
większość z nich woli praco-
wać zagranicą niż w kraju. 
Niestety, główny powód nie-
doboru kierowców zawodo-
wych w Polsce nadal wynika 
z dwóch czynników: 
wysokiej ceny szkoleń (na 
które nie może pozwolić 
sobie każdy) oraz wciąż 
dogasających, ale jednak 
nadal istniejących, przed-
siębiorców transportowych, 
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których sposób traktowania pracow-
nika zniechęcał do rozważania pracy 
jako kierowcy zawodowego. Nieste-
ty, dłużej pamiętamy negatywny niż 
pozytywy. W związku z powyższym, 
osobom rozpatrującym ten zawód, 
dłużej zapadnie w pamięci, jakaś 
przykra historia dotycząca traktowa-
nia kolegi pracującego w transporcie, 
aniżeli kilkanaście przykładów do-
brego opłacania tej pracy.  Na szczę-
ście nie jest już opłacalne złe trakto-
wanie pracownika, a z racji niedobo-
ru kierowców, pracodawcy chcąc nie 
chcąc, muszą zacząć ich szanować 
i opłacać należycie.

Dobra, nowoczesna szkoła jazdy to?
- To szkoła, która idzie z duchem 
czasu, nadąża za nowinkami tech-
nologicznymi. To szkoła, która do-
stosowuje się do panujących realiów, 
ale nie zapomina o standardzie. Jako 
ośrodek posiadający Poświadczenie 
Potwierdzające Spełnienie Dodatko-
wych Wymagań (statut Super OSK) 
mamy możliwość prowadzenia wy-
kładów metodą e-learning, jednakże 
dzięki przystępnej i dostosowanej 
do potrzeb kursantów formie pro-
wadzenia wykładów stacjonarnych, 
ta forma pozostała najczęściej wy-
bieraną przez naszych kursantów. 
Dopasowujemy się do oczekiwań 
osób szkolonych, dzięki permanent-
nym szkoleniom kadry trenerów i in-
struktorów, wybieramy coraz nowsze 
techniki przekazywania wiedzy. 
Istotne jest również dbanie o jakość 
pojazdów. Od wielu lat, możemy 
poszczycić się najnowocześniejszą 
flotą pojazdów szkoleniowych. Po-
jazdy, którymi szkolimy przyszłych 
kierowców zawodowych wyposażo-
ne są w najnowocześniejsze systemy 
umożliwiające wykształcenie osoby 
szkolonej do pracy w zawodzie kie-
rowcy zawodowego.

Co Was wyróżnia na rynku szkolenia 
kierowców?

- Jesteśmy szkołą – centrum szkole-
niowym  z długoletnim doświadcze-
niem. Na rynku istniejemy od 1996r. 
W chwili obecnej pracują w firmie 
trzy pokolenia szkoleniowców. Ośro-
dek Szkolenia Kierowców POLDEK 

to firma rodzinna. 
Posiadamy: akredytacje Kuratorium 
Oświaty, uprawnienia wspomnianego 
wcześniej Super OSK, czyli spełnia-
my dodatkowe wymagania, w tym 
między innymi w jakości sprzętu 
szkoleniowego, co owocuje posiada-
niem możliwości prowadzenia kur-
sów i warsztatów dla instruktorów 
nauki jazdy, czy prowadzeniem zajęć 
metodą e-learning. Każdy z naszych 
pojazdów jest nowy o modelu iden-
tycznym z Ośrodkiem Egzaminowa-
nia. Do tego, tak jak wspominałam 
wcześniej, pojazdy do szkolenia 
kierowców w zakresie prawa jazdy 
kat. C, C+E (ciężarówka, ciężarówka 
z przyczepą) oraz kat. D (autobus) 
posiadają systemy aBS, ESP wyłą-
czane z kabiny kierowcy- umożliwia-
jące prowadzenie zająć z kwalifikacji 
zawodowej kierowców.  Specjalizu-
jemy się w różnych kursach dla kie-
rowców zawodowych. Dzięki czemu, 
już od wielu lat mamy w na tym polu 
ugruntowaną, wysoką pozycję.
Nasz zespół stanowi kadra wykwa-
lifikowanych pracowników - zaczy-
nając od  pracowników biura, przez  
instruktorów i trenerów włącznie. Do 
naszej ekipy wybieramy wyłącznie 
osoby z pasją posiadającą wysoką 
wiedzę, którą przekażą naszym kur-
santom. Wszyscy razem tworzymy 
jedna,, wielką drużynę”, której głów-
nym celem jest wyszkolenie w przy-
jemnej i profesjonalnej atmosferze 
naszych kursantów – klientów.
Ta atmosfera chyba się sprawdza, 
ponieważ przez tak długi czas pro-
wadzenia firmy, w naszym ośrodku 
szkoliły się całe rodziny. Jeśli ktoś 
jest zadowolony z naszych usług, za-
wsze do nas wraca, bądź przyprowa-
dza kolejną osobę. 

Pracuje Pani od lat z córką Karoliną, 
jakie cechy posiadają Kobiety Biznesu, 
aby tak dobrze radzić sobie w męskim 
świecie motoryzacyjnym?

- Po pierwsze trzeba to lubić. Zarów-
no ja, jak i moja córka Karolina, od 
zawsze wolałyśmy przebywać w mę-
skim towarzystwie. Potrafimy my-
śleć zero-jedynkowo, zatem szybkie, 
konkretne podejmowanie decyzji, nie 
jest dla nas problemem - a taki spo-

sób pracy bardzo lubią mężczyźni. 
Najważniejsze to traktować partnera 
biznesowego jak równego sobie, nie-
zależnie od jego wieku czy płci. 
Myślę, że przez tak długą pracę w tym 
środowisku, osiągnęłyśmy już wysoki 
poziom wiedzy, ugruntowaną pozy-
cję, sprawiającą, że mężczyźni, nasi 
koledzy z branży liczą się z naszym 
zdaniem. Bycie pracowitym i profe-
sjonalnym to klucz do sukcesu.
Po za tym, najważniejsza jest bezpo-
średniość i jasność przekazywanych 
informacji, to zdecydowanie ułatwia 
komunikację i pozwala przetrwać 
w tym męskim świecie. 

Plany na najbliższą przyszłość oSK 
PolDeK?

- Dalszy rozwój oczywiście! Śledzimy 
na bieżąco obowiązujące przepisy, 
pojawiające się trendy oraz zapotrze-
bowanie kursantów. W zależności od 
wspomnianych obieram odpowiedni 
kierunek, w którym POLDEK powinien 
podążać, tak by zadowolić naszych 
obecnych i przyszłych klientów, ale 
również tak by zwiększyć jakość szko-
lenia, ale również wykształcić kierow-
ców poruszających się bezpiecznie 
w ruchu drogowym. Jesteśmy w trak-
cie przygotowania i wdrożenia kilku 
nowych przedsięwzięć, ale o tym nie 
chce jeszcze mówić. 
Jako prawdziwa kobieta muszę mieć 
swoje tajemnice (śmiech).
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malbOrski 
mistrz bizNesU 

2017  
DNiA 8 CZERWCA 2018 R. W PRZyZiEMiU OśRODKA KONfERENCyJNEGO 
KARWAN W MALbORKU PODCZAS GALi  MALbORSKi MiStRZ biZNESU 
2017 ZAKOńCZył Się NAJWAżNiEJSZy KONKURS GOSPODARCZy W ROKU 

O NAGRODę bURMiStRZA MiAStA MALbORKA.

Gala

TEKST: UM Malbork | ZDJĘCIA: UM Malbork



Laureatem Konkursu Malborski Mistrz  
Biznesu w kategorii Debiut Roku  2017  
została firma:

stUdiO edUkacji  mUzyczNej  • 
NUtka marta szewczyk 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz  
Biznesu w kategorii Mecenat Roku 2017  
została firma: 

pemalUX sp. z O. O. •  

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz  
Biznesu w kategorii Inwestor Roku 2017  
została firma:  

maGNOlia pOkOje GOściNNe s.c. • 
krzysztOf ŁOpata i katarzyNa   
wiśNiewska 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz  
Biznesu w kategorii Sukcesja Roku 2017 
został: 

piOtr Łaski aUtO elektrO. • 

Przekazano także podziękowania przekazujące-
mu firmę rodzinną Panu Andrzejowi Łaskiemu 
Elektromechanika i Mechanika Pojazdowa. 
Pan Andrzej Łaski otrzymał także statuetkę Mal-
borskiego Mistrza Biznesu, a od Burmistrza Mia-
sta Malborka grafikę zamku malborskiego jako 
wyraz podziękowania za 40 letnią działalność.  
     
Laureatem Konkursu Malborski Mistrz 
Biznesu w kategorii Fachowiec Roku  2017 
została: 

izabela sakUtOwa, sO cHic • 
spóŁka z O.O. - ekspert 
brafittiNGU

 
Ten laureat zdobył najwięcej głosów oddanych  
w  głosowaniu SMS. 

Laureatem Konkursu Malborski Mistrz Biz-
nesu w kategorii Firma Roku 2017 została 
firma:  

leier pOlska s.a. zakŁad  • 
prOdUkcyjNy malbOrk. 

Pan Wilhelm Hipsag prokurent w firmie Leier Pol-
ska S.A. otrzymał także grafikę zamku malbor-
skiego jako wyraz podziękowania za 30 letnią 
działalność firmy Leier Polska S.A. w Malborku.  
 
Władze Miasta Malborka oraz Rada Gospodar-
cza przy Burmistrzu Miasta Malborka pogratu-
lowały i wręczyły podziękowanie  Pani Beacie 
Rychcik Studio Socjoedukacji w Malborku za 
propagowanie idei Społecznej Odpowiedzialno-
ści Biznesu (CSR) wśród malborskich przedsię-
biorców.  
Podziękowanie przygotowano także dla Mu-
zeum Zamkowemu w Malborku za wieloletnią 
współpracę i pomoc okazaną w organizacji kon-
kursu Malborski Mistrz Biznesu.  
 

Konkurs  organizowany był wspólnie z Radą Gospodarczą 
w Malborku. Tytuł MMB jest prestiżowym wyróżnieniem 
przyznawanym przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednost-
kom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
osobom fizycznym, które całokształtem swojej działalności 
zawodowej i społecznej lub realizacją swoich zadań na rzecz 
miasta i gminy Malbork, wybitnie przyczyniły się do promocji 
i rozwoju miasta i gminy lub swoim działaniem niosły pomoc 
i wsparcie społeczności lokalnej. Celem konkursu była popu-
laryzacja idei zrównoważonego rozwoju i społecznie odpo-
wiedzialnego biznesu oraz nagradzanie  i promowanie firm / 
osób stosujących dobre praktyki biznesowe. 
Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie miasta 
i gminy Malbork mogło zgłosić własną firmę, a także no-
minować do tej zaszczytnej nagrody inne firmy oraz osoby 
fizyczne.



Tegoroczną galę swoją obecnością zaszczycili  
przedstawiciele władz wojewódzkich oraz po-
wiatowych, a także liczni sponsorzy.   

Przybyli także nowi inwestorzy - giełdowa 
Spółka Dino Polska S.A., której przedstawiciele 
podpisali tego samego dnia list intencyjny 
z władzami miasta.  
 
Spółka Dino Polska S.A.  zainwestuje w strefie 
ekonomicznej w Malborku,  budując centrum 
logistyczne obsługujące Północną Polskę.
Dino Polska S.A.  prowadzi sieć supermarketów, 
a centrum logistyczne w Malborku byłoby 
piątym na terenie Polski. Inwestycja przyczyni 
się do powstania pond 300 miejsc pracy.   
 
PRowaDzenIe gaLI PowIeRzyLIśMy   
Panu PIotRowI PIeSIKowI z RaDIa MaLBoRK. 
 
PatRonat MeDIaLny KonKuRSu   
MMB 2017 oBjęło:

radiO malbOrk  • 

ekspress bizNesU •  
 
PaRtneRzy KonKuRSu MMB 2017:

mUzeUm zamkOwe   • 
 w malbOrkU 

pracOdawcy pOmOrza• 

reGiONalNa izba    • 
Gospodarcza pomorza

Nagrodą konkursu było przyznanie tytułu Malborski Mistrz Biznesu 
2017 oraz wręczenie statuetki  w sześciu  kategoriach: Mecenat Roku 
2017, Inwestor Roku 2017, Debiut Roku 2017, Firma Roku 2017, Facho-
wiec Roku 2017 i po raz pierwszy Sukcesja Roku 2017. 
W konkursie po raz pierwszy uczestniczyły firmy z Gminy Malbork. 
Została wprowadzona dodatkowa kategoria konkursu Sukcesja Roku. 
W tej kategorii mogły uczestniczyć wszystkie przedsiębiorstwa ro-
dzinne, które dokonały w danym roku udanej sukcesji, tj. przekaza-
nia zarządzania przedsiębiorstwem następnemu pokoleniu, przy za-
chowaniu własności w rękach rodziny. W kategorii Fachowiec Roku 
laureata wybierały osoby zainteresowane konkursem, wysyłając  
sms na jedną z 15 kandydatur. Dodatkowym kryterium oceny wnio-
sków w konkursie była (CSR) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu.  
W 2018 roku skład Kapituły Konkursu zgodnie z regulaminem konkursu 
został powiększony o laureatów konkursu MMB 2016 i liczył 23 osoby.
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O zaszczytne miano zabiegało w sumie sześć firm. „Inwe-
storem Roku” okazała się spółka Magnolia Pokoje Gościnne, 
która postawiła przede wszystkim na doskonałą lokalizację. 
Gościom oferuje apartamenty w odległości 700 m od naj-
większego na świecie zamku krzyżackiego.  Obiekt składa się 
z dziesięciu w pełni wyposażonych domków, które dostępne 
są przez cały rok. Wszystkie apartamenty dysponują częścią 
wypoczynkową na tarasie, a część z nich posiada również 
balkon. Co ciekawe, na życzenie klientów przed domkiem 
montowane jest jacuzzi. Nadto obiekt dysponuje bezpłatnym 
parkingiem dla gości, a miłośnikom wycieczek rowerowych 
proponuje bezpłatną wypożyczalnię rowerów. W bezpośred-
nim sąsiedztwie Magnolii znajduje się restauracja „Bistro na 
Fali”, która po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler przy-
ciąga rzesze smakoszy z całego świata. 

magnolia inwestorem Roku
Firma Magnolia Pokoje Gościnne zdobyła tytuł Malborskiego Mistrza 
Biznesu. Spółka okazała się najlepsza w kategorii „Inwestor Roku”. 
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Prestiżową statuetkę w imieniu zarządu spółki odebrał Wilhelm 
Hipsag, który wcześniej uhonorowany został tytułem Honorowe-
go Obywatela Miasta Malborka. Dziękując, zapowiedział, że firma 
przygotowuje na przyszły rok inwestycje związane z rozbudową 
zakładu o nową halę produkcyjną i linie technologiczne.
 Warto zaznaczyć, że spółka jest nie tylko „Firmą Roku 2017”, 
ale również „Złotą Budowlaną Marką Roku 2018”. Ranking 
powstaje w oparciu o ogólnopolskie badanie ankietowe wśród 
wykonawców i jest jedynym w Polsce projektem badawczym 
o tak szerokim zasięgu i niezależnym charakterze opartym 
o autentyczne wskazania rynku.

INWeSTyCJe W KRaJU

Pierwsza inwestycja w Polsce firmy Leier miała miejsce w 1988 
roku, gdy holding zajął się budową zakładu prefabrykacji betono-
wej w Malborku. W kolejnych latach ten zakład uruchomił szereg 
nowoczesnych ciągów produkcyjnych, aktualnie wytwarza sze-
roką gamę materiałów dla budownictwa i drogownictwa. W 2000 
roku Leier nabył większościowy pakiet akcji w Tarnowskich 
Zakładach Ceramiki Budowlanej Sa w Woli Rzędzińskiej. Holding 
intensywnie inwestuje w cegielnię, modernizuje ciągi technolo-
giczne i kupuje nowoczesne urządzenia. 
Następna inwestycja ma miejsce 10 lat później, gdy Leier nabywa 
akcje Zakładów Ceramiki Budowlanej Markowicze Sa w Cegielni 

leier Firmą roku
Spółka Leier zdobyła tytuł Malborskiego 
Mistrza Biznesu. Firma odznaczona została 
w najważniejszej z kategorii - „Firmy Roku 2017”. 

Markowicze k/Biłgoraja. 
W 2015 roku ma miejsce 
ważna zmiana organizacyj-
na, od stycznia tego roku 
polskie spółki Leiera zosta-
ją połączone i działają pod 
wspólną firmą Leier Polska 
S.a. z siedzibą w Woli Rzę-
dzińskiej k/Tarnowa. Naj-
nowsza krajowa inwestycja 
ma miejsce 13 października 
2016 roku, gdy holding 
nabywa cegielnię w Siera-
kowicach k/Gliwic.

SZeRoKa oFeRTa

Leier oferuje szeroką gamę produktów zarówno dla budow-
nictwa jedno- i wielorodzinnego oraz przemysłowego. Wielkim 
zainteresowaniem nabywców cieszą się w szczególności prefa-
brykowane ściany zespolone i stropy Leier Panel, systemy ścien-
ne z ceramiki tradycyjnej oraz poryzowanej (Thermopor®P+W), 
jak i keramzytobetonu. Dużą grupę klientów znajdują również 
systemy kominowe i wentylacyjne Leier, stropy gęstożebrowe 
oraz nadproża z uwagi na swoją wysoką jakość i wytrzymałość. 
W ofercie firmy są również pustaki i elementy akustyczne. 
Priorytetem firmy jest jakość produkowanych wyrobów, która 
jest nieustannie kontrolowana w zakładowych laboratoriach. 
Wszystkie sfery produkcji objęte są systemem Zakładowej 
Kontroli Produkcji, dzięki czemu nasze wyroby znakowane są 
symbolem CE.
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Był rok 2004, kiedy w jej głowie narodził się pomysł wprowadze-
nia na polski rynek znanej brytyjskiej marki Panache, specjalizu-
jącej się w produkcji bielizny D+. Tym samym zapoczątkowała 
w naszym kraju szerzenie nowej dziedziny wiedzy - brafittingu. 
  

BRaFITTINGoWa KoNSUlTaNTKa GWIaZD

Szybko okazało się, że pomocy i konsultacji przy doborze biu-
stonosza potrzebowały też między innymi kobiety stale prze-
bywające w światłach jupiterów i kamer. Izabela Sakutova od lat 
dba więc o bieliźnianą garderobę m.in. Darii Widawskiej, Beaty 
Sadowskiej, Marzeny Rogalskiej, Ilony Felicjańskiej, Elżbiety Ro-
manowskiej, Karoliny Szostak, czy też Marioli Bojarskiej-Ferenc. 

WSPółWłaśCICIelKa I MaRKeTINGoWIeC

Firma So Chic, którą Izabela prowadzi wspólnie ze swoim 
mężem jest dziś wyłącznym dystrybutorem marek Panache 
Lingerie, Bluebella Lingerie, Soak Wash i Bijoux Indiscrets 
w Polsce. Odpowiada ona nie tylko za działania sprzedażowe, 
ale i kreowanie spójnej strategii marketingowej. Dodatkowo 
jest współwłaścicielką sieci profesjonalnych salonów brafittin-
gowych Bra Studio w Bułgarii, gdzie za wprowadzenie na rynek 
koncepcji brafittingu została nagrodzona tytułem Business 
Woman 2015 w kategorii „Wyjątkowy Debiut Biznesowy”.  

aUToRKa I eKSPeRTKa

Nasza bohaterka jest autorką pierwszej w Polsce książki brafit-
tingowej „Brafitting. Lifting piersi bez skalpela” – kompendium 
wiedzy na temat piersi, w którym każda kobieta znajdzie cenne 
wskazówki bieliźniane, pomocne na każdym etapie życia. Mia-
ła swój niemały udział w powstaniu działów brafittingowych 
w poradnikach: Marioli Bojarskiej-Ferenc „Moda bez metryki”, 
cenionej stylistki anny Męczyńskiej „Figura jak z ekranu”, Ka-
roliny Szostak „Moja Spektakularna Metamorfoza” oraz anny 
Dziedzic „Fit ciąża z anią Dziedzic”. To również znana wszyst-

kim ekspertka brafittingu w programie telewizji Polsat „Super-
modelka Plus Size” i wielokrotny, występujący w roli eksperta 
doboru bielizny, gość programów telewizyjnych, takich jak 
Dzień Dobry TVN czy Pytanie na Śniadanie oraz radiowych 
w kraju i za granicą. 

INICJaToRKa KaMPaNII I eDUKaToRKa

Od siedmiu lat w ramach kampanii „Dotykam = Wygrywam” 
Izabela motywuje sklepy bieliźniane w całej Polsce do zbiórki 
od klientek starych biustonoszy. Uzyskane z recyklingu środki 
wspierają stowarzyszenie Polskie amazonki Ruch Społeczny 
w walce z rakiem piersi. Iza edukuje również nastolatki. Od-
wiedza liczne szkoły i przeprowadza charytatywnie pogadanki 
i prezentacje z zakresu profilaktyki zdrowia piersi. 

BloGeRKa

W wolnym czasie na swoim blogu www.izabelasakutova.com 
uświadamia Polki, jak nosić dobrze dopasowaną bieliznę i jak 
bawić się modą bieliźnianą, by sprytnie wykorzystać ją jako intere-
sujący element stylizacji. 

WłaśCICIelKa SaloNU BRaFITTINGoWeGo 

Wróćmy jednak do wyjątkowego miejsca w Malborku, profe-
sjonalnego salonu brafittingowego „Stanikowy Zawrót Głowy”, 
mieszczącego się przy ulicy Mickiewicza 31a/2. W pewnym 
momencie tak dynamicznej działalności nadszedł czas, aby 
i w jej rodzinnym mieście, Malborku otworzyć przytulne, kobie-
ce miejsce, z dobrą kawą i muzyką — i oczywiście z szerokim 
wyborem rozmiarowym biustonoszy dobieranych według 
najlepszych praktyk brafittingowych, gdzie kobiety szybko 
znalazły odskocznię od codzienności i szeroki wybór najlep-
szych konstrukcji bielizny. Malborczanki z całą pewnością na 
to zasługują! I to właśnie ich głosami Izabela Sakutova zdobyła 
tytuł „Fachowca roku” Malborskiego Mistrza Biznesu.

Ekspert brafittingu 
Fachowcem Roku
Izabela Sakutova przygodę z brafittingiem zaczęła od samej siebie. Duży biust przy filigranowej 
figurze w czasach szkolnych był przyczyną jej niemałych kompleksów. Dopiero podczas pobytu 
w Anglii odkryła, że każda kobieta może bez problemu dobrać bieliznę do swojej figury. 
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KOSZYKOWA 
z MAlBoRkA

CSR w Piekarni

tAJEMNiCZy DLA MNiEJSZyCH PRZEDSiębiORCóW SKRót CSR. DOMENA ZRóWNOWAżONEGO 
ROZWOJU i ODPOWiEDZiALNEGO biZNESU PRZyPiSANA JESt MENtALNOśCi WiELKiCH 

KORPORACJi. CZy NA PEWNO? 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Definicja: CSR (od 
ang. corporate social 
responsibility) – 
koncepcja, według 
której przedsiębiorstwa 
na etapie budowania 
strategii uwzględniają 
interesy społeczne 
i ochronę środowiska, 
a także relacje 
z różnymi grupami 
interesariuszy.
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Pan andrzej Wolanin, niewielki przedsiębiorca z Mal-
borka, potwierdził, że odpowiedzialny biznes po-
winien dotyczyć każdego. Wysoka świadomość, że 
trzeba pozostawić przyszłym pokoleniom w miarę 
bezpieczną planetę - to powód, dla którego działamy 
odpowiedzialnie. Nie zyski, nie poprawa wizerunku - 
dla Pana andrzeja to tylko skutki uboczne stosowa-
nia CSR. 
Piekarnia Koszykowa z Malborka, której Pan andrzej 
jest właścicielem, to firma rodzinna z tradycjami. Na 
rynku lokalnym i krajowym istnieje od roku 1995. Od 
tamtej pory wypieka i oferuje codziennie dla swoich 
klientów szeroki asortyment pieczywa, bułek, droż-
dżówek, rogali, pączków i świeżych wyrobów piekar-
niczych, ciast i ciastek oraz wiele innych. Jest znany 
ze swojej odpowiedzialności wobec konsumentów. 

oDPoWIeDZIalNość 
WoBeC KlIeNTóW

Pan andrzej Wolanin zetknął się po raz pierwszy 
z terminem CSR, przygotowując się do audycji w lo-
kalnym radio. Prowadząca zaprosiła go do programu, 
gdyż usłyszała od organizacji pozarządowych, jak 
chętnie i bezinteresownie wspiera lokalne inicjatywy. 
Po audycji, w której opowiadał o społecznej odpowie-
dzialności, przez trzy miesiące planował i realizował 
strategię w swojej firmie. 
Jakie działania podejmował? Jako pierwszy niewielki 
przedsiębiorca w województwie pomorskim zorgani-
zował edukacyjną kampanię społeczną pod nazwą 
„Chleb jest zdrowy”. Jej wynikiem jest nie tylko po-
pularyzacja zdrowego żywienia, ale także powstanie 
pięknych legend o chlebie, które już niedługo docze-
kają się publikacji.
Przed świadomym wdrożeniem strategii starał się 
działać równie racjonalnie. - Szczególną odpowie-
dzialność zawsze czułem wobec konsumentów – za-
pewnia andrzej Wolanin. - Nie szliśmy nigdy na łatwi-
znę, wykorzystujemy tradycyjne metody wyrabiania 
i wypiekania chleba.

KoNSUMeNT Ma TRUDNy WyBóR

- Pracownicy, którzy pracują ze mną od dwudziestu 
lat wiedzą, że nie ma tu żadnej ściemy – kontynuuje 
przedsiębiorca. - Naturalne produkty, żadnej chemii. 
Myślę, że to jest jeden ze sposobów, który gwarantu-
je zatrzymanie przy sobie pracowników. 
a jak przyciągnąć klientów? - Współczesny konsu-
ment ma trudny wybór, jest zabiegany i nie ma czasu 
na przemyślenia zakupowe -wyjaśnia Wolanin. - Czę-
sto idzie na skróty - pachnący, lśniący i ciepły chleb 
w hipermarkecie daje nam poczucie, że jest zdrowy. 
To złudne wrażenie. Tłumaczę konsumentom, że 
najzdrowszy jest chleb czerstwy, popękany - to ze-
wnętrzne oznaki, że nie jest skażony chemicznymi 
ulepszaczami.

IDea, KTóRa PRZyśWIeCa 
NaJlePSZyM

Firma działająca odpowiedzialnie to firma, która dba 
o środowisko nie tylko dlatego, że takie są wymogi 
prawne. - Ekologii uczyła mnie mama - mówi właści-
ciel firmy Koszykowa. - Nie wiem, jak to zrobiła, ale 
w domu nic się nie marnowało. Choć nie mówiło się 
wtedy o segregacji śmieci, mama je segregowała. 
Jest to dla mnie naturalne, choć zrównoważony roz-
wój to nie lada wyzwanie w dobie rozwoju współcze-
snej technologii.
Pani Beata Rychcik, socjolożka, autorka i prowadząca 
w lokalnym radio audycję o społecznej odpowiedzial-
ności biznesu cieszy się ze spotkania Pana andrzeja. 
Podkreśla w rozmowie, że Społeczna Odpowiedzial-
ność Biznesu to nie tylko trend, to idea, która przy-
świeca najlepszym. - Pan andrzej Wolanin, właściciel 
Piekarni Koszykowa z Malborka znajduje się w gronie 
firm, które w swojej strategii biznesowej uwzględnia-
ją nie tylko korzyści finansowe, ale także wyższe war-
tości – przekonuje Rychcik. - Trwająca trzy miesiące 
współpraca zaowocowała. Pan andrzej dalej prowa-
dzi swoje kampanie edukacyjne.
Pani Beata bacznie obserwuje jak zmienia się na-
stawienie środowiska biznesowego wobec koncep-
cji zrównoważonego rozwoju i CSR. Ministerstwo 
Rozwoju wspiera i monitoruje te działania poprzez 
utworzenie Zespołu ds. edukacji i popularyzacji CSR 
w MŚP, a Pani Beata jest koordynatorką jednej z pod-
grup, która zajmuje się przygotowaniem briefu ogól-
nopolskiej kampanii społecznej, która ma zwiększyć 
świadomość mniejszych firm na temat odpowiedzial-
nego biznesu.
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Do konkursu o Nagrodę Pomorską 
„Gryf Gospodarczy” firmy mogą 
zgłaszać się do 15 lipca 2018r. To 
szansa na zdobycie jednego z naj-
bardziej prestiżowych wyróżnień 
dla pomorskich firm. Zwycięzców 
poznamy 19 września.

UDZIał W KoNKURSIe 
JeST BeZPłaTNy.  

Gryf Gospodarczy to jedna z najbar-
dziej cenionych regionalnych nagród 
przyznawana wspólnie przez orga-
nizacje samorządu gospodarczego 
i marszałka województwa pomorskie-
go. Konkurs mocno wrósł w gospodar-
czy pejzaż naszego regionu. Laureaci 
i finaliści to pomorskie przedsiębior-
stwa, które poza dynamicznym roz-
wojem w sposób szczególny budują 
pozytywny wizerunek pomorskiej 
przedsiębiorczości, będąc swego ro-
dzaju ambasadorami gospodarczej 
marki Pomorza. 

- Pomorskie jest bardzo dobrym miej-
scem do prowadzenia przedsiębiorstw, 
infrastruktura bardzo dobrze się roz-
wija, mamy dostęp do autostrady a1, 
portu Gdynia oraz lotniska – mówi Ma-
riusz Nierzwicki Prezes zakładu pro-
dukcji Mebli „Feniks”, laureat Nagrody 
Pomorskiej Gryf Gospodarczy 2017. - 
Bardzo cieszymy się z otrzymanej na-
grody – dodaje Mariusz Nierzwicki.

NoWe KaTeGoRIe 
KoNKURSoWe

Tegoroczna 19. edycja Gryfa Gospo-
darczego wprowadza sporo nowości. 

- W tym roku konkursu rozstrzygany 
będzie w dziewięciu nowych katego-
riach tematycznych, które odzwier-
ciedlają najważniejsze dla gospodarki 
regionu obszary rozwojowe - mówi 
Mieczysław Struk, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. - Na Pomorzu 
nieustannie powstają nowe przedsię-
biorstwa, które wprowadzają na rynek 
innowacyjne usługi i produkty, coraz 
więcej firm ma odwagę i kompetencje, 
by eksportować, jak również odwagę, 
by podejmować decyzje inwestycyjne, 
które wpływają na rozwój gospodarczy 
otoczenia. Dużo się zmienia i chcemy 
to pokazać. Jako samorząd staramy 
się również wspierać kluczowe dla 
naszego regionu branże i szkolnictwo 
zawodowe, dlatego wprowadziliśmy 
na przykład kategorię Lider Kształce-
nia Zawodowego - dodaje Mieczysław 
Struk.

- Pomorskie ze względu na warunki 
geograficzne to region dynamiczny 
oraz systematyczne rozwijający się 
w obszarze tworzenia miejsc pracy 
oraz pozyskiwania inwestorów, dobrze 
napędza koniunkturę – mówi Joanna 
Czerska Prezes LeanQ Team, finalista 
Nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 
2017.

Po raz pierwszy konkurs umożliwia 
wyróżnienie także tych podmiotów, 
które wpływają na rozwój przedsię-
biorczości w regionie poprzez sprzyja-
nie rozwojowi kompetencji młodzieży 
w zakresie przedsiębiorczości. 

Kapituła konkursu przyzna też statu-
etkę Gryfa Gospodarczego w katego-
rii Gmina przyjazna przedsiębiorcom – 

projekcie prowadzonym z sukcesem 
od kilku lat przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą Pomorza, od tego roku 
połączonym z konkursem Gryf Gospo-
darczy. Media i instytucje patronujące 
konkursowi dodatkowo przyznają jed-
nemu z finalistów Gryfa Medialnego.

UPRoSZCZoNe 
ZaSaDy KoNKURSU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
przedsiębiorstw, warunki uczestnic-
twa w konkursie zostały uproszczone, 
a pozyskiwane dane dostosowane do 
nowych kategorii. Co ważne, w kon-
kursie mogą brać udział także finaliści 
i laureaci poprzednich edycji. 

ZoSTaŃ GRyFeM 
– ZGłoś SIĘ Do KoNKURSU

Więcej informacji o konkursie oraz 
formularz zgłoszenia dostępne są na 
stronie internetowej Nagrody Pomor-
skiej „Gryf Gospodarczy” www.gryfgo-
spodarczy.pl

Firmy mogą startować w następują-
cych kategoriach:

Lider innowacji •	
Lider eksportu •	
Lider inwestycji •	
Lider odpowiedzialność •	
społecznej 
Pomorski start-up •	
Lider kształcenia zawodowego •	
Lider przedsiębiorczości •	
młodzieżowej 
Gmina przyjazna •	
przedsiębiorcom
Gryf Medialny•	

SZUKaMy NaJlePSZyCh lIDeRóW Na PoMoRZU. 
TRWa KoNKURS o NaGRoDĘ GRyFa GoSPoDaRCZeGo.  

JUż DZIś ZGłoś SWoJą FIRMĘ
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Nowa uchwała była kompleksowo 
przygotowywana przez dwa lata 
i szeroko konsultowana zarówno 
z mieszkańcami, jak i z branżą 
reklamową oraz sopockimi przed-
siębiorcami. Miasto ze względu na 
swoją kurortową specyfikę zostało 
podzielone na kilka obszarów, 
a możliwości umieszczania reklam 
w przestrzeni publicznej zostały 
uregulowane i ograniczone.
Uprzywilejowane zostały reklamy 
informujące o wydarzeniach kultu-
ralnych i sportowych, które mogą 
pojawiać się okazjonalnie na krót-
ko przed wydarzeniami. Oprócz 

tego został wydzielony również 
obszar indywidualnej promocji 
w okolicy obiektów kulturalnych 
i sportowych, na których mogą 
pojawiać się reklamy i ogłoszenia 
związane z kalendarzem imprez 
danego obiektu.
Uchwała znacząco ogranicza 
użycie reklam w formie bilbordów, 
reklam wielkopowierzchniowych 
na budynkach oraz banerów. 
W dalszym ciągu praktycznie na 
całym obszarze miasta dopusz-
czone będą reklamy na wiatach 
przystankowych oraz słupach 
ogłoszeniowych.

Będzie 
estetyczniej 
i piękniej
Sopot jako jedna z pierwszych gmin w Polsce 
posiada swoją uchwałę krajobrazową. 

„Stop golasom na ulicy” 
i „Nieubranych klientów 
nie obsługujemy” - plakaty 
z takimi hasłami przedsta-
wiające mężczyznę w ką-
pielówkach pojawiły się 
na ulicach kurortu i w re-
stauracjach.  Już po raz 
trzeci Sopot w ten sposób 
walczy z roznegliżowanymi 
turystami wychodzącymi 
z plaży.  Plakaty i ulotki 

widnieją w witrynach sopockich restauracji, hoteli, barów i na słupach rekla-
mowych. Miasto przypomina, że jest eleganckim kurortem, w którym plaża 
rządzi się innymi prawami niż struktura miejska. Jak zapewniają urzędnicy, 
tu nie chodzi o karanie, ale o przypomnienie, że w mieście nie wypada być 
niekompletnie ubranym. autorem projektu ulotek jest sopocki artysta Jacek 
Staniszewski. – Pomysł był prosty. Chodziło o zwrócenie uwagi na to, że 
osoby pojawiające się na ulicach Sopotu w samych kąpielówkach lub bikini 
łamią pewne normy społeczne – mówi Staniszewski.
Do udziału w programie włączyła się większość restauratorów, a plakaty na 
mieście odnoszą swój skutek edukacyjny.

Plażowiczu, ubierz się!

Od 1 czerwca uczniowie z Gdyni i Sopotu 
mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. 
W Gdańsku bezpłatna komunikacja dla dzieci 
i młodzieży ma funkcjonować od lipca. Podstawą 
do weryfikacji prawa do bezpłatnego przejazdu 
jest legitymacja szkolna z adresem zamieszka-
nia, a w przypadku dzieci młodszych dokument 
potwierdzający wiek dziecka. Ulga obowiązuje 
na liniach autobusowych i trolejbusowych, nie 
obowiązuje w pociągach SKM. Jednocześnie 
procedowanie są zmiany w porozumieniach mię-
dzygminnych tak, aby dzieci i młodzież mogły 
korzystać z bezpłatnych przejazdów także na 
liniach wyjazdowych na terenie sąsiednich miast.

darmowa 
komunikacja	
dla	uczniów
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Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało interaktywną mapę, 
na której można obserwować zmiany zachodzące na obsza-
rach rewitalizacji. 
- Mapa powstała w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców 
– wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju 
Gdańska. - Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Gdańska byli 
dobrze poinformowani i chętniej angażowali się w proces 
planowania przestrzennego. Mapa jest jednym z narzędzi, 
które mają pomóc w popularyzacji tego procesu i zachęcić 
mieszkańców do współuczestniczenia w nim.
Na mapie zostały zaznaczone działania realizowane na 
obszarach rewitalizacji. W kolejnych miesiącach znajdą się 
na niej także planowane i realizowane inwestycje związane 
z trzema opracowaniami urbanistycznymi, tj. Koncepcją 
zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowego, Gdańskimi Przestrzenia-
mi Lokalnymi oraz Gdańską Polityką Wodną. Dzięki mapie 
w szybki i czytelny sposób można zorientować się, jak po-
stępuje proces realizacji inwestycji na podstawie wytycznych 
i koncepcji zawartych w poszczególnych opracowaniach 
urbanistycznych, powstających w Biurze Rozwoju Gdańska. 
Mapa dostępna pod adresem: http:// mapa.brg.gda.pl.

Sprawdź,	jak	
zmienia	się	Gdańsk!

W samym Gdańsku blisko 32 tys. dzieci ze 144 placówek przy-
najmniej raz dojechało do szkoły lub przedszkola na rowerze, 
hulajnodze czy rolkach. W sumie, dzieci i pracownicy odbyli 
ponad 846 tys. aktywnych dojazdów, a rowerowa frekwencja 
(odsetek aktywnych dojazdów) wyniosła w Gdańsku 63 proc.
Najbardziej rowerową szkołą w Gdańsku w kategorii szkół 
małych została Szkoła Podstawowa nr 62 w dzielnicy Krako-
wiec Górki Zachodnie z frekwencją na poziomie 82,3 proc. 
W kategorii szkół średnich wygrała Szkoła Podstawowa 

nr 77 w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia 
z frekwencją na poziomie 76,4 proc. Zwycięską placówką 
w kategorii szkół dużych została Szkoła Podstawowa nr 92 
w dzielnicy Zaspa Młyniec, gdzie rowerowa frekwencja w maju 
wyniosła 92,9 proc.
Z kolei najbardziej rowerowo zakręcone przedszkolaki uczęsz-
czają do Publicznego Przedszkola „Trzynastka”, również 
w dzielnicy Zaspa Młyniec, które frekwencją na poziomie 90,7 
proc. imponować mogą także starszym kolegom w szkołach.

Udany 
Rowerowy 
Maj
30 miast, ponad 128 tys. aktywnych 
uczestników, blisko 3,1 mln dojazdów oraz 
539 szkół i przedszkoli. Tak w liczbach 
przedstawia się Rowerowy Maj 2018.

Samochód osobowy, 15 rowerów 
oraz 50 Kart Mieszkańca z doła-
dowanym 5- miesięcznym bile-
tem na komunikację miejską – to 
tegoroczne nagrody w loterii 
„PIT w Gdańsku. Się opłaca!”. 
Na początku czerwca oficjalnie 
przekazano nagrodę głów-
ną – hybrydową Toyotę yaris. 
W tegorocznej loterii udział 
wzięło 18 751 osób, czyli pra-
wie 4 tysiące więcej niż w roku 
ubiegłym. W wyniku losowania, 
które odbyło się 9 maja, nagrodę 
główną otrzymała Katarzy-
na Best-Kuczyńska. Kluczyki 

do hybrydowej Toyoty yaris 
w wersji Premium przekazał jej 
prezydent Paweł adamowicz. 
Szczęśliwa zwyciężczyni wzięła 
udział w loterii po raz pierwszy. 
Jest młodą mężatką i pracuje 
w jednej z międzynarodowych 
sieci bankowych.
Przypomnijmy, że głównym 
celem akcji „PIT w Gdańsku. Się 
opłaca!” jest przekonanie „no-
wych” mieszkańców, żeby rocz-
ną deklarację podatkową PIT 
złożyli w Gdańsku. Dzięki temu 
część pieniędzy z podatku trafi 
do budżetu miasta.

Warto płacić 
PIT w Gdańsku!
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Ma być taniej i wygodniej. Metropolitalny 
Związek Komunikacyjny Zatoki Gdań-
skiej wprowadził nowy godzinny bilet 
metropolitalny. 

Bilet upoważnia do przejazdów wszyst-
kimi autobusami, trolejbusami i tram-
wajami w ramach komunikacji miejskiej, 
należącymi do Zarządu Transportu Miej-
skiego w Gdańsku, Zarządu Komunikacji 
Miejskiej w Gdyni i Miejskiego Zakładu 
Komunikacji Wejherowo.
Warto podkreślić, że w okresie jego 
ważności pasażerowie mogą przesiadać 
się do środków transportu, które kur-
sują w różnych sieciach – ZTM, ZKM i 
MZK. a co za tym idzie, 1-godzinny bilet 
metropolitalny może przyczyniać się do 
oszczędności, gdyż nie trzeba kupować 
dwóch oddzielnych biletów jednoprze-
jazdowych, jadąc z przesiadkami.
Nowe bilety metropolitalne można ku-
pować za pomocą urządzeń mobilnych, 
korzystając z aplikacji SkyCash, MPay, 
GoPay lub Jakdojade.pl. Jak podaje 
MZKZG, ten sposób zakupu cieszy się 
coraz większą popularnością. W 2017 
roku sprzedano w tej formie ponad 1,6 
mln biletów, tj. o 93 proc. więcej niż rok 
wcześniej.  

Nowy, 
godzinny 
bilet

Do Gdyni mają trafić nowe autobusy z napę-
dem elektrycznym. Zakup sześciu nieemi-
syjnych pojazdów i przeszkolenie kierowców 

zostanie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Poszerzenie taboru możliwe jest dzięki realizacji projektu pn. „Ob-
niżenie zużycia energii i paliw w transporcie publicznym w Gdyni poprzez zakup 
bezemisyjnego taboru z napędem elektrycznym”. W ramach projektu w Gdyni 
pojawić ma się w sumie sześć nowych pojazdów z napędem elektrycznym. Dzięki 
wykorzystaniu „systemu ładowania w ruchu” będą one w stanie poruszać się tak 
samo wydajnie, jak autobusy z konwencjonalnym napędem. Zostaną wyposażone 
w baterie typu LTO o obniżonej pojemności. Technologiczne zalety nowoczesne-
go taboru, który trafi do Gdyni, pozwolą na planowanie rozwoju komunikacji bez 
potrzeby inwestowania w sieć ładującą poza obrębem sieci trolejbusowej. Lista 
zalet jest dużo dłuższa, uda się także uniknąć niskiej emisji dwutlenku węgla, 
ograniczyć pylenie i emisję tlenków azotu oraz benzopirenu.

Nowoczesne 
i	ekologiczne

650 gmin z całej Polski zostało 
przebadanych pod kątem komunika-
cji elektronicznej z poszczególnymi 
jednostkami samorządu terytorial-
nego, użyteczności ich witryn in-
ternetowych w obsłudze inwestora 
oraz kontaktu drogą elektroniczną 
z pracownikami odpowiedzialnymi 
za obsługę przedsiębiorców. Uzna-
no, że Gdynia usługi te realizuje na 
najwyższym poziomie. 

Ranking przygotowało Studenckie 
Koło Naukowe akceleracji, działają-
ce przy Instytucie Przedsiębiorstwa 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
Szkoły Głównej Handlowej w War-
szawie. 
Wydarzenie zostało objęte patro-
natem Polskiej agencji Inwestycji 
i Handlu S.a. oraz Patronatem Ho-
norowym JM Rektora Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie.

Gdynia 
Gminą na 5! 
Gdynia została uhonorowana tytułem „Gmina na 5!” 
w rankingu przygotowanym przez Szkołę Główną Handlową.



Pod koniec maja władze gminy podpisały umowę z woje-
wodą pomorskim o dofinansowanie inwestycji w wysoko-
ści blisko 2 mln zł. Wsparcie finansowe z budżetu central-
nego jest efektem decyzji ministra finansów i dokonania 
odpowiednich zmian w budżecie państwa na rok 2018. 
Uroczystość podpisania umowy uświetnił program arty-
styczny przygotowany przez Szkołę Podstawową w Ce-

drach Wielkich, który poświęcony był Żuławom i akcen-
tom związanym z obchodami 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości.
W sumie prace pochłoną ponad 6 mln zł, a ich efekt ma 
być widoczny w kwietniu 2019 roku. Postępy robót bu-
dowlanych na miejscu ich wykonywania wizytował m.in. 
wojewoda pomorski.

Dofinansowanie 
na rozbudowę szkoły

Siedem klas, w tym specjalistyczne do nauki języków obcych, 
żeglarstwa i komputerowa, dwupoziomowa biblioteka gminna 
z czytelnią, pokój nauczycielski oraz pedagoga, a wszystko 
to na około 1650 metrach kwadratowych – tak wyglądać ma 
Szkoła Podstawowa w Cedrach Wielkich po rozbudowie. 

Nieważne co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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BezPieczeństwo 
i płynność Ruchu

bEZPiECZEńStWO NA DROGACH ZALEży NiE tyLKO OD UCZEStNiKóW 
RUCHU, ALE tAKżE OD iNfRAStRUKtURy DROGOWEJ. JEDNyMi 
Z NAJbEZPiECZNiEJSZyCH tyPóW SKRZyżOWAń Są RONDA. i WłAśNiE 

DWA RONDA ZOStAły ODDANE DO UżytKU W WEJHEROWiE.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Ulica Ofiar Piaśnicy to trasa o dużym natężeniu ruchu, 
dochodziło do niej do wielu kolizji i wypadków. Poza tym 
droga ta ma istotne znaczenie dla wielu mieszkańców pół-
nocno-zachodniej części miasta. To spowodowało, że wła-
dze miasta uznały za niezbędne przebudowanie układu 
drogowego. 

RoNDa To BeZPIeCZeŃSTWo

Podstawowym argumentem za realizacją inwestycji była 
poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu. Od czasu, 
gdy zostały zlikwidowane fotoradary (m.in. na ul. Ofiar Pia-
śnicy) kierowcy często wjeżdżają do miasta od południa 
z dużą prędkością. a ronda naturalnie zarówno ograniczają 
prędkość, jak i upłynniają ruch (w przeciwieństwie do świa-
teł, które blokują ruch). 
Oddane właśnie do użytku dwa nowowybudowane ronda 
wraz z częścią ulicy Ofiar Piaśnicy to jeden z elementów 
ogromnego przedsięwzięcia drogowego, które połączy 
obecną Drogę Wojewódzką nr 218 (jest to właśnie ul. Ofiar 
Piaśnicy) z Drogą Krajową nr 6 i dalej przez Węzeł Działki 
aż do ulicy Strzeleckiej. 
- Ten pierwszy element  połączenia pólnocno-zachodnie-
go, będzie nową alternatywą dla innych dróg w mieście – 
wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejhero-
wa. - Pierwsze z oddanych rond to skrzyżowanie ul. Ofiar 
Piaśnicy z ul. Graniczną i Lelewela, natomiast drugie z ul. 
Karnowskiego. To pierwsze jest bardzo ważne ze względu 
na wyjazdy mieszkańców z osiedlowych ulic, np. Granicz-
nej, Lellewela, Rogali, itd. To obszar mocno zabudowany, 
kierowcy mieli problem, żeby włączyć się do ruchu. Z kolei 
drugie rondo ma jeszcze inne dodatkowe znaczenie: jest 
elementem przyszłego, nowego przebiegu drogi wojewódz-
kiej. Przyszłej, ponieważ już wiele lat temu zostało ustalone 
z marszałkiem województwa, że droga będzie miała nowy 
przebieg. Docelowo musi powstać nowa ul. Karnowskiego, 
z wpięciem, w ul. Budowlanych i z najważniejszym wpię-
ciem w krajową „szóstkę”. 

W zakres całej inwestycji, która będzie stopniowo realizo-
wana, wchodzą ronda w ul. Lellewela i w ul. Granicznej, ron-
do w ul. Karnowskiego, zmodernizowany odcinek ul. Kar-
nowskiego do ul. Przemysłowej (również poprzez rondo), 
budowa nowego odcinka trasy łączącego ul. Przemysłową 
z ul. I Brygady Wojska Polskiego (DK nr 6) i włączeniem 
w ul. Budowlanych, dalej przez istniejący Węzęł Działki 
i nowe połączenie do ul. Strzeleckiej.

oDBloKUJą DZIelNICĘ PRZeMySłoWą

- Włączenie w ul. Budowlanych dodatkowo „uruchamia” 
dzielnicę przemysłową – podkreśla Beata Rutkiewicz. - To 
całkowicie nowe połączenie z krajową „szóstką” - alterna-
tywne do ul. Tartacznej. Jest to jedno z ważniejszych wy-
zwań na najbliższe lata. Na to całe przedsięwzięcie skła-
da się ponadto  budowa kolejnego odcinka Węzła Działki 
(połączenie ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką), który mamy 
zamiar wybudować w przyszłej kadencji. Ten odcinek jest 
ważny w kontekście budowy nowej Trasy Kaszubskiej. 
Przewiduje się bowiem, że budowa Trasy Kaszubskiej zna-
cząco zmieni  ruch drogowy w całym mieście. Nastąpi prze-
kierowanie ruchu wschód – zachód na południe – północ. 
Będzie to bowiem trasa z południa prowadząca nad morze. 
- Ten nowy odcinek do ul. Strzeleckiej pozwoli nam „za-
reagować” na wzmożony ruch z tego kierunku – wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz. - To będzie realny, dodatkowy objazd. 
Idealnie byłoby, gdyby ta nowa trasa projektowana przez 
miasto, do tej pory też całkowicie finansowana przez mia-
sto nas, stała się w przyszłości drogą wojewódzką. 
Pierwszy etap całej inwestycji, który został oddany do użyt-
ku, to dwa ronda połączone ulicą Ofiar Piaśnicy. Wartość 
inwestycji to 5 mln zł, w kosztach partycypowało Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (450 tys. zł) 
oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie (1 mln zł). Oprócz 
rond i nawierzchni zostały wybudowane chodniki, zatoki 
autobusowe, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, cała in-
frastruktura podziemna oraz nowe oświetlenie. 
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Futbolowy 
kaliNiNGrad 

za pOlską

CHOć PiłKARSKiE MiStRZOStWA śWiAtA NASZEJ REPREZENtACJi ZDECyDOWANiE NiE 
WySZły tO CiESZą Się tą iMPREZą ROSJANiE. WiDAć tO CHOćby W KALiNiNGRADZiE. NiE 
DOść, żE ODbyWAJą Się tU MECZE tO NA DODAtEK RUSZyłA tEż (W SAMyM CENtRUM 
MiAStA) DUżA fUtbOLOWA fAN ZONA. tU OGLąDAM MECZ POLSKi Z SENEGALEM. 
PRZEGRANy JAK i CAłE MiStRZOStWA. ALE AtMOSfERA WśRóD KibiCóW WSPANiAłA. 

WięKSZOść ROSJAN KibiCUJE POLSCE. ALE Są tEż tUtAJ i POLACy.  

ROZMAWIAŁ, KIBICOWAŁ, fOtOGRAfOWAŁ: Krzysztof  Szczepanik
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Cezary przyjechał z Warszawy. Towa-
rzyszy mu syn Mikołaj. 
- Z Kaliningradu można polecieć do 
Soczi za 500 złotych. Z Warszawy 
cena jest po wielokroć wyższa. Stąd 
ta marszruta. Ponadto mam rodzinę 
na Mazurach no więc przez tydzień 
tam łowiłem rybki, a następnie tu 
przyjechaliśmy. Kaliningrad zawsze 
mnie interesował. Miasto jest całkiem 
sympatyczne. Teraz mogę go wresz-
cie obejrzeć bez męczących formal-
ności z załatwianiem wizy. Dziwi jed-
nak brak w tutejszych restauracjach, 
a także w fan zonie miejscowego piwa. 
Tylko czeskie i czeskie… Miło w sumie 
zaskoczyły ans ceny. Straszono nas 
jakimiś kosmicznymi poziomami, a tu 
piwo w fan zonie można dostać już 
za około 9 złotych. Hotel w mieście 
kosztował nas około 120 złotych. Na 
dwóch! Już jutro lecimy do Moskwy, 
a potem do Soczi. Nie dostaliśmy bile-
tów na mecze Polaków. Będziemy na 
meczach Niemców i Szwedów. 
Ilja choć jest Rosjaninem też ma na 
twarzy polskie barwy. 
- Dlaczego kibicujesz Polsce?
- Bo ładnie grają, to znaczy grali bo 
dzisiaj nic im nie wychodzi. a ja kibi-
cuję Polsce jeszcze od Euro 2016. Wte-
dy szczególnie podobał mi się mecz 
z Portugalią. Choć Polacy go prze-
grali, ale byli bardzo dobrzy. Ponadto 
kibicuję Bayernowi, a tam przecież 
pierwsze skrzypce gra Robert Lewan-
dowski. W najbliższą jesień wybieram 
się na jakiś mecz Lechii Gdańsk.

Z Wrocławia są zaś Kamil i Daria. Przy-
jechali tu do znajomych ze studiów. 
- Postanowiliśmy przy okazji zoba-

czyć kawałek Rosji czyli Kaliningrad. 
Jesteśmy mile zaskoczeni, że to mia-
sto nie wygląda inaczej (przynajmniej 
w centrum) niźli wiele naszych miast. 
Rozmowę przerywa nam głośny 
aplauz. To Krychowiak zdobył jedyną 
(jak się niebawem okazało) bramkę 
dla Polaków. 
Indiańskim strojem wzbudzał nato-
miast zainteresowanie wszystkich 
kibiców, Janusz Pijanka. Jak sam się 
określa: człowiek w podróży.
- Ja jestem Indianin z Polski (dokład-
nie z Sieradza), a mój kolega to jest In-
dianin z Peru. Teraz mieszkamy w Pa-
ryżu. Obydwaj nie jesteśmy kibicami 
futbolu. Po prostu mistrzostwa świata 
pozwoliły nam bez wiz na wjazd do 
Rosji. Chcemy tu trochę się powłó-
czyć, by poznać kraj. Bajkał, Kamczat-
kę. Nęci też północny Kaukaz.
Polskie barwy prezentują też z dumą 
członkowie miejscowej Polonii. W Ka-
liningradzie bowiem jest polskie śro-
dowisko. Na Uniwersytecie działa ka-
tedra języka polskiego. Wychodzi też 
polska gazeta: „Głos znad Pregoły”. 
Obecnie jednym z działaczy polskiej 
mniejszości jest Igor Kulin:
- Moje korzenie wychodzą z gro-
dzieńszczyzny. Historia rzuciła mnie 
do Kaliningradu. Podobnie jak i kilka 
tysięcy innych Polaków. I tylko szko-
da, że nasi futboliści przegrywają 
pierwszy mecz. Może w drugim bę-
dzie lepiej.
Niestety nie było. ale to już zupełnie 
inna historia.
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Najlepszy 
okres 
w historii?
ROSNąCE KOSZty WyKONAWStWA, Siły RObOCZEJ i GRUNtóW tO JEDyNE KłOPOty, 
Z JAKiMi W NAJbLiżSZEJ PRZySZłOśCi bORyKAć Się bęDZiE POLSKi RyNEK NiERUCHOMOśCi 
MiESZKANiOWyCH i KOMERCyJNyCH. DZiAłAJąCE W tEJ bRANży fiRMy PRZEżyWAJą ObECNiE 
bEZPRECEDENSOWy bOOM i NAJLEPSZy OKRES W HiStORii – tAK W SKRóCiE PODSUMOWAć 

MOżNA WNiOSKi PO 8. EDyCJi KONfERENCJi „fORUM RyNKU NiERUCHOMOśCi”.

TEKST: FRN | ZDJĘCIA: FRN
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Konferencje pod szyldem „FRN” to największe i najbardziej 
prestiżowe wydarzenia na polskim rynku nieruchomości. 
W tym roku w Sopocie spotkała się rekordowa liczba, blisko 
630 najważniejszych graczy z branży: przedstawicieli firm de-
weloperskich, banków, pośredników finansowych, agencji do-
radczych oraz generalnych wykonawców z kraju i zagranicy. 

W MIeSZKaNIóWCe NaDal śWIĘTo

Największe powody do zadowolenia mogą mieć dewelope-
rzy mieszkaniowi. Na rynku panuje bezprecedensowy boom 
- klienci walą drzwiami i oknami, a wprowadzane do sprzeda-
ży mieszkania wyprzedają się na pniu jeszcze na etapie tzw. 
„dziury w ziemi”. – To cudowny rynek – mówiła Katarzyna 
Kuniewicz, partner w firmie doradczej REaS. – Od pięciu lat 
mieszkaniówka rok do roku.rośnie o 17-20 proc. Sprzedaż jest 
coraz większa we wszystkich dużych miastach Polski. Co waż-
ne podkreślenia, na horyzoncie nie widać zbyt wielu ciemnych 
chmur. Głód mieszkań w Polsce pozostaje ogromny - choć do-
stępne oszacowania i analizy rynkowe znacznie różnią się od 
siebie, eksperci są zgodni, że w naszym kraju wciąż brakuje co 
najmniej miliona jednostek mieszkalnych. 

NIe TylKo UKRaIŃCy

Coraz większą grupę nabywców na polskim rynku mieszka-
niowym stanowią przybysze zza wschodniej granicy. ale nie 
tylko oni. – W naszych inwestycjach z segmentu premium 
w Warszawie całe pakiety wykończonych lokali jako inwesty-
cję kupują hindusi. Na Ochocie dużą grupę naszych klientów 
stanowią Wietnamczycy, w Miasteczku Wilanów - Francuzi, 
Brytyjczycy, ale także Chińczycy i Turcy. Kupują zarówno na 
własne potrzeby, jak z myślą o wynajmie tych lokali – wyli-
czała Katarzyna Rauber z firmy yareal. Jej słowa potwierdzał 
Piotr Puchała, prezes zarządu firmy deweloperskiej Prestige, 
budującej m.in. aparthotele nad Bałtykiem. – Wśród zagra-
nicznych klientów naszej inwestycji w Międzyzdrojach do-
minują Niemcy i Skandynawowie. Wiemy, że tylko niewielka 
część z nich ma polskie korzenie, polskiego małżonka lub 
myśli o stałym pobycie w naszym kraju. Stąd też jestem zda-
nia, że dla większości z zagranicznych nabywców aparthote-
le na wybrzeżu Bałtyku to czysta inwestycja, gwarantowana 
przez pełne obłożenie w sezonie i rozwiniętą infrastrukturę 
turystyczną – mówił Puchała. 

GaleRIe haNDloWe INaCZeJ

Rynek nieruchomości handlowych również pozostaje w do-
brej kondycji, choć wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę 
uderzyło dość mocno w najemców z branży gastronomicz-
nej oraz rozrywkowej. Zmiany technologiczne i demogra-
ficzne - takie jak rozwój e-handlu i coraz większy odsetek 
ludzi młodych robiących zakupy w centrach handlowych 
- wymuszają na właścicielach i zarządcach tych obiektów 
coraz większą elastyczność i kreatywność. – Handel bar-
dzo się zmienił w ciągu ostatnich 20 lat, dziś samo kupo-
wanie jest po prostu nudne – mówił andrzej Jarosz, dyrek-
tor ds. badania rynku i PR firmy Mayland. - Ludzie chodzą 
teraz tam, gdzie się dobrze czują, gdzie mogą przeżyć coś 
ciekawego, a nie tylko zaspokoić swoje potrzeby zakupowe.  

W MaGaZyNaCh śWIeCI SłoŃCe

Handel w Internecie ma również ogromny wpływ na rozwój 
rynku nieruchomości magazynowych i logistycznych – e-
commerce napędza rozwój tego rynku. Firmy handlujące 
w sieci co roku notują wzrost przychodów o 20-40 proc. 
- Ten rynek ma jeszcze olbrzymi potencjał rozwoju, dzięki 
czemu ewentualne spowolnienia w branży magazynowej 
będą krótkotrwałe - przewiduje Marek Dobrzycki, dyrektor 
zarządzający na Europę firmy deweloperskiej Panattoni Eu-
rope. - Tani kapitał jest wciąż dostępny, podobnie jak niedro-
gie grunty pod nowe inwestycje. Jedyne zagrożenia widzę 
w malejącej dostępności siły roboczej i rosnących szybko 
kosztach wykonawstwa, które w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy podskoczyły nam o 30 proc. 
W panelu dyskusyjnym, w którym wzięli udział m.in. Ren-
nie Schafer, prezydent Europejskiej Federacji Stowarzy-
szeń Self-Storage (FEDESSa) i Guy Pinsent, prezes jednego 
z branżowych liderów, firmy Less Mess Storage debatowano 
m.in. o traktowaniu obiektów self storage jako produktów 
inwestycyjnych.
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W ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań w największych 
polskich miastach wzrosły o 4,3 proc. Jest to najbardziej dyna-
miczna zmiana od kilku lat.
Indeks Cen Transakcyjnych powstaje na podstawie transakcji 
dokonanych w 23 miastach. W ostatnich 12 miesiącach ceny 
w górę poszły w 18 z nich, w 5 zanotowano spadki. Dynamicz-
ne wzrosty zanotowaliśmy m.in. w Białymstoku, Katowicach, 
Kielcach i Szczecinie. Taniej niż przed rokiem jest w Poznaniu 
i Wrocławiu, warto jednak zauważyć, że skala spadków jest 
znacznie mniejsza niż wzrostów. W Gdańsku cena rok do roku 
wzrosła o ok. 8,5 proc. 
Deweloperzy wciąż realizują nowe inwestycje i oddają do użyt-
ku coraz więcej mieszkań, ale jednocześnie popyt jest tak duży, 
że wzrost ten został „wchłonięty” przez kupujących. Przy tak 
wysokim popycie na mieszkania nie dziwi wzrost cen. 
Rynek w dużej mierze napędzany jest przez inwestorów, który 
w mieszkaniach na wynajem lokują swoje oszczędności i liczą 
na zarobek. W niektórych nowych inwestycjach nawet 70 proc. 
mieszkań kupowanych jest za gotówkę, a duża część z nich od 

razu trafia na rynek najmu. Trzeba też zwrócić uwagę na ro-
snące ceny wykonawstwa i gruntów, które mają wpływ na ceny 
rynkowe sprzedawanych mieszkań.
Ważnym czynnikiem wpływającym na wzrost cen transakcyj-
nych było zakończenie działania programu Mieszkanie dla 
Młodych, które spowodowało spadek liczby tańszych nieru-
chomości w statystycznym zbiorze sprzedanych lokali.
W związku z rosnącą popularnością nieruchomości inwestycyj-
nych, ceny idą w górę także w Trójmieście, które jest atrakcyj-
ne zarówno z punktu widzenia zakupu na wynajem długo- jak 
i krótkoterminowy. Średnia cena metra kwadratowego miesz-
kania w Gdańsku to już 6,1 tys. zł, najwięcej od ok. 10 lat. Za 
wzrost ten w dużej mierze odpowiada rynek pierwotny, nowe 
inwestycje w Trójmieście rosną jak grzyby po deszczu, a wiele 
z nich kierowana jest do inwestorów.
Wciąż w większości miast mieszkania są jednak o 5-10 proc. 
tańsze niż przed ostatnim kryzysem. Z drugiej strony dziś Po-
laków stać na więcej. Poza tym sam kredyt hipoteczny jest dziś 
prawie o połowę tańszy niż dekadę temu.

CENy MiEszkAń 
nieco wzrosły

bOOM NA RyNKU MiESZKANiOWyM JESt CORAZ bARDZiEJ WiDOCZNy, 
A śREDNiE CENy NiERUCHOMOśCi ROSNą W WięKSZOśCi MiASt. DUżA W tyM 

ZASłUGA iNWEStORóW, KtóRZy KUPUJą MiESZKANiA NA WyNAJEM.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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SebaStian 
barandziak, 

członek zarządu Dekpol S.A.:

- Od długiego czasu popyt na 
nowe mieszkania utrzymuje się na 
wysokim poziomie. Ceny miesz-

kań wprawdzie nieco idą góry, 
ale wynika to w dużym stopniu 

ze wzrostu kosztów gruntów oraz 
kosztów związanych z realizacją 

inwestycji, w tym m.in. cen mate-
riałów budowlanych oraz kosztów 
pracy, a nie ze zwiększenia marż 
deweloperów. Klienci to rozu-

mieją i akceptują nowe poziomy 
cen mieszkań. W ramach Dekpol 
mamy zabezpieczony bank grun-
tów na realizację około 140 tys. m. 
kw. PUM. Oferujemy lokale w róż-

nych segmentach od mieszkań 
popularnych do apartamentów 

klasy premium. Odpowiadamy też 
na rosnący popyt ze strony osób 
inwestujących  w nieruchomości. 
Oferujemy zarówno apartamenty 
na wynajem, jak również lokale 

w ramach condo hoteli. To zapew-
nia nam utrzymywanie  wysokiego 

poziomu sprzedaży mieszkań.

martyna 
muSiał,

wiceprezes zarządu BMC:

- Myślę, że czynniki wpływające 
na ceny mieszkań na wszystkich 
inwestycjach są takie same. Naj-
ważniejsza jest lokalizacja więc 

główny element to działka. Brak 
terenów inwestycyjnych sprawia, 

że ceny atrakcyjnych gruntów 
osiągają niebotyczne kwoty. Dobra 
sytuacja na rynku mieszkaniowym 

powoduje, że firmy budowlane 
mają pełne ręce roboty, a rąk do 
pracy brak. Rosną zatem koszty 
wynagrodzeń, a z uwagi na duży 

popyt wzrastają także ceny materia-
łów budowlanych. Wreszcie zmorą 

deweloperów są wydłużające się 
procedury administracyjne przez 
co projekty budowlane rozciągają 
się w czasie co znacznie podnosi 

koszty finansowe. 
Ceny mieszkań utrzymują się na 
wysokim poziomie i nadal jest 

tendencja zwyżkowa. Widoczna 
w statystykach niewielka obniżka 
cen na przełomie roku – owszem 

mogła mieć miejsce natomiast tyl-
ko w niektórych miastach i zapew-

ne dotyczyła mieszkań na rynku 
wtórnym. Boom mieszkaniowy jest 
nadal odczuwalny choć pojawiają 

się informacje, że może powoli 
wyhamowywać ale nie będzie to 

związane z popytem, gdyż według 
analityków mieszkań ciągle jeszcze 
brakuje. Niskie stopy procentowe 

sprawiają, że jest spora grupa klien-
tów kupujących mieszkania pod 

wynajem i za gotówkę. 

ewa nowicka,
dyrektor sprzedaży Euro Styl:

- Zarówno miniony  jak i obecny 
okres 2018 r. możemy zaliczyć 

do wyjątkowo udanych. Wraz ze 
wzrostem sprzedaży korektom 

podlegała oczywiście cena oferto-
wa wprowadzanych do sprzedaży  

mieszkań. Zmiany  jakie wpro-
wadziliśmy w tym zakresie na  

przestrzeni  kilkunastu  miesięcy 
wygenerowały wzrost na poziomie 
około 6–9 proc.  Nadal na rynku  
obserwujemy stałą zwyżkę cen 
mieszkań, jednak nadal tempo 

wzrostu jest mniej dynamiczne ani-
żeli wzrost  kosztów wykonawstwa. 

Zaskakująco wysoki wzrost cen 
robocizny jak i kosztów materiałów 

to jeden z głównych czynników 
cenotwórczych  realizowanych  

obecnie inwestycji. Poziom wzrostu 
w tym zakresie wyniósł nawet 20-

30% wzgl. roku ubiegłego.
Dodatkowym czynnikiem jest bar-
dzo mocno rozgrzany rynek grun-
tów. Ich podaż jest dość niewielka, 
jednak popyt niesłabnący. Stąd ich 
ceny wzgl. ostatniego roku poszy-
bowały o 30 % w górę, szczególnie 
w rejonach centralnych  o dobrze 
zorganizowanej infrastrukturze 

miejskiej. Widać obecnie , iż rynek 
deweloperski dochodzi do mo-

mentu stabilizacji cen.   Wziąwszy 
jednakże pod uwagę   utrzymujący 

się wysoki popyt na mieszkania, 
rosnące koszty wykonawstwa i  
dużą trudność w pozyskiwaniu  

gruntów, nie można mówić o cał-
kowitym zahamowaniu wzrostów 
a jedynie  o trudności w  utrzyma-

nia poziomu z lat ubiegłych.
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To najwyższy wynik w historii i najwyższy w gronie dużych 
krajów UE – wynika z analizy Open Finance opartej o dane 
europejskiego urzędu statystycznego. 
Czemu Polacy kupują nowe mieszkania? Powodem jest 
najpewniej ich wyższy standard. Do tego dochodzi wiele 
pomniejszych czynników takich jak element nowości, 
niższe koszty transakcyjne, większy wpływ na rozkład 
pomieszczeń, współczesna architektura czy mniej za-
chodu związanego z wykończeniem mieszkania nowego, 
niż tego „z drugiej ręki”. Ponadto wielu nabywców ma 
nadzieję, że w przyszłości nowe nieruchomości szybciej 
zyskiwać będą na wartości niż mieszkania w osławionej 
„wielkiej płycie”. Wciąż nie powinniśmy też zapominać 
o palących brakach mieszkaniowych będących pokło-
siem rodzimej historii. One też są powodem, dla którego 
w Polsce nowe mieszkania odpowiadają za aż tak dużą 
część rynku mieszkaniowego. 
Niewystarczająca podaż lokali powoduje, że ich ceny są 
relatywnie wysokie. Ułatwia to deweloperom rozwijanie 
skali prowadzonej działalności. W ostatnich 12 miesią-
cach rozpoczęli budowę 117 tys. mieszkań, przez ostat-
nie 4 kwartały w 7 miastach sprzedali ponad 72 tysiące 
mieszkań, w całym 2017 roku na tych właśnie rynkach 
Polacy wydali prawie 19 miliardów złotych gotówki na 
zakup nowych lokali.
O skali deweloperskiego boomu mogą też świadczyć 
wcześniej wspomniane dane Eurostatu. Europejski urząd 
na bieżąco bada 27 krajów pod kątem tego jak duży udział 
w rynku mieszkaniowym ma sprzedaż realizowana przez 
deweloperów. Wynika z nich, że europejską średnią jest 
25%. To po prostu znaczy, że z każdego jednego euro wy-
danego na europejskie mieszkania 25 eurocentów trafia na 
konto dewelopera. W Polsce wynik jest dwukrotnie wyższy.

Ze statystyk publikowanych przez GUS najwolniej rośnie 
liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę, a i tak jest to 
wzrost przekraczający 10 proc. 6727 lokali mieszkalnych 
oddali do użytkowania w maju bieżącego roku dewelo-
perzy – wynika z najnowszych danych Głównego Urzę-
du Statystycznego. Natomiast w skali roku to aż 99 tys. 
160 lokali, co jest wynikiem rekordowym, a jednocześnie 
aż o 25,2 proc. wyższym od tego sprzed roku. Z mie-
siąca na miesiąc liczba oddawanych w ciągu roku do 
użytkowania mieszkań rośnie, a jest to związane z tym, 
że od kilku kwartałów rozpoczynanych jest coraz więcej 
budów. Trzecią statystyką publikowaną przez GUS jest 
liczba uzyskanych pozwoleń na budowę. Blisko 13 tys. 
sztuk w maju pozwoliło deweloperom, pierwszy raz w hi-
storii, przekroczyć poziom 140 tys. pozwoleń na budowę 
w ciągu roku (wzrost o 10,9 proc. rok do roku).
Inni uczestnicy rynku nie notują wprawdzie tak spek-
takularnych wzrostów jak deweloperzy, ale i tak cały 
rynek dynamicznie rośnie. W ciągu ostatniego roku 
oddano w Polsce do użytkowania 183,8 tys. lokali, roz-
poczęto budowę 213,8 tys. kolejnych, a liczba pozwoleń 
na budowę wyniosła prawie 254 tys. sztuk. Z każdej 
strony nadchodzą ostatnio sygnały o rosnących cenach 
mieszkań. Według deweloperów główną przyczyną są 
rosnące ceny gruntów oraz materiałów i robocizny. Po 
prostu wybudowanie mieszkania jest dziś droższe niż 
przed kilkoma laty. Na razie jednak popyt utrzymuje się 
jeszcze na wysokim poziomie.

rekordy sprzedaży 
nowych mieszkań
Niemal co druga złotówka wydawana przez Polaków 
na mieszkania trafia na konta deweloperów.

Mieszkań 
wciąż przybywa
99,2 tys. lokali mieszkalnych oddali do użytkowania 
działający w Polsce deweloperzy w ciągu ostatniego 
roku. To najwięcej w historii rynku.
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Kolejne spotkanie z cyklu Whisky & Cigar Night odbyło się 
w czerwcu ponownie w gościnnych progach gdańskiego lokalu 
ELIKSIR w Garnizonie. Na zaproszenie Trójmiejskiej Loży Cyga-
rowej i Cezarego Tadeusza Cegiełka przybył gość specjalny p. 
Jeremy Casdagli, który zaprezentował Nam i udostępnił do degu-
stacji dwa cygara butikowej marki BESPOKE , którą reprezentuje 
oraz opowiedział o historii tej rodzinnej manufaktury. Przewodnią 
whisky wieczoru, udostępnioną przez salon M&P alkohole Gdańsk 
była Hazelburn 12yO, oraz dodatkowo rum Ron Barcelo Onyx 
i koniak Lheraud VS, o których krótką prelekcje uskutecznił p. 
Marcin Sarnowski. Wszystkie alkohole wieczoru zostały specjalnie 
sparowane z owymi cygarami, a szef kuchni Eliksir p. Paweł Wą-
tor przygotował na te okoliczność specjalnie smakowo dobrane, 
ekskluzywne przekąski. Wakacyjne spotkania Trójmiejskiej Loży 
Cygarowej odbywać się będą w gdańskim hotelu Hilton, na tarasie 
widokowym tutejszego lokalu High 5 w piątkowe wieczory.

Trójmiejska 
Loża Cygarowa
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Pod koniec czerwca odbyły się wyjątkowe warsztaty 
pt. „Ciało i relacje”. Na zaproszenie Przewodniczącej 
Forum Kobiet Biznesu Karoliny Sozańskiej warsztat 
poprowadziła Jolanta Lewicka, właścicielka i pro-
jektantka ekskluzywnej marki Li Parie, Body Coach, 
prowadząca grupowe i indywidualne sesje, ucząca 
kobiety jak mogą zaakceptować i pokochać swój wy-
gląd. Najpopularniejsza brafiterka w Polsce. Ekspert 
z branży odzieżowej, wielokrotny gość programów 
telewizyjnych: Dzień dobry TVN, Metamorfozy u Mai 
Sablewskiej, Pytanie na Śniadanie itp. 
W kolejne czerwcowe popołudnie Panie zostały za-
proszone również przez Karolinę Sozańską do Holi-
stic Care Medical Clinic, na kolejne, letnie spotkanie  
z cyklu „Nasza Kobiecość”. Wyjątkowym inspiracjom 
nie było końca.

Czerwcowe 
spotkania Kobiet
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trójmiasto 
z nieznanej strony

Ciekawe miejsCa 
do odwiedzenia 
w wakacje

CZyLi JAK POZNAć NiEZNANE ZAKątKi GDAńSKA, 
ZMiENiAJąC PERSPEKtyWę DZięKi ZMiANiE SPOSObU PODRóżOWANiA.

TEKST: Sylwia Chruścińska | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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ani się człowiek obejrzał i już w piątek, koniec roku szkolnego. 
Zaczyna się czas sporządzania wakacyjnych planów, zmie-
niania ich i dopinania na ostatni guzik. Miejscem niewątpliwie 
często wybieranym było,  jest i będzie, Trójmiasto. Możemy je 
zwiedzać na przynajmniej kilka sposobów. 
To, co z pewnością uatrakcyjni nam zwiedzanie, to zmiana 
sposobów przemieszczania się. a podróżować po Trójmieście 
i wokół niego można na kilka sposobów. Jeśli zaczniemy po-
dróż z Gdańska to można ją zacząć:

Po WoDZIe-KaJaKIeM 
I TRaMWaJeM WoDNyM

Kajak to szybkie opłynięcie Starego Miasta, wycieczka Opły-
wem Motławy, ub spływ Radunią z Pruszcza Gdańskiego. 
Z pewnością można to połączyć z wypłynięciem z okolic Żu-
rawia tramwajem wodnym na Westerplatte, czy do Twierdzy 
Wisłoujście. 
Oprócz zwiedzenia twierdzy warto odwiedzić znajdujący się 
w ujściu Wisły rezerwat Mewia Łacha, w którym spotkać moż-
na dzikie foki. Powróciwszy do Gdańska, warto spróbować 
zmienić środek transportu.

GDy PRZeSIąDZIeMy SIĘ Na RoWeR

Śmiało można skorzystać z całkiem szerokiej oferty wypoży-
czalni rowerów. Łączna długość ścieżek w Gdańsku to 690,8 
km. Można dotrzeć w ten sposób do Galerii Starych Zabawek 
, a następnie do świeżo otwartego EkoParku Uniwersytetu 
Gdańskiego. a stamtąd już tylko krok do zabytkowej Kuźni 
Wodnej obchodzącej aktualnie jubileusz czterdziestolecia 
otwarcia po odrestaurowaniu. 
Potem wizyta w Pałacu Opatów mieszczącego oddział Sztuki 
Nowoczesnej,  bądź udział w warsztatach,  na które jak najbar-
dziej można zabrać dzieci. Warsztaty organizowane są przez 
Muzeum Etnograficzne mieszczące się w Spichlerzu Opatów.
 Jeśli wolimy spędzić czas bardziej intensywnie po drodze do 
Gdyni, czeka na nas oferta parku linowego Samuraj w Gdy-
ni-Kolibkach. Po tym wytężonym wysiłku, zwiedzanie Gdyni 
stanie się nieco łatwiejsze jeśli ponownie zmienimy środek 
transportu.

Na TaK ChaRaKTeRySTyCZNy 
Dla GDyNI TRoleJBUS 

Jeśli trafimy na trolejbus oznaczony literą G, bądź numerami 
383 i 326 najprawdopodobniej wsiądziemy do jednego z czte-
rech rodzajów zabytkowych trolejbusów.  Saurer ST4IILM 
z 1957 roku, Skoda 9Tr20 z 1975 roku, ZiU 682B z 1984 
roku, Jelcz 120MTE z 1994 roku. Będą one kursować do 20 
października.
Tak czy inaczej z mniej znanych atrakcji Gdyni zobaczyć war-
to Domek Żeromskiego czyli miejsce gdzie w 1920 roku pisarz 
przebywał na rekonwalescencji po przebyciu grypy hiszpanki. 
Mieści się tam muzeum wraz z kawiarnią. Kawiarnia to również 
Cafe Strych mieszczący się w najstarszym gdyńskim budynku 
mieszkalnym z 1890 roku. Dużo, dużo młodsze jest Muzeum 
Emigracji, które również możemy odwiedzić w towarzystwie 
dzieci.
Jeśli zaś najbardziej ze wszystkiego preferujemy piesze wy-
cieczki i dla entuzjastów tego sposobu poruszania się jest 
oferta. Warto zaglądać do Miejskiej Informacji Turystycznej 
w Gdyni,  która ma już swój Rodzinny przewodnik po Gdyni.
a co jeśli pieszo
Ci, którzy chcą na pieszo zwiedzić Gdańsk śmiało mogą wziąć 
udział w spacerach miejskich- po wybranych dzielnicach. 
Liczba dzielnic w, których spacery odbywają się pomiędzy 
czerwcem,  a wrześniem z roku na rok się zwiększa. Można je 
odbywać z Lokalnymi Przewodniczkami i Przewodnikami. Od-
bywają się one 2-3 razy w tygodniu, po niżej takich dzielnicach 
jak :Zaspa, Orunia, Nowy Port, Dolne Miasto, Oliwa, Biskupia 
Górka.

Podróżując, ostatniej zmiany perspektywy możemy dokonać 
wsiadając w Gdańsku do amberSky lub w Gdyni do Wheel of 
vision. Kół widokowych dających szansę na spojrzenie nie tyl-
ko na te miasta,  ale i na całe Trójmiasto z lotu ptaka.
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W gdyńskim studio filmowym Panika, odbyło się kulturalne wydarze-
nie i pierwszy w Polsce tribute ariany Grande zatytułowany "ariana 
Today" Wieczór ten, na jedną noc, otworzył dla szerokiej publiczno-
ści (prawie 300 gości) największą na Pomorzu halę filmową - Stu-
dio Panika. Taneczno-wokalne show pt. „ariana Today” wykonała 
finalistka programu The Voice of Poland - Ewelina POBLO Pobłocka 
wraz z zespołem. Wybrani goście odkryć mogli także kulisy znanego 
z oryginalnego wnętrza studia i dowiedzieć się więcej o pracy fil-
mowców. Poza koncertem, Goście mogli wykonać również pamiątko-
we zdjęcia w oryginalnych pomieszczeniach takich jak np. charakte-
ryzatornia, skosztować win lub whisky z różnych regionów świata.

Największa 
hala filmowa 
na Pomorzu
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Na mapie trójmiejskich działań ar-
tystycznych od wielu już sezonów 
widoczna jest Scena 138 oraz jej pro-
dukcje teatralne, eventowe czy perfor-
matywne. Siedzibą Sceny 138 od de-
kady jest Centrum Kultury w Gdyni 
mieszczące się dzisiaj jeszcze przy ul. 
Łowickiej w Gdyni a od nowego sezo-
nu artystycznego dysponujące znako-
mitym, odrestaurowanym obiektem 
w samym centrum miasta.
W mojej ocenie, projekt, który kie-
dyś był zaledwie projektem eduka-
cyjnym, skierowanym do młodzie-

ży, urósł do rozmiarów małego teatru. Również zespół Sceny 138, mimo, iż 
złożony z aktorów - amatorów, może się pochwalić nienagannym poziomem 
warsztatowym, o czym świadczą liczne nagrody, wyróżnienia a co najważ-
niejsze dobre recenzje i opinie publiczności.
Dlatego, wraz z Dyrekcją Centrum Kultury w Gdyni, które jest organizatorem 
pracy Sceny 138, podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy. Chcemy wykorzystać 
moment przenosin instytucji 
Centrum Kultury do nowej 
siedziby, która to nastąpi pod 
koniec wakacji 2018.
I tak od momentu otwarcia 
Konsulatu Kultury w Gdy-
ni (nowej siedziby Centrum 
Kultury w Gdyni), czyli od po-
czątku sezonu artystycznego 
2018/2019 Scena 138 zmienia 
nazwę na BAŁTYCKI TEATR 
RÓŻNORODNOŚCI.
Struktura ani sposób działania 
zasadniczo nie ulegają zmianie. 
Z tym wyjątkiem, że w zespole znajdą się także osoby z dyplomami uczelni aktor-

skich. W repertuarze pozostają spektakle „Sonata Belzebuba” 
oraz „Księżniczka na ziarnku grochu” cieszące się niesłabną-
cym powodzeniem u publiczności. Natomiast w przygoto-
waniu jest spektakl „Rewia, lata 20, lata 30”, którego premiera 
zaplanowana jest na 30 grudnia 2018 roku a także w planach 
na następny rok produkcja farsy „Pomoc domowa”, której 
premiera nastąpi w czwartym kwartale roku 2019.

Z pozdrowieniami reżyser Tomasz Podsiadły.

Bałtycki teatr 
różnorodności
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Sport 
to sZcZególNe 
emocje i warto 

go wspierać!
W JAKi SPOSób fiRMy POtRAfią WyKORZyStAć SPORt i MARKę, JAKą StANOWią 
KLUby, by SKUtECZNiE WyPROMOWAć WłASNy PRODUKt, CZy ZbUDOWAć WłASNą 
MARKę? SKąD Się WZięłO WZRAStAJąCE ZAiNtERESOWANiE SPORtEM, KtóRE 

WyKAZUJą fiRMy i DLACZEGO WARtO StAWiAć NA SPORt?
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Na łamach poprzedniego Expres-
su Biznesu pisaliśmy o marketingu 
sportowym z perspektywy klubów. 
Drużyny sportowe, które w ostatnich 
dekadach rozrosły się wręcz do rangi 
przedsiębiorstw, próbują zaoferować 
swój "produkt", jakim są mecze oraz 
inne wydarzenia, czy przedmioty 
sygnowane logiem klubu. I robią to 
z coraz lepszym skutkiem, co prze-
kłada się na wzrost frekwencji oraz 
większą rozpoznawalność. To z kolei 
sprawia, że coraz więcej firm spoglą-
da na kluby sportowe jak na przedsię-
biorstwa, z którymi współpraca może 
przynieść korzyści obu stronom. 
Nie można sobie dziś wyobrazić me-
czu bez band reklamowych szczelnie 
wypełnionych banerami wspierają-
cych firm, a strojów sportowców bez 
loga sportowców. Wydaje się to być 
dowodem na to, że związek bizne-
su i sportu staje się nierozerwalny. 
Sport generuje silne emocje, przy-
ciąga uwagę ogromnej liczby ludzi, 
a sam potrzebuje środków zewnętrz-
ną. Tutaj z pomocą przychodzą firmy, 
które płacą de facto za znakomitą 
reklamę.
Skojarzenie produktu z wywołany-
mi przez sport emocjami może być 
kluczem do skuteczności marketin-

gu związanego ze sportem. Przez 
lata, być może nieświadomie, część 
z nas zaczęła kojarzyć dane marki 
z konkretnymi dyscyplinami, a także 
drużynami lub sportowcami. Podob-
nie dzieje się na poziomie lokalnym 
– współprace na linii firma-klub spor-
towy trwają często przez długie lata.
Pomorskie firmy zdają sobie sprawę 
z potęgi sportu i chętnie współpra-
cują z klubami sportowymi, a także 
organizują turnieje i zawody. Toyota 
Walder wspiera akademię Mistrzów 
złotego medalisty olimpijskiego, 
Leszka Blanika, z tenisem z kolei zwią-
zana jest firma BMC, która organizuje 
turnieje w Trójmieście, z kolei OPEC 
jest partnerem wielu klubów sporto-
wych, w tym arki Gdynia, a Trefl od 
wielu lat kojarzy się z silnymi klubami 
koszykarskimi i siatkarskimi, których 
jest sponsorem tytularnym. 
Zapytaliśmy w tych czterech firmach 
o to, jak z ich perspektywy wygląda 
współpraca z klubami sportowymi, 
a także wspieranie inicjatyw zwią-
zanych z kulturą fizyczną. Można 
zauważyć, że zwiększa się zarówno 
kreatywność specjalistów od mar-
ketingu, a do tego rozszerza się wa-
chlarz sytuacji, w których firma i klub 
mogą ze sobą współpracować.

błażej czaPlicki, 
kierownik sprzedaży flotowej,

Toyota Walder:

Sport jest największym zjawi-
skiem kultury masowej. Ma fan-

tastyczną moc przyciągania uwagi 
ogromnej liczby widzów. Ten fakt 
czyni go bardzo atrakcyjnym dla 
reklamodawców, dlatego też mar-

keting przedsiębiorstw oprócz 
tradycyjnych metod realizowany 
jest również przez sport. Najsku-

teczniejszą i jednocześnie niezwy-
kle popularną formą współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami 
a organizacjami sportowymi jest 
sponsoring. Sport często stanowi 
tło dla produktu, punkt odniesie-
nia oraz  źródło skojarzeń z emo-
cjami takimi jak zwycięstwo oraz 

sukces. W przypadku Toyoty 
Walder staramy się określić jaki 

potencjał posiada konkretny klub 
czy sportowiec. Wspieramy lokal-

ne drużyny piłki nożnej, koszy-
kówki, hokeja oraz rugby. Dbamy 

o przyszłość sportu i chcemy 
pomagać również tym, którzy sta-
wiają pierwsze kroki w sportowej 
karierze, dlatego wspieramy mię-
dzy innymi Akademię Mistrzów 

Leszka Blanika.
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martyna muSiał, 
wiceprezes zarządu BMC 

Budujemy Twoje Marzenia:

Przede wszystkim wspieramy tylko 
te dziedziny, które są nam bliskie, 

a przy tym spójne z naszymi założe-
niami. Na przykład jako pasjonaci 
tenisa lubimy oglądać zawodowe 

turnieje tenisowe i zależy nam, aby 
tego typu wydarzenia odbywały 

się w Trójmieście.  Z tego powodu 
dwa lata temu zostaliśmy jako BMC 
głównym sponsorem turnieju ITF 

FUTURES Pro Men’s SOPOT CUP 
2016, później wsparliśmy SOPOT 
CUP 2017. W ubiegłym roku we 

współpracy z Klubem Tenisowym 
Arka Gdynia zorganizowaliśmy 

turniej ITF Futures BMC GDYNIA 
OPEN 2017.  W tym roku zostali-

śmy jednym z głównych sponsorów 
Sopot Open 2018 – turnieju rangi 

ATP Challenger, który odbędzie się 
na przełomie lipca i sierpnia.  Jako 
firma mamy na uwadze społeczną 

odpowiedzialność biznesu i po-
przez nasze działania wspierające 
tenis realizujemy ten właśnie cel. 
Możliwe, że w długofalowej per-

spektywie przyniesie to wymiernie 
korzyści takie jak wzrost zaintere-
sowania inwestorów, zwiększenie 

lojalności klientów czy też poprawę 
relacji ze społecznością i władzami 

samorządowymi. 

januSz różalSki, 
prezes OPEC:

Sport jest szczególnym obszarem 
życia, ze względu na postawy jakie 
kreuje oraz emocje, które wywołuje 
w ludziach. Emocje te są wyjątkowo 

intensywne, dlatego ich potencjał 
jest bardzo pożądany przez rekla-

modawców i sponsorów. W dzisiej-
szych czasach większości klubów 

sportowych trudno utrzymać się bez 
wsparcia zewnętrznego, co stanowi 
pole do współpracy z różnymi in-

stytucjami czy biznesem. Nie rozpa-
trywałbym jednak współpracy po-
między klubem a instytucją w kon-
tekście „użyteczności”, bowiem dla 

mnie są to przede wszystkim wspól-
ne działania mające na celu osią-

gnięcie konkretnych celów, których 
efekty odczuwa także otoczenie. 

Ważne jest budowanie wizerunku 
przedsiębiorstwa zaangażowanego 
społecznie, wspierającego aktywny 

i zdrowy styl życia, edukację poprzez 
sportowe zasady „fair play” i wspie-
ranie talentów. Logo na bandach czy 
koszulkach ma tylko przypominać 

kibicom (w tym odbiorcom naszego 
ciepła) o tym, jakie wartości są nam 

bliskie.

małgorzata 
ciSzewSka, 

prezes zarządu Game Time, 
spółki odpowiadającej 

za marketing Trefla
 Gdańsk i Trefla Sopot:

Profesjonalny sport nie mógłby 
istnieć bez sponsorów i partnerów. 
Dzięki tej współpracy korzyści od-
noszą obie strony – kluby sportowe 
mają zaplecze finansowe dla swojej 
działalności, jednocześnie dostar-

czając na rynek doskonałe narzędzie 
marketingowe i promocyjne. To, 

co przyciąga firmy taka jak Trefl do 
sponsorowania sportu, to wartości 

i emocje, które towarzyszą rozgryw-
kom. To dzięki nim odbiorcy przy-
wiązują się do drużyny i dyscypliny, 
przez co efektywność przekazu opar-
ta na emocjach jest długoterminowa. 
Dodatkowo działalność sponsorin-
gowa, wspierająca nie tylko profe-

sjonalny sport, ale przede wszystkim 
adeptów, wpisana jest w naszą misję 

i strategię. Chcemy wychowywać 
pokolenia młodych i aktywnych ro-
dzin, wspólnie spędzających czas. 

Coraz rzadziej współpraca sponsora 
z klubem polega na samym wykupie 
miejsca na koszulce, czy czasu rekla-
mowego na bandach. Oferty szyte są 
tak naprawdę pod konkretne firmy, 

by dobrać możliwie jak najwięcej 
wspólnych aktywności, które będą 

wzmacniać przekaz sponsoringowy, 
a jednocześnie stanowić nowocze-
sne pomysły na polu marketingu 

sportowego.
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Podczas I Regat Charytatywnych Rotary Club Centrum Gdańsk 
współorganizowanych przez GSC yachting oraz yacht Club, 
w szczytnym celu rywalizowały ze sobą drużyny : SOSNOWSKI – 
wyposażenie warsztatów, SKP, myjnia Inter Cars , Grupa Gdańsk 
Rotary Club Gdańsk Centrum oraz Laguna Medical, a także 
przyjaciele Clubu Rotary. Celem regat było zebranie funduszy 
na rehabilitacyjny rowerek dla Mateusza. Zbiórka pieniędzy za-
kończyła się pełnym sukcesem. Po rozdaniu nagród i dyplomów 
wszyscy świętowali z partnerem amber w sali yacht Club Sopot. 
Bardzo serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom  za po-
moc i wspólną zabawę Hasan Ciftci – Prezydent klubu.

Rotary Club 
Centrum Gdańsk
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Na to pytanie odpowiedź może znać tylko Monika Reszko, 
psycholog biznesu, coroczny organizator i pomysłodawca 
Beach Volleyball Business Cup. W tegorocznej, ósmej edycji 
turnieju wzięło udział 18 drużyn z całej Polski z 14 różnych 
firm, które dzielnie walczyły o podium. Wszystkie emocjonu-
jące chwile wsparte stężeniem ekscytacji miały miejsce na 
Stadionie Letnim w Gdańsku Brzeźnie, który już po raz drugi 
gościł to niecodzienne wydarzenie. Firmy wysłały swoich re-
prezentantów, aby zmierzyli swoje siły oraz moc współpracy 
w wyjątkowych okolicznościach. „Świetna organizacja i zaba-
wa – polecamy wszystkim firmom udział w turnieju” – komen-
tuje jeden ze zwycięskiej drużyny State Street Bank.
W tym roku po raz pierwszy uczestnicy mogli wybrać wariant 
gry, w której chcą wystąpić. Zawodnicy, z trochę większym 
doświadczeniem na boisku, wystąpili w dwuosobowych te-
am’ach w kategorii PRO, natomiast składy czteroosobowe 
zagrały w kategorii FUN. Poziom gry był wyrównany do ostat-
niej piłki, niemniej jednak po zaciętej walce na podium w kat. 
PRO stanęły kolejno firmy: Thomson Reuters, Jeppesen 
i Energa Invest otrzymując miano mistrza turnieju. W przy-
padku kat. FUN sytuacja wyglądała następująco: brąz otrzy-
mał Leroy Merlin, TORUS srebro, a złoto State Street Bank.
„Wola walki, zaciętość przy tym pasja i wysoka kultura za-
wodników, buduje prestiż siatkówki plażowej. W tym roku 
pod tym względem poziom rozgrywek stał na najwyższym 

z możliwych poziomów." – podsumowuje Łukasz Grzyb Dy-
rektor Sportowy BVB Cup, tym samym wyróżniając nagrodą 
MVP turnieju Paulinę Zalewską z Energa Invest.
Na zawodników i kibiców, oprócz zapierających dech w pier-
siach batalii na piasku, czekał wachlarz dodatkowych atrakcji. 
Drużyny mogły pogłębić swoje więzi i sprawdzić efektywność 
współpracy w strefie team-building’u przygotowanej przez 
Łukasza Gierlika. „Okazja do wspólnej zabawy na pewno 
wpływa pozytywnie na ducha zespołu, co w dalszej perspek-
tywie przekłada się na efekty w pracy” – komentuje Gierlik.
Rozdanie nagród odbyło się w klubie Moloteka podczas wie-
czornego Beach Party, na które zostały zaproszone Zarządy 
firm występujących w rywalizacji, partnerzy i oczywiście za-
wodnicy, bez których BVB Cup nigdy by się nie odbył. Nagro-
dy zostały sfinansowane przez Hotel Mistral Sport w Gniewi-
nie, Pello Coffee, Kaap Vino, Diamentowa Ochorna Lakieru, 
Corporate Differently, a także Trefl.
Partnerami wspierającymi Turniej są Fundacja Pro Progres-
sio oraz Stowarzyszenie Trefl Pomorze – ich zaangażowanie 
wpłynęło na niepowtarzalny kształt i charakter wydarzenia.
„Jestem bardzo zadowolona z przebiegu, jak i poziomu roz-
grywek. Widać, że siatkówka plażowa króluje na Pomorzu. 
Organizując wydarzenie już po raz trzeci, mogę z czystym 
sumieniem powiedzieć, iż było to wyjątkowe wydanie turnie-
ju.” - Sara Klawikowska – Client Relations Manager BVB Cup.

Beach Volleyball Business Cup
Jak połączyć ze sobą grę, zabawę, rywalizację i biznes na plaży?
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Podczas pierwszego meczu Naszej Reprezentacji, Strefę 
Emocji odwiedziło ponad 3500 osób. Do dyspozycji  gości 
były 3 specjalnie przygotowane ekrany led, na których 
można było oglądać piłkarskie zmagania. Mistrzostwa 
Świata  potrwają do 15.07. Zapraszamy na kolejne mecze. 
Piłkarskich emocji z pewnością nie zabraknie.

STREfA 
EMOCjI  
Moloteka 
i Stadion Letni
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walerij 
Pryżkow, 
właściciel 
WP CAPITAL
 
Ekspert w sprawach inwestycji 
kapitałów w kraju i poza granicą 
oraz prezes firmy transportowe- 
logistycznej IPS. Posiada duże 
doświadczenie w stosunkach 
międzynarodowych. 
Jest koneserem i mecenasem sztuki.

Inwestycja w diamenty jest traktowana 
jako forma ochrony majątku. Wahania 
wartości diamentów na giełdzie wyno-
szą około 5,6%. Ale złoża diamentów są 
zredukowane, a ich cena stale rośnie. 
Rentowność z inwestycji w diamenty to 
średnio 10% rocznie, ale czasami spada 
do 4%.
Do celów inwestycyjnych kupowane są 
pojedyncze diamenty o dość standardo-
wych cechach: 1 karat (0,2 grama) lub 
więcej, kolory D-G i czystość LC-VS1. 
W celach inwestycyjnych niezbędnym 
jest posiadanie certyfikatu jednego z tych 
trzech laboratoriów: HRD (Hoge Raade 
vor Diamanten), GIA (Gemological In-
stitute of America) lub IGI (International 
Gemological Institute).
Górnej granicy kwoty inwestycji w dia-
menty nie ma, natomiast kamienie naj-
częściej zbywalne powyżej 1 ct. mogą 
kosztować od kilku tysięcy do ponad 
20.000 dolarów w zależności od jego po-

zostałych parametrów.
Należy zwrócić również uwagę na fakt, że 
w świetle prawa podatkowego, w przeci-
wieństwie do złota, diamenty traktowane 
są jako zwykły towar handlowy obciążo-
ny 23% podatkiem VAT. W związku z tym 
rozważając poszerzenie swojego portfela 
inwestycyjnego właśnie o diamenty warto 
rozważyć zakup na firmę, aby w momen-
cie odsprzedaży móc odzyskać zapłacony 
podatek VAT.
Uznanym źródłem informacji o cenach 
diamentów jest Rapaport Diamond Re-
port. Na wielu portalach internetowych 
funkcjonują kalkulatory pozwalające 
oszacować ich cenę on-line.
Dla wielu inwestorów poszukujących 
wyrafinowanych i nowych obszarów dla 
swej inwestycyjnej działalności, diamenty 
z pewnością mogą stanowić ciekawe wy-
zwanie, połączone dodatkowo z przyjem-
nością obcowania z magią jednych z naj-
piękniejszych tworów natury.

Luksusowe inwestycje
Diamenty 
i brylanty to 
alternatywne 
inwestycje, które 
nie przynoszą 
wielkich zysków, 
ale utrzymują 
inwestycję 
i zwielokrotniają 
ją w dłuższej 
perspektywie. 
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W świecie mody i stylu to jeden z tema-
tów, który budzi najwięcej kontrowersji. 
Kreatorzy mody i styliści podzieleni są 
na ich zatwardziałych przeciwników lub 
– bardziej liberalnych i wyrozumiałych 
dla wygody męskiej – zwolenników. 
Najmniej kontrowersji wzbudzisz, trzy-
mając się poniższych zasad:
Wiek i sylwetka – te dwa warunki 
stawiam równorzędnie, bo każdy, bez 
względu na wiek może dobrze wyglą-
dać, ale z pewnością taki rodzaj letnich 
spodni bardziej pasować będzie Panom 
młodszym, o zgrabnej i szczupłej syl-
wetce niż starszym, nawet jeśli szczu-
płym. Natomiast niezależnie od wieku, 

Panowie o tęższych lub nawet grubych 
sylwetkach powinni zapomnieć o ist-
nieniu tych spodni.
Szorty są typowo dziennym strojem 
i zupełnie nie nadają się do noszenia 
w najbardziej nawet upalne wieczory, 
zwłaszcza podczas wakacji w restau-
racjach hotelowych, gdzie często 
wewnętrzna etykieta zabrania takiego 
stroju.
Szorty, które wzbudzą najmniej kon-
trowersji to te nawiązujące do klasyki 
sportowych i casualowych spodni, 
a więc np. dżinsy w swojej skróconej 
wersji, tak samo chinosy, najlepiej w na-
turalnym, beżowym kolorze. 

Szorty łączyć można z T-shirtem lub 
jeszcze lepiej z koszulką polo, z koszulą 
casualową z lekkiej, przewiewnej ba-
wełny lub lnu, z długim, podwiniętym 
do łokcia rękawem, noszoną do środka, 
z widocznym parcianym lub plecionym 
ze skóry paskiem.
Odpowiednie obuwie to: skórzane 
sandały, mokasyny, espadryle, trampki, 
tenisówki i obuwie sportowe. Klapki 
nadają się tylko do chodzenia na plażę.
 Pamiętaj o tych zasadach ilekroć chcesz 
w upalny dzień założyć szorty na ulicę. 
Życie w pewnej społeczności wymaga 
od każdego przestrzegania ustalonych 
zasad i dobrych obyczajów.

MĘSkie 
szorty

GRażyNa PaTURalSKa

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

Dlaczego o tym pisać przed kolejnymi 
wakacjami. Wygląda na to, że nadal jest 
potrzeba. Okres urlopowy wiąże się z po-
luzowaniem pasa, a co za tym idzie z nad-
używaniem alkoholu, słodyczy i zjada-
niem się  zbyt dużymi porcjami jedzenia.

Obserwując rynek fitness od kilku lat, mo-
żemy zaobserwować okresy w których 
zainteresowaniem aktywnością, dietą 
oraz szeroko definiowaną poprawą for-
my oraz wyglądu rośnie. Jest wiosna, kie-
dy to ruszamy do boju o lepszego siebie 
na lato, oraz okres powakacyjny i przed 
świąteczny, kiedy to chcemy znowu zrzu-
cić okazyjnie kilka kilogramów. 
Można natomiast zmienić lekko podejście 
na urlopie w taki sposób żeby nie tracić tego 
wszystkiego co wypracowaliśmy przed wa-
kacjami. Postaram Ci się podpowiedzieć 
kilka sposobów które mogą pomóc. 
Po pierwsze uważaj na śniadaniowe bu-
fety szwedzkie w hotelach. Nie daj się 
skusić na słodkie rogaliki i słodzoną kawę 

z mlekiem. Dokonuj bardziej racjonal-
nych wyborów. Wybieraj mądrze.  
Ja osobiście korzystam z cateringu diete-
tycznego o wartości dziennej 3000 kcal 
i nigdy nie mam po posiłku wrażenia cięż-
kości. Można zjeść naprawdę sporo kalo-
rii wybierając lekkie produkty będziemy 
najedzeni, podniesie się nasza energia 
życiowa i utrzymamy formę cały rok. 
Drugim ważnym aspektem zmiany trybu 
spędzania wakacji jest aktywność. Ruszaj 
się, pobiegaj z samego rana, porozciągaj 
się na plaży, to naprawdę rewelacyjny 
sposób, żeby się pozytywnie nakręcić na 
cały dzień. Traktuj aktywność jak zabawę, 
nie jak obowiązek. Na pewno ją polubisz. 
Zabierz ze sobą osoby, które będą chciały 
z tobą poćwiczyć, które będą wsparciem.
Podsumowując. Umiarkowanie w jedze-
niu i piciu, trochę aktywności na pewno 
pomoże.

Życzę udanego, zdrowego 
i aktywnego urlopu. 

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. 

Jak utrzymać 
formę na wakacJach



 76    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



   77

Zwiedzamy niecodzienne miejsca, odległe, 
egzotyczne. Chcemy zachować je w pamię-
ci na zawsze, ale też pochwalić się przyja-
ciołom i najbliższym.
Dlatego fotografujemy wszystko i wszę-
dzie. Utrwalamy miejsca, krajobrazy, robi-
my zdjęcia tubylcom, sobie samym i nie-
mal każdej wakacyjnej aktywności.
Potem wracamy z milionem zdjęć, któ-
re zajmują mnóstwo pamięci na kartach 
różnych urządzeń i w zasadzie uświada-
miany sobie , że w ramkę na ścianę nada-
ją się może trzy.
Co zrobić by to zmienić?
Oczywiście bardzo ważna jest jakość zdjęć, 
czyli ostrość i odpowiednie ich doświe-
tlenie. Fajnie jest mieć torbę ze świetnym 
sprzętem, wypełnioną obiektywami, jed-
nak nie jest to warunek konieczny bo ma-
łym kompaktowym aparatem, a nawet te-
lefonem, możemy zrobić zdjęcie na miarę 
World Press Foto. 
Przede wszystkim świadomość! Co chcę 
sfotografować, co ma być bohaterem 
mojego zdjęcia? Ustalmy kadr, pionowy 
lub poziomy, nie bójmy się pochylonej 
perspektywy i asymetrii. Nie starajmy 
się ująć wszystkiego. Uschnięte drzewo, 
czy czerwony kwiat maku na pierwszym 
planie, samotna latarnia uliczna, donicz-
ki z ziołami na parapecie, rower oparty 

o płot. Niech inspirują nas kolory, nie-
codzienne ich zestawienia. Zastanówmy 
się nad porą dnia, ostre światło w samo 
południe nie wydobywa mocy, miękkie 
światło wczesnego poranka tworzy magię, 
złote wieczorne promienia słońca dają 
cudowną paletę barw. 
Jeśli chcemy mieć tylko kontur zamczyska, 
nie bójmy się robić zdjęć tzw „ pod światło” 
fotografowany obiekt nie musi znajdować 
się w centralnym punkcie, a linia horyzon-
tu nie musi ziemi i nieba dzielić na połowę, 
Fotografia to zabawa, to kreacja nowej rze-
czywistości widzianej naszymi oczami. 
Są miejsca na świecie gdzie rdzenni miesz-
kańcy fotografują się niechętnie, czasem 
kobietom po prostu nie wypada, czasem 
tubylcy wierzą, że taki jeden pstryk krad-
nie im duszę, a czasem zwyczajnie trak-
tują to jako formę zarobkowania i w tym 
też nie ma nic złego. Zatem pytajmy czy 
można, szanujmy odmienność, sięgajmy 
do kieszeni.
Gorąco zachęcam do tej fantastycznej za-
bawy, do eksperymentowania ze światłem, 
kompozycją, barwami. Niezmiennie za-
chęcam też do podróżowania.
 
Jak powiedział mistrz: „Podróże to jedyna 
rzecz, na którą wydając pieniądze, stajemy 
się bogatsi”

podróże 
w obiektywie

Witold Gulcz    |    SalOny FirmOwe itaka    |   cH rental Park - gdańSk -SZadółki    |    cH aucHan - rumia   |  cH aucHan - gdańSk   |   cH PlaZa – POZnań

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Podróżujemy coraz częściej, nie raz w życiu lub raz w roku. 
Loty pasażerskie stały się powszechne, oferty biur podróży 
bogate, różnorodne, bardziej dostępne dla każdego. 
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treNd 
alert
Piękna na lato!

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 dwujęzyczny portal 
zatokapiekna.pl dostarczający 
informacji z zakresu medycyny 
estetycznej,  anti-aging, wellness
i spa oraz stomatologii.

Na rynku wciąż pojawiają się tech-
nologie, które dbają o naszą skórę 
przez cały rok. Dlaczego by więc 
z nich nie skorzystać?
W wyborze zabiegu warto oczy-
wiście zdać się na doświadczenie 
i wiedzę specjalisty, a już po jego 
przeprowadzeniu – stosować się 
do jego zaleceń pozabiegowych, 
nie zapominając o odpowiednim 
nawadnianiu organizmu i ochro-
nie przeciwsłonecznej, które latem 
są absolutnym must-have!

Oto gorące trendy na lato!

Chociaż coraz więcej zabiegów 
przeprowadza się przez cały rok, 
także w tej kwestii występuje zja-
wisko sezonowości. Latem kła-
dziemy nacisk na nawilżanie skó-
ry, modelowanie sylwetki, a także 
pielęgnację stóp.

mezoterapia – królowa wakacyj-
nych zabiegów - mezoterapia oso-
czem bogatopłytkowym, prepara-
tami rewitalizującymi skórę bądź 
kwasem hialuronowym. Jest ona 
najlepszą odpowiedzią na odwod-
nienie skóry, o które latem przecież 
nietrudno. Dzięki mikroiniekcjom 
dostarczane są jej składniki nawil-

żające i regenerujące, wpływające 
na sprężystość skóry oraz ochro-
nę przed szkodliwym działaniem 
wolnych rodników.

Wakacyjne wyzwanie, czyli mo-
delowanie sylwetki - można je 
przeprowadzić za pomocą licz-
nych urządzeń, np. wykorzystując 
technologię HIFU, którą z powo-
dzeniem stosuje się nie tylko na 
twarz, ale też na brzuch, pośladki, 
biust czy pelikany, czyli obwisłą 
skórę ramion. W walce z celluli-
tem sprawdzi się natomiast kar-
boksyterapia, z którą coraz śmielej 
konkurują jeszcze Endermologia 
LPG czy Icoone.

Pedicure podologiczny – jako 
że latem odsłaniamy stopy, przed 
urlopem warto zainwestować 
w wizytę u podologa. Przy okazji 
nie zaszkodzi zdać się na pomoc 
doświadczonej kosmetyczki, która 
zadba o najmodniejszy wakacyjny 
manicure.

Po więcej trendów i wiadomości 
na temat najnowszych zabiegów 
zapraszam do odwiedzenia mo-
jego portalu zatokapiekna.pl. Do 
zobaczenia!

Przyjęło się, że pielęgnację w gabinecie 
estetycznym lepiej odłożyć na jesień i zimę. 
Tymczasem, wbrew utartym mitom, nie 
brakuje zabiegów na twarz i ciało, którym 
można poddawać się w czasie wakacji, 
nawet wtedy, gdy mocniej świeci słońce.



Wydarzenie o charakterze charytatywnym, dochód którego został przekazany dla 
podopiecznych (kobiet-matek) stowarzyszenia MaMy Szczęście. Organizatorki 
Maria Gotkiewicz (LaDIES in RED ) oraz Iwona Guć ( MaMy Szczęście), posta-
nowiły w dość nietypowy sposób uczcić Dzień Matki celebrując nie tylko bycie 
matką ale też bycie kobietą. W pierwszej części 
wieczoru odbył się niekonwencjonalny pokaz 
mody oraz metamorfozy, przygotowane przez 
stylistkę/wizażystkę Marię Gotkiewicz oraz sty-
listki fryzur Kasię Weyna i Natalię Klenk. Celem 
było pokazanie, iż każda kobieta bez względu na 
wiek, rozmiar, wykonywany zawód, doświadcze-
nia życiowe, ma prawo wyglądać pięknie i nie 
zapominać o swojej kobiecości. 
Druga części gali poruszyła niezwykle ważny 
temat, czyli kwestię budowania mądrej i pozy-
tywnej relacji matki z dzieckiem. Maria Got-
kiewicz wraz z zaproszonymi gośćmi - anną 
Borejszo i Magdaleną Borejszo Bulc oraz 
Małgorzatą Gąską dzieliły się swoimi cennymi 
doświadczeniami oraz wiedzą w tym temacie.

IV gala LADIES 
in RED pod hasłem 
„Matką być,
kobietą być”

Podczas wydarzenia Biznes Kocha Kobiety, jak zawsze 
nie zabrakło merytorycznej wiedzy, praktycznych porad, 
efektywnych rozwiązań oraz pozytywnych emocji. Na gości 
BKK#8 czekały 4 różne prelekcję. Piotr ananicz z Wytwór-
ni Filmów Wariacja, mówił o zasadach tworzenia dobrych 
filmów biznesowych, andrzej Palecki z mBank, opowiadał 
o błędach w filmach reklamowych, które popełniają nawet 
najwięksi. Wioleta Magdziarz z Google Internetowe Rewo-
lucje, dała ogromną dawkę informacji o potencjale rynku 
lokalnego w internecie i jak o niego zawalczyć. W świat 
podróżowania i korzyści z nim związanych zabrali uczest-
ników Filip Turowski i Wojciech Jurojc, twórcy marki Food-
krywcy. Każde z wystąpień było niezwykle inspirujące. 
Uczestniczki do domu zabrały wiele prezentów od part-
nerów spotkania, ale przede wszystkim ogrom nowych 
kontaktów, wiadomości i wiedzy. Jesteśmy ciekawi co przy-
niosą kolejne wydarzenia.

Biznes Kocha 
Kobiety po raz 8 
czyli BKK#8
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Na wakacje 
autem 
i z rowerem

Wakacje to czas, w którym często 
przesiadamy się z czterech na dwa kółka. 
Jak zatem najlepiej przetransportować 
rower (lub kilka rowerów) autem?

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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w bagażNiku 
– taNio, ale NiewygodNie

Najtańszym rozwiązaniem jest włożenie roweru do ba-
gażnika. Z tym, że w takim przypadku musimy posiadać 
samochód z otwieraną klapą z tyłu, trzeba wtedy też 
położyć tylne siedzenia, a co za tym idzie samochodem 
będą mogły podróżować tylko dwie osoby. Poza tym 
przy autach typu hatchback może się okazać konieczne 
zdjęcie przedniego koła roweru. takie rozwiązanie może 
się w ogóle nie sprawdzić w mniejszych samochodach, 
do których rower zwyczajnie się nie zmieści. Nie jest to 
również dobre rozwiązanie przy przewozie więcej niż 
jednego roweru i konieczności zabrania ze sobą większej 
ilości bagaży. Jeśli jednak ktoś wybierze tę opcję - ist-
nieją na rynku specjalne uchwyty właśnie do przewozu 
rowerów, które montuje się wewnątrz bagażnika. 

rowery – Na dach
Drugie – zdecydowanie lepsze - rozwiązanie to bagaż-
nik dachowy lub uchwyty do rowerów, mocowane do 
uniwersalnego bagażnika dachowego. Zaletami takiego 
takiego rozwiązania są: możliwość przewiezienia kilku 
rowerów bez konieczności zdejmowania przednich kół 
z nich i  pozostawienie pełnej przestrzeni bagażowej 
w samochodzie. Nie zmniejszamy też w ten sposób 
widoczności z żadnej strony samochodu. Wadami są: 
dość uciążliwe podnoszenie roweru, by umocować je na 
dachu auta, spore opory powietrza podczas jazdy, ogra-
niczenie prędkości podróży i większe zużycie paliwa oraz 
fakt, że rowery po dłuższym przejeździe będą „ozdobio-
ne” owadami. trzeba też zwracać uwagę przy przejeż-
dżaniu pod bardzo niskimi mostami czy wiaduktami oraz 
gdy gałęzie drzew zwieszają się nisko nad jezdnią. 

uchwyty Na klapę lub hak
Kolejne rozwiązania to bagażnik mocowany na tylną kla-
pę. Zalety to mniejsze opory powietrza, niż w przypadku 
przewożenia rowerów na dachu, wady to ograniczenie 
widoczności do tyłu i zablokowanie dostępu do bagażni-
ka oraz często zasłonięcie tylnych świateł. 
Właściciele samochodów wyposażonych w hak mają 
jeszcze jedną możliwość do wyboru. bagażnik rowe-
rowy na hak ma sporo zalet: wygodny i szybki montaż 
bagażnika oraz rowerów, niektóre odchylane modele 
dają możliwość otworzenia bagażnika, mniejsze opory 
powietrza niż w przypadku przewożenia rowerów na 
dachu. Zazwyczaj nie ma też problemu z zasłanianiem 
świateł w samochodzie, bo takie bagażniki mają swoje 
światła. Wadą jest ograniczenie widoczności do tyłu, 
trzeba też pamiętać, że takie bagażniki nie należą do 
najtańszych. 

dedykowaNa przyczepa
Ostatnią możliwością przewozu roweru jest przyczepa 
samochodowa. Na rynku dostępne są nawet specjalne, 
przeznaczone właśnie do przewożenia rowerów. Jak 
każde z poprzednich rozwiązań, tak i to ma swoje wady 
i zalety. Niewątpliwą zaletą jest możliwość przewie-
zienia kilku rowerów naraz, łatwego ich umieszczenia 
i dostępu. Do dyspozycji pozostaje nam wówczas cała 
przestrzeń bagażowa w samochodzie oraz możliwość 
założenia dodatkowego bagażnika na dach, co przy 
wyjeździe na dłuższy czas i konieczności zabrania więk-
szej ilości bagażu może mieć duże znaczenie. Poza tym 
w przypadku przyczepy krytej rowery są chronione 
przed warunkami atmosferycznymi. Wady – to mniejsza 
zwrotność samochodu z przyczepą, problemy z zapar-
kowaniem na miejscach parkingowych standardowych 
wymiarów i ograniczona widoczność.

Wybierając się z rodziną na urlop nierzadko 
chcemy zabrać ze sobą rowery. Jeśli planujemy 
takie wakacje (samochodowo – rowerowe) 
trzeba wcześniej zadbać o to, aby dwukołowce 
w sposób bezpieczny i wygodny zamontować. 
Możliwości jest kilka – od przewiezienia 
wewnątrz auta, poprzez różnego rodzaju 
uchwyty i bagażniki, aż po przyczepę. Przed 
wybraniem danego rozwiązania warto 
zastanowić się, jak często będziemy z niego 
korzystać i ile rowerów będziemy przewozić. 
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Organizator zadbał o najdrobniejsze szczegóły imprezy. Nie 
zabrakło biało-czerwonych szalików, piłkarskich gwizdków, 
trąbek oraz wuwuzeli . 
Na gości czekały grill, napoje, zimne przekąski oraz tajskie 
lody. Najmłodsi uczestnicy imprezy mogli skorzystać z atrakcji 
na placu zabaw, a dla tych nieco starszych czekały emocjonu-
jące mecze podczas turniej piłkarzyków.  
W chwaszczyńskim salonie ustawiono duży  ekran, na którym 
goście oglądali  mecz. W czasie przerwy meczu, głos zabrali 
biorący udział w imprezie eksperci – Janusz Woźniak, Czesław 
boguszewicz oraz tomasz Korynt.
Dodatkową atrakcją była ustawiona w salonie, debiutująca 
właśnie nowa toyota Aygo. Ponadto, na zewnątrz zaprezento-
wano luksusowe coupe marki Lexus – modele LC500 i LC500h.

Strefa kibica 
w SaloNie 
toyota walder
Największy dealer Toyoty w północnej Polsce sprawił 
swoim Klientom niespodziankę, zapraszając ich do 
zorganizowanej w salonie w Chwaszczynie Strefy Kibica.

ZDJĘCIA: Olga Kharina
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Historia firmy zaczęła się w 1978 roku. 
Wtedy w Gdańsku na Miałkim Szlaku 
założony został niewielki warsztat samo-
chodowy. Nikt wówczas nie przypusz-
czał, że firma rozrośnie się do takich 
rozmiarów, jakie ma dziś.
A dziś jest to jeden z największych de-
alerów samochodowych, autoryzowany 
dealer aż pięciu marek: bMW, Mini, 
Nissan, Renault i Dacia. Grupa Zdunek 
jest właścicielem ośmiu salonów samo-
chodowych w trójmieście, zatrudnia 
ponad 400 pracowników, prowadzi za-
równo sprzedaż, jak i serwis aut. 
Właścicielem firmy jest tadeusz Zdunek. 
Urodzinowa impreza została zorganizo-
wana w Starym Maneżu  w Gdańsku. 
Uczestniczyło w niej ok. 350 osób, 
a wieczór wszystkim umiliła znana woka-
listka Natalia Szreder, zaś o uśmiechy na 
ustach uczestników zadbał Marcin 
Daniec. Całą imprezę poprowadził Mate-
usz borek, ambasador Grupy Zdunek. 
Jak to zwykle bywa podczas jubileuszo-
wych imprez, tak i na tej nie zabrakło 
prezentów, życzeń, urodzinowego tortu 
i wielu wspomnień. 
Warto dodać, że Grupa Zdunek pro-
wadzi nie tylko działalność biznesową, 
ale też charytatywną. firma wspiera 
sportowców (jest sponsorem tytularnym 
żużlowego zespołu Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk), od 4 lat prowadzi także 
fundację Zdunek „Dzielimy się radością”.

firma 
zduNek 
od 40 lat 
Na ryNku
Okrągły jubileusz świętowała firma Zdunek. 
Było uroczyście, ale też i muzycznie oraz wesoło. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Olga Kharina



Najnowszy model LG – telewizor OLED55B8PLA wyróżnia 
się technologią ThinQ, określaną jako sztuczna inteligencja. 
Urządzenie z serii OLED zapewnia przekątną ekranu 55 
cali, więc spełnia wymagania tych, którzy cenią naprawdę 
wysoką rozdzielczość, a ponadto oczekują jak najwygod-
niejszej obsługi. LG OLED55B8PLA posiada funkcję przetwa-
rzania mowy naturalnej – głos użytkownika zostaje prze-
kształcony w zrozumiałe dla maszyny polecenia. Funkcja 
przetwarzania głosu była co prawda obecna już wcześniej, 
jednak LG znacząco poprawiło zakres identyfikowanych 
fraz, jak i poszerzyło kontekst wypowiadanych poleceń. 

Schłodzi powietrze 
i usunie bakterie

Marzenia o sterylności i wolności od bakterii 
mogą stać się realne. Dyson Pure Cool to 
urządzenie, którego główną funkcją jest 
chłodzenie. Odpowiada za to duży owal, 
który wyrzuca powietrze ze znaczną pręd-
kością. Dzięki temu możemy liczyć na stały 
dopływ zimniejszego powietrza, tak pożąda-
nego w ciepłe, letnie dni. Poza chłodzeniem 
Dyson Pure Cool pełni także funkcję oczysz-
czacza powietrza dzięki zastosowanemu 
wydajnemu filtrowi HEPA. Urządzenie jest 
w stanie zatrzymać 99,95% zawieszonych 
w powietrzu cząstek o wielkości do 0,1 
mikrona. Oznacza to usunięcie roztocz z po-
wietrza, którym oddychamy. Dodatkową 
zaletą urządzenia jest to, że filtr trzeba wy-
mienić dopiero po pół roku.

Funkcjonalność 
i prostota
Klasyczna opaska Goclever Smart 
Band Max Fit to idealny gadżet dla 
tych, którzy lubią aktywność fi-
zyczną i oczekują urządzenia, które 
będzie monitorować nasz wysiłek. 
Goclever Smart Band Max Fit zmierzy nam tętno i ciśnie-
nie, sprawdzi nasycenie krwi tlenem, a także oceni poziom 
zmęczenia naszego organizmu i zmierzy spalone przez nas 
kalorie. Opaska zadziwia długim czasem działania – potrafi 
działać niemal tydzień (całodobowo!) bez ładowania. Jed-
nocześnie jest to produkt dla tych, którzy cenią sobie klasy-
kę i elegancki wygląd oraz wysoki poziom wykonania.

G a D ż e T o m a n i a

Kamera GoPro Fusion odpowiada jest od-
powiedzią na coraz większą popularność 
filmów w 360°. Od dłuższego czasu nawet 
najpopularniejszy serwis z filmami inter-
netowymi, YouTube, obsługuje tę opcję. 
Fusion tę ciekawą możliwość wprowadza 
na zupełnie inny poziom – urządzenie ofe-
ruje bowiem funkcję „wirtualnego kame-
rzysty”, co daje znacznie bardziej płyny 
i inteligentny ruch kamery. To sprawia, 
że odbiorcy filmów mogą widzieć obraz 
w 360°, ale jednocześnie pozbawieni są 
dyskomfortu, który dają inne tego typu 
kamery. Rozdzielczość nagrywanego 
obrazu w 30 klatkach na sekundę to 3K. 
Płynne ujęcia w 60 klatkach są nagrywa-
ne w rozdzielczości 3K. GoPro Fusion to 
bez wątpienia kamera doskonała dla po-
szukiwaczy przygód – posiada stabiliza-
cję obrazu, a do tego jest bardzo szczelna 
– będzie działać pod wodą do głębokości 
5 m i nie potrzebuje do tego żadnej spe-
cjalne obudowy. 

NoWy 
WyMIaR 
NaGRyWaNIa 
FIlMóW

Telewizor 
ze sztuczną 
inteligencją






