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Podąża w zgodzie z naturą i wyznacza nowe standar-
dy budownictwa. W lipcowym numerze Expressu Bizne-
su przybliżamy działalność firmy Steico. Dlaczego akurat 
funkcjonowanie spółki z Czarnej Wody polecamy uwadze? 
Chociażby dlatego, że to przedsiębiorstwo, którego filozofia 
działania w dużej mierze przyczynia się do zmiany naszych 
przyzwyczajeń, oczekiwań i świadomości w zakresie mate-
riałów budowlanych. Firma Steico sukces zawdzięcza nie 
tylko dbałości o produkty, ale i punktualności dostaw oraz 
dobrej relacji ceny w stosunku do jakości. 

Choć w najnowszym numerze Expressu Biznesu spo-
ro miejsca poświęcamy firmie Steico, to zachęcamy też 
do zapoznania się z działalnością innych przedsiębiorstw. 
Nowe biuro w Gdańsku otwiera między innymi najwięk-
szy producent łososia na świecie – grupa Marine Harvest. 
Przed ogromnym wyzwaniem stoi Zarząd Morskiego Portu 
Gdańsk, który podpisał umowę z wykonawcą na opracowa-
nie koncepcji portu centralnego. Dobrą koniunkturę wyko-
rzystują też deweloperzy, którzy nie przestają inwestować. 
Niemniej dobry okres przeżywa branża piwna, co udowad-
niają browary z regionu. 

Lato to okres żniw dla biur podróży, prześcigających się 
w ofertach zagranicznych wojaży. W wakacje warto nie tyl-
ko wyjechać, ale i zadbać o urodę. Najlepiej zrobić to w jed-
nej z klinik urody sieci Lorenzo Coletti.  

Ciekawych tematów w lipcowym numerze nie brakuje. 
Warto się z nimi zapoznać.

          Życzymy przyjemnej lektury!

Piotr Ruszewski
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Na początku lipca odbyło się cykliczne „Śniadanie Po-
morskie z PKB” z udziałem specjalnego gościa - Marszał-
ka województwa pomorskiego Pana Mieczysława Struka. 
Spotkanie odbyło się w jednej z najbardziej prestiżowej 
lokalizacji w Trójmieście – Hotelu Haffner w Sopocie. 
Tematem wiodącym wydarzenia była współpraca samo-
rządu z biznesem oraz pomoc przy wykorzystaniu fun-
duszy unijnych w swoich przedsiębiorstwach. Zaproszeni 
goście mogli uczestniczyć w dyskusji, zadawać nurtujące 

pytania i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu działań sa-
morządu wojewódzkiego. Całość zakończyła się klasycz-
ną sesją networkingową, która pomogła nawiązać cie-
kawe kontakty biznesowe oraz zintegrować środowisko 
pomorskiego biznesu.

Śniadanie 
Pomorskie 
z PKB

Lipcowe śniadanie biznesowe z Pomorskim 
Klubem Biznesu przyniosło ciekawą 
dyskusję na tematy współpracy samorządu 
z biznesem oraz pozwoliło gościom 
nawiązać nowe kontakty biznesowe.
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Zielony kolor 
sukcesu

MiłOśNiKOM NAtURy NiE tRZEbA PRZEDStAWiAć UROKóW RZEKi WDy i jEj 
OKOLiC. tO bLiSKO 200 KM „ZiELONEGO RAjU” UtWORZONEGO PRZEZ LASy 
bORóW tUCHOLSKiCH i KOCiEWiA, KtóRy SWOjE UROKi NAjOKAZALEj UjAWNiA 

PODCZAS WyPRAW KAjAKOWyCH, ROWEROWyCH i PiESZyCH. 

TEKST: Rafał Korbut / materiały STEICO | ZDJĘCIA: Hemi Andrzej Sikorra / materiały STEICO
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Bogactwo przyrody nieskażonej cywilizacją i serdeczność 
lokalnej społeczności tworzą niepowtarzalny klimat regio-
nu, który doceniają zarówno stali mieszkańcy, jak i osoby 
przyjezdne - wiele z nich systematycznie gości tu w okresie 
wakacyjnym, a niektórzy, czasami nawet z przypadku, pozo-
stają na dłużej.  
Wśród tej unikatowej scenerii w Czarnej Wodzie funkcjonuje 
zakład firmy STEICO, którego wyroby również są kojarzone 
z bogactwem tutejszej okolicy - drewnem. To właśnie drew-
no jest stosowane do produkcji szerokiej gamy materiałów 
budowlanych. Powstające w całości z surowców naturalnych 
i odnawialnych, przyjazne środowisku są idealnym materia-
łem na konstrukcję budynku czy doskonałym izolatorem. 
W ramach systemu budowlanego STEICO oferowane są bo-
wiem odpowiednie, innowacyjne produkty dla wszystkich 
obszarów zastosowania w budownictwie.  
Firma STEICO postawiła sobie za zadanie stworzenie ma-
teriałów budowlanych, które pogodzą potrzeby miesz-

kaniowe ludzi i przyrody. Dlaczego jest to takie ważne? 
Ponieważ aż 80 proc. naszego życia spędzamy w zamknię-
tych pomieszczeniach. Warto, aby pozwalały one mieszkać 
w zgodzie z naturą. Dlatego produkty STEICO powstają 
z materiałów naturalnych i nie zawierają szkodliwych do-
datków. Ponadto pozwalają obniżyć zużycie energii oraz 
w dużym stopniu przyczyniają się do powstania trwałego 
i zdrowego klimatu w pomieszczeniach. 
STEICO jako producent ekologicznych materiałów budow-
lanych z drewna, przy wyborze surowca oraz w całym pro-
cesie produkcji kładzie szczególny nacisk na ochronę śro-
dowiska i zdrowia, co zostało docenione i wyróżnione przez 
prestiżowe symbole jakości. Certyfikat FSC® to gwarancja 
zachowania gospodarki leśnej w stanie zbliżonym do natu-
ralnego oraz proekologiczne wykorzystanie drewna.
- Dając dobry przykład, możemy wyznaczyć nowe standardy 
budownictwa, zachęcając do zmiany świadomości i bardziej 
proekologicznych oczekiwań odnośnie materiałów budowla-
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nych, z których wykonywane są nowo-
czesne domy i mieszkania - wyjaśnia 
Holger Jödecke, prezes zarządu firmy 
STEICO. – Dużą wagę przywiązujemy 
nie tylko do jakości naszych produktów, 
ale również punktualnych dostaw i do-
brej relacji ceny do jakości, ponieważ 
tego oczekują nasi klienci. Aby sprostać 
tym oczekiwaniom i zapewnić firmie dal-
szy rozwój, przygotowujemy drogę pod 
przyszłe inwestycje w naszym zakładzie 
w Czarnej Wodzie – dodaje prezes. 
Chociaż zakład w Czarnej Wodzie wpi-
suje się w filozofię całej Grupy STEICO, 
coraz więcej odpowiedzialności spo-
czywa na rękach lokalnego zespołu, 
kierowanego przez Sebastiana Fabiś, 
dyrektora operacyjnego i Ewę Madaj, 
dyrektora administracyjnego. Podwo-
jona w ostatnim czasie załoga liczy już 
blisko 600 osób. 
- Zadania, które stawiamy przed sobą 
każdego dnia i wysiłek, który wkłada-
my w ich realizację, są częścią wspól-
nego celu, jakim jest rozwój naszych 
produktów, naszego zakładu i naszych 
umiejętności – deklarują dyrektorzy. 
- Wierzymy, że dzięki dobrej współpra-
cy, wzajemnej komunikacji uda nam się 
wspólnie osiągnąć sukces. Jesteśmy 
przekonani, że nie ma dla nas zadań 
zbyt trudnych!
Naturalne systemy budowlane są dumą 
nie tylko firmy STEICO, ale i pracowni-
ków, bo to dzięki ich pracy powstają. 
Dlatego też sami pracownicy stają się 
miłośnikami drewna i propagatorami 
jego powszechnego stosowania w bu-
downictwie. Swoją wiedzą i doświad-
czeniem wspierają Stowarzyszenie 
Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, 
skupiające w swoich szeregach ludzi, 
którzy w podobny, niezwykle pozytyw-
ny sposób myślą o powszechnym sto-
sowaniu drewna i materiałów drewno-
pochodnych w budownictwie. 
Miłośnikami naturalnych systemów bu-
dowlanych stają się także… uczniowie, 
którzy mają okazję realizować swoje 
zainteresowania podczas wspieranego 
przez firmę STEICO dualnego systemu 
nauczania, realizowanego przez lokal-
ną szkołę branżową. Zrównoważonemu 
rozwojowi sprzyja również doskonała 
współpraca z gospodarzem okolicy - 
Burmistrzem Miasta Czarna Woda, któ-
ry podobnie jak cała załoga STEICO, 
jest oddanym entuzjastą ekologicznego 
budownictwa drewnianego.
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ArkAdiusz Gliniecki,
burmistrz Czarnej Wody

Nasze relacje z firmą StEiCO są bardzo dobre. StE-
iCO to największy czarnowodzki zakład, dający pracę 
ponad sześciuset osobom. W ostatnich latach firma 
uruchomiła ciąg do produkcji drewna klejonego z fo-
rinirów LVL. to była chyba największa inwestycja na 
Pomorzu roku 2015. Wymagało to ścisłej współpra-
cy pomiędzy Urzędem a kierownictwem firmy. Pre-
cyzyjne określenie celów i szybkie reagowanie na 
potrzeby drugiej strony w całym procesie przyniosły 
efekt w postaci nowoczesnego przedsiębiorstwa, 
wpisującego się doskonale w rynek budowlany, na 
którym właśnie dokonuje się zwrot w kierunku bu-
dowy domów w konstrukcji drewnianego szkieletu. 
Za niezwykle ważną uważam współpracę na rzecz 
promowania szkolnictwa zawodowego. Udało się 
nam w Czarnej Wodzie utrzymać szkołę zawodową 
i co więcej - utworzyć klasę o profilu stolarz oraz 
wprowadzić nowy zawód mechanika operatora 
maszyn przemysłu drzewnego. Pomimo obaw ze-
wnętrznych obserwatorów, ilość kandydatów do 
nauki potwierdziła trafność naszego wyboru i była 
nagrodą za upór przy działaniu wbrew tendencjom, 
które dominowały w centralnej polityce edukacyjnej 
przez ostatnie dziesięciolecia. W tej chwili uczniowie 
klasy trzeciej, odbywający praktyczną nauką zawodu 
w Steico, stawiają prototypowy przystanek autobu-
sowy z materiałów drewnopochodnych w jednym 
z sołectw naszej gminy. Do nietypowych, ale poży-
tecznych zjawisk należy zaliczyć także udział przed-
stawicieli gminy, pracowników firmy StEiCO, a także 
przedsiębiorców z branży drzewnej zarówno z regio-
nu, jak i innych części kraju w budowaniu Stowarzy-
szenia Centrum Drewna, którego celem jest dzia-
łanie na rzecz usprawnienia oraz optymalizowania 
technologii drewna, wspieranie szkolnictwa zawodo-
wego oraz tworzenie kodeksu dobrych praktyk przy 
projektowaniu i wykonywaniu obiektów z drewna. 
Nie mogę nie wspomnieć, że StEiCO wspiera naszą 
szkołę podstawową i często włącza się jako sponsor 
w działania na rzecz kultury i sportu. Czarna Woda 
od lat jest ważnym ośrodkiem przemysłu drzewnego. 
inwestycje StEiCO dały dodatkowy impuls do otwar-
cia nowych obszarów działalności przede wszystkim 
w zakresie edukacji, jak i zmian w filozofii budowania. 
badania poznańskiego instytutu technologii Drewna 
wskazują, że potencjał branży jest bardzo duży, co 
mobilizuje do dalszych kroków na rzecz współpracy 

w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. fo
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Ostatnie tygodnie nie przyniosły 
dużych zmian personalnych. 
Choć obyło się bez sporych 
roszad w zarządach, to na kilku 
ważnych stanowiskach pojawiły 
się nowe twarze. Sprawdź, przed 
kim stoją kolejne wyzwania!

ArkAdiusz 
siwko,

prezes zarządu 
Energa SA 

W latach 1989–1991 związany był 
z Polską Akademią Nauk. Następnie 

został dyrektorem gabinetu mini-
stra spraw wewnętrznych. W 1992 

roku objął funkcję doradcy ministra 
– szefa Centralnego Urzędu Plano-
wania w zakresie strategii rozwoju. 
W latach 1993–1996 zajmował sta-
nowisko prezesa Krajowego Biura 
Doradztwa Finansowego „Projekt”. 
W 1996 roku został doradcą praw-

nym wojewody warszawskiego, 
a rok później objął funkcję wicepre-
zesa Polskiej Organizacji Rozwoju 
Turystyki i jednocześnie doradcy 
prezesa Urzędu Kultury Fizycznej 
i Turystyki. W latach 1998–2005 

piastował stanowisko wiceprezesa 
spółki Orbis, a także dyrektora Aka-

demii Orbis. W roku 2005 został 
doradcą ministra transportu i bu-
downictwa w zakresie transportu 

i rozwoju. W latach 2006–2008 był 
prezesem Operatora Logistycznego 
Paliw Płynnych, a następnie dyrek-
torem generalnym Krajowego Biura 
Doradztwa Finansowego „Projekt”. 
Od 2013 roku piastował stanowisko 

prezesa Instytutu Studiów Strategicz-
nych Grosvenor House. W grudniu 
2015 roku objął stanowisko prezesa 

Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 

ZMIANy 
PErSONAlNE 
W rEGIONIE

Kto 
Kogo 
i gdzie 
zastąpił?
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wAlery 
TAnkiewicz, 

prezes zarządu 
PEWIK Gdynia Sp. z o.o.

Wcześniej pełnił funkcję wicepre-
zesa Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. Nadto spełniał 
się zawodowo w Urzędzie Miasta 
Gdyni jako główny specjalista ds. 
koordynacji programów inwesty-
cyjnych, ale najdłuższy fragment 
swojej kariery zawodowej spędził 
w Zarządzie Morskim Portu Gdy-
nia, gdzie w ciągu kilkunastu lat 
pracy przeszedł drogę od stano-

wiska dyrektora ds. infrastruktury 
i zarządzania majątkiem do funkcji 
wiceprezesa zarządu. Jeszcze przed 
Portem Gdynia pracował dla Po-
lifarbu Oliva, będąc zastępcą dy-

rektora ds. administracji i techniki 
w Zakładach Farb w Gdyni. Z wy-
kształcenia jest magistrem prawa. 

Na stanowisku prezesa zarządu 
PEWIK Gdynia zastąpił Henryka 

Tomaszewskiego, który odszedł na 
emeryturę. 

Andrzej 
BojAnowski,

prezes zarządu
Międzynarodowe 

Targi Gdańskie SA

Przez osiem lat piastował funkcję 
zastępcy prezydenta Gdańska ds. 
polityki gospodarczej. Jest absol-
wentem Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego. Po 

studiach przez siedem lat praco-
wał w bankowości, później był 

wiceprezesem Zarządu Morskiego 
Portu Gdańsk, a w latach 2006 

- 2008 skarbnikiem miasta Gdań-
ska. Przez ostatni rok (od marca 
2017 roku) piastował stanowisko 

prezesa miejskiej spółki Arena 
Gdańsk, która zarządza gdańskim 
stadionem i terenem wokół niego. 

Na stanowisku prezesa Między-
narodowych Targów Gdańskich 

zastąpił Andrzeja Kasprzaka, który 
przeszedł na emeryturę. 

josé MAriA 
Florêncio,
dyrektor muzyczny 

Opera Bałtycka w Gdańsku

Dyrygent rodem z Brazylii, ale na 
miejsce życia wybrał Polskę, gdzie 

mieszka od 1985 roku. Obecnie 
sprawuje funkcję szefa-dyrygenta 
Capelli Bydgostiensis (Filharmo-

nia Pomorska w Bydgoszczy). 
W swojej dotychczasowej karierze 

sprawował funkcję pierwszego 
dyrygenta Teatru Wielkiego w Ło-
dzi, pierwszego dyrygenta Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej 
w Warszawie, dyrektora muzyczne-
go Państwowej Opery we Wrocła-
wiu, dyrektora muzycznego Teatru 
Wielkiego w Poznaniu, dyrektora 
naczelnego i artystycznego Orkie-
stry i Chóru PRiTV w Krakowie, 
dyrektora naczelnego i artystycz-

nego Filharmonii Poznańskiej, 
Maestro Titular Orquestra Sinfôni-

ca do Theatro Municipal de São 
Paulo.
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Z MiCHEłEM MACiEjEWSKiM, DyREKtOREM GERDA bROKER ODDZiAłU GDAŃSK, 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

o zysKi 
z oszczędności 

trzeba 
powalczyć

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Oszczędności mamy coraz więcej, ale wciąż niełatwo zna-
leźć dla nich korzystną lokatę lub bezpieczną inwestycję. 
Jak długo może potrwać ta trochę osobliwa sytuacja?

rzeczywiście stało się tak, że dzięki dobrej koniunkturze 
w gospodarce i na rynku pracy, oszczędności Polakom szyb-
ko przybywa. Jednocześnie stopy procentowe wciąż pozo-
stają na rekordowo niskim poziomie, a sytuacja na giełdzie 
w tym roku kojarzy się bardziej z załamaniem niż z boomem. 
Ten nietypowy układ niestety może utrzymać się jeszcze 
przez kilkanaście miesięcy. Z zapowiedzi rady Polityki Pie-
niężnej wynika, że stopy procentowe pozostaną bez zmian 
co najmniej przez cały następny rok, a być może jeszcze dłu-
żej. Giełda jest jak zwykle nieprzewidywalna i wiąże się ze 
sporym ryzykiem. Po silnych wzrostach w 2017 roku, pierw-
szych sześć miesięcy obecnego roku to okres wyraźnych 
spadków na rynku akcji. 

Nie ma więc chyba co liczyć, że banki poprawią atrakcyj-
ność swojej oferty w najbliższym czasie?

lokaty bankowe są jednym z najprostszych i bezpieczniej-
szych sposobów oszczędzania, a przez to najbardziej popu-
larnym. Ale też przynoszącym niewielkie zyski, a bardzo czę-
sto nie chroniącym nawet przed inflacją, czyli przynoszącym 
straty w ujęciu realnym. Choć ostatnio inflacja jest nieco niż-
sza niż w ubiegłym roku, gdy jej poziom przekraczał 2 proc., 
i tak sprawia że siła nabywcza naszych oszczędności prze-
chowywanych w bankach się zmniejsza. Jedynie nieliczna 
grupa mniejszych banków co jakiś czas kusi wyższym, pro-
mocyjnym oprocentowaniem, ale dotyczy to jedynie lokat 
o bardzo krótkim terminie i na niewielkie kwoty, a do tego 
często wiąże się z dodatkowymi warunkami. Nie ulegnie to 
zmianie, dopóki stopy procentowe nie pójdą w górę, a na to 
się nie zanosi, przynajmniej przez półtora roku.

Co w takim razie możemy zrobić z oszczędnościami, by 
przynajmniej nie traciły na wartości? Jak w tej sytuacji ra-
dzą sobie Polacy?

Polacy przede wszystkim wyraźnie stronią od inwestycji 
wiążących się z większym ryzykiem, wskutek czego ich 
możliwości wyboru są dość ograniczone. Od kilkunastu 
miesięcy wyraźnie widoczne są dwie tendencje. Pierwsza to 
przepływ oszczędności z banków w kierunku funduszy dłuż-
nych i pieniężnych oraz obligacji skarbowych. Obie te formy 
spełniają warunek względnego bezpieczeństwa lokowanych 
w nich pieniędzy, ale jednocześnie obie są tylko nieznacznie 
bardziej atrakcyjne niż lokaty bankowe. Druga tendencja to 
szybko rosnące zakupy nieruchomości, głównie mieszkań 
z przeznaczeniem na wynajem, których łączną wartość sza-
cować można na kilkanaście miliardów złotych rocznie.

Co sprawia, że inwestycje w mieszkania cieszą się tak du-
żym zainteresowaniem?

Decyduje o tym kilka ważnych czynników. Przede wszyst-
kim jest nim wyjątkowa cecha nieruchomości, polegająca 
na połączeniu postrzegania ich jako inwestycji o wysokim 
poziomie bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwalającej 

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

Więcej informacji: www.gerdabroker.pl

osiągać satysfakcjonujące zyski. Przy tym bezpieczeństwo 
kojarzone jest nie tylko i nie tyle z perspektywą zysku, ale 
z niekwestionowanym poczuciem własności i możliwościami 
dysponowania tym prawem oraz połączeniem cech inwesty-
cji z walorami użytkowymi. Akcje, obligacje, czy nawet lokaty, 
są pewną abstrakcją, w której nasz kapitał przynajmniej na 
jakiś czas „znika z oczu” przybierając formę niematerialną. 
W przypadku nieruchomości cały czas mamy nad nim pra-
wo władztwa i pełnej kontroli. Akcji, czy obligacji nie mo-
żemy „ugryźć”, ale w posiadanym apartamencie w górach, 
czy nad morzem, zawsze możemy pomieszkać, gdy nie jest 
wynajmowany.

Wracając do opłacalności. Jakiego rzędu zyski przynoszą 
nieruchomości?

Na zyski z nieruchomości składają się wzrost wartości oraz 
dochody z najmu i te dwa czynniki trzeba brać pod uwagę. 
Pierwszy jest trudniej przewidywalny. Zazwyczaj w długim 
terminie wzrost wartości nieruchomości zdecydowanie za-
bezpiecza kapitał przed inflacją, a zdarzają się okresy, gdy 
może przynieść pokaźny zysk. Jego wysokość zależy od 
wielu czynników, zarówno związanych z sytuacją na rynku, 
jak i z indywidualnymi cechami danej nieruchomości, takimi 
jak lokalizacja, standard itp. roczna stopa zysku z wynajmu 
może wynosić od 4 do 6 proc. w skali rocznej, a nawet więcej, 
w zależności specyficznych czynników.
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Światowy 
potentat 

otwiera nowe biuro 
w Gdańsku!

NAjWięKSZy PRODUCENt łOSOSiA NA śWiECiE GRUPA MARiNE HARVESt ZAtRUDNiAjąCy 
PONAD 12 tyS. PRACOWNiKóW POSiADAjąCy PLACóWKi W 24 KRAjACH śWiAtA OtWiERA 
NOWE biURO W GDAŃSKU! NA 2200 MKW. POWiERZCHNi ZAPROjEKtOWANEj Z MyśLą 
O WyjątKOWyM KOMfORCiE PRACy, W  CENtRALi EUROPEjSKiEGO ODDZiAłU fiRMy MARiNE 

HARVESt CENtRAL EUROPE, DOCELOWO ZNAjDZiE PRACę OKOłO 250 OSób.

TEKST: Marine Harvest | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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GruPa MariNe Harvest

Marine Harvest to światowy potentat w branży 
hodowli i przetwórstwa łososia i owoców morza. 
Codziennie dostarcza przeszło 5,5 miliona zdro-
wych i smacznych posiłków ludziom na całym 
świecie, zaspokajając aż 1/5 globalnego zapo-
trzebowania na łososia. 
W przetwórniach i biurach należących do Grupy 
Marine Harvest na północy Polski, zatrudnienie 
znalazło już prawie 4000 osób a produkty po-
wstające w Polsce można kupić na 70 świato-
wych rynkach. Inwestycja w nowe biuro w Gdań-
sku jest elementem konsolidacji funkcji, a także 
podniesienia standardów jakościowych.
- Ze względu na dynamiczny rozwój naszych 
struktur oraz nowe wyzwania dla biznesu po-
trzebowaliśmy nowej siedziby, która podkreśli 
rosnącą rolę polskiego zespołu w strukturach 
Marine Harvest. Jedna siedziba, w której loku-
jemy nasz główny biznes oraz centrum usług 
wsparcia będzie sprzyjać integracji zespołu 
oraz usprawniać procesy administracyjne i de-
cyzyjne -  wyjaśnia John-Paul McGinley dyrek-
tor sprzedaży MH.

sukCes tO ludzie

Polska centrala Marine Harvest mieści się w Ar-
gonie, budynku należącym do kompleksu Alche-
mia zlokalizowanym w Gdańsku- Oliwie. Obecnie, 
zespół liczy blisko 150 osób. Jego głównym za-
daniem jest zarządzanie rynkami w Niemczech, 
Austrii, Czechach, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, 
Włoszech i oczywiście w Polsce. Firma rozwija 
też w nowym biurze wewnętrzne centrum ope-
racyjne, które świadczyć będzie usługi księgowe 
oraz IT na rzecz spółek grupy kapitałowej wcho-
dzącej w skład Marine Harvest ASA. Łącznie za-
trudnienie w nim znaleźć ma ponad 100 osób. 
- Stale się rozwijamy i co ważne, znajdujemy 
w Trójmieście doskonały zespół, który potrafi 
zrealizować bardzo ambitne zadania, jakie przed 
nim stają - informuje Emilia Schomburg, rzecz-
nik prasowy Marine Harvest Central Europe - Ta 
ambitna polityka rozwojowa i stałe nastawienie 
na pozyskiwanie profesjonalistów powoduje, że 
szczególną wagę przykładaliśmy do warunków 
pracy - dodaje Emilia Schomburg.
Układ biura jest podzielony na 4 strefy: recepcja, 
część wspólna z biurami, dużą salą konferen-
cyjną pośrodku i biurkami hot desk, oraz dwie 
części open space. Pomiędzy poszczególnymi 
strefami znajdują się miejsca odpoczynku oraz 
duża kuchnia, która przenosi nas do lasu, gdzie 
możemy np. pobujać się na huśtawkach.
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Kierowca 
zawodowy
-zawód deficytowy

OD KiLKU LAt PRACODAWCy ZAjMUjąCy Się W POLSCE tRANSPORtEM ZMAGAją Się 
Z OGROMNyM PRObLEMEM jAKiM jESt bRAK WyKWALifiKOWANyCH KiEROWCóW DO PRACy. 
WEDłUG OStAtNiCH SONDAży, tEN DEfiCyt MOżE WyNOSić NAWEt 100 tyS. KiEROWCóW. 
W 2016R., ZGODNiE Z RAPORtEM PRZEPROWADZONyM PRZEZ URZąD PRACy, W SAMyM 
POWiECiE GDAŃSKiM OfERty PRACy DLA KiEROWCóW SAMOCHODóW CiężAROWyCH 

StANOWiły OK. 5% WSZyStKiCH OfERt SKłADANyCH PRZEZ PRACODAWCóW. 

Karolina 
Romanowicz 
Kierownik biura, 
Koordynator 
projektów 
Unii Europejskiej 
w Ośrodku Szkolenia 
Kierowców POLDEK
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Skąd wynikają tak ogromne braki? Po pierwsze problem 
stanowiła luka prawna. Dopiero w 2016r., po 30 latach prze-
rwy na listę zawodów Ministerstwo Edukacji przywróciło 
zawód kierowcy mechanika. Od tego czasu rozpoczęła się 
żmudna praca mająca na celu wyszkolenie jak największej 
ilości młodych ludzi posiadających niezbędną wiedzę po-
zwalającą na pracę w zawodzie. Kolejną przeszkodą jest regu-
lacja systemu nauczania kandydatów na kierowców zawodo-
wych - program szkolenia zakłada wiele tematów niepotrzeb-
nych kierowcy do pracy, niekiedy utrudniających mu zdanie 
egzaminów państwowych. 
Większość osób zainteresowanych pracą w zawodzie kierowcy 
pojazdu ciężarowego lub autobusu przyznaje, że podstawową 
przyczyną zaniechania pracy w tym zawodzie stanowią jednak 
dwa główne czynniki - cena szkoleń oraz stawki na rynku. Jed-
nakże jedno i drugie jest w tej chwili na całkiem niezłym pozio-
mie - pracodawcy są w stanie opłacić pracownikowi niezbędne 
szkolenia, a stawki ulegają znacznej poprawie. 
Od jakiegoś czasu, celem zmotywowania większej ilości osób 
do pracy w zawodzie kierowcy jest budowanie nowego wize-
runku kierowcy zawodowego. Nowoczesny kierowca zawodo-
wy, to osoba, która chętnie poszerza swoją wiedzę, posiada 
wiele szkoleń, stanowiących dobrą kartę przetargową przy 
poszukiwaniu pracy (np. kierowca pojazdu ciężarowego po-
siada uprawnienia kat. C, C+E, świadectwo kwalifikacji zawo-

dowej, kartę ADr oraz inne, dodatkowe szkolenia). 
Nierzadko wspomniany kierowca zaznajomiony jest 
z kilkoma językami, ułatwiającymi transport między-
narodowy, często posiada wyższe wykształcenie. 
Istotne byłoby jednak poprawienie wizerunku sa-
mych przewoźników. Wśród starszych kierowców 
wciąż krążą demonizujące polskich pracodawców 
historie, powodujące, że mimo wysokich płac, więk-
szość kierowców zawodowych wybiera pracę w za-
granicznych firmach transportowych. Taki deficyt 
spowodował, że od kilku lat rynek mocno otworzył 
się na kierowców ze wschodu. Zgodnie z danymi 
wskazanymi przez Główny Inspektorat Transpor-
tu Drogowego, liczba wydawanych dokumentów 
uprawiających obcokrajowców do pracy w Polsce 
wzrosła niemal ośmiokrotnie. Wychodząc naprze-
ciw takim oczekiwaniom, pytania testowe na egza-
minach z kwalifikacji zawodowej kierowców zostały 
przetłumaczone również na język rosyjski.
Praca kierowcy zawodowego to ogromna odpo-
wiedzialność- zarówno przewożąc wieloosobowe 
wycieczki (w tym dzieci), jak również jazda wielo-
tonowym zestawem. Co za tym idzie, istotne dla 
pracodawcy jest również bezpieczeństwo z jakim 
poruszać po drodze będzie się jego pracownik. Po-
ruszając się pojazdem oznakowanym logo firmy, 
kierowca staje się wizytówką przewoźnika, a co 
za tym idzie powinien dbać o pozytywny wizeru-
nek swojego pracodawcy. Bezpieczne poruszanie 
się po  drodze, niezagrażające innym uczestnikom 
ruchu, w tym również samemu kierowcy oraz pa-
sażerom, których wiezie, stanowią jeden z filarów 

Od jakiegoś czasu, celem 
zmotywowania większej ilości 
osób do pracy w zawodzie kierowcy 
jest budowanie nowego wizerunku 
kierowcy zawodowego. Nowoczesny 
kierowca zawodowy, to osoba, która 
chętnie poszerza swoją wiedzę, 
posiada wiele szkoleń, stanowiących 
dobrą kartę przetargową przy
poszukiwaniu pracy.

nauczania w OSK POlDEK. Trener/wykładowca przekazują-
cy wiedzę przyszłym kierowcom powinien być zaznajomiony 
ze wszystkimi nowinkami technicznym oraz obowiązującymi 
przepisami transportowymi oraz drogowymi. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom zarówno przyszłych kierowców jak 
i ich pracodawców, szkolimy wyłącznie na nowym sprzęcie, 
wyposażonym we wszystkie niezbędne  systemy, w tym np. 
ASP i ESP (niezbędne do przeprowadzania zajęć w zakresie 
kwalifikacji zawodowej kierowców).  Dzięki wysokiej jakości 
kształcenia i wysokiej zdawalności w zakresie kategorii C, 
C+E oraz D pracodawcy chętnie zwracają się właśnie do nas 
celem wyszkolenia swoich pracowników, bądź poszukują ich 
wśród naszych kursantów.

Dzięki przeznaczeniu większej ilości środków na dofinan-
sowanie szkoleń transportowych w Urzędach Pracy, od 
2017r. w powiecie gdańskim zwiększyła 
się liczba wyszkolonych kierowców za-
wodowych. Kluczowe w tym momencie 
staje się zatrzymanie ich w Polsce, a to 
osiągnąć można wyłącznie ocieplając wi-
zerunek przewoźników.
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pracodawcy 
pomorza 
ostrzegają!

RADA i ZARZąD ORGANiZACji WyRAZiLi SWOjE ZANiEPOKOjENiE Złą AtMOSfERą, 
KtóRA jESt OStAtNiO ODCZUWALNA W WyPOWiEDZiACH POLityKóW RóżNyCH 

UGRUPOWAŃ WOKół LOKALNyCH, tAKżE GDAŃSKiCH iNWEStyCji.

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Przypomnijmy:
Pracodawcy Pomorza 
to największa 
regionalna organizacja 
pracodawców 
w Polsce, która 
reprezentuje ponad 
1000 przedsiębiorstw 
tego rejonu.
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Podstawowym celem statutowym Pracodawców Pomorza 
jest rozwój gospodarczy regionu, a tym samym wspiera-
nie przedsiębiorców w realizacji ich zadań gospodarczych 
i stwarzanie takich możliwości rozwojowych, które zapew-
nią regionowi szybki wzrost gospodarczy.

Pamiętamy o  wielu przeszkodach i barierach rozwojowych 
przed którymi staliśmy na początku lat dwutysięcznych. 
Nie mieliśmy zbyt wiele do zaoferowania zagranicznym 
inwestorom. Nie mieliśmy przecież nowoczesnych biurow-
ców, odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, transpor-
towej, mieszkaniowej, a nawet trzymającej wysoki poziom 
oferty kulturalnej dla ich pracowników itp. Często wybierali 
więc inne regiony lub kraje gdzie lokowali swoją aktywność 
biznesową - mówił na zwołanej przez PP konferencji,  Zbi-
gniew Canowiecki, Prezydent  Pracodawców Pomorza.

Zdaniem Z. Canowieckiego dzisiaj nie musimy już mieć 
kompleksów, bo nasz region ma bardzo bogatą infrastruk-
turę, w pełni spełniającą nawet najbardziej wygórowane 
oczekiwania i wymogi inwestorów. Na konferencji podkre-
ślano, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat Gdańsk wystrzelił 
inwestycyjnie, posiada nie tylko wiele parków biznesowych 
klasy A, ale także doskonałe zaplecze mieszkaniowe, kul-
turalne, edukacyjne, sportowe oraz warunki techniczno – 
organizacyjne do organizacji wielkich międzynarodowych 
imprez naukowych, biznesowych oraz kulturalnych i spor-
towych. Ponadto zaangażowanie władz samorządowych 
województwa pomorskiego oraz poszczególnych miast 
w promocję gospodarczą i turystyczną szybko przyniosły 
znaczące efekty.

Zdaniem organizatorów konferencji w gdańskiej siedzibie 
Pracodawców Pomorza, organizacja
wspiera rozwój nie tylko metropolii, ale także wszystkich 
małych miast i miasteczek Pomorza, a najbardziej zale-
ży jej na zrównoważonym rozwoju całego województwa 
pomorskiego.
Wiemy jak dużo jest jeszcze do zrobienia szczególnie w ma-
łych ośrodkach miejskich. Dlatego też  wspieramy wszelką 
aktywność naszych lokalnych oddziałów w zakresie rozwo-
ju firm i całego otoczenia  zwiększającego atrakcyjność da-
nego miejsca dla  rozwoju biznesu  - dodał Prezydent PP
Z. Canowiecki.

MiastO POtrzebuJe PieNiędzy, 
WięC Nie POWiNNO zNieCHęCać iNWestOróW

Władze Pracodawców Pomorza podkreśliły, że na rewita-
lizację oraz uzupełnienie olbrzymich braków w zabudowie 
niektórych dzielnic Gdańska, na zagospodarowanie ogrom-
nych postoczniowych terenów, opustoszałych, zaniedba-
nych miejsc itp. potrzeba inwestorów, deweloperów, ludzi 

z wizją, odwagą i odpowiednimi możliwościami finansowy-
mi. Miasto nie ma takich możliwości, ale może zapewnić 
o przyjaznym klimacie dla inwestycji.

Dlatego dziwią nas wypowiedzi niektórych polityków, któ-
rzy używając sformułowań typu „republika deweloperów” 
czy „betonowanie Gdańska” wprowadzają niepokój. Prze-
cież każdy inwestor, deweloper chce mieć pewność, że  
może liczyć na dobrą atmosferę wokół swojej inwestycji.
Oczywiście zawsze musi nie tylko przestrzegać wszelkich 
zasad i przepisów, ale także nie zapominać o dialogu z lo-
kalną społecznością. Powinien przedstawić i wytłumaczyć 
swój plan, pokazać jak będzie wyglądać np.: zieleń, komuni-
kacja oraz infrastruktura w pobliżu inwestycji - powiedział 
Prezydent Z. Canowiecki.

Pracodawcy Pomorza zapowiedzieli, że pod koniec bieżą-
cego roku na neutralnym, akademickim  gruncie, Politech-
nice Gdańskiej zostanie zorganizowane tzw. wysłuchanie 
publiczne na temat zagospodarowania gdańskiego Młode-
go Miasta. Inwestorzy przedstawią makiety swoich budow-
lanych koncepcji, wypowiedzą się konserwatorzy, architek-
ci, mieszkańcy itp. W procesie inwestycyjnym - niezależnie 
od tego, czyje są to propozycje - bardzo ważne jest po-
szanowanie wzajemnych racji, wzięcie pod uwagę sugestii 
wszystkich zainteresowanych stron.
Poza tym od października tego roku, Pracodawcy Pomorza 
chcą rozpocząć w Gdańsku i w miastach powiatowych wo-
jewództwa pomorskiego spotkania ze wszystkimi kandyda-
tami na szefów poszczególnych samorządów.  
W Gdańsku zaprosimy wszystkich kandydatów na urząd 
prezydenta i zapytamy ich jak oni zapatrują się na rozwój 
miasta, którym chcą rządzić, jaką mają wizję inwestycji 
w mieście, jakie są ich plany w zakresie rozwoju poszcze-
gólnych dzielnic. Po prostu czy chcą zachęcić czy zniechęć 
do inwestycji zainteresowanych inwestorów i deweloperów, 
czy chcą budować w mieście przyjazne inwestycjom środo-
wisko gospodarcze – podsumował  Z. Canowiecki.
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W rok po 
KataKlizmie 

REAGUjąC NA POtRZEby MiESZKAŃCóW REGiONU POMORZA, POSZKODOWANyCH 
W NAWAłNiCy jAKA PRZESZłA NA tyM tERENiE W NOCy 11 SiERPNiA 2017 ROKU, 
KAtARZyNA DObRZyNiECKA - DyREKtOR LOży GDAŃSKiEj bUSiNESS CENtRE CLUb 
ZORGANiZOWAłA WśRóD ZRZESZONyCH W ORGANiZACji PRZEDSiębiORCóW AKCję 

POMOCOWą „LOżA GDAŃSKA bCC RAZEM DLA POtRZEbUjąCyCH”. 

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Dzięki wsparciu firm członkowskich, do 
których zaapelowaliśmy o pomoc, udało 
się zebrać 70 tysięcy złotych, które zostały 
rozdysponowane między najbardziej po-
trzebujące rodziny w gminie Brusy, Chojni-
ce, Czersk i Dziemiany - mówił na lipcowej 
konferencji Maciej Dobrzyniecki kanclerz 
lG BCC.
Elementem akcji pomocowej był również 
zakup wspólnie z firmą członkowską DCT 
Gdańsk strojów bojowych dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w raduniu. Jednost-
ka ta w wyjątkowy sposób zaangażowała 
się w pomoc mieszkańcom bezpośrednio 
po przejściu nawałnicy, a w wyniku cięż-
kich prac zniszczeniu uległy ich stroje 
strażackie. 
Profesjonalne, nowe ubrania, to to na co oni 
tak naprawdę najbardziej czekali. Nie na 
nagrody i splendory, ale właśnie na sprzęt, 
który ich maksymalnie zabezpieczy w nie-
sieniu pomocy, w ratowaniu mienia i życia 
w starciu z ogniem - mówił Prezes Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej raduń rafał 
Zajko.
Mamy pełną świadomość, że te specjali-
styczne mundury dla strażaków, to tak jak 
dla rycerza zbroja - one ich chronią w walce 
z żywiołami. My jako firma przykładająca 
dużą uwagę właśnie do zapewnienia mak-
symalnego bezpieczeństwa pracownikom 
terminalu DCT Gdańsk rozumiemy to do-
skonale - uzasadniał swoje zaangażowanie 
w zakup strojów dla strażaków wieceprezes 
Zarządu DCT Gdańsk Adam Żołnowski.  
To była tragiczna noc i tragiczne tygodnie – 
wspominał prezes r. Zajko.
Już po 15 minutach strażacy byli w centrum 
kataklizmu i pracowali bez wytchnienia 
przez długie dni i noce, blisko 2 tygodnie 
nie schodząc z posterunku. To ochotnicy, 
nie zawodowcy, to ludzie, którzy w tym tra-
gicznym dla mieszkańców tego rejonu cza-
sie - zostawili swoje rodziny i nieśli pomoc 
najbardziej potrzebującym. 
A wójt Gminy Dziemiany leszek Pobłocki 
z dumą dodał: jednostka OSP raduń jest 
najlepszym teamem strażackim w powiecie 
kościerskim. Od wielu lat wygrywają zawo-
dy regionalnych OSP . 
Akcja pomocowa rozpoczęła się pod koniec 
zeszłego roku, a na wiosnę 2018 przekaza-
no zebrane pieniądze najbardziej potrzebu-
jącym rodzinom, wytypowanym przez bur-
mistrzów, lokalne organizacje gmin. 

Oprócz zebranych funduszy nasi członko-
wie udzielali także pomocy rzeczowej np.: 
w postaci ufundowania stypendiów dla stu-
dentów WSP z ponawałniocowych terenów 
- mówiła pomysłodawczyni akcji Katarzyna 
Dobrzyniecka Dyrektor lG BCC.
Prawda jest taka, że pewnie jeszcze kilka lat 
mieszkańcy naszych terenów będą się pod-
nosić z tej tragedii i odczuwać konsekwen-
cje zeszłorocznej, sierpniowej nawałnicy - 
dodają przedstawiciele lokalnych władz. 
Na pytanie - czego Wam jeszcze potrzeba? 
Odpowiedź strażaków była prosta: jedne-
go, profesjonalnego wozu strażackiego, bo 
poprzedni uległ zniszczeniu. Na zakup tego 
pojazdu potrzebujemy 800 tysięcy. Udało 
nam się już zebrać 700, więc brakuje sto-
sunkowo niewiele, ale jednak nadal go nie 
mamy... 
Musimy być w gotowości do gaszenia po-
żarów. Mamy nadzieję, że podobny koszmar 
już nam się nie przytrafi, ale codziennie 
stajemy przed nowymi wyzwaniami. Obec-
nie mamy suszę, a w wielu miejscach po 
kataklizmie lasy nie są jeszcze uprzątnię-
te, ilość suchych pni, gałęzi jest ogromna 
więc zagrożenie pożarowe cały czas jest 
duże. Poza tym lokalne, leśne drogi są roz-
jeżdżone, zniszczone przez ciężki sprzęt 
wywożący ponawałnicowe drewno, więc 
dobry samochód strażacki, który mógłby 
się sprawnie poruszać po tych terenach, to 
teraz nasz cel numer jeden - mówił  Marek 
lubecki, Strażak OSP raduń.
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z WykształCeNia JesteM... magistrem od „fiołków” 
skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdańsku. Rozpocząłem studiowanie w Poznaniu, 
skończyłem w Gdańsku, ponieważ przeniosłem się grać 
do Wybrzeża Gdańsk.

WykONyWaNy zaWód, zaJMOWaNe staNOWi-
skO... nie jest to zawód nauczyciela wf-u :) choć Akade-
mia Piłki Ręcznej mojego imienia funkcjonuje dobrze 
i się rozwija. Osobiście daje mi możliwość pracowania 
również w tym zawodzie. Obecnie zarówno działalność 
pro sportowa, jak i biznesowa pozwala mi na ciągły roz-
wój i nie stanie w miejscu. 

Gdyby Nie tO, CzyM się zaJMuJę, tO CHCiał-
byM... kiedyś (mając 6 lat) odpowiedziałbym, że 
chciałbym zostać prezydentem, dzisiaj wiem czego nie 
chciałbym...z pewnością nie grałbym w piłkę nożną...
natomiast z pewnością chciałbym mieć trochę więcej 
spokoju, wówczas wyjechałbym do Tajlandii, tam otwo-
rzyłbym np. hotel.

ludzie, któryM NaJbardzieJ ufaM, tO... jestem 
ufnym człowiekiem, wierzę w ludzi, jednak życie wery-
fikuje najlepiej, dlatego przede wszystkim ufam rodzinie 
i mojemu gronu najbliższych, prawdziwych przyjaciół.

CO byM zrObił z MiliONeM eurO? zainwestował 
w nieruchomości... przemyślany pasywny dochód byłby 
bardzo dobrym rozwiązaniem... i wówczas uzbierałbym 
na tą Tajlandię:)

u iNNyCH NaJbardzieJ Nie lubię... nieszczerości... 
jestem człowiekiem szczerym do bólu, ale również nie 
lubię tzw interesowności, jestem Twoim „kumplem” 
tylko dlatego, bo możesz mi coś załatwić.

lubię WsPółPraCOWać z  ludźMi... którzy są bar-
dzo kompetentni, szybko podejmują decyzję i są dobrze 
zorganizowani. Cenię również osoby mądrzejsze ode 
mnie, bo tylko od nich można się ciągle uczyć. Uczyłem 
się od Rodziców, od Trenerów, teraz biznesu też uczę 
się od innych.

NaJWiększy sukCes W MOiM dOtyCHCzasOWyM  
żyCiu tO... Sportowy jak najbardziej, jestem w tej 
materii spełniony, medale Mistrzostw Świata, Igrzysk 
Olimpijskich. Sukcesu zawodowego jeszcze nie osią-
gnąłem, tą poprzeczkę stawiam sobie coraz wyżej. Ten 
sukces jest przede mną.

CO CHCiałbyM JeszCze OsiąGNąć? Chciałbym sta-
bilizacji finansowej. Jednak niezwykle dla mnie ważne 
jest pozostawienie po sobie czegoś dobrego dla innych, 
i tutaj działalność Akademii sprawdza się idealnie. 
Chciałbym, żeby dzieciaki miały możliwości startu 
sportowego, i kiedyś może doczekam się zobaczyć jed-
nego z moich wychowanków na polu gry w meczu re-
prezentacji. Zdrowie najważniejsze, to nie osiągnięcie, 
ale na nie też pracujemy, niech trwa permanentnie.

słOWa, któryMi kieruJę się W żyCiu... „Dopóki 
walczysz, zawsze możesz wygrać, a jak się poddasz to 
już przegrałeś” - walczakiem byłem na boisku i jestem 
nim w życiu.

Jeśli MaM WOlNy Czas, tO NaJCHętNieJ...? Po 
prostu odpoczywam, biernie z książką lub przy dobrym 
filmie, aktywnie na rowerze, na snowboardzie.

p o z n a j m y  s i ę

                               artur 
SIÓDMIAK
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Rozmowy 
o  Rozwoju

ZA NAMi NAjWięKSZE WyDARZENiE GOSPODARCZE W PółNOCNEj POLSCE – fORUM 
WiZjA ROZWOjU. DWUDNiOWE WyDARZENiE ZGROMADZiłO 5 tySięCy UCZEStNiKóW 
i 500 PRELEGENtóW, KtóRZy WZięLi UDZiAł W PRAWiE 100 PANELACH DySKUSyjNyCH. 
PRZEDStAWiCiELE NAjWięKSZyCH POLSKiCH PRZEDSiębiORStW, WłAśCiCiELE 
MAłyCH, śREDNiCH i DUżyCH fiRM, A tAKżE ZAłOżyCiELE StARtUPóW ROZMAWiALi 
O StRAtEGiCZNyCH DLA ROZWOjU POLSKi ObSZARACH. WAżNą CZęśCią SPOtKANiA 

byłO WyStąPiENiE SZEfA POLSKiEGO RZąDU, MAtEUSZA MORAWiECKiEGO.

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Premier mówił, że „Państwo jest od tego, 
żeby wspierać sektor stoczniowy. Cieszę 
się, że Terminal DCT, w który zainwestował 
Polski Fundusz rozwoju, staje się najwięk-
szym terminalem kontenerowym na Bałty-
ku. Dodatkowo Gdańsk i Gdynia razem to 
dzisiaj największe porty przeładunkowe 
nad Morzem Bałtyckim”.

Morawiecki dodał, że przedsiębiorcy po-
trzebują współpracy z samorządami i liczy 
na to, że ta współpraca będzie coraz doj-
rzalsza. Premier polskiego rządu chce, 
żeby rząd skupił się na nowym kontrakcie 
społecznym, na zrównoważonym rozwoju. 
– Żeby Chojnice, Kościerzyna i inne mniej-
sze miasta miały takie same szanse startu, 
jak duże metropolie – podkreślał. - Wkrótce 
bowiem cała Polska stanie się jedną wielka 
strefą ekonomiczną. Swoją obecnością na 
Forum chcę zainspirować Was do myślenia 
o rozwoju w perspektywie 20 lat – podsu-
mował Morawiecki. 

Po wystąpieniu Premiera głos zabrali: Mini-
ster Przedsiębiorczości i Technologii Jadwi-
ga Emilewicz, Minister Inwestycji i rozwoju 
Jerzy Kwieciński, Minister rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej Elżbieta rafalska i Mi-
nister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. 
Szefowa resortu rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przekonywała, że nie jesteśmy 
narodem, który marzy o przejściu na eme-
ryturę. – Przywrócenie wieku emerytalnego 
na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn, to nie jest zmuszanie nikogo 
do emerytury. To tylko minimalny wiek 
emerytalny – tłumaczyła Elżbieta rafalska. 
Minister dodała, że największą przeszkodą 
nie pozwalającą kontynuować zatrudnienia, 
jest stan zdrowia. Według danych resortu 
rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – do 

końca 2017 r. uprawnionych do przejścia na 
emeryturę było 414 tys. osób i z tej możli-
wości skorzystało ok. 80 proc. tej grupy. 
Wśród nich ok. 60 proc. stanowiły osoby 
nieaktywne na rynku pracy lub pobiera-
jące świadczenia przedemerytalne, zdro-
wotne, pomocy społecznej albo zasiłki dla 
bezrobotnych.

sPisaNie dObryCH iNteNCJi

W pierwszym dniu Forum Wizja rozwoju 
wykonano również milowy krok w rozwoju 
polskiej elektromobilności. Przedstawicie-
le Narodowego Centrum Badań i rozwo-
ju oraz spółek energetycznych: Enea SA, 
Energa-Operator SA, PGE Dystrybucja SA 
i Tauron Dystrybucja podpisały list inten-
cyjny dotyczący współpracy w ramach pro-
gramu ‚e-VAN’. Dzięki niemu w Polsce mają 
szansę powstać innowacyjne, bezemisyjne 
pojazdy użytkowe. Chodzi o auta dostaw-
cze, które będą dostosowane do potrzeb 
sygnatariuszy listu intencyjnego, aby mo-
gły być wykorzystywane m.in. we flotach 
spółek do realizacji codziennych zadań.

Tego samego dnia podpisana została waż-
na umowa zawarta między spółką Prze-
wozy regionalne,a Klastrem luxtorpeda 
2.0.  Klaster skupia największe przedsię-
biorstwa branży transportu kolejowego 
w Polsce. Ma realizować Program na rzecz 
Odpowiedzialnego rozwoju stworzony 
przez premiera Mateusza Morawieckiego. 
Jego członkowie będą sobie wzajemnie 
pomagać – udzielać sobie pomocy legisla-
cyjnej i organizacyjnej, tworzyć wspólne 
rozwiązania biznesowe. Zadaniami klastra 
są: wsparcie innowacji przy zamówieniach 
publicznych, budowa i modernizacja taboru 
czy prace nad wspólnym biletem.

dOCeNieNi za działalNOść

Na koniec dnia, podczas uroczystej Gali 
specjalna Kapituła przyznała nagrody 
gospodarcze:

Nagroda  główna za  „Społeczną •	
odpowiedzialność biznesu:  ENEr-
GA S.A. 
Wyróżnienie specjalne Fundacji •	
Vizja rozwoju: Zakład Farmaceu-
tyczny Adamed Pharma S.A.
Nagroda w kategorii Badania, roz-•	
wój i transfer nowoczesnych tech-
nologii: Astronika Sp. z o.o., 
Nagroda w kategorii Elektromobil-•	
ność:  Enspirion sp z o.o.,
Nagroda w kategorii E-gospodarka:  •	
Fibrain sp. z o.o., 
Nagroda w kategorii start-up: Finda-•	
ir sp. z o.o. oraz Sky Tronic sp. z o.o., 
Nagroda za innowacyjność: DGT •	
sp. z o.o., 
Nagroda w kategorii zarządzanie: •	
Euro-Eko sp. z o.o.

dla seNiOróW

Drugi dzień Forum Wizja rozwoju 
w szczególności poświęcony był „srebrnej 
gospodarce”. Seniorzy spotkali się w hali 
Gdynia Arena. Prelegenci mówili m.in. 
o aktywnym starzeniu się, bezpieczeń-
stwie seniorów w domu jak i poza nim, 
oraz o zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań 
seniorów w zakresie opieki zdrowotnej.     
 
- Nasze społeczeństwo się starzeje. 
Jest to wyzwaniem dla nas, a nie jakimś 
złem. Powinniśmy nad tym pracować, 
żeby wykorzystać  potencjał drzemiący 
w naszych seniorach – mówiła Małgo-
rzata Zwiercin, Poseł na Sejm rP, Prze-
wodnicząca Sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej. I dodała: Seniorzy powin-
ni poczuć się, że są dla nas ważni. Bez 
nich nie będzie naszej pięknej Polski.  

TAK dla przyjaznego miasta
Forum zakończono  wręczeniem nagród 
dla informatyków, programistów i grafików 
w ramach konkursu Smart City Hackathon 
Wizja rozwoju.  Przez dwadzieścia cztery 
godziny uczestnicy zawodów musieli pra-
cować nad innowacyjnym rozwiązaniem 
i koncepcją Smart City, która została stwo-
rzona po to, żeby miasta były bardziej wy-
dajne, ekologiczne i zrównoważone.
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- Jest mi niezmiernie miło, ze możemy pana ambasadora go-
ścić w naszym zakładzie. Produkujemy szeroko pojęte ele-
menty wentylacyjne, chcemy dziś pokazać, co umiemy zro-
bić - nasze produkty i nasze osiągnięcia - mówił na wstępie 
Zbigniew Ciecholewski, prezes spółki.
Firma ma już doświadczenia w sprzedaży swoich produk-
tów na Wschód, jednak dotknęły ją sankcje gospodarcze dla 
rosji. Teraz jest szansa na kontrakty na niemały kazachski 
rynek. W tej chwili ogromna część produkcji trafia na rynek 
unijny. Korzyść z eksportowania na Zachód jest taka, że nie 
ma problemu z płatnościami za wykonane produkty. Minusem 
jednak jest to, że cena, którą uzyskuje się na mocno konku-
rencyjnym unijnym rynku jest nie zawsze satysfakcjonująca.
- Firma „Ciecholewski Wentylacje” jest sprawdzona, silna, 
fantastycznie zarządzana przez rodzinę z bardzo dużym 

wyczuciem społecznym. Jako burmistrz jestem dumny, że 
mamy na terenie gminy taką firmę  - zaznaczył Jacek Pauli, 
burmistrz Skarszew.
Ambasador Margułan Baimuchan z dużym zainteresowa-
niem wysłuchał prezentacji multimedialnej poświęconej 
działalności spółki oraz zadawał sporo pytań właścicielom 
i kierownictwu firmy, pod kątem ewentualnej przyszłej dzia-
łalności na kazachskim rynku. rynek ten nieco specyficzny. 
Większość firm jest państwowa i to rząd rozdziela pakiety 
zamówień. Wizyta ambasadora daje więc ogromne szanse na 
uzyskanie kontraktów.
Szacowny gość podczas wizyty został poczęstowany lokal-
nym daniem, w którym główną rolę pełnił sandacz. Ambasa-
dor oprócz spraw oficjalnych wywiózł też z gminy Skarszewy 
wrażenia kulinarne.

Gość z Kazachstanu 
w Koźminie

W Koźminie, przed siedzibą 
firmy „Ciecholewski Wentylacje” 
na maszcie pojawiła się flaga 
Kazachstanu. Okazja do tego 
była wyjątkowa - w zakładzie 
gościł Margułan Baimuchan, 
ambasador Kazachstanu 
w Polsce. To wielkie wyróżnienie 
dla spółki, jak i całej gminy 
Skarszewy. Firma z Koźmina 
che się rozwijać i atrakcyjny 
rynek Kazachstanu jest w kręgu 
zainteresowań zarządu spółki.
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- rower Metropolitalny sprawia, że czujemy się włączeni do 
Metropolii i daje nam to ogromną szansę rozwoju. Wspoma-
ganie elektryczne w rowerach to najwspanialsza rzecz, jaką 
możemy dać naszym mieszkańcom i turystom. Dziękuję 
w imieniu małych samorządów, które będą z tego korzystały 
– mówi Mieczysław Gołuński, burmistrz Kartuz.
- Nie boimy się wyzwania budowy tak dużego systemu, mamy 
już doświadczenie w sporych systemach roweru publiczne-
go i roweru elektrycznego, chociaż na pewno połączenie 
jednego z drugim będzie dla nas wyzwaniem. To największy 
system od czasu podpisania umowy na warszawskie Veturilo 

w 2016 roku - mówi Marek Pogorzelski z firmy Nextbike.
System roweru Metropolitalnego jes flagowym i najważniej-
szym przedsięwzięciem realizowanym w ramach rPO w Wo-
jewództwie Pomorskim.
Będzie to największy i najnowocześniejszy tego typu system 
rowerów publicznych w Europie.
W jego skład wejdzie 4080 rowerów z napędem wspoma-
ganym elektrycznie funkcjonujących na terenie 14 gmin 
(Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdańsk, rumia, 
reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Kartuzy, Stężyca, So-
monino, Sierakowice).  OMG-G-s

System Roweru 
Metropolitalnego MEVO

Wszystkie rowery będą wspomagane elektrycznie.

1244 rowerów zobaczymy w ciągu 5 miesięcy na terenie Obszaru 
Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Do marca natomiast na 
ulicach pojawi się 100% floty, czyli ponad 4000 rowerów! Co ważne, Mevo 
zobaczymy nie tylko w Trójmieście, ale także 11 mniejszych samorządach.
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cała polsKa 
strefą 

inwestycji 

wspieranie inwestycji przez
 Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną
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ustaWa O WsPieraNiu 
NOWyCH iNWestyCJi 

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z 10 
maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1162). Ustawa wprowadza nowy mechanizm udzie-
lania przedsiębiorcom wsparcia inwestycyjnego na całym 
terytorium rzeczypospolitej Polskiej w formie zwolnienia 
z podatku dochodowego, znosząc ograniczenia terytorialne 
i zwiększając zakres usług świadczonych przez spółki za-
rządzające strefami na podstawie przepisów ustawy z dnia 
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz-
nych (dalej: ustawa o SSE, Dz. U. z 2017 r. poz. 1010).  
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie 
działalności gospodarczej wydane na podstawie dotych-
czasowej ustawy o SSE będą działali w reżimie prawnym 
ustawy o SSE do końca 2026 r. Wszystkie prawa nabyte 
przez przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie 
SSE zostaną przez nich zachowane.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. (dalej: 
PSSE) na mocy nowych przepisów będzie zarządzać tere-
nami zlokalizowanymi  na obszarze 226 gmin położonych 
we wschodniej części województwa pomorskiego oraz 
w województwie kujawsko-pomorskim.

deCyzJa O WsParCiu i WaruNki 
JeJ uzyskaNia

Podstawą udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcy za-
mierzającemu realizować nową inwestycję będzie decyzja 
o wsparciu (decyzja administracyjna). 
Wsparcie udzielane będzie na realizację nowych inwesty-
cji, czyli inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub warto-
ści niematerialne i prawne związane z założeniem nowego 
przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej 
istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji 
przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzed-
nio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą 
zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego 
przedsiębiorstwa.
Decyzje o wsparciu na terenie województwa pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego będą wydawane na czas oznaczo-
ny - 12 bądź 15 lat. Przy czym, w przypadku inwestycji reali-
zowanej na terenie objętym dotychczas statusem specjal-
nej strefy ekonomicznej, okres ten będzie wynosił 15 lat.
Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu zależy 
od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. PSSE 
wspiera zainteresowanych inwestorów przydzielając im in-
dywidualnego project managera, który wspólnie z przed-
siębiorcą weryfikuje, czy nowa inwestycja spełnia wymogi 
określone w ustawie. 
Kryteria ilościowe, czyli minimalne nakłady inwestycyjne, 
będą zróżnicowane w zależności od rozmiaru przedsiębior-
cy oraz stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokali-
zacji inwestycji, tak, aby wspierać przede wszystkim mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje zlokalizo-
wane na terenach o wyższym bezrobociu. 
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W celu uzyskania decyzji o wsparciu, poza minimalny-
mi nakładami inwestycyjnymi, inwestor musi również 
spełnić tzw. kryteria jakościowe. Zgodnie z projektem 
rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzie-
lanej na realizację nowych inwestycji, które zostanie 
ogłoszone w najbliższych tygodniach, ustawodawca 
określił kryteria dla oceny projektów inwestycyjnych 
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz dla 
projektów z sektora przetwórstwa przemysłowego. 
Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 10 punk-
tów. Na obszarze oddziaływania PSSE minimalna wy-
sokość punktów kwalifikująca projekt do uzyskania 
decyzji o wsparciu to 5 punktów.
Kryteria jakościowe podzielone zostały na 4 grupy. 
W ramach pierwszej grupy  premiowane będą działa-
nia związane z rozwojem strukturalnym, tj. oferowanie 
stabilnego zatrudnienia, inwestycje w projekty wspie-
rające branże strategiczne (branże strategiczne: lotni-

cza, biotechnologiczna, farmaceutyczna, elektronicz-
na, maszynowa, chemiczna, meblarska, spożywcza lub 
produkcja: środków transportu, w tym części i akce-
soriów do środków transportu, urządzeń medycznych 
lub IT oraz branże wynikające z inteligentnych specja-
lizacji województwa), poziom sprzedaży eksportowej. 
W ramach drugiej grupy określonej jako rozwój nauko-
wy, przedsiębiorcy otrzymają punkty m.in. za prowa-
dzenie działalności B+r oraz przynależność do kla-
strów. Trzecia grupa kryteriów związana z rozwojem 
zrównoważonym przewiduje punkty m.in. za status 
przedsiębiorstwa, premiując firmy z sektora MMŚP. 
Ostatnią grupą kryteriów jakościowych są kryteria 
związane z rozwojem zasobów ludzkich. W ramach 
tej grupy punkty przyznawane będą za wspieranie 
pracowników w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, 
współpracę ze szkołami branżowymi, oferowanie pra-
cownikom dodatkowych świadczeń.

WsPieraNie iNWestyCJi 
– zadaNia Psse

Jednym z kluczowych zadań PSSE 
będzie pomoc przedsiębiorcom 
w realizacji projektów, podejmowa-
nie działań zmierzających do po-
wstawania nowych inwestycji i ich 
rozwoju na terenie zarządzanego 
obszaru. PSSE będzie funkcjonować 
jako regionalny koordynator udzie-
lania pomocy publicznej w obszarze 
instrumentu zwolnień podatkowych 
i dotacji rządowych. PSSE będzie 

świadczyć usługi na rzecz przedsię-
biorców działających na podstawie 
decyzji o wsparciu, które zostaną 
przedstawione szczegółowo w planie 
rozwoju inwestycji PSSE. Plan rozwo-
ju inwestycji PSSE zostanie wkrótce 
opublikowany w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
Do usług świadczonych przez PSSE 
należeć będzie m. in.:

udostępnianie przedsiębiorcom, •	
na podstawie umowy, składników 
mienia, których zarządzający jest 
właścicielem, posiadaczem zależ-

nym lub oddanych mu w zarząd;
prowadzenie działań promujących •	
działalność gospodarczą i nowe 
inwestycje na jego obszarze;
udzielanie przedsiębiorcom infor-•	
macji pozyskanych od powiato-
wych urzędów pracy oraz partne-
rów społecznych funkcjonujących 
w obszarze przypisanym zarzą-
dzającemu, istotnych z punktu wi-
dzenia realizacji nowej inwestycji;
podejmowanie działań przyczynia-•	
jących się do polepszenia współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorcami 
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a lokalną społecznością oraz partnerami społecznymi;
współpraca w zakresie uwzględniania w procesie kształ-•	
cenia potrzeb rynku pracy: 

ze szkołami ponadpodstawowymi, o których mowa 1. 
w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Pra-
wo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),
z uczelniami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 2. 
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

tworzenie narzędzi na rzecz rozwoju innowacyjnej •	
gospodarki;
rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji •	
nowych inwestycji.

aktyWizaCJa Obszaru 
zarządzaNeGO Przez Psse

W ramach przygotowań do implementacji ustawy o wspie-
raniu nowych inwestycji Pomorska Specjalna Strefa Eko-
nomiczna już w kwietniu br. rozpoczęła realizację projektu 
„Strefa w każdej Gminie”, którego celem jest dotarcie do 
gmin i przedsiębiorców z informacjami na temat możliwości 
uzyskania pomocy publicznej na podstawie ustawy o wspie-
raniu nowych inwestycji, jak również inwentaryzacja do-
stępnych terenów inwestycyjnych, zarówno gminnych, jak 
i prywatnych. 
W ramach projektu „Strefa w każdej Gminie”, PSSE zorgani-
zowała 11 konferencji (dla gmin z 33 powiatów). Ponadto, do 
końca lipca zostaną przeprowadzone spotkania z przedsta-
wicielami gmin we wszystkich z 226 gmin znajdujących się 
w obszarze oddziaływania PSSE. Dodatkowo PSSE zorgani-
zowała już 16 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców 
w poszczególnych gminach, a na wrzesień planowanych jest 
kilkanaście kolejnych. Pracownicy PSSE dotarli osobiście 
z informacją o nowych możliwościach wynikających z usta-
wy do ok. 1000 osób.
Spotkania indywidualne z wójtami, burmistrzami i prezyden-
tami w gminach spotkały się z bardzo pozytywnym odbio-
rem. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 
dostrzegają szanse na rozwój swoich gmin i są przychylnie 
nastawieni do możliwości, jakie stwarzają przepisy ustawy 
o wspieraniu nowych inwestycji. Większość wójtów, burmi-
strzów oraz prezydentów wyraża wolę intensyfikacji współ-
pracy z PSSE. 
W najbliższych miesiącach planowane są kolejne spotkania 
dla przedsiębiorców oraz spotkania z właścicielami terenów 
prywatnych, zlokalizowanych na obszarze oddziaływania 
PSSE. Działania pracowników PSSE przynoszą wymierne 
efekty – zainteresowanie skorzystaniem z pomocy publicz-
nej w związku z nowymi inwestycjami wyraziło już kilkuna-
stu przedsiębiorców, którzy po wejściu w życie rozporzą-
dzeń wykonawczych do ustawy zamierzają złożyć do PSSE 
wnioski o przyznanie decyzji o wsparciu. Według wstępnych 
analiz, minimum 90% ze wspomnianych projektów inwesty-
cyjnych zakwalifikuje się do uzyskania decyzji o wsparciu. 

WsPółPraCa z saMOrządaMi 
i PrzedsiębiOrCaMi 

Zgodnie z nowymi przepisami PSSE w najbliższych mie-
siącach powoła radę rozwoju obszaru gospodarczego. 
W składzie rady znajdą się przedstawiciele przedsiębior-
ców, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego 
znajdujących się w granicach obszaru oraz przedstawiciele 
wojewódzkich rad dialogu społecznego. Do zadań rady roz-
woju obszaru gospodarczego należeć będzie między innymi 
przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących 
prowadzenia działalności na terenie obszaru oraz propono-
wanie kierunków działań na rzecz poprawy otoczenia bizne-
sowego i rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru.
Ponadto, mając na uwadze potrzeby przedsiębiorców i uła-
twienie im pozyskiwania partnerów do współpracy z różnych 
branż, PSSE wdraża projekt - Program Partner. Celem pro-
gramu jest stworzenie platformy współpracy, umożliwiającej 
nawiązywanie kontaktów pomiędzy inwestorami Strefowymi 
a firmami rekomendowanymi przez PSSE. Program Partner 
wspiera i rekomenduje przedsiębiorców godnych zaufania, 
wiarygodnych oraz sprawdzonych. Inwestorzy będą mieli 
możliwość uzyskania niezbędnego wsparcia, a także na-
wiązania współpracy, w tym kontaktów handlowych z rze-
telnymi firmami zweryfikowanymi przez PSSE. Dzięki temu 
programowi PSSE umożliwi dalszy rozwój firmom, które 
uzyskają decyzję o wsparciu.

PomoRsKa sPecjalna 
stRefa eKonomiczna 

działa na rzecz 
rozwoju regio-
nalnego poprzez 
tworzenie atrak-
cyjnych warun-

ków do rozwoju przedsiębiorczości. Na 
terenie PSSE działa 127 inwestorów, któ-
rzy stworzyli prawie 26 tys. miejsc pra-
cy. Zrealizowane przez nich inwestycje 
osiągnęły poziom 10,6 mld zł.  Osiągnięte 
w ubiegłym roku wyniki - wydanie aż 36 
zezwoleń i zadeklarowane przez przed-
siębiorców nakłady o wartości 2,086 mld 
zł, zapewniły PSSE 3. miejsce wśród 14 
polskich stref ekonomicznych.
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Prawo użytkowania wieczystego gruntu 
o łącznej powierzchni prawie 62 tys. 
metrów kwadratowych wraz z prawem 
własności położonych na nich budyn-
ków, budowli i innych urządzeń zakupił 
od Stoczni remontowej Nauta Zarząd 
Morskiego Portu Gdynia.
Kupiony  teren znajduje się na atrak-
cyjnych terenach przy ul. Waszyngtona 
1 w Gdyni, a zawarta umowa to kolejny 
krok w realizacji strategii Zarządu Mor-
skiego Portu Gdynia (ZMPG), związany 
z pozyskiwaniem nowych terenów dla 
rozwoju funkcji portowo-morskich.
Wiceprezes ZMPG i dyrektor ds. in-
frastruktury i zarządzania majątkiem 
Grzegorz Dyrmo wyjaśnił, że część 
zakupionego terenu zostanie przezna-
czona pod zabudowę biurowo-usługową. 
rozważane jest również przeznaczenie 
go jako lokalizację dla terminalu statków 
wycieczkowych.
W 2017 r. gdyński port przeładował re-
kordowe 21,2 mln ton ładunków, głównie 
drobnicy skonteneryzowanej i ładunków 
masowych (węgla, zboża i paliw).
Zysk netto Portu Gdynia w 2017 r. prze-
kroczył 77 mln zł i w porównaniu z 2016 
r. był wyższy o 28 proc.

Port Gdynia 
kupił grunt 
od Stoczni 
Remontowej 
Nauta

Wizyta studyjna pod nazwą „Auto-
strada morska Gdynia – Karlskro-
na była współorganizowana przez 
Zarząd Morskiego Portu Gdynia 
S.A., Urząd Miasta Gdynia, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego i szwedzki region 
Blekinge oraz przewoźnika pro-
mowego Stena line. Konferencja 
miała na celu przedstawienie sze-
regu argumentów strategicznych 
i ekonomicznych dla przedłużenia 
korytarza sieci bazowej TEN-T 
Bałtyk Adriatyk do Szwecji o Au-
tostradę morską Gdynia - Karls-
krona, w ramach przyszłej rewizji 
sieci TEN-T tj. przed 2023 rokiem. 
- Port Gdynia to jeden z kluczo-
wych węzłów transeuropejskiej 
sieci transportowej, który łączy 
Korytarz Bałtyk Adriatyk ze 

Skandynawią w tym ze Szwecją 
poprzez połączenie promowe  do 
Karlskrony. Wraz ze Stena line 
oraz naszymi długoletnimi part-
nerami ze Szwecji pragniemy 
rozwijać współpracę i efektywniej 
łączyć potencjały gospodarcze 
Skandynawii oraz Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Potrzeba 
nam obecnie kilku inwestycji, 
żeby jeszcze bardziej rozwijać 
polsko-skandynawskie kontakty 
gospodarcze jak: linia kolejowa 
201 i poprawa dostępu kolejowego 
do portu oraz Droga Czerwona, 
która odciąży istniejącą estakadę 
Kwiatkowskiego i będzie podsta-
wą sprawnego wjazdu do Portu 
Gdynia – podkreśla Adam Meller, 
prezes Zarządu Morskiego Portu 
Gdynia S.A.

AUTOSTRADA 
MORSKA 
Gdynia
-Karlskrona
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ZARZąD MORSKiEGO PORtU GDAŃSK PODPiSAł UMOWę Z WyKONAWCą NA OPRACOWANiE 
KONCEPCji PORtU CENtRALNEGO. KONSORCjUM, KtóRE WyGRAłO PRZEtARG, EfEKt SWOiCH 

PRAC PRZEDStAWi W PRZySZłyM ROKU.
O  WiELKiM WyZWANiU, PRZED KtóRyM StOi PORt GDAŃSK S.A. Z PREZESEM ZARZąDU łUKASZEM 

GREiNKE ROZMAWiA MAGDALENA GWiAZDA.

Port Gdańsk na drodze do Portu Centralnego

Morze 
MożlIwoścI

ZDJĘCIA: materiały prasowe



   41

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA MORSKA

Panie Prezesie, zapytam przewrotnie: 
po co nam ta inwestycja? Przecież 
mamy już w Gdańsku dobrze funkcjo-
nujący Port.

- Oczywiście, że mamy, ale Port Cen-
tralny jest inwestycją, której  obec-
nie wymaga od nas rynek. Jeżeli 
chcemy być znaczącym graczem na 
rynku usług portowych w Europie, 
to musimy się rozwijać. Wystarczy 
popatrzeć na plany i działania inwe-
stycyjne innych portów - wszystkie 
przeznaczają ogromne pieniądze na 
budowy i modernizacje.

Czyli można powiedzieć, że jak nie te-
raz, to nigdy?

-Tak, jeśli my prześpimy ten czas, to 
stracimy swoją szansę bezpowrot-
nie. Wyjście w morze to jedyna moż-
liwość rozwoju. W transporcie liczą 
się dwie dane: czas i pieniądz. Tylko 
otwarte morze, na którym jest głębo-
kość pozwalająca na obsługę dużych 
jednostek, daje szanse zwiększania 
możliwości. Port Centralny to flago-
wa inwestycja w Porcie Gdańsk. Je-
stem przekonany, że to inwestycja, 
która pozwoli polskiej gospodarce 
morskiej wejść do czołówki portów 
europejskich i konkurować z portami 
światowymi. 

Musimy gonić czołówkę, żeby nie zo-
stać w tyle?

 -  Otóż to. Ekonomia jest bezwzględ-
na: powstają coraz większe jednost-
ki, które jednorazowo przewożą 
więcej towaru. Musimy mieć atrak-

cyjną infrastrukturę głębokowodną, 
dzięki której Port Gdańsk będzie 
portem pierwszego wyboru dla wielu 
rynków. 

tak duża inwestycja łączy się z szan-
są na nowe miejsca pracy? 

- Zdecydowanie. Port jest przedsię-
biorstwem strategicznym dla funk-
cjonowania kraju, a jego rozbudowa 
oznacza dużo nowych miejsc pracy. 
Najpierw podczas budowy Portu 
Centralnego, potem przy obsłudze 
towarów. Transport towarów do 
i z Portu to cały łańcuch logistycz-
ny, który nie zaczyna i nie kończy się 
w granicach Portu Gdańsk. Budowa 
Portu Centralnego będzie oddziały-
wać także na miasto.

Co będzie się składało na Port 
Centralny?

- Ostateczny kształt Portu Central-
nego, przeznaczenie poszczególnych 
terminali oraz sposób finansowania 
inwestycji - te i wiele innych kwestii 
rozstrzygnie Wykonawca wielobran-
żowej koncepcji zagospodarowania 
Portu Centralnego. Przewidujemy, 
że docelowo, na ok. 500 ha ma po-
wstać kilka terminali o zróżnicowa-
nym przeznaczeniu, m.in. masowy, 
drobnicowy, pasażerski czy dla ter-
minal dla ładunków ro-ro. Inwesty-
cja będzie zrealizowana w formule 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 
i zakłada stopniowe powstawanie 
kolejnych terminali w zależności od 
potrzeb prywatnych operatorów.

Port Centralny jest 
inwestycją, której  
obecnie wymaga 
od nas rynek. 
Jeżeli chcemy być 
znaczącym graczem 
na rynku usług 
portowych w Europie, 
to musimy się 
rozwijać.
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Wykonawca projektu jest już wybrany?
- Tak. W maju br. Port Gdańsk podpisał umowę z konsor-
cjum, na które składa się Projmors Biuro Budownictwa 
Morskiego oraz Mosty Gdańsk. Wykonawca przedstawi 
trzy warianty koncepcji Portu Centralnego. Każdy musi 
zawierać mapę oraz część opisową, a jeden z nich także 
rekomendację.
Konsorcjum opracuje koncepcję Portu Centralnego w cią-
gu najbliższych 8 miesięcy. Dokument będzie zawierał 
pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski 
transport towarów czy przewozy pasażerskie w skali kra-
ju, kontynentu i całego świata, a także obecnych potoków 
strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. 

tworzenie koncepcji, potem budowa Portu Centralnego 
to najbliższe lata. ale jak będzie później, czy można prze-
widzieć potrzeby gospodarki z wykorzystaniem portu za 
kolejne kilkadziesiąt lat?

- Port Centralny to inwestycja, na którą właśnie należy pa-
trzeć przez pryzmat kolejnych kilkudziesięciu lat. Dlatego 
oczywiście potrzebna nam szczegółowa wiedza na temat 
tego, jak będzie wyglądała światowa gospodarka morska, 

by uszyć go na miarę, dopasowując funkcje poszczegól-
nych terminali do potrzeb rynku. Wykonawca zobowiąza-
ny jest do przedstawienie prognoz zmian w popycie na 
ten transport w perspektywie do 2050 roku.

trudno było przekonać krajowych decydentów do budo-
wy Portu Centralnego?

- Chyba wszyscy rozumieją potrzebę i sens jego powsta-
nia, dlatego Port Centralny otrzymał rządowe wsparcie od 
m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlą-
dowej, Premier Beaty Szydło oraz Premiera Mateusza 
Morawieckiego.

Czy czuje Pan już emocje, że to dzieje się teraz, za Pana 
Prezesury w Porcie Gdańsk? 

- Czuję wyzwanie, ale nie strach, bo wiem, że wybrany 
wykonawca – konsorcjum - składa się ze sztabu doświad-
czonych profesjonalistów, więc o efekt końcowy się nie 
martwimy. Widzimy w tej inwestycji wielką szansę dla kra-
ju, regionu i zrobimy wszystko, żeby jej nie zmarnować. 
Cieszę się, że prace nad realizacją tego projektu nabierają 
tempa.
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To dla przewoźników, biznesu i regionu wielka szansa na roz-
wój, bo jak mówili eksperci do trójmiejskich portów można by 
przewozić Wisłą nawet 15 mln ton ładunków rocznie.
W tej chwili Wisła nie nadaje się do tak pełnego wykorzysta-
nia ekonomicznego, bo jest płytka i nieuregulowana. 
Sam pomysł przywrócenia transportu śródlądowego na Wiśle 
nie jest nowy, ale dokumentację i studium wykonalności, by 
pozyskać finansowanie, musimy robić od początku - dodał 
Marek Gróbarczyk.
W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Akademii 
Morskiej, Instytutu Oceanologii i Oceanografii Polskiej Aka-
demii Nauk oraz  gdańskiego Instytutu Morskiego.
Podczas intensywnej rozmowy z szefem resortu Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej minister  wysłuchał opinii eks-
pertów i środowiska gdańskiego biznesu. 
Zdaniem ministra Gróbarczyka ważne jest również wytyczenie 
miejsc na Wiśle, w których miałyby się odbywać przeładunki 
towarów np.: na przystani wodnej w Zajączkowie Tczewskim  
i Solcu Kujawskim, a także przebudowanie niektórych śluz 
i mostów tak,aby bezkolizyjnie przepływały statki z towarem.

Wisła jest martwa, a mogłaby być zapełniona kontenerowca-
mi  z towarem  - podkreślali na spotkaniu w Oliwia Biznes 
Center w Gdańsku przedstawiciele instytucji i podmiotów na-
ukowych, które pracują nad użeglowaniem rzek.
 - Koszt transportu towarów drogą wodną jest nawet cztero-
krotnie niższy od tego, wykonywanego ciężarówkami, a także 

dwukrotnie tańszy od kolejowego - przyznają eksperci.  

Inwestycje miałyby być finansowane z kilku źródeł, oprócz 
środków z Unii Europejskiej miałyby to być pieniądze m.in. 
z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicz-
nych, a także od firm energetycznych, które zbudowałyby 
elektrownie na poszczególnych stopniach wodnych.

fraNkeN –  tykaJąCa Na dNie bOMba
 
Podczas spotkania poruszono także  budzący  coraz silniejsze 
obawy temat wraku „Frankena”  - tankowca z czasów wojny, 
leżącego na dnie Bałtyku, który zdaniem specjalistów stanowi 
duże zagrożenie ekologiczne. 
Przez znajdujące się w jego zbiornikach paliwo i postępującą 
korozję wraku statku zatopionego w 1945 roku jest on „ty-
kającą bombą ekologiczną ” - przypomniał marszałek woje-
wództwa pomorskiego Mieczysław Struk i dodał, że trzeba 
zrobić wszystko, aby ona nie wybuchła, bo miałby to niewy-
obrażalne, katastrofalne skutki.

Zniszczenia objęłyby naturalne środowiska ryb, ale także pla-
że, miejscowości turystyczne na obszarze Półwyspu Helskie-
go, Zatoki Gdańskiej, Zatoki Puckiej i Mierzei Wiślanej. 
Dla wielu mieszkańców Pomorza, utrzymujących się z rybo-
łówstwa czy turystyki będzie to prawdziwa klęska – tłuma-
czył marszałek. /Magdalena Gwiazda/

Użeglownienie Wisły 
- gorący temat

O finansowych korzyściach użeglowania Wisły czyli zagospodarowania jej dolnego 
odcinka rozmawiali z ministrem resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Markiem Gróbarczykiem eksperci, przedstawiciele pomorskiego biznesu, wyższych 
uczelni z Pomorza oraz samorządów. 



 44    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

W tegorocznej edycji Baltic Sail Gdańsk wzięło udział blisko trzydzieści ża-
glowców z Finlandii, litwy, Estonii, Łotwy, Niemiec, Holandii, Szwecji i Polski. 
Wszystkie zacumowane przy nabrzeżu jednostki dawały możliwość zwiedzania 
swoich pokładów i dowiedzenia się nieco więcej o ich pochodzeniu oraz historii. 
Niewątpliwie największym zainteresowaniem cieszyła się holenderska Mercedes 
– największy żaglowiec zlotu, który pięknie prezentował się, cumując na Motła-
wie, a przede wszystkim podczas rejsów, kiedy tylko mając możliwość, płynął pod 
pełnymi żaglami. Finałem czterodniowego święta żeglarskiego była Parada Ża-
glowców. Z Polskiego Haka wyruszyło blisko 120 jednostek, które zaprezentowały 
się przed licznie zgromadzoną widownią na obu brzegach Motławy. 

Baltic Sail 
Gdańsk 2018
To były cztery dni spędzone w morskim klimacie 
z żeglarską przygodą i szantami w tle. Już po raz 22. 
Gdańsk kultywował swoją morską tradycję. 

Już wkrótce oddanie do użytkowania 
basenu na gdańskiej Oruni. To kolejny 
tego typu obiekt wybudowany w ciągu 
ostatnich kilku lat w Gdańsku. 
 
Obecnie w Gdańsku jest dwanaście ba-
senów zarządzanych przez miasto. Oruń-
ski obiekt będzie trzynastą tego typu 
placówką. W najbliższym czasie miasto 
będzie przygotowywało się do budowy 
kolejnych basenów. Będą one realizo-
wane w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. 
– W takim systemie miasto przekazuje 
grunt, część wkładu finansowego i gwa-

rantuje wykupienie co roku usługi base-
nowej na przykład dla dzieci ze szkół, dla 
seniorów lub innych grup społecznych 
- wyjaśnia Paweł Adamowicz, prezydent 
Gdańska. - Koszty budowy i eksploatacji 
ponosi inwestor prywatny – dodaje. 
Obecnie na jeden basen przypada około 
30 tys. mieszkańców. Aby maksymalnie 
ułatwić dostęp do basenów, stworzono 
specjalną stronę internetową – www.
plywalniegdansk.pl. Odwiedzający po-
wyższą witrynę, oprócz zasięgnięcia 
informacji na temat godzin pracy, loka-
lizacji itp., mogą również kupić bilet na 
pływalnię.

Będzie więcej 
basenów

Prezydent Paweł Adamowicz 
wręczył stutysięczną Kartę 
Mieszkańca Gdańska. Otrzymał 
ją Pan Piotr, który odebrał rów-
nież karty dla żony i córek. 

Karta Mieszkańca funkcjonuje od 
listopada 2017 roku i dzięki niej 
obecnie już prawie co czwarty 
gdańszczanin może korzystać 
z darmowego i szerokiego dostę-
pu do bogatej oferty kulturalnej, 
sportowej i rekreacyjnej miasta.
Dzięki niej mieszkańcy za sym-
boliczną złotówkę korzystają 
z darmowych wejść do obiektów 
kulturalnych czy sportowych 
oraz rabatów, jakie oferują part-
nerzy projektu. Wśród najchęt-
niej odwiedzanych gdańskich 
atrakcji w tym roku są: ogród 
zoologiczny, Centrum Hewe-
lianum i Europejskie Centrum 
Solidarności. 
Dzięki Karcie każdy, kto skorzy-
sta z atrakcji „Top 10”, może za-
oszczędzić ponad 200 zł rocznie. 
Podkreślmy, że Karta upoważnia 
do darmowego skorzystania 
z każdej z wyznaczonych atrak-
cji jednorazowo do końca 2018 
roku. Karta Mieszkańca to rów-
nież atrakcyjne rabaty u ponad 
50 partnerów.

Karta 
Mieszkańca 
nr 100 000
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Osadzona w konwencji solarpunka 
planszówka przyniesie graczy do bliżej 
nieokreślonej przyszłości. Uczestnicy 
będą wykupować dawne budynki sprzed 
ekologicznej katastrofy, a następnie 
przemieniać je w źródła ekologicznego 
pożywienia oraz odnawialnej energii. Ce-
lem gry będzie zebranie jak największej 
ilości punktów solarnych.  

Producenci gry, czyli studio Games Factory 
postanowiło oddać proces tworzenia gry 
w ręce samych graczy. Za pomocą platfor-
my zagramw.to internauci mogli oddać głos 
na sześć miast. Do wyboru były wizualiza-
cje charakterystycznych obiektów z Gdyni, 
Wrocławia, Katowic, Poznania, Warszawy 
i Krakowa. Wygrała Gdynia. Na Sea Towers 
oddano w sumie 1079 głosów. 

Sea Towers 
w Solar City! 

Ponad 1000 głosów 
oddanych na Gdynię 
zapewniło miastu, 
a dokładniej budynkowi 
Sea Towers miejsce na 
planszy gry Solar City. 

Zainicjowany przez Gdyńskie Centrum Sportu 
projekt pn. „Move up to be healthy and hap-
py” został uznany przez Komisję Europejską 
za tzw. „success story”. 

 
Głównym celem projektu było zwiększenie 
świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli 
w zakresie postaw prozdrowotnych poprzez 
upowszechnianie aktywności fizycznej. Za-
dania dodatkowe polegały na promowaniu 
równości w sporcie, podnoszeniu kwalifikacji 
nauczycieli, wzmocnieniu współpracy pomię-
dzy instytucjami działającymi w sferze sportu, 
zdrowia i edukacji, a także przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu. Gdyńskie Centrum 
Sportu do współpracy zaprosiło pięć europej-
skich krajów: Wielką Brytanię, Czechy, rumu-
nię, Włochy oraz Portugalię. „Wielka szóstka” 
wspólnie rozpoczęła wzmożoną pracę, której 
efekty były nadzwyczajne.  Globalnie w „Move 
up to be healthy and happy” uczestniczyło 
ponad siedem tysięcy dzieci z 59 szkół pod-
stawowych Starego Kontynentu. W ramach 
projektu odbyło się niemal 1400 zajęć doty-
czących prawidłowego żywienia oraz nowa-
torskich lekcji wychowania fizycznego.

Sportowa 
Gdynia na 6+

- Miasto się rozbudowuje, powstają nowe budynki, drogi i chodniki - 
mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. - Coraz mniej wody wsiąka 
w ziemię, a więcej musi być odprowadzane systemami kanalizacji desz-
czowej. Powoduje to, że nieustannie trzeba inwestować w kolejne kilome-
try rur. Odpowiedzią na to wyzwanie jest idea ogrodów deszczowych.
Przykładowe instalacje powstały już przy Gdynia InfoBox oraz na podda-
nym rewitalizacji osiedlu Meksyk. Dotacje na stworzenie ogrodów desz-
czowych mogą otrzymać zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.
- Dotacja przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości 
zlokalizowanej na terenie Gdyni – tłumaczy Andrzej Bień, wiceprzewod-
niczący rady Miasta. - Budowa ogrodów deszczowych sprawi, że więcej 
wód deszczowych zostanie zatrzymywanych na działce, a mniej odpro-
wadzone do kanalizacji – dodaje. 

Stwórz ogród 
deszczowy!

Gdynia zachęca do tworze-
nia ogrodów deszczowych. 
Mieszkańcom oferuje do-
finansowanie w wysokości 
nawet 10 tys. zł.
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Co w trAwIe 
pISzczy? 

sPaCery edukaCyjne 
w wejherowskim Parku

SPACERy EDUKACyjNE W PARKU MiEjSKiM tO KOLEjNA AtRAKCjA tURyStyCZNA W WEjHEROWiE, 
SKiEROWANA DO DZiECi i MłODZiEży. CELEM ZAjęć jESt ZAPOZNANiE DZiECi Z tyPOWyMi PARKOWyMi 
MiESZKAŃCAMi i bOtANiKą PARKU, A PRZEDE WSZyStKiM ZACHęCENiE DO WłASNyCH ObSERWACji.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo
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Zajęcia dedykowane są dla grup w przedziale wieko-
wym 7-11 lat, mają formę spaceru przez wytyczoną 
ścieżkę edukacyjną z przystankami.
Jak mówi Paweł Formela, kierownik działu edukacji 
przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nierucho-
mości Komunalnych, podczas spaceru dzieci odwie-
dzają miejsca, gdzie najczęściej bytują ptaki. W pro-
gramie lekcji poza dzikimi ptakami, omawiane są też 
gatunki, które znajdują się w Parku m.in. łabędzie, 
bieliki, żurawie. Towarzyszy temu wspólne karmienie 
niektórych gatunków. Wszystko to zaplanowane jest 
w formie wakacyjnego spaceru z lornetką, na koniec 
zajęć grupa zbiera się w określonym miejscu, aby 
rozwiązać quiz, krzyżówkę, czy porysować.
- Podczas spaceru poruszone są także kwestie wła-
ściwych zachowań proekologicznych m.in. jak zacho-
wać się gdy spotkamy podlota, czyli pisklę, dlaczego 
nie powinno dokarmiać się chlebem ptactwa wodne-
go, dlaczego nie należy zabierać „zagubionej” kaczki 
i wiele innych przykładów – mówi Paweł Formela. - 

Drugi spacer dotyczy zapoznania się z roślinnością 
parku. Zajęcia odbywają się na dolnym tarasie parku 
i mają charakter bardziej stacjonarny.
- Park miejski to ulubione miejsce wejherowian, tu-
rystów oraz każdego, kto chce odpocząć w Wejhero-
wie – mówi Beata rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Jest wyjątkowo urokliwy ze względu 
na urozmaiconą przyrodę i ukształtowanie terenu. 
Amatorzy miejskiej przyrody podczas spacerów edu-
kacyjnych mają okazję z bliska zapoznać się z miesz-
kańcami Parku. Zachęcamy do tych obserwacji.
Spacery odbywają się od 2 lipca do 31 sierpnia, 
we wtorki i czwartki  godz. 13. Może w nich uczest-
niczyć dziesięcioro dzieci w wieku od 7 do 11 lat, 
zbiórka - przy grającym Kaszubie. Zajęcia trwają ok. 
1,5 godziny. Przebieg spaceru i jego trasa, a nawet 
ewentualne odwołanie spotkania uzależnione są 
od warunków atmosferycznych.
Zapisy pod nr telefonu: 
668-686-490, w godzinach 7-15.

W programie lekcji 
poza dzikimi ptakami, 
omawiane są też gatunki, 
które znajdują się w Parku 
m.in. łabędzie, bieliki, 
żurawie. Towarzyszy 
temu wspólne karmienie 
niektórych gatunków.
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Na zaproszenie władz gminy Kosakowo odpowiedzieli m.in. wicewojewoda pomorski, miej-
scowi urzędnicy, radni i sołtysi, a także przedstawiciele firm odpowiedzialnych za realiza-
cję inwestycji. Wszyscy podkreślili, że budowa nowej nawierzchni była konieczna nie tylko 
ze względów bezpieczeństwa.
- Jest to ważny szlak komunikacyjny, który udrażnia ruch i ułatwia przemieszczanie się miesz-
kańcom oraz turystom – mówił Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski. - Cieszę się, że inwe-
stycję udało się w końcu zrealizować.
Ulica Derdowskiego jest drogą jedno-
jezdniową o szerokości pasa ruchu 
po 3,5m w każdym kierunku. Dodat-
kowo w ramach zadania wykonano 
utwardzone pobocze o szerokości 
jednego metra. Nowa nawierzchnia 
wyposażona została również w ener-
gooszczędne oświetlenie typu lED. 
Warto zaznaczyć, że inwestycję wła-
dze gminy Kosakowo zrealizowały 
przy wsparciu finansowym Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wygodniej 
i bezpieczniej

Ponad 10 mln zł władze gminy 
Kosakowo przeznaczyły na budowę 
ul. Derdowskiego. Nowa nawierzchnia 
uroczyście oddana została do użytku 
tuż przed wakacjami.

Dziesięcioosobowa grupa dzieci w wie-
ku 10-11 lat z terenu gminy ragusa 
we Włoszech wypoczywała na terenie 
gminy Cedry Wielkie. Ich pobyt to efekt 
realizacji międzynarodowego projektu 
pn. „Północ/Południe: Jedno Morze 
(Nord/Sud: un Mare)”. 
W ramach przedsięwzięcia dzieci z gmin 
Cedry Wielkie i ragusa miały okazję 
uczestniczenia w całodziennych zajęciach 
żeglarskich, animacyjnych, kulturowych, 
językowych oraz sportowych pod okiem 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
zarówno polskiej, jak i włoskiej.
Uczestnicy wymiany międzynarodowej 
korzystali z bogatego programu, w ra-
mach którego zwiedzali gminę Cedry 
Wielkie, Centrum Nauki Experyment 
w Gdyni, Gdańsk, Malbork oraz Oliwski 
Ogród Zoologiczny. Dodatkowo uczest-
niczyli w zajęciach konnych i żeglarski, 
a także wycieczce rowerowej. 
Pobyt gości z Włoch na terenie gminy 

Cedry Wielkie jest konsekwencją kon-
tynuacji projektu pn. „Północ/Południe: 
Jedno Morze (Nord/Sud: un Mare)”, 
w ramach którego we wrześniu minione-
go roku dziesięcioosobowa grupa dzieci 
z Polski uczestniczyła w zajęciach na Sy-
cylii. Współdziałanie w tym zakresie po-
twierdza coraz bardziej zacieśniającą się 
współpracę opartą na doświadczeniach 
i dobrych praktykach obu regionów. 
Wszystkie działania skierowane na rozwój 
kompetencji żeglarskich, kulturowych i ję-
zykowych realizowane w ramach przed-
sięwzięcia możliwe były dzięki przychyl-
ności wielu podmiotów i osób prywatnych. 
Szczególne podziękowania należą się 
wójtowi gminy Cedry Wielkie – Januszowi 
Golińskiemu, członkom Stowarzyszenia 
GKM „Cedrus”, rodzicom polskich dzieci 
za zapewnienie zakwaterowania gościom 
z Włoch oraz opiekunom za profesjonalne 
prowadzenie zajęć  animacyjno-sporto-
wych i żeglarskich.

Młodzi Sycylijczycy 
w Cedrach Wielkich
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Miasto wydrukowało 2 tys. plakatów w języku polskim i angielskim, które tra-
fiły do zarządców nieruchomości i spółdzielni. Można na nich zapoznać się 
z informacjami z zakresu uszanowania spokoju sąsiadów, czystości, korzysta-
nia z toalet publicznych oraz prawidłowego parkowania. 
– To taki savoir-vivre kulturalnego turysty – mówi prezydent Jacek Karnowski. 
– Niektórzy goście nie zdają sobie sprawy z tego, że spożywanie przysłowio-
wego piwa pod chmurką nie jest w Sopocie legalne. Zapominają także o tym, 
że za ścianą ich apartamentu nierzadko mieszka sopocka rodzina, która nie 
ma ochoty słuchać nocnych hałasów czy sprzątać za kogoś klatkę schodową. 
Plakaty, które są elementem akcji „Turysto, szanuj Sopot”, pojawiły się m.in. na 
słupach miejskich. Materiały są również dystrybuowane w punkcie Informacji 
Turystycznej na lotnisku.

Turysto, 
szanuj Sopot!
Kolejna kampania edukacyjno-informacyjna skierowana 
do wypoczywających na terenie kurortu. Sopot apeluje do 
osób, które hałasują, śmiecą i przeszkadzają mieszkańcom. 

W Sopocie szykują się zmiany na skrzy-
żowaniach ulic Wejherowskiej i Kra-
szewskiego oraz ulic Wejherowskiej 
i Obodrzyców. Niebawem ruszą tam 
prace związane z budową rond. 
W ramach inwestycji powstaną dwa 
ronda. Na odcinku ul. Wejherowskiej 
wybudowane będą m.in. dwie zatoki auto-
busowe. Dodatkowo powstaną chodniki, 
ciągi pieszo-rowerowe i ścieżka rowe-
rowa. Wykonane zostaną również nowe 
elementy małej architektury. Projekt 
przewiduje także utworzenie terenów 

zielonych przy ulicach, m.in. posadzenie 
46 drzew. Przebudowa ma poprawić bez-
pieczeństwo użytkowników ruchu dro-
gowego i przyczynić się do usprawnienia 
organizacji ruchu.
Inwestycja jest częścią projektu pn. „Bu-
dowa węzła integracyjnego Sopot Ka-
mienny Potok wraz z trasami dojazdowy-
mi” finansowanego ze środków unijnych 
w ramach regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Całkowita wartość 
zadania opiewa na około 25 mln zł.

Będzie 
bezpieczniej

Osoby z niepełnosprawnościami 
mogą w Sopocie korzystać za dar-
mo ze specjalnych trójkołowych 
rowerów. Fundacja Eco Textil od 
Was dla Was nieodpłatnie przeka-
zała miastu cztery pojazdy. Trój-
kołowe rowery można bezpłatnie 
wypożyczać na maksymalnie dwa 
tygodnie. Wypożyczalnia  znajduje 
się w siedzibie MOSir Sopot  i czyn-
na jest od poniedziałku do piątku 
w godz. od 8 do 15. Przypominamy, 
że w czerwcu tego roku miasto 
kupiło także sprzęt umożliwiający 
osobom niepełnosprawnym wjazd 
do wody i kąpiel w morzu. Specjalny 
wózek-amfibia jest wyposażony 
w szerokie koła i pływaki, co po-
zwala na unoszenie się na wodzie. 
Wózek jest wciągany do wody pod 
nadzorem Sopockiego Wodnego 
Pogotowia ratunkowego na terenie 
miejskiego kąpieliska strzeżonego 
przy wejściu nr 23. Korzystanie ze 
sprzętu jest bezpłatne. Miasto zale-
ca jednak wcześniejszą rezerwację 
telefoniczną pod numerem tel. 609 
680 820 lub 58 550 12 15.

Miasto 
bardziej 
dostępne
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O kaliningradzkim volleyballu rozmawiam z jed-
nym z tutejszych animatorów siatkarskich, Ju-
rijem Gałaninem, działaczem sportowym, dy-
rektorem szkoły sportowej, gdzie siatkówka 
jest dyscypliną numer 1, a także od niedawna 
deputowanym do miejscowej dumy obwodowej. 

Wielka siatkówka w kaliningradzie to także łukasz 
żygadło.

- Łukasz grał u nas tylko rok, w sezonie 2006/2007, ale 
i tak nasi fani siatkówki uważają go za jedną z najwięk-
szych gwiazd drużyny Dynamo Jantar. Skuteczność pod 
siatką poparta 200 cm wzrostu zrobiły swoje  – mówi J. 
Gałanin. Tu w Kaliningradzie grali też inni internacjona-
łowie: Szwed Nilsson, Argentyńczyk Dacheca. Byli też 
reprezentanci Finlandii i rosji. Zresztą w pierwszym roku 

występów drużyna nasza zajęła najwyższe miejsce 
w rosyjskiej superlidze – szóste. Każdy mecz gro-
madził w małej hali komplety około trzech tysię-
cy kibiców. 

do wielkiego sportu trzeba także wielkich 
pieniędzy…

- W rosyjskiej strukturze sportu dominującym spon-
sorem jest prawie zawsze administracja. W naszym przy-

padku bardzo stawiał na siatkówkę ówczesny gubernator, 
Gergij Boos.     Teoretycznie wynagrodzenia miały pocho-
dzić  od sponsorów indywidualnych. Z tym jednak były 
problemy. Zawsze więc jakieś dodatkowe pieniądze na 
ten cel dostawaliśmy. Wszystko to zakończyło się w roku 
2013, gdy administracja odmówiła dalszego utrzymywa-
nia drużyny siatkarskich zawodowców. Odmówiono też 

siatKówKa 
z polsKą w tle!

sportowy kaliningrad

ROSyjSKi SPORtOWy KALiNiNGRAD tO NiE tyLKO WiELKi fUtbOL, Z OKAZji MECZy PiłKARSKiCH 
MiStRZOStW śWiAtA. MiAStO tO byłO tAKżE DO NiEDAWNA jEDNyM Z OśRODKóW ROSyjSKiEj PiłKi 
SiAtKOWEj, Z POLSKiM UDZiAłEM. W MiEjSCOWEj DRUżyNiE DyNAMA jANtAR GRAł bOWiEM POLSKi 
iNtERNACjONAł łUKASZ żyGADłO. ObECNiE jUż NiE GRA, ALE SiAtKARSKi KALiNiNGRAD NADAL MA 

MNóStWO KONtAKtóW Z POLSKą. A tO ZA SPRAWą MłODyCH ADEPtóW tEj DySCyPLiNy. 

rOZmAWIAŁ W KALININGrADZIE: Krzysztof  Szczepanik



   51

www.expressbiznesu.pl / ŚCIANA WSCHODNIA

wsparcia przy poszukiwaniu potencjalnych sponso-
rów. To bowiem taka transakcja wiązana: sponsor daje 
pieniądze, a w zamian uzyskuje w administracji jakieś 
ulgi. Tymi więc sponsorami były choćby takie firmy jak 
lukoil, Avtotor. Obecnie nowa hala może pomieścić 
nawet siedem tysięcy kibiców, ale jedynymi momenta-
mi gdy się zapełnia są mecze międzynarodowe. Także 
te z udziałem reprezentacji Polski. Nigdy też nie było 
problemów z polskimi kibicami przyjeżdżającymi na 
mecze Pucharu Świata. To zupełnie inna grupa niźli 
fani futbolu. Podziwiamy za każdym razem ich wspa-
niały doping.

za kaliningradu bliżej do Olsztyna czy Gdańska niź-
li do Moskwy. a przecież to silne ośrodki polskiej 
siatkówki.

- Nadal mamy doskonałe kontakty z Waszym siat-
karskim związkiem. Zawsze nas zapraszają na mecze 
Pucharu Wagnera. Mamy też bardzo bliskie kontakty 
z siatkarską ekipą AZS Olsztyn. Gdy Dynamo jeszcze 
funkcjonowało to najczęstszym naszym sparingpart-
nerem była właśnie ekipa z Olsztyna. liczne druży-
ny młodzieżowe zaś mają bardzo często kontakty 
z polskimi rówieśnikami. Najpopularniejszym miejscem 
sportowych obozów tej młodzieży jest Giżycko. Jeż-
dżą tam corocznie. Kaliningradzka siatkarska młodzież 
potem rozjeżdża się po ligowych klubach w całej rosji. 
Prawie 30 młodych kaliningradczyków gra obecnie na 
różnych, profesjonalnych poziomach w ligach ogólno 
rosyjskich. Dwójka naszych wychowanków obecnie 
jest reprezentantami rosji w kategoriach młodzieżo-
wych. A Oleg Krikun gra w polskim BBTS Bielsko. Kon-
stantin Obajew w tej chwili reprezentuje barwy druży-
ny z Bułgarii. 

trwają jednak rozgrywki o mistrzostwo obwodu na 
stopniu amatorskim.

- W mistrzostwach siatkarskich regionu startuje za-
wsze około 40 drużyn męskich i 14 żeńskich. Nie wy-
kluczamy, że najlepsze drużyny z tych wewnętrznych 

Łukasz ŻygadŁo

mistrzostw mogłyby zostać dokooptowane do któ-
rejś z polskich lig. Bo poziom tych rozgrywek jest na 
tyle wysoki, że nie bali byśmy się pokazać najlepsze 
drużyny w takich międzynarodowych rozgrywkach. 
W Kaliningradzie rozwija się także siatkówka plażowa. 
Specjalne pole do gry zostało zorganizowane w nad-
morskim Zielonogradsku. Dwóch graczy w tej dys-
cyplinie już wybiło się na poziom rozgrywek ogólno 
rosyjskich.
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Jeszcze na początku bieżącego roku funkcjonował program 
dopłat rządowych „Mieszkanie dla młodych”. Ale nie na długo 
- pieniędzy starczyło na niespełna 2 dni! Polacy wchłonęli 381 
milionów złotych na dopłaty do kredytów, a sztuka ta zajęła 
38 godzin. Wnioski można było składać od 2 stycznia, a już 3 
stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego (dysponent środków) 
poinformował, że aplikacje będzie przyjmował tylko do koń-
ca dnia. Dla porównania rok temu ostatnie wnioski składano 
jeszcze z końcem stycznia. Przeciętnie z budżetu beneficjenci 
programu dopłat otrzymywali około 26 tys. zł, a rekordziści 
ponad 110 tysięcy. 
Wiele osób obawiało się, że po zakończeniu tego programu 
rządowego rynek mieszkaniowy czeka gorszy okres, mniej 
transakcji będzie zawieranych i mniej osób będzie mogło so-

bie pozwolić na zakup mieszkania. Tak się jednak nie stało. 
Po przeanalizowaniu ostat6niego półrocza wyraźnie widać 
wzrost, a nie spadek liczby transakcji. 
rząd wprowadził kolejny program - Mieszkanie Plus. Jego 
założenia są jednak zupełnie inne, ponieważ dotyczą miesz-
kań budowanych na gruntach należących do gmin i przezna-
czonych na wynajem. Mają to być mieszkania, gdzie czynsz 
będzie stosunkowo niski, a oferta będzie skierowana do tych, 
których nie stać na kupno własnego „M”. 
Jaki zatem wpływ na rynek nieruchomości, liczbę sprzedawa-
nych mieszkań i ceny ma zakończenie programu „Mieszkanie 
dla Młodych” i rozpoczęcie programu „Mieszkanie Plus”? Za-
pytaliśmy o to przedstawicieli deweloperów, którzy inwestują 
na Pomorzu. 

KiLKA MiESięCy tEMU ZAKOŃCZył Się PROGRAM DOPłAt Z bUDżEtU 
PAŃStWA DO ZAKUPU MiESZKAŃ NA KREDyt. MiAłO tO jEDNAK NiEWiELKi 

WPłyW NA RyNEK, POPyt WCiąż jESt OGROMNy. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: freepik.com

Bez dopłat, 
Ale I tAK 
Kupują
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ewA nowickA, 
dyrektor sprzedaży 

Euro Styl S.A.:

- W segmencie popularnym miesz-
kań spełniającym dotychczasowe 
kryteria programu MDM, wystę-

puje grupa klientów, która posiada 
zdolność kredytową jednakże 

z przyczyn niskich zarobków nie 
może zgromadzić oszczędności na 
pokrycie wkładu własnego, który 
wcześniej regulował ów program. 
Stąd czasami odsuwają w czasie 

decyzje o zakupie.
Jednak większość klientów zaintere-
sowanych zakupem nowego miesz-
kania, ze wsparciem rządowym czy 
też bez niego finalnie nadal decy-
duje się na zakup nieruchomości 

przy czym w swoich rozważaniach 
dot. zakupu znacznie uważniej po-
chylają się nad ceną łączną lokalu 

wraz z elementami towarzyszącymi, 
wynikającą z jego metrażu. Prze-

kłada się ona bowiem na docelową 
ratę kredytu, która w długiej per-

spektywie czasu stanowi dla klienta 
podstawowe obciążenie w budżecie 

domowym. 
Już od dawna proces projektowania 

mieszkań przez firmę ES w seg-
mencie popularnym uwzględnia 
konieczność dopasowania się do 

potrzeb i preferencji klienta. Two-
rzymy optymalną ofertę, poprzez 

odpowiednie dostosowanie metrażu 
do wymaganej ilości pomieszczeń.

MArTynA MusiAł, 
wiceprezes 

zarządu BMC:

- Zakończenie programu Mieszka-
nie Plus może spowodować ograni-
czenia popytu na tańsze mieszkania 

budowane na obrzeżach miast. 
Natomiast nie będzie wpływać 

na sprzedaż mieszkań w dobrych 
lokalizacjach i w centralnych dziel-

nicach. Nowy program rządowy 
- Mieszkanie Plus wspierający 

budownictwo pod wynajem, przy 
niższych niż rynkowe stawkach 

czynszu może w dłuższej perspekty-
wie spowodować obniżenie stawek 
najmu, a to w rezultacie oznaczać 

będzie niższe zyski dla inwestorów. 
Z drugiej strony  inwestorzy zara-
biają również na różnicy w cenie 

przy dalszej sprzedaży mieszkania. 
Dlatego też właściwie wybrana 

inwestycja będzie w dalszym ciągu 
opłacalna. 

seBAsTiAn 
BArAndziAk, 

członek zarządu Dekpol S.A.:

- Zakończenie rządowego progra-
mu wspierającego sprzedaż miesz-
kań nie miało istotnego wpływu na 

naszą działalność deweloperską. 
Potwierdzeniem mogą być tego-

roczne dobre wyniki sprzedażowe. 
Dostrzegamy wprawdzie delikatne 
zmniejszenie udziału w kupowa-
niu mieszkań na kredyt, ale jest to 
rekompensowane większą aktyw-
nością klientów inwestycyjnych. 
Oferta Dekpol jest niezmiennie 

bardzo dobrze przyjmowana przez 
klientów. Wszystkie inwestycje 

realizujemy w bardzo atrakcyjnych 
lokalizacjach w dobrej relacji jako-
ści do ceny. Mieszkania powstają 

zarówno w segmencie popularnym, 
ale także w segmencie premium.
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Budowę będzie prowadzić spółka Pekabex Bet, która podpi-
sała umowę z Metrix Metal. realizacja Inwestycji będzie na-
stępowała w dwóch etapach. Etap pierwszy inwestycji za-
kończony zostanie do końca lutego 2019 r., zaś zakończenie 
inwestycji tj. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do dnia 
31 lipca 2019 r. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce 
Pekabex Bet za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 20, 
6 mln zł. Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów 
żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wie-
lu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku 
głównym GPW w 2015 r. /MG/

Duża inwestycja 
w tczewie
Budowa hali produkcyjnej wraz z magazynem 
i biurami zostanie zakończona w 2019 r. 
Jednym z elementów inwestycji będzie także 
budowa wewnętrznego układu drogowego. 

liczba ta jest medianą, a więc połowa banków 
jest skłonna pożyczyć mniej, a połowa więcej. 
Do obliczeń przyjęto, że modelowi kredytobiorcy 
mają dobrą historię kredytową i obecnie nie są 
zadłużeni. rodzina skłonna jest zaciągnąć kredyt 
na 30 lat i skorzystać z dwóch dodatkowych pro-
duktów - rachunku bankowego, na który będzie 
przelewane wynagrodzenie oraz karty płatniczej 
lub kredytowej. Kredytobiorcy wolą unikać ubez-
pieczeń czy programów regularnego oszczę-
dzania. Zgodzą się na nie jedynie jeśli będzie to 
bezwzględnie opłacalne.
lipiec dołączył tym samym jako czwarty z rzędu 
do listy tegorocznych miesięcy, w których malała 
zdolność kredytowa modelowej rodziny. W mar-
cu, kiedy Open Finance zaktualizował wysyłaną 
do banków ankietę o najnowsze dane na temat 
wynagrodzeń statystycznej familii, mogła ona na 
mieszkanie pożyczyć 513 tysięcy. To o niemal 15 
tysięcy więcej niż dziś. Sytuacja taka zdaje się 
sugerować, że banki bez huraoptymizmu podcho-
dzą do rekordowej koniunktury obserwowanej na 
rynku mieszkaniowym. 
Byłby to dobry znak, bo w przypadku ewentual-
nego odwrócenia się trendu korekta nie będzie 
aż tak dotkliwa. Podobnie cieszyć mogą szacunki 
NBP, które sugerują, że w największych miastach 
Polacy kupują około 75 proc. nowych mieszkań za 
gotówkę – bez udziału kredytu. Z drugiej strony 
nie jest tajemnicą, że popyt na kredyt rośnie.

Mimo solidnego wzrostu cen mieszkań, inwestycja w lokal na wy-
najem nadal wygląda atrakcyjnie, gdyż stawki najmu w ostatnim 
roku także poszły w górę. Przeciętna oczekiwana rentowność 
takiej inwestycji to obecnie 5,35 proc., i to netto – po uwzględ-
nieniu podatku, czynszów i przy założeniu, że przez 1,5 miesiąca 
w roku mieszkanie stoi puste w oczekiwaniu na najemców i tylko 
generuje koszty. Z kwartału na kwartał Polacy kupują coraz więcej 
mieszkań na wynajem. Szukają w tym alternatywy do lokowania 
swoich pieniędzy, które na bankowych depozytach nie mnożą się 
dostatecznie szybko. Kilka razy więcej niż na lokatach zarobić 
można na wynajmie mieszkania. Wśród analizowanych przez Home 
Brokera miast zdecydowanie najwyższą oczekiwaną rentownością 
najmu wyróżnia się Gdańsk. Według aktualnych danych można tam 
zarobić ponad 6,8 proc. netto w ciągu roku, co oznacza, że zakup 
mieszkania zwraca się po mniej niż 15 latach. rynek Gdański jest 
wyjątkowy, gdyż stawki w lokalizacjach blisko morza są ponadprze-
ciętnie wysokie, a w tych okolicach jest dużo mieszkań na wynajem, 
gdyż to okolica w dużej mierze nastawiona na przyjezdnych.

Mogą pożyczyć 
niespełna 
pół miliona
Trzyosobowa rodzina, w której oboje 
rodzice pracują przynosząc do domu po 
średniej krajowej, może dziś pożyczyć na 
mieszkanie niecałe 499 tys. zł.

wynajem 
wciąż opłacalny

Nie maleje 
rentowność 
inwestycji 
w mieszkanie 
na wynajem. 
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PIWO  

KiLKADZiESiąt RODZAjóW,  WiELE NAZW,  bROWARóW,  SMAKóW i CEN.  
DO tEGO RóżNE DODAtKi, bARWy, PROCESy PRODUKCyjNE. KAżDy 
ZNAjDZiE tO, CO LUbi. ZARóWNO OD LAt POZOStAjąCy WiERNi PiWNEj 
MARCE jAK i POSZUKiWACZE ORyGiNALNyCH, NOWyCH RECEPtUR.  
NiEZALEżNiE OD UPODObAŃ WSZySCy PODKREśLAją, żE tERAZ tRWAją 

PiWNE żNiWA, bO LAtO i MUNDiAL SPRZyjAją PiWU. 

piwu
nie równe

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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rejon pomorski zawsze obfitował 
w piwo. W samym Gdańsku przed woj-
ną było kilkadziesiąt małych browar-
ni. Potem znaczna większość z nich 
upadła (np. wrzeszczański Hewe-
liusz) albo została „wciągnięta” przez 
większych graczy na rynku. Mimo 
to lokalne browarnictwo rozkwitło, 
a tzw. piwa kraftowe, rzemieślnicze 
stały się dobrą wizytówką  regionów.  
Dzisiaj browary regionalne i rzemieśl-
nicze cieszą się dużą popularnością, a  
Polacy rozumieją i doceniają różnice 
w smaku i zawartości piwa. Ale  20, 30 
lat temu jeszcze tak nie było – mówią 
znawcy tematu. 
Nic dziwnego, przekonanie do kupna 
piwa za 4-5 zł w zwykłym sklepie wyda-
wało się wówczas czymś irracjonalnym. 

Gdańsk

Piwo jest związane z tym miastem od 
dawnych lat. Powszechnie wiadomo, 
że sztukę jego warzenia poznano wieki 
temu. Nic więc dziwnego, że rozsma-
kowali się w nim i Polacy, którzy słowo 
Piwo rozumieli  dosłownie jako „picie”.   
I piją do dziś:  w różnych pubach,  na 
spotkaniach ze znajomymi i w prawdzi-
wych browarnianych wnętrzach.

PG4 czyli  GdańsKie  
Piwo seRwowane na 

Podwalu GRodzKim 4

O sobie mówią, że „są dobrym punk-
tem gastronomicznym z dobrej ja-
kości piwem, zlokalizowanym  w do-

brym punkcie  komunikacyjnym.”
PG4 - miejsce, które powstało z inspi-
racji bogatą kulturą piwną Gdańska. 
Tak narodził się pomysł tworzonego 
od podstaw Browaru PG4. Tuż obok 
dworca PKP, w dawnej przychodni 
kolejowej, mieści się Hotel Central, 
a w nim, w części piwnicznej - Browar 
restauracyjny PG4, którego nazwa 
wskazuje lokalizację przy ul. Podwa-
le Grodzkie 4. restauracja jest prze-
stronna, składa się z dwóch poziomów, 
a na każdym jest duży bar. 
Atutem tego miejsca jest dbałość o wy-
strój wnętrza, które jest zarówno suro-
we jak i nowoczesne. Dominują cegła 
(zachowano i częściowo odsłonięto 
stare mury), drewno, skóra i metal. Ele-
menty browarnicze, takie jak ogrom-
ne tanki, również są wyeksponowane. 
Szczególną uwagę zwracają dwa mie-
dziane  zbiorniki na antresoli.

Nie  Ma PiWa bez zakąski  
 
PG4  to nie tylko  miejsce konsumpcji 
złotego trunku, ale także  w myśl zasa-
dy foodpairingu, czyli „parowania” – łą-
czenie jedzenia z napojami.
W Browarze PG4 mieszczącym się 
w Craft Beer Central Hotel Gdańsk, 
do mięs, przystawek i serów dobiera 
się konkretne piwo. Jak mówią wła-
ściciele, menu w restauracji hotelo-
wej układane jest w ten sposób, żeby 
można było je uzupełniać piwem wa-
rzonym w Browarze PG 4.
- Nasz piwowar konsultuje ofertę bro-
waru z szefem kuchni. Ustalają między 

sobą, jakie piwo uwarzyć w sezonie, 
by pasowało do proponowanych dań. 
Podczas fermentacji i leżakowania piwa  
piwowar z szefem kuchni kontrolują 
trunek, dzięki czemu wiedzą, czy pro-
ces jego produkcji idzie w dobrą stronę 
i czy efekt będzie zadowalający – mówią 
przedstawiciele browaru.
Warzymy piwo bez kompromisów,  a to 
oznacza, że jeżeli nasz piwowar życzy  
sobie mieć 35 gatunków słodu, to mu go 
dostarczamy. W stałej ofercie mamy 5 
piw, 3 są rotujące -  w zależności od pory 
roku, pomysłów piwowara. Nie mamy 
tylko piwa bez alkoholu – dodaje Sylwia 
Szymiec,  dyrektor obiektu.
Co wyróżnia PG4 spośród innych gdań-
skich  browarów, gdzie serwuje się wła-
snej produkcji piwo? 
- W mojej opinii jest to osoba mistrza 
piwowara Johannesa Herberga.. To 
jeden z niewielu fachowców w krajo-
wej rzemieślniczej branży, w dodatku 
mogący pochwalić się dyplomem pi-
wowara uzyskanym w Berlinie – mówi  
S. Szymiec. 
Piwo z PG4 można  kupić tylko  na 
miejscu, czyli tu gdzie jest  warzone. 
Można jednak dokonać zakupu piwa 
w butelkach  2 litrowych i  konsumo-
wać w gronie znajomych, przy domo-
wym grilu itp. 
To fajna butelka na kapsel, którą 
raz  się kupuje, ale można ją u nas 
na miejscu wielokrotnie uzupełniać 
-  rekomenduje szefowa marketingu. 
Za chwilę będziemy mieć  także  bu-
telki  0,5 litrowe.
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BRowaR amBeR

ulokowany wśród pól, w miejscowości Bielkówko, kilkanaście kilo-
metrów za Gdańskiem. 
To browar, którego początki sięgają lat  90-tych i który jest  spad-
kobiercą  browarniczych tradycji regionu Pomorza – mówi Marek 
Skrętny, dyr. marketingu.
O browarze można mówić dużo, ale warto zacząć od tego, że Amber 
wyprzedził trendy, które teraz obowiązują na rynku.  Na początku 
lat 90-tych  lokalne browary masowo upadały bądź były przejmo-
wane przez obce koncerny. Właśnie w takich trudnych, rynkowych 
warunkach, na przekór tendencjom i trendom zaczął działać bro-
war Amber. Właściciele  Państwo Przybyło dużo jeździli  wówczas 
po Europie i  bardzo im się spodobały małe, lokalne, często rodzin-
ne  np.: niemieckie browary.  Od samego początku , czyli 1994 roku 
browar Amber „chciał edukować” zmieniać piwne gusty Polaków, 
uczyć ich  smaków, kultury  piwnej itp. -  dodaje dyr. Skrętny. 
Amber to browar wybudowany od nowa na ziemi właścicieli: An-
drzeja Przybył i małżonki Danuty. Idea była taka, żeby wskrzesić  
niezależne browarnictwo w rejonie, a kto lepiej rozumie tę lokalność 
jak nie ludzie stąd? 
Amber to  firma rodzinna, zarządzana do dzisiaj  przez założycieli – 
seniorów.  Pracują tu też dzieci założycieli, syn i córka.  -  podkreśla 
Marek Skrętny.

duża zOsia saMOsia

Amber to największy rzemieślniczy browar w Polsce.  Moce pro-
dukcyjne browaru sięgają  200 000 hektolitrów rocznie czyli 40 
mln 0,5 litrowych butelek. Mamy własne ujęcie wody głębinowej, 
częściowo własny słód jęczmienny, który produkowany jest  z upra-
wianego przez właścicieli browaru na okolicznych polach jęczmie-
nia browarnego. Jęczmień ten dodajemy do słodowni i odbieramy 
pod postacią słodu – dodaje dyrektor marketingu. Mamy też własną 
stację namnażania drożdży,  brakuje nam tylko własnego chmielu, 
ale nie chce rosnąć w okolicy :) dlatego korzystamy z upraw lubel-

skich - mówi dyrektor.
W browarze pracują okoliczni mieszkańcy, nawet kolejne pokolenia. 
Jak zapewniają pracownicy - atmosfera w firmie jest bardzo rodzin-
na, a  staże pracy bardzo długie. Dwóch piwowarów jest w firmie 
od samego początku, dlatego znają firmę od  podszewki, a raczej 
„piwnej kropli” - podkreślają. 

stałe i zMieNNe

„Flagowy" napój browaru Amber to  piwo „Żywe” oraz ciemne „Koź-
lak”, które na początku lat dwutysięcznych sprawiły, że gdański 
browar stał się słynny w całym kraju. Przebojem ostatnich lat jest 
z kolei „Pszeniczniak”, którego pojawienie się na rynku w 2012 roku 
było idealnym „wstrzeleniem się” w moment, gdy Polakom piwa 
pszeniczne zaczęły mocno smakować. 
Obecnie w produkcji Browaru Amber jest  18 piw oraz  zmieniająca 
się w zależności od kreatywności piwowarów seria „Po Godzinach”. 
Wiele inspiracji czerpiemy od samych klientów, wsłuchujemy się 
w ich sugestie, potrzeby. W ten sposób powstało większość piw, 
które mamy obecnie w ofercie. Czasami jednak założenia potra-
fią zostać zweryfikowane przez rzeczywistość. Tak było z piwem 
AMBEr Czarny Bez, czyli piwem, które dedykowane było dla Pań. 
Finalnie okazało się, że w grupie odbiorców jest równie dużo kobiet 
jak i mężczyzn. Ciekawostką jest fakt, iż produkt powstaje od sa-
mego początku w ten sam sposób, czyli kwiaty czarnego bzu, zbie-
rane są ręcznie i następnie odpowiednio przygotowane i dodane do 
piwa. – mówi z uśmiechem na twarzy  M. Skrętny.  

dOCeNieNi

Smak Ambera  doceniają nie tylko konsumenci. W 2017 roku piwa 
Amber znalazły się w elitarnej grupie 160 twórców najlepszych pro-
duktów regionalnych w Polsce . 
Trafienie do tzw. żółtego przewodnika „Gault&Millau” - jednego 
z najbardziej prestiżowych przewodników po branży gastrono-
micznej na świecie - to dla nas wielkie wyróżnienie, podkreślają 
z dumą pracownicy browaru.
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PiWO W kraJu i za GraNiCą

Amber widoczny jest w  większości sieci spożywczych, na pół-
kach polskich sklepów, ale także tych w krajach  skandynaw-
skich, USA, Chinach, Ameryce Południowej,  na  ….. Madagaska-
rze, a do niedawna „Amberka” można było się napić również 
w pociągowych wagonach restauracyjnych WArS . 

BRowaR PoRt Gdynia od 2016 R.

Każde nasze piwo jest unikatowe, robione przez nas  tu, na 
miejscu – zapewnia Wojtek Piasecki - główny piwowar. Na 
pytanie czym dla niego jest piwo rzemieślnicze, bez wahania 
odpowiada:
to dla mnie piwo zrobione w małym browarze, gdzie browarnika 
znamy z imienia i nazwiska, gdzie mamy dostęp do informacji  
jak to piwo jest zrobione, z jakich surowców, gdzie można zo-
baczyć proces wytwarzanie  trunku. Czy taki jest Browar Port 
Gdynia? Tak, ale jeszcze dodatkowo restauracyjny, bo pod piw-
ko serwujemy dobre jadło, przekąski – dodaje piwowar.  
Poza tym Wojtek podkreśla, że Browar Port Gdynia jest w 100% 
lokalnym browarem, bo warzone tu piwo jest dostępne tylko 
w tym miejscu czyli przy gdyńskim bulwarze. To właśnie tę lo-
kalizację wraz z górnym tarasem i widokiem na morze – obok 
piwa uważa się za największą wizytówkę tego miejsca. Nie kupi 
się nas w żadnym sklepie, hurtowni ani przez internet. Póki co, 
sprzedaż naszego piwa, interesowanie nim jest tak duże, że nie 
potrzebujemy wychodzić ze sprzedażą na zewnątrz – dodaje 
piwowar, nie wykluczając jednak, że to się zmieni poza wysokim 
sezonem, czyli jesienią, zimą.
Atrakcyjne położenie browaru, sprzyja organizacji różnych 
firmowych eventów. Z odpowiednim wyprzedzeniem może-
my zamówić sobie indywidualne obwoluty na butelki (oczy-
wiście logo browaru musi pozostać). Na takich imprezach, 
goście chętnie też dokonują pokazowego otwarcia tzw.  od-
szpuntowania dużej, drewnianej beczki z piwem. Na ogół za-
danie to powierza się szefowi firmy.

Dla komfortu naszych  gości, możemy zamknąć mniejszą salę. 
To w niej odbyło się w tym roku wiele przyjęć komunijnych, a na-
wet  związanych z Chrztem – mówi piwowar Wojtek.  
Czy to nie dziwne, żeby  tego typu obiady organizować w bro-
warze? Niektórzy mają wątpliwości, szczególnie myśląc o za-
proszeniu seniorów rodzin, ale widząc, że potrafimy w 100% 
przeobrazić się w prawdziwą restaurację z  pełnym menu – wy-
bierają nas -  mówi pracownik browaru. 
Ale na co dzień, do piwa  to głównie nasze żeberka i golonka  
schodzą w  szybkim tempie – dodaje kelnerka browaru.
 

z sOkieM  Ok., ale ze słOMką NiekONieCzNie 

Browar nie ukrywa, że zależy mu zwiększaniu wśród piwoszy 
wiedzy na temat  piwa, jego rodzajów itp.  Cieszymy się, że klient 
jest coraz bardziej wymagający, dopytujący o składniki i sposób 
warzenia piwa, że wie  iż w piwie pszenicznym musi być wyczu-
walny aromat bananowo- goździkowy itp.  - mówi piwowar Woj-
tek. I dodaje, że o ile nie ma oporów przed podaniem klientowi 
piwa z sokiem, to słomka w kuflu jest dla niego nieakceptowal-
na. Mocno zachęcam do picia piwa wprost z kufla, a nie przez 
plastykową rurkę, bo aby naprawdę poczuć smak, aromat piwa, 
to przechylając kufel powinniśmy  dotknąć je  nosem, a słomka 
nam to uniemożliwia -  dodaje  piwowar z Browaru Port Gdynia.  

w. piasecki, gŁówny piwowar browaru port gdynia
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niezwyKły 
artysta, 
cieKawy 

człowieK
fAKt, żE OD LAt ARtyStyCZNiE łąCZy PARyż Z tRójMiAStEM, tO DOPiERO 
SZCZyt GóRy jEGO NiEZWyKłyCH HiStORii żyCiOWyCH i bOGAtEGO żyCiORySU. 
Z MiCHAELEM LENGLARD, ZNANyM jAKO  LENSKy, ARtyStą i MALARZEM 

ROZMAWiA MAGDALENA GWiAZDA.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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rozmawiamy o tym, dlaczego został malarzem, czy talentu 
można się nauczyć, roli mamy w jego życiu i ...pieniędzy.

dlaczego został Pan artystą? Czy od dziecka  marzył Pan 
o studiach artystycznych?

- Nie do końca. Mój ojciec marzył, że będę prawnikiem tak 
jak on, ale mama chciała dla mnie artystycznego zajęcia. Od 
najmłodszych lat obcowałem w domu pełnym sztuki,  byłem 
wychowywany w  jej poszanowaniu, szacunku dla artyzmu. 
Moja mama była Polką, dużo mi opowiadała o  tym kraju, który 
bardzo kochała więc wybrałem warszawską ASP i zostałem 
tzw. zagranicznym studentem. Na studiach, w latach 70-
tych zafascynowałem się modną wtedy sztuką współczesną, 
kapizmem.

został Pan przez środowisko dostrzeżony jako  zdolny, roku-
jący student?

- Powiem tak - na 3 roku studiów sprzedawałem swoje obrazy 
do Dessy, co łączyło się z dużymi  - tym bardziej dla studenta 
-  pieniędzmi i skutkowało tym, że sądziłem, że jestem najlep-
szy :)

Wymarzony start w  artystyczną dorosłość.
- Po studiach z powrotem wyjechałem do Francji. 

tam też było tak sielsko?
- Nie, wręcz przeciwnie. Wielkim autorytetem w świecie mala-
rzy był wówczas w Paryżu.... Klausen. Trudno było się „wbić” 
w kolejkę  do niego, bo tak wiele osób chciało zasięgnąć jego 
zdania ,uwagi itp. Ale w końcu mi się udało.

i...? Czyżby Pana talent go nie olśnił?
- Mało powiedziane. Jakikolwiek „papier”, dyplom ukończenia 
uczelni go nie interesował, bo jak powiedział uczę się dla sie-
bie. To byłem w stanie zrozumieć, ale to co było potem -  wmu-
rowało mnie w krzesło, na którym siedziałem.

Co powiedział znawca sztuki, gdy  wyciągnął Pan z teczki 
swoje prace?

- Mimo, że od tego czasu minęło ponad 40 lat, tych słów nigdy 
nie zapomnę „To się do niczego nie nadaje!”.  
Powiedział mi, że albo będę  żył z malarstwa, ale za cenę ma-
lowania „pod gusta publiki”, albo muszę znaleźć jakiegoś cwa-
nego marszanda, który sprzeda dla mnie największy bubel, bo 
rozkręci wokół „odpowiedni klimat”. Dodał jednak, że jak chcę 
naprawdę  dobrze malować, to mam być malarzem realistą i 
przynieść mu jakieś nowe, namalowane właśnie w tym duchu 
obrazy.

a Pan malował wtedy takie rzeczy?
- Absolutnie nie. Nie malowałem, bo w ogóle ...nie potrafiłem. 

Poddał się Pan, obraził za te słowa?
- Nie, gorzko to przełknąłem, ale zgodziłem się na jego propo-
zycję. Zostawiłem teczkę z przyniesionymi pracami i wziąłem 
od niego czyste płótna  z zamiarem namalowania realistycz-
nego pejzażu Paryża. 

udało się?
- Nie tak od razu, kilka dni się do tego przymierzałem, ale 
naprawdę nie umiałem. robiłem uniki, żeby się u niego nie 
pojawić, ale on nie dawał za wygraną i w końcu coś przynio-
słem, a on powiedział: „jest cieniutko”, ale... te obrazy, które mi 
ostatnio zostawiłeś, sprzedałem do Japonii. I dodał : „tylko nie 
myśl sobie, że jesteś dobrym malarzem, to po prostu ja jestem 
dobrym marszandem” :)  

i od tego momentu Paryż stał dla Pana otworem?
- Uczyłem się, trafiłem na wzgórza Montmartre. W tamtych 
czasach w tej artystycznej dzielnicy, było 60 galerii,  teraz jest 
6.

Malował Pan na ulicy?
- Tak. Przeszedłem przez tę prawdziwą szkołę malarstwa.  
Dziś uważam, że to po prostu należy zrobić. To było bardzo 
trudne, bo żeby tam się utrzymać trzeba było spełnić wiele 
warunków. I dla lokalnej administracji  i dla miejscowej policji. 
Trzeba było też umieć walczyć o swoje miejsce, swój kawałek 
ulicy. Ale w drodze malarza musi się tak stać: od ulicy droga do 
galerii jest długa i żmudna, ale jak się chce -  udaje się! Chociaż 
malowania Bazyliki Sacré-Cœur miałem już serdecznie do-
syć,  skoro  klienci, turyści zawsze wyciągali po to ręce, a były 
w nich banknoty - więc niechęć odchodziła :)

- aż przyszedł czas własnej, prawdziwej galerii. ale o tym, 
co było dalej, jak potoczyło się  zawodowe i nie tylko życie 
lenskego  -  w następnym, sierpniowym numerze expressu 
biznesu.

Michel lenGlArd „lensky” 
- malarz,rzeźbiarz francuski, ur. 23 maja 1953.
Mieszka i pracuje w Paryżu i Sopocie.    
Studiował malarstwo na ASP w Warszawie.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków,  
Związku Malarzy i Grafików Francuskich,  
Europejskiej Federacji Sztuki Współczesnej.

94 wystawy indywidualne•	
notowany w międzynarodowych katalogach  •	
najbardziej znanych malarzy europejskich
liczne medale i wyróżnienia na wystawach  •	
w Paryżu, Sztokholmie, Wenecji, Tokio
La Cote des penitures AKOUN•	
L'annuaire des Cotes International ADEC•	
Le Guide Argus de la Peinture G.ACHURR•	
L'annaire International MAYER•	

Prace stałe obecne na aukcjach sztuki współczesnej 
we Francji, Włoszech, Belgii, Anglii, Niemczech
Stała ekspozycja prac w galeriach:

GALERIE L'ATELIER ARIGINAL PALAIS DES •	
CONGRES DE PARIS
GALERIE DOUBLET - AURANCHES•	
GALERIE ARTISANS D'ART•	
GALERIE ART PRESTIGE DEAUVILLE•	
MINITEL: 3617  ARTCOTE "LENSKY"•	
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Profesjonalizm,
skuteczność
i bezpieczeństwo

SiEć KLiNiK URODy LORENZO COLEtti tO MiEjSCA WyjątKOWE, W KtóRyCH 
EKSKLUZyWNE WNętRZA KRyją NAjNOWOCZEśNiEjSZE tECHNOLOGiE MEDyCZNE, 

SłUżąCE ODNOWiE NAtURALNEGO PięKNA KObiEt i MężCZyZN W KAżDyM WiEKU. 

TEKST: Marta Szarogroder | ZDJĘCIA: Hemi Andrzej Sikorra
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Wizyta w każdej z nich to niezapomniana podróż w fascynujący 
świat pielęgnacji ludzkiego ciała. Warto podkreślić, iż cała sieć nale-
ży do elitarn ego grona klinik i gabinetów uhonorowanych certyfika-
tem BIOTEC BEAUTy ClINIC.

Z myślą o rosnących potrzebach Klientów zostało stworzone miej-
sce, w którym najlepsi kosmetolodzy i lekarze  kompleksowo dbają 
o ich urodę i znakomite samopoczucie. Zapewniają  przyjazną at-
mosferę, najlepsze dostępne zabiegi na twarz i ciało, które są gwa-
rancją pięknego, zdrowego wyglądu oraz rosnącej pewności siebie. 
lorenzo  Coletti to pełen profesjonalizm, skuteczność i bezpieczeń-
stwo. Skóra bez oznak starości, blizn, rozstępów, pajączków, zbęd-
nego owłosienia, przebarwień, obwisłości, cellulitu, gęste, lśniące 
włosy, zdrowe paznokcie - to tylko kilka przykładów tego, co Klinika 
może zrobić dla Ciebie.

Zespół Klinik składa się z wykwalifikowanych i wykształconych kie-
runkowo pracowników z bardzo bogatym doświadczeniem. Kosme-
tolodzy lorenzo Coletti nieustannie podnoszą swoje kompetencje, 
biorąc udział w szkoleniach i konferencjach, aby pogłębiać wiedzę 
i umiejętności praktyczne. Poza tym, że są kosmetologami, posia-
dają także kwalifikacje w zakresie fizjoterapii, dietetyki, medycyny 
estetycznej. 

Do dyspozycji Klientów w lorenzo Coletti jest aparatura medyczna 
klasy premium. Czym taka aparatura różni się od aparatury kosme-
tycznej lub niecertyfikowanej? Jej skuteczność udowodniona jest 
w badaniach klinicznych.  Najnowocześniejsze technologie służą 
pozbyciu się defektów skóry lub sylwetki. W Klinikach znajdujemy 
takie nowości jak: HiFU- niechirurgiczna alternatywa dla liftingu 
skóry, plazma azotowa służąca m.in. do bezoperacyjnej korekty po-
wiek górnych czy laser frakcyjny, głęboko przebudowujący i odmła-
dzający skórę. Właściciel i manager nieustannie starają się rozwijać 
Kliniki i proponować Klientom coraz to nowsze zdobycze medycyny 
estetycznej. Dodatkowo dbają także portfel gości Klinik, propo-
nując różnego rodzaju udogodnienia finansowe, takie jak systemy 
lojalnościowe, pakiety, oferty specjalne, karty stałego klienta. Bar-
dzo ważnym elementem działalności Kliniki jest dzielenie się wie-
dzą z Klientami, czemu służą spotkania, które odbywają się w Kli-
nice oraz udział reprezentantów lorenzo Coletti w wydarzeniach 
zewnętrznych, prelekcje i konsultacje. Motto Kliniki to: „Eksperci 
w służbie piękna”.
Tam każdy znajdzie coś dla siebie: relaks, pielęgnację, odmłodzenie…

Zaintrygowana/y? 
Zadzwoń i umów się 
na bezpłatne konsultacje: 
Rumia 731 800 444, 
Gdańsk 733 308 080, 
słupsk 723 800 888

ul. Grunwaldzka 14, Rumia 
ul. trzy lipy 4/2, Gdańsk
ul. orląt lwowskich 2, słupsk

-30% HIFU

www.lorenzocoletti.pl
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Wydarzenie poprowadziła Paulina Marwińska – 
Pr&Marketing Manager Hotelu Haffner.
Przestrzeń zaaranżowana w nadmorskiej scenerii była 
idealnym tłem dla letniej kolekcji ubrań Secret Gardeen 
– prezentowanych przez lidię Kalitę, biżuterii z kamie-
ni szlachetnych autorstwa Patrycji Brendler oraz mu-
zycznych coverów wykonywanych przez Ewelinę Poblo 
Pobłocką w klubowych aranżacjach. O makijaż zadbała: 
Akademia wizażu Kontury, Włosy: Natalia Klenk – Fry-

zury Okolicznościowe. Ponadto na Gości, czekało sto-
isko kosmetyczne Soirée Cosmetics oraz degustacja 
rozmaitych win przeprowadzona przez markę Winers.

Frekwencja dopisała, bowiem plażę podczas tego wie-
czoru odwiedziło pod 160 osób – przedstawiciele firm, 
projektanci a wśród nich celebryci tacy jak Dorota 
Wróblewska czy Patricia Kazadii. 
Emocji nie brakowało!

Plaża Haffner - 
pokaz Lidii Kality W lipcowy piątek, 

na prywatnej 
plaży sopockiego 
Hotelu Haffner, 

miało miejsce otwarcie sezonu Lato 2018. 
Na zaproszonych Gości czekał pokaz 
mody letniej kolekcji Lidii Kality oraz 
prezentacja autorskiej biżuterii Patrycji 
Brendler. Wieczór urozmaicił występ 
muzyczny Eweliny Poblo Pobłockiej oraz 
degustacja wina.

ZDJĘCIA: Olga Kharina
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To za sprawą kolejnej edycji wyda-
rzenia Kulinarna Świętojańska. Na 
zamkniętym odcinku ulicy pojawiło 
się mnóstwo dobrego jedzenia, w to-
warzystwie muzyki na żywo i wielu 
innych atrakcji. Kulinarna sobota 
promowała równocześnie pierwszy 
w Polsce Szlak Kulinarny Centrum 
Gdyni. 
Podczas wydarzenia na ulicy Święto-
jańskiej wystawiło się ponad 30 lokali 
i restauracji z 
ul. Świętojańskiej i ze Szlaku Kulinar-
nego Centrum Gdyni, nie zabrakło 
także stoisk z lokalnymi produktami 
np.: serami, miodami czy sokami. 
Podstawowymi tematami minionego 
wydarzenia były jednak kuchnia mor-
ska oraz nowe trendy kulinarne. 
Na Świętojańskiej można było kupić 
tego dnia wyśmienite jedzenie w bar-
dzo dobrych, nierestauracyjnych 
cenach. Wiele porcji wyśmienitego 
jedzenia można było nabyć za kilka 
złotych, a potrawy kuchni tajskiej czy 
japońskiej za ok. 20 zł.
również zwolennicy tzw. „zdrowego 
jedzenia” - kuchni bezglutenowej, 
wegańskiej czy bezcukrowej mieli 

w czym wybierać. Do kampera Atelier 
Smaku, należącego do pary  popula-
ryzatorów zdrowej kuchni Joli Słomy 
i Mirka Trymbulaka – ustawiała się 
długa kolejka.
Atrakcją dla zgromadzonego tłumu 
mieszkańców Gdyni i turystów były 
także pokazy gotowania na żywo 
w wykonaniu najlepszych gdyńskich 
szefów kuchni.

SWOICH NAZWISK OrAZ OGrOM-
NEGO ZAWODOWEGO DOŚWIAD-
CZENIA UŻyCZylI M.IN.:

JaCek fedde - Szef kuchni od 
ponad 20 lat. Obecnie właściciel  re-
stauracji Fedde Gdyni, promującego 
kuchnię opartą na regionalnych pro-
duktach. Prostota, ponadczasowość 
i nienachalna elegancja to hasła, któ-
re go inspirują. 

diaNa vOlOkHOva - finalistka 
i jedna z najbardziej oryginalnych po-
staci drugiej edycji programu Master 
Chef, pochodząca z Armenii,  a od 
kilku lat  mieszkająca w Gdyni, gdzie 
prowadzi cukiernię „Więcej”.

Najdłuższa 
restauracja 
w Gdyni
Po raz  trzeci główna ulica miasta 
zamieniła się w kulinarny deptak.
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Miejsce to tworzy unikatowy charakter z uwagi na zna-
komite połącznie wydarzeń kulturowych i sportowych. 
Imprez najwyższej rangi niejeden może Nam pozazdro-
ścić. Każdy z odwiedzających znajdzie tu coś dla sie-
bie. Harmonogram wydarzeń jest wypełniony po brzegi 
począwszy od połowy czerwca kończąc na ostatnich 
dniach sierpnia. Całe przedsięwzięcie realizowane jest 
dzięki: 

Grupie lOTOS – Partnerowi Tytularnemu projektu •	
Grupie ENErGA – Partnerowi Strategicznemu •	
projektu 
Oraz Gdańskiemu Ośrodkowi Sportu i Miastu •	
Gdańsk. 

lipcowy kalendarz był szczególnie zapełniony impre-
zami zarówno kulturowymi jak i sportowymi. Wspólnie 
przeżywaliśmy sportowe emocje w trakcie meczów 
reprezentacji Polski  podczas Mistrzostw Świata w Pił-
ce Nożnej 2018 w specjalnie przygotowanej do tego 
Strefie Emocji. 

W kolejne dni lOTOS Stadion letni Gdańsk nie zwal-
niał tempa i na jego terenie rozgrywane były m.in.

Turnieje Ekstraklasy PZPN(beach soccer),  •	
Turniej siatkówki plażowej  •	
Mistrzostwa Polski w piłce ręcznej plażowej •	

Ostatni weekend lipca lOTOS Stadion letni odwiedzili 
najsilniejsi ludzie w naszym kraju podczas zawodów 
Strong Man. 
Tysiące kibiców przewinęło się podczas wszystkich 
lipcowych wydarzeń przez trybuny Stadionu. 
lOTOS Stadion letni to miejsce gdzie ofertę dla siebie 
znajdą zarówno mieszkańcy trójmiasta jak i  przyby-
wający nad Bałtyk turyści, którzy mogą skorzystać 
z bezpłatnych animacji, zajęć czy ogólnodostępnych 
turniejów. 
lato wciąż trwa, dlatego wszystkich serdecznie zapra-
szamy do odwiedzenia  i skorzystania z oferty lOTOS 
Stadionu letniego Gdańsk ( wejście na plażę nr 53 
Gdańsk- Brzeźno).

LOTOS Stadion 
Letni Gdańsk Po raz czwarty sezon na 

Gdańskiej plaży rozpoczął 
LOTOS Stadion Letni Gdańsk.
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Jest to stosunkowo nowa, aczkolwiek mocno 
zyskująca na popularności metoda osiągania 
zysku z inwestowania alternatywnego. Coraz 
więcej inwestorów z różnych krajów lokuje 
swój kapitał w kolekcjonerskie butelki whi-
sky lub beczki whisky z uznanych destylarni.
Według badań serwisu Rare Whisky 101 
w pierwszym półroczu 2017 roku łączna 
wartość kolekcji szkockich whisky single-
malt sprzedawanych na aukcjach w Wielkiej 
Brytanii wzrosła o 93,6 proc. do rekordowe-
go 11,17 mln funtów z 5,8 mln funtów w tym 
samym okresie 2016 roku.
Pomimo wzrostu popytu na ten popularny 
trunek inwestycję może stanowić wyłącznie 
10 proc. całkowitej wielkości produkcji whi-
sky na świecie. Co więcej, whisky będzie bu-
telkowane w postępie geometrycznym. Za-
łóżmy, że z tysiąca beczek dziewięćset zostało 
natychmiast zabutelkowanych. Pozostało sto, 
z czego pięćdziesiąt beczek zostanie zabu-
telkowanych po osiągnięciu wytrzymałości 
dwunastu lat, dwadzieścia pięć po piętnastu 
latach, siedemnaście po osiemnastu latach, 
osiem po dwudziestu jeden latach, cztery po 
dwudziestu pięciu latach, dwie po trzydzie-
stu latach i jedna po czterdziestu latach.
Odpowiednio, im starsza whisky, tym będzie 
posiadała większą wartość inwestycyjną i bę-
dzie cieszyła się większym zainteresowaniem 
wśród kolekcjonerów. Potencjał, jaki jest 
w całym rozwijającym się rynku, obrazują 
aukcje butelek whisky. Inwestycja w beczki 
nie opiera się jednak na wartościach kolek-
cjonerskich, a na prawie rynku. Minimalna 
kwota inwestycji w whisky w beczkach wy-
nosi 27 tys. zł. Rekomendowany czas inwe-
stycji to od 3 do 5 lat, a minimalny zysk z tej 
inwestycji oscyluje w granicach 8-10 proc. 
netto za każdy rok posiadanie beczki.

Najbardziej 
płynne inwestycje

Whisky staje się coraz bardziej popularnym aktywem 
inwestycyjnym. Niektóre z odmian w ciągu ostatnich kilku lat 
osiągnęły wzrost poziomu cen o kilkaset procent, przewyższając 
znacznie wzrost wartości rzadkiego, kolekcjonerskiego 
wina. Inwestowanie kapitału w whisky to dobry sposób na 
zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego.

wAlerij 
Pryżkow, 
właściciel WP CAPITAL
 
Ekspert w sprawach inwestycji 
kapitałów w kraju i poza granicą 
oraz prezes firmy transportowo 
- logistycznej IPS. 
Posiada duże doświadczenie 
w stosunkach międzynarodowych. 
Jest koneserem i mecenasem sztuki.

Fot. Olga Kharina
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Czy umiesz wyobrazić sobie sytuację, że cofa-
my się do czasów, kiedy nie nosiło się dżinsów? 
Ja też nie! W co ubieralibyśmy się każdego 
ranka, biegnąc po bułki lub inne drobne za-
kupy? Co wkładalibyśmy na spacer do lasu czy 
na niedzielną wycieczkę za miasto? Jakie inne 
spodnie nosilibyśmy jak z automatu do pracy 
w biurze w zestawie z marynarką lub koszulą? 
Doprawdy trudno to sobie wyobrazić… 
Dżinsy w Europie pojawiły się i zdobyły po-
pularność dopiero w latach 50. XX wieku, ale 
uznaje się, że pierwsze dżinsy w najbardziej 
zbliżonej do współczesnej formy uszyte zostały 
dużo wcześniej. Z powodu trwałości materiału 
były roboczym ubiorem amerykańskich kow-
bojów i poszukiwaczy złota. W Europie zostały 
przyjęte z wielkimi oporami. Tu wyznaczniki 
mody i kanony męskiej elegancji (początkowo 
dżinsy nosili tylko mężczyźni) znacznie różniły 
się od tych przyjętych na Dzikim Zachodzie. Po-
pularność zdobyły dopiero wtedy, kiedy wielcy 
idole, tacy jak Elvis Presley czy członkowie The 
Beatles, wystąpili w nich publicznie. 
Choć aż po lata 80. XX wieku dżinsy uznawane 
były za absolutny hit tylko przez ludzi młodych, 
to z upływem lat sięgnęły po nie wszystkie po-
kolenia obu płci. Początkowo noszone były one 
wyłącznie jako spodnie sportowe, ale pod ko-
niec lat 90. brawurowo wkroczyły na salony. 
Dżinsy do smokingu? Niekoniecznie, ale nikogo 
już dziś nie dziwi fakt, że łączymy je z wizyto-
wymi marynarkami i butami. To styl casualo-
wy noszony z powodzeniem na całym świecie 
w różnych sytuacjach i okolicznościach. 
Pomimo wciąż rosnącej popularności dżinsów 
nie ma jednego, najwygodniejszego i najlep-
szego modelu, który pasowałby wszystkim. 
Dżinsy są czymś w rodzaju drugiej skóry, dla-
tego każdy znaleźć musi własny fason, zapew-
niający nie tylko maksymalną wygodę, ale też 
świetnie podkreślający sylwetkę. Najważniejsze 
jest doskonałe dopasowanie kroju spodni do 
sylwetki i wybór takiego rozmiaru, który pod-
czas mierzenia będzie trochę za ciasny, zwłasz-
cza że jeśli w składzie surowcowym jest choćby 
odrobina lycry - doskonale dopasuje ona dżin-
sy do sylwetki. Jeśli uda Ci się taki model „na-
mierzyć”, to bądź mu wierny tak długo, jak nie 
zmienia Ci się sylwetka.

dżinsy 
– klasyk 
w casualu

GrażyNa Paturalska

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

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

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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My kobiety już tak mamy, że nieustannie dążymy do perfek-
cji.  Zwłaszcza, gdy w grę wchodzi nasz wygląd. Zagniecenie 
na sukience, odpryśnięty lakier na paznokciu, niesforne pa-
semko włosów potrafi zepsuć nam humor i odebrać pewność 
siebie. Zwłaszcza, gdy zerkamy na idealne do bólu celebrytki 
z okładek kolorowych czasopism. Najwyższy czas odczarować 
wizję nieustannie perfekcyjnych kobiet.  Bo takie po prostu nie 
istnieją. 
Niby wszyscy wiedzą o istnieniu Photoshopa i nieograniczonej 
wyobraźni grafików w kwestii odmładzania okładkowych twa-
rzy, ale i tak z podziwem na nie patrzymy. Aktorka, która daw-
no przekroczyła 40-stkę, uśmiecha się ze zdjęcia bez zmarsz-
czek, cieni pod oczami, szczupła i bez cellulitu. I my – zwykłe 
kobiety – też tak chcemy. 
Dążenie do piękna ma jednak swoją cenę. Weźmy taki przy-
kład: do filmu artystka ma prawo zbrzydnąć. Brak makijażu, 
nietwarzowa fryzura i krzywe uzębienie może podbić talent 
i uwiarygodnić odgrywaną postać. Na czerwonym dywanie 
– ta sama uzdolniona aktorka – musi wyglądać jak milion 
dolarów. Chwilę poudawała brzydką, a teraz ma „wrócić do 
rzeczywistości”. W korporacjach makijaż jest częścią wymaga-
nego dress code’u. A jeżeli zechcemy zrobić sobie „naturalny” 
tydzień? Czy bez maskary i pudru jesteśmy mniej wiarygodne, 
pracowite, kreatywne…? 

Na Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach miałam okazję zoba-
czyć, ale i porozmawiać z polskimi gwiazdami, których wy-
gląd zaskoczył mnie, i to bardzo pozytywnie. Bo wiecie co? 
Gwiazdy zmieniają się i starzeją tak samo jak my. Katarzyna 
Skrzynecka, Iga Cembrzyńska czy Grażyna Wolszczak są cu-
downym przykładem,  jak zachować naturalny, piękny wygląd 
bez odmładzania się na siłę. Każda z artystek ma na to własne 
sposoby: zdrowa dieta, aktywność fizyczna, domowe spa czy 
nieinwazyjne zabiegi estetyczne, do których przyznaje się wiele 
gwiazd, i to nie tylko kobiety. Ponad tym wszystkim: optymi-
styczne podejście do świata, ciepły uśmiech, miłość do najbliż-
szych -  ta mieszanka działa jak eliksir młodości.
Jako Redaktor Naczelna serwisu zatokapiekna.pl w kwestii 
poprawiania wyglądu promuję zasadę umiaru i zdrowego roz-
sądku. Do podkreślenia urody i przysłowiowego zatrzymania 
efektów upływającego czasu można wybrać zabiegi, które od-
budowują włókna kolagenowe i rewitalizują skórę. Metody, 
które mają działanie długotrwałe i przeciwstarzeniowe, dzięki 
czemu twarz nabiera blasku, skóra jędrności, ale nasze rysy po-
zostają niezmienione. 
Na koniec ciekawostka: jako jedyna ekipa mogliśmy towa-
rzyszyć gwiazdom podczas zabiegów upiększających. Zapra-
szam na reportaż wideo z festiwalowych spotkań z gwiazdami 
w Międzyzdrojach na zatokapiekna.pl

Niektóre robią to 
z niewysłowionym wdziękiem

polSKIe 
gwIAzDy 
też się starzeją. 

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.

Zdjęcie: olga kharina
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gDzIe i jak 
wypoczywAMy?

Z ROKU NA ROK WyPOCZyWAMy NiECO iNACZEj. CORAZ CZęśCiEj PLAN 
PODRóży UKłADAMy SAMODZiELNiE i WięCEj UWAGi ZWRACAMy NA 
KWEStiE bEZPiECZEŃStWA. jAKiE tRENDy WśRóD ZAGRANiCZNyCH 

WyjAZDóW MOżNA ZAUWAżyć NA PółMEtKU WAKACji?

Wakacyjne trendy

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Czas trwania sezonu letniego w wyjazdach wydłuża się, jednak 
nadal najbardziej popularnymi terminami są miesiące wakacyj-
ne, tj. lipiec i sierpień. W tym roku pod względem sprzedanych 
wyjazdów wyjątkowo udany był czerwiec, co było efektem m.in. 
o tydzień wcześniej rozpoczętych wakacji szkolnych. również 
maj i wrzesień powoli stają się miesiącami urlopowymi.

MNieJ Ofert last MiNute

Polacy kupują coraz więcej i coraz wcześniej. Najczęściej re-
zerwacji dokonujemy przynajmniej dwa miesiące przed wylo-
tem, a około 8 proc. klientów biur podróży jest gotowych do 
rezerwacji letniego urlopu już prawie rok wcześniej. Niewielki 
odsetek klientów decyduje się na rezerwację do 10 dni przed 
wyjazdem. Od kilku sezonów obserwuje się spadek tendencji 
do zakupu ofert last minute oraz wzrost sprzedaży w opcji 
first minute. Nasilenie się tej tendencji spowodowało, że 
liczba ofert typu last minute została ograniczona i jest mało 
atrakcyjna cenowo, z wyjątkiem wyjazdów do Turcji i Egiptu.

króCeJ i aktyWNieJ

Wolimy jeździć częściej, ale na krócej. W wyjazdach zorga-
nizowanych powoli powstaje nowy segment rynku - wyjazdy 
3- lub 4-dniowe, city-breaks oraz przedłużone weekendy. 

Urlopy dwutygodniowe w szczycie sezonu planuje mniej niż 
co piąta rodzina. Wyjazdy te pozostają domeną lipca oraz 
sierpnia i zainteresowane są nimi głównie rodziny z dziećmi. 
Natomiast poza sezonem wakacji szkolnych dominują wyjaz-
dy jednotygodniowe dwóch osób dorosłych.

POdróż saMOlOteM

W turystyce zorganizowanej widać zdecydowaną dominację 
wycieczek samolotowych, spada natomiast udział turystyki 
autokarowej oraz wycieczek z dojazdem własnym – wyjątkiem 
są tu klienci mieszkający na południu Polski. Konkurencja po-
między tanimi liniami lotniczymi oraz przewoźnikami regular-
nymi wpłynęła na zwiększenie liczby dostępnych połączeń.

WyGOda i kOMfOrt

Polski turysta najchętniej wyjeżdża na tygodniowe wakacje do 
hoteli o wysokim standardzie – 43 proc. turystów wybiera ho-
tele czterogwiazdkowe. Wyjeżdżamy coraz częściej, a to z ko-
lei wpływa na coraz większe oczekiwania i bardziej świadomy 
wybór miejsca wypoczynku. Za większy komfort jesteśmy 
w stanie zapłacić więcej. Zdecydowanie dominuje opcja all in-
clusive, która jest dziś standardem, a nie luksusem – wybiera 
ją trzech na czterech klientów biur podróży.



AGnieszkA 
kukAłowicz,

współwłaściciel Qtravel.pl 

Od kilku lat obserwujemy trend 
rezerwacji wakacji z dużym wy-

przedzeniem. Już w październiku 
i listopadzie można kupić wy-

cieczkę na następny sezon waka-
cyjny i to z dużymi rabatami oraz 
gratisami, takimi jak gwarancja 
najniższej ceny czy bezkosztowa 
rezygnacja. Dzięki wcześniejszej 
rezerwacji mamy też duży wybór 
hoteli, pokojów i wariantów wy-
żywienia. W przypadku ofert last 
minute niestety, ale jedziemy tam, 
gdzie touroperatorom pozostały 

niesprzedane miejsca - często będą 
to hotele o niskim standardzie i bez 

wyżywienia. Warto też pamiętać 
o tym, że wyjazd w wakacje może 

być zdecydowanie droższy niż poza 
sezonem. Dlatego też, jeśli możemy 

pozwolić sobie na wypoczynek 
w czerwcu bądź wrześniu, to warto 
zastanowić się nad taką opcją. Jeżeli 
chodzi o kierunki wakacyjnych po-
dróży, to w tym roku podróżujący 

najchętniej wybierają znane i lubia-
ne miejsca. W pierwszej dziesiątce 
według naszych statystyk znajdują 

się: Grecja, Turcja, Hiszpania, Egipt, 
Bułgaria, Cypr, Albania, Portugalia, 
Włochy i Tunezja. W porównaniu 
z latem 2017 widzimy wzrost zain-
teresowania Turcją, która po gor-

szych latach wraca na podium. Do 
pierwszej dziesiątki po kilku latach 
nieobecności powróciła Tunezja, 
którą klienci lubią ze względu na 

przepiękne plaże i niskie ceny. Od 
kilku lat wzrasta też zainteresowa-
nie Albanią, która otwiera się na 

turystów i buduje nową infrastruk-
turę hotelową.

kArolinA kruś,
specjalista turystyki 
zagranicznej Itaka

Urlop za granicą stał się nieodłącz-
ną częścią naszego życia. Wybiera-
my bardzo różne miejsca, kierując 

się modą, ciekawością nowych 
kultur, smaków, czy też budżetem. 
Wakacje letnie często kupujemy 
już zimą, korzystając z ofert first 
minute, co oprócz niższej ceny 

gwarantuje ogromny wybór. Kupu-
jąc wakacje dużo wcześniej, warto 
jednak pomyśleć o dodatkowym 

ubezpieczeniu kosztów rezygnacji. 
Z takiej przedsprzedaży najczęściej 

korzystają osoby, które nie mogą 
pozwolić sobie na spontaniczny 

wyjazd, które z różnych przyczyn, 
zawodowych czy rodzinnych wolą 

zaplanować wakacje wcześniej. Last 
minute to propozycja dla tych, któ-
rzy szukają okazji tuż przed wylo-
tem. Coraz więcej rodzin z dwójką 

lub trójką dzieci decyduje się na wy-
poczynek w śródziemnomorskich 
kurortach, w hotelach, które dyso-
nują rodzinnymi apartamentami i 
dedykowaną dla dzieci animacją w 
języku polskim. Jeżeli chodzi o dłu-
gość pobytu, to najczęściej wybiera-
my wyjazdy siedmio- i dziesięcio-
dniowe. Największą popularnością 
cieszą się hotele bezpośrednio przy 

plaży, w pobliżu małych miasteczek. 
Osoby, które chcą zobaczyć jak naj-
więcej, sięgają po wycieczki objaz-
dowe i krótkie wizyty w pięknych, 
słonecznych miastach, takich jak 

chociażby Barcelona, czy też  Paryż 
bądź Rzym. Dla nas najważniejsze 
jest to, aby trafnie odczytać oczeki-
wania i potrzeby naszych klientów. 
Dzięki temu możemy wybrać dla 
nich najodpowiedniejszą ofertę. 

hAsAn ciFTci,
właściciel biuro 
podróży Onur

Polacy podczas urlopów coraz czę-
ściej i chętniej stawiają na wycieczki 

zagraniczne. Niezależnie od tego, 
czy mówimy o kliencie indywidu-
alnym, czy o grupach, najczęściej 
wybieranym i dostępnym czasem 
poświęcanym na wyjazd jest okres 
siedmiu dni. Dostępne są też wy-
jazdy trzy, pięcio-, dziesięcio-, je-

denasto, czy też czternastodniowe. 
W 2018 roku hitem rynkowym 
stały się wyjazdy do Turcji. Poza 

Turcją Polacy chętnie wyjeżdżają do 
Grecji, Bułgarii, Hiszpanii, czy też 

Tunezji. Osoby, które planują zagra-
niczne wakacje, w zdecydowanej 
większości wybierają standard all 

inclusive, co gwarantuje pełną kon-
trolę nad budżetem przeznaczonym 
na wyjazd, a przy okazji zabezpiecza 

przed nieprzewidzianymi niespo-
dziankami. Niezależnie od wybra-

nego kierunku wypoczynku zawsze 
doradzam moim klientom, aby jesz-

cze przed wyjazdem zapoznali się 
z miejscowymi zwyczajami i kulturą 
oraz historią danego kraju. To przy-
czynia się do uniknięcia przykrych 
niespodzianek i pozwala na prze-
życie tzw. wakacji życia. Z moich 
obserwacji wynika, że to właśnie 
właściwa edukacja spowodowała, 

że wybieramy wyjazdy bezpieczne, 
opłacone w odpowiednim standar-
dzie oraz coraz częściej zauważamy 
różnice kulturowe, które potrafimy 
uszanować. Dzięki edukacji Polak 

na wyjeździe jest coraz bardziej po-
żądanym gościem.
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Są miejsca, gdzie na próżno będziemy szukać tanecznych 
klubów, ale są i takie, które zmieniają swoje oblicze po 
zmroku. Stają się barwnymi stolicami zabawy bez gra-
nic. Do rana nie gasną tam kolorowe światła i nie cichnie 
klubowa muzyka. Gdzie zatem najlepiej się bawić?
Jeśli Hiszpania, to na pewno Lloret do Mar na wybrze-
żu Costa Brava. Za dnia kilometry piaszczystych plaż, 
a wieczorami ulice zamieniają się w Rio de Janeiro - 
barwne brazylijskie tancerki zapraszają do klubów. Nie-
co bardziej na południe - Costa Blanca i roztańczony 
Benidorm oraz Alicante, które nigdy nie zasypia.
Najlepsi dj-e lato spędzają na Majorce, gdzie okolice sto-
licy El Arenal i Magaluf, jak i sama Palma de Malllorka 

Sia la la 
zAbAwA 
trwA!
Latem potrafi nami zawładnąć prawdziwe 
szaleństwo. Mamy ochotę wykrzyczeć swoje 
szczęście i nie schodzić z parkietu do rana.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

prześcigają się w pomysłach na szaloną noc. Niekwestio-
nowaną królową nocy jest jej wysokość Ibiza. Słynące 
z najlepszej muzyki, najdroższych drinków, najbardziej 
spektakularnych wnętrz kluby ściągają do San Anto-
nio. Wieczna impreza trwa tu od wschodu do zachodu 
słońca.
Jeśli Grecja, to modna Zakynthos i stolica Laganas oraz 
Tsilivi i Kalamaki. Na Rodos sama stolica oferuje niezwy-
kłe miejsca do zabawy. Na Krecie bawić się można w wie-
lu miejscach. Na pewno Hersonissos i Malia w środkowej 
części północnego wybrzeża, a na Zachodzie - Chania.
Włoskie kurorty w jedynym i niepowtarzalnym stylu 
staną się wspomnieniem na całe życie jak festiwal w San 
Remo. Na Sycylii będzie to Palermo oraz Taormina i Ka-
tania. Do rana można tu potańczyć nie tylko do włoskich 
szlagierów, a w dzień zobaczyć górującą nad regionem 
Etnę. Pobliska Kalabria oprócz pięknych białych plaż 
i sennych miasteczek proponuje nocne disco w Capo Va-
ticano i Ricardo. Szczególnym miejscem, które podnosi 
się po niesłusznym upadku, jest Turcja. Kraj niezwykle 
przyjaznych ludzi, którzy niestety, ale padali ofiarą poli-
tycznych manipulacji. To niezwykłej urody państwo po-
wróciło na turystyczną mapę i dla spragnionych nocnych 
wygibasów przygotowało fantastyczną ofertę w Alanyi 
oraz Marmaris i Bodrum.
Zatem jeśli bawić się, to do białego rana! 
Jeśli podróżować, to z nami!

witold gulcz    |    SAlony FirMoWe iTAKA    |   CH renTAl PArK - GdAńSK -SZAdółKi    |    CH AuCHAn - ruMiA   |  CH AuCHAn - GdAńSK   |   CH PlAZA – PoZnAń
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Spotkanie networkingowe z cyklu Biznesowa 
Szybka Randka po raz pierwszy odbyło się 
w Pruszczu Gdańskim. Przedsiębiorcy spotkali 
się w pruszczańskim Hotelu Chopin. 

Mimo, że zaczęły się już wakacje i wielu biz-
nesmanów przebywa na urlopach to Biznesowa 
Szybka randka zgromadziła komplet uczestni-
ków. Na spotkaniu mogliśmy zapoznać się mię-
dzy innym z księgowym, coachem finansistą czy 
też przedstawicielami agencji Prowych  
i marketingowych. Wśród uczestników było kilku 
stałych bywalców, którzy już wcześniej przeko-
nali się o skuteczności tej formy networkingu 
i chętnie wracają  na kolejne„randki”
Pomysłodawcą Biznesowej Szybkie randki 
jest Fatima Zblewska, właścicielka firmy VIP 
EVENT, która od kilku lat organizuje tego typu 
spotkania w Trójmieście. Spotkanie w Pruszczu 
Gdańskim było pierwszym krokiem VIP EVENT 
na drodze organizacji tego typu wydarzeń poza 
Trójmiastem. 
Jest wiele spotkań networkingowych ale Bizne-
sowa Szybka randka jest tylko jedna!

Biznesowa 
Szybka Randka

Szwedzka sieć MAX Premium Burgers 
otwiera w Gdańsku kolejną restaurację 
w Polsce. Mieszkańcy Trójmiasta już 
mogą próbować menu MAX. Na otwarciu 
pojawił się richard Bergfors, CEO MAX 
Premium Burgers. 
 „Otwarcie restauracji w Gdańsku jest 
kolejnym krokiem ku ekspansji MAX na 
polskim rynku. Gdańsk, jako kierunek 
turystyczny jest dla nas naprawdę ważny. 
Mamy nadzieję, że lokal w Trójmieście 
będzie cieszył się tak dużym powodze-
niem, jak ten otwarty we wrocławskiej 
Galerii Dominikańskiej” – mówi richard 
Bergfors, CEO MAX Premium Burgers.
W Szwecji burgery serwowane przez 

MAX wygrywają 
testy smaku od 
początku istnienia 
firmy, czyli od 50 lat. 
Gdańska restauracja MAX Premium Bur-
gers jest zlokalizowana w handlowym 
sercu dzielnic Szadółki i Kowale. restau-
racja w Gdańsku została zrealizowana 
z myślą o zmotoryzowanych, posiada 
linię drive-in oraz 35 miejsc parkingo-
wych do dyspozycji klientów. Wnętrze 
restauracji zaprojektowane przez słyn-
nych szwedzkich architektów Wingårds, 
cechuje przede wszystkim połączenie 
skandynawskiego minimalizmu oraz 
funkcjonalności.

MAX Premium 
Burgers w Gdańsku

ZDJĘCIA: Olga Kharina
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Spotkanie odbyło się  w Villa Antoni-
na należącej do Katarzyny Dowgiałło 
- Edel.
Spotkania Marka z historią w tle to 
możliwość bezpośrednich rozmów 
o własnych markach w ogólnopol-
skim środowisku właścicielek firm.

Łączy nas marka. Kobiety biorące 
udział w spotkaniach lubią się, wspie-
rają, szanują i podziwiają. Chcą dbać 
o budowanie relacji. Stąd pomysł 
cyklicznych spotkań Marka z histo-
rią w tle. Do udziału w spotkaniach 
zapraszamy osoby pozytywne, świa-
dome siebie, z dobrą energią. Uczest-
niczki chcą spotykać się w gronie 
zaufanych kobiet. Stałymi punktami 
programu są zwyczajowo dobry hu-
mor i nieograniczony czas spotkania.

akadeMia Marki z klasą 
Akademia Marki z Klasą pierwsza 
ogólnopolska i elitarna organizacja 
szkoleniowa dla CEO, przedsiębior-
ców – liderów, ceniących ogólno-
ludzkie wartości w życiu i w biznesie. 
Od 2012 roku buduje Dobre Marki 

i wzmacnia ich wartość w odbiorze 
rynku. Działa zgodnie z misją zwięk-
szania świadomości właścicieli firm 
w budowaniu rozpoznawalności 
i przewagi biznesowej. To również 
sieć, która integruje 240 adeptek – 
właścicielek firm z całej Polski, two-
rząc społeczność Marka z historią 
w tle. Akademia stwarza możliwość 
nawiązania nowych, wartościowych 
kontaktów biznesowych; to miejsce, 
które przyciąga osoby pozytywne, 
świadomie budujące sieć kontaktów 
oraz rozwijające osobistą markę 
i strategiczny networking.

eWa Czertak,  buduje autentyczne 
marki Premium. Praktyk personal 
brandingu dla CEO, przedsiębiorców, 
trener biznesu, mentor. Twórca kur-
sów premium budowania marki oso-
bistej. Konsultant ds. wizerunku, Pr 
i komunikacji w międzynarodowych 
organizacjach, mówca. Od 7 lat pra-
cuje z ponad 240 przedsiębiorcami 
o ugruntowanej pozycji z całej Polski; 
uczestniczyła w procesie budowania 
i rozwijania ich marek.

Marka 
z Historią 
w tle

Ewa Czertak wraz z komitetem organizacyjnym 
wydarzenia zaprosiła adeptki akademii Marki z Klasą 
oraz właścicielki firm z Pomorza, Krakowa, Katowic, 
Warszawy na spotkanie integracyjne do Sopotu.
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ZDJĘCIA: Olga Kharina
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Samochody coraz 
inteligentniejSze
Szybki postęp technologiczny i komputeryzacja 
od wielu lat mają ogromny wpływ na branżę 
motoryzacyjną. Producenci montują w samochodach 
coraz więcej systemów, które pomagają kierowcy lub 
wręcz go wyręczają, ułatwiają też obsługę. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Niemal wszystkie systemy w samocho-
dach są dziś sterowane komputerami 
i mikroprocesorami, poczynając od 
sterowania układem zapłonowym, 
wtryskowym, poprzez rozmaite systemy 
bezpieczeństwa, kontroli trakcji, au-
todiagnostyczne, kontrolę ustawienia 
świateł, ciśnienia w oponach, aż po ka-
mery i systemy audiowizualne oraz ko-

munikacji z zewnętrznymi urządzeniami, 
jak np. smartfony. 
Nie sposób opisać wszystkich systemów, 
gdyż jest ich ogromna ilość, a poza tym 
poszczególni producenci stosują swoje, 
innowacyjne rozwiązania. Postanowi-
liśmy natomiast zajrzeć „pod maskę” 
kilku przykładowych aut i zobaczyć, co 
kryją ich „elektroniczne mózgi”. 

WSzechStronne 
renault

Ten samochód zdobył tytuł Auta Flotowego 2017 
roku. To, co z pewnością zwraca uwagę kierowcy, to 
zaawansowane technologie pokładowe. W aucie znalazł 
się innowacyjny system  MULTI-SENSE. Umożliwia wybór 

jednego z 5 trybów pracy (Neutralny, Komfort, Eco, 
Sport, Spersonalizowany) mających wpływ na styl jazdy. 

Umieszczono tu kolorowy, 7-calowy ekran TFT z cyfrowym 
prędkościomierzem, który dostosowuje się do wybranego 

trybu. Jest też wysuwany, kolorowy wyświetlacz przezierny Head-Up. 
Królujący na konsoli centralnej, system multimedialny R-LINK 2, z ekranem 
dotykowym o przekątnej 7 lub 8,7 cali, jest gotowy do roli pilota. 
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hybrydoWa
toyota
Toyota z kolei kojarzy się 
z niezawodnością, a od wielu lat także 
z wyjątkowymi napędami hybrydowymi. 
Pełen napęd hybrydowy Toyoty 
składa się z trzech połączonych ze 
sobą urządzeń: silnika benzynowego, 
silnika elektrycznego i akumulatora 
hybrydowego. Kluczem tej współpracy 
jest zoptymalizowany przepływ energii 
między nimi. Silnik elektryczny odzyskuje 
energię z hamowania, natomiast podczas 
jazdy ze stałą prędkością przekazuje jej 
nadwyżki do akumulatora hybrydowego, 
by powtórnie ją wykorzystać, np. 
podczas jazdy w korku. W ten sposób 
w ogóle nie trzeba ładować akumulatora 

hybrydowego, 
a zużycie paliwa 

jest ograniczone 
do minimum. 
A wszystkim 
steruje 
oczywiście 
odpowiednio 
zaprogramowany 

i wyposażony 
w szereg czujników 

komputer. 

bezpieczne VolVo
Od wielu lat wiele osób zapytanych, z czym kojarzy im się 
marka Volvo, bez zastanowienia odpowiada: bezpieczeństwo. 
W nowych autach z serii XC (oczywiście nie tylko w nich) 
producent zastosował tak wiele systemów bezpieczeństwa, 
że trudno byłoby je zliczyć. Spójrzmy więc na trzy przykładowe. 
Pierwszy z nich to system zapobiegający opuszczeniu pasa 
ruchu. Jest to coraz powszechniej stosowane rozwiązanie, 
nawet w autach z niższych klas. W Volvo w przypadku najechania 
na linię samochód ostrzega o tym kierowcę przyciągającym uwagę 
dźwiękiem. Drugi system – Active High Beam Control - to tak zaprojektowane 
i sterowane kamerą światła długie, że oświetlają wszystko z wyjątkiem... 
samochodów, które jadą przed nami i z naprzeciwka. Uzyskano to, wbudowując 
w światłą cylindryczne przesłony. Trzeci z systemów - City Safety – zapobiega 
zderzeniom w warunkach miejskich. Gdy różnica prędkości między Volvo a autem 
poprzedzającym nie przekracza 15 km/h, system ma zapobiec kolizji. 

inteligentny 
napęd bmW

BMW to od lat 
marka kojarząca 
się z luksusem. 
Ale od pewnego 
czasu także 
z innowacyjnym 

napędem xDrive. 
Czy to załamanie 

pogody czy zmiana 
warunków na drodze 

– radość z jazdy pozostaje niezmienna. 
BMW xDrive – czyli inteligentny napęd 
na cztery koła - w ułamkach sekundy 
przystosowuje się do nowych warunków 
i kieruje napęd tam, gdzie potrzeba. Efektem 
tego jest optymalna trakcja, pewny kurs 
i stabilność. Po raz pierwszy napęd na 
cztery koła w BMW zastosowano w 1985 
roku i od tej pory jest stale ulepszany. We 
wrześniu 2015 roku światową premierę miała 
szósta generacja BMW serii 7 – samochód 
oferowany był m.in. z napędem xDrive. Po 
raz pierwszy inteligentny napęd na cztery 
koła zintegrowano z aktywnym układem 
kierowniczym, czyli skrętnymi kołami osi tylnej.
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Mieszkańcy Pomorza mieli okazję zobaczyć tego luk-
susowego sedana w tym miesiącu w salonie Lexus 
trójmiasto.
Nowy Lexus ES wyróżnia się sylwetką wyraźnie 
nachyloną do dołu, o dynamicznym i opływowym 
kształcie. Minimalistyczny i ostro ścięty tył wraz 
z lampami LED, które zachodzą na boki pojazdu, za-
pewniają stylistyczną ciągłość niezależnie od kąta, 
pod jakim patrzymy na samochód. Odważna stylisty-
ka nawiązuje do modeli LS i LC.
Wnętrze zostało zaprojektowane zgodnie z kon-
cepcją stylistyki znaną jako Lexus future interior, 
której istotą jest połączenie kokpitu zwróconego do 
kierowcy z dużą, wygodną przestrzenią dla pasażera 
siedzącego obok. Przestrzeń ta wypełniona jest no-
woczesną elektroniką, taką jak opcjonalny system 
nawigacji z licznymi usługami sieciowymi, dotykowy 
interfejs Remote touch drugiej generacji oraz funk-
cja rozpoznawania mowy sprzężona z mobilnym 
asystentem.
Samochód jest wyposażony w nowy samoładujący 
się napęd hybrydowy czwartej generacji, który cha-
rakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem paliwa, 
błyskawiczną reakcją na naciśnięcie przyśpieszenia 
oraz minimalnym poziomem emisji spalin, zwłaszcza 
jak na tej wielkości luksusowego sedana. Lexus ES 
300h w wersji Elegance będzie dostępny już od nie-
spełna 200 tys. zł.

Samochód do sprzedaży trafi w grudniu tego roku, 
jednak odwiedzający salon Lexusa, zlokalizowany 
w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 241/3, mieli okazję 
zobaczyć model ES  podczas trójmiejskiej premiery 
modelu, która odbyła się 11 i 12 lipca. Więcej na: 
www.lexuses.pl

trójmiejSka 
premiera 
lexuSa lS
Siedem generacji Lexusa ES – 
właśnie tyle trzeba było czekać, aby 
najpopularniejsza limuzyna Lexusa 
na świecie zawitała do Europy. 

TEKST: Rafał Korbut
 ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Lato i wakacje to czas relaksu, 
odpoczynku i... niezapomnia-
nych wrażeń. Szczególnie na te 
ostatnie mógł liczyć każdy, kto 
w miniony weekend odwiedził 
Gdynię. Atrakcji było co niemia-
ra – odbywała się tu największa 
w kraju impreza żeglarska Volvo 
Gdynia Sailing Days, podczas 
której zaprezentowano najnow-
szy model Volvo.
V60 to najnowsze kombi w ga-
mie szwedzkiego producenta. 
- Kierowcy rodzinnych kombi 
od wielu lat są dla naszej firmy 
bardzo ważnymi klientami – 
powiedział Håkan Samuelsson, 
prezes Volvo Cars. - Nowe 
Volvo V60 wychodzi naprzeciw 
tej liczącej kilka dekad trady-
cji, ale osadza ją jednocześnie 
w dzisiejszych czasach, oferując 
znacznie więcej niż dotąd.
Volvo od lat starało się, aby 
oferowane auta były nie tyl-
ko funkcjonalne, piękne, ale 
przedewszystkim bezpieczne, 
co jest niezwykle ważne dla 
głowy rodziny. Zresztą „rodzi-
na” to słowo klucz dla szwedz-
kiego producenta, dlatego też 
oficjalna trójmiejska premiera 
odbyła się w bardzo rodzinnej 
atmosferze wypełnionej atrak-
cjami. była to doskonała okazja 
do spędzenia fantastycznej so-

boty z całą rodziną. Atrakcji nie 
brakowało i każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Oprócz nowego 
Volvo V60, którego każdy mógł 
dokładnie obejrzeć oraz wypy-
tać specjalistę o najdrobniejsze 
szczegóły, przygotowane było 
również drugie auto… w całości 
oddane do dyspozycji dzieci. 
Zostało ono oklejone specjalną 
folią, po której najmłodsi mogli 
do woli malować, pisać, mazać 
– wszystko po to, aby pod ko-
niec dnia ujrzeć odzwierciedle-
nie wyobraźni naszych pociech. 
Nie zabrakło również licznych 
konkursów. Główną wygraną 
była możliwość skorzystania 
z darmowego użyczenia jedne-
go z najnowszych modeli Volvo 
na cały weekend. 
Nowe Volvo V60 to kwintesen-
cja samochodu. Auto posiada 
nowoczesny układ jezdny, 
fantastyczne wyposażenie, 
ponadczasową stylistykę oraz 
niezrównany poziom bezpie-
czeństwa. V60 ma wiele wspól-
nego z innymi modelami marki 
– XC60 oraz XC90. jedną z cech 
wspólnych jest płyta podło-
gowa SPA, dzięki której udało 
się między innymi uzyskać 
znacznie więcej przestrzeni, 
w porównaniu do poprzedniej 
generacji V60.

rodzinne, 
WSzechStronne 
i ponadczaSoWe
Na tę premierę 
czekało wiele osób 
– nowe Volvo V60 
zaprezentowano 
podczas Volvo 
Gdynia Sailing Days. 
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Słuchawki przewodowe Sennheiser PXC 480 to propozycja dla tych, któ-
rzy mają naprawdę wysokie wymagania w dziedzinie dźwięku. Jest to 
model z myślą o podróżujących biznesmenach – stąd ważna funkcja 
eliminacj zakłóceń – NoiseGard, która ma zapewnić doskonały komfort 
nawet kiedy głośność dźwięków otoczenia jest duża. Szum jadącego po-
ciągu, hałasy z ruchliwej ulicy czy dźwięk samolotu nie zagłuszą kry-
stalicznie czystego dźwięku płynącego ze słuchawek. Sennheiser PXC 
480 to świetny towarzysz nawet tych bardzo długich podróży – dzięki 
zastosowanym w nim układzie zasilającym z wydajnym akumulatorem 
mogą pracować nawet przez 50 godzin. Przy długich wyjazdach ważna 
jest też ergonomia urządzenia – bardzo lekka konstrukcja i wysokiej ja-
kości materiały sprawiają, że wielogodzinny odsłuch nie jest pozbawiony 
odpowiedniego komfortu. Do tego słuchawki składają się w taki sposób, 
że w naszej walizce zajmą bardzo mało miejsca.

Wielka moc 
i skuteczne 
chłodzenie
Miłośnicy gier komputerowych, któ-
rzy dbają o najwyższą jakość i płyn-
ność obrazu, mają produkt, który po-
doła im najśmielszym oczekiwaniom. 
Karta graficzna firmy Inno3D – iChill 
GeForce GTX 1080 Ti X4 Ultra sprawi, 
że granie w technologii 4K będzie 
możliwe już teraz, podczas gdy więk-
szość używanych obecnie kart gra-
ficznych jeszcze na to nie pozwala. 
Jest to możliwe dzięki ogromnej mocy 
urządzenia – w środku znajduje się 
rdzeń o taktowaniu 1607 MHz, przez 
co wyprzedza właściwie wszystkie 
obecne na rynku karty graficzne. 
Obok wysokiej mocy zadbano także 
o jak najlepsze chłodzenie. Urządze-
nie ma wbudowane aż cztery wenty-
latory, które utrzymują temperaturę 
karty około 60 stopni. Oprócz tego 
sporą zaletę stanowi niska głośność 
urządzenia, które, mimo wspomnia-
nych czterech wentylatorów, pracuje 
naprawdę cicho.

Bezpieczny 
flagowiec
Telefony serii S wydawane przez po-
łudniowokoreańską firmę od lat ko-
jarzone są z wysoką jakością, a przy 
tym atrakcyjną ceną. Samsung S9+ 
to ulepszona wersja modelu S9, któ-
ra na pierwszy rzut oka różni się tym, 
że ma wbudowany podwójny aparat 
z teleobiektywem. Jest też większy – 
ma 6,2 cala, a zatem jest o 0,4 cala 
większy od S9. Telefon ma modne, 
zaokrąglone boki. Ma bardzo dobry 
wyświetlacz AMOLED, a także szereg 
nieobecnych w wielu smatrfonach 
zabezpieczeń. Samsung S9+ posiada 
nie tylko czytnik linii papilarnych, 
lecz także czytnik tęczówki, a na-
wet funkcję odczytywania twarzy. 
Oprócz tego pamięć jest szyfrowana 
i możemy też tworzyć wydzielone, 
bezpieczne obszary danych. 

Dron, którego 
schowasz 
w kieszeni
Zyskujące popularność drony to już 
nie tylko wielkie urządzenia z wiru-
jącymi, niebezpiecznymi śmigłami 
podatnymi na zniszczenia. Dron Cleo 
producentów Cleo Robotics udowad-
nia, że w parze z funkcjonalnością 
może iść także poręczność i niewielki 
rozmiar urządzenia. Wnętrze zasło-
nięte jest obudową i zderzakami, 
które sprawiają, że dron Cleo ma 
kształt... donuta. Oba wirniki są cał-
kowicie osłonięte, a sterowanie od-
bywa się dzięki wektorowaniu ciągu. 
Ponadto dron możemy schować do 
kieszeni, a potem wyjąć i urządzenie 
będzie gotowe do lotu. Kształt i roz-
miary drona dają dodatkową możli-
wość – może się on poruszać także 
w zamkniętych przestrzeniach.

Czysty dźWięk 
i redukCJa szuMóW






