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Chce	się	stale	rozwijać,	stawia	na	szeroko	pojęty	dialog	
i	myśli	perspektywicznie.	W	sierpniowym	numerze	Expres-
su	Biznesu	rozmawiamy	z	zastępcą	wójta	gminy	Kosakowo.	
Choć	Marcin	Majek	 samorządowcem	 jest	 od	 stosunkowo	
niedawna,	 to	 dalej	 chce	 podążać	 w	 tym	 kierunku.	 Nam	
opowiada	 o	 zrealizowanych	 działaniach	 i	 planach,	 które	
w	życie	zmierza	wdrożyć	w	najbliższym	czasie.	
W	 najnowszym	 wydaniu	 publikujemy	 w	 sumie	 kil-

kanaście	 wywiadów.	 Rozmawiamy	 między	 innymi	 ze	
Sławomirem	Siezieniewskim	(dziennikarzem	i	prezen-
terem	telewizyjnym),	Moniką	Najdą	(trenerem	medial-
nym),	czy	też	ze	Zbigniewem	Canowieckim,	prezyden-
tem	„Pracodawców	Pomorza”.	
Warto	zapoznać	się	nie	tylko	z	wywiadami,	ale	i	z	ak-

tualnościami	 z	 zakresu	 gospodarki	 oraz	 biznesu,	 któ-
rych w najnowszym wydaniu expressu Biznesu nie 
brakuje.	Uwadze	polecamy	między	innymi	artykuł	o	hi-
storycznym	rekordzie	przeładunków	w	Porcie	Gdańsk.	
Zachęcamy	 również	 do	 zapoznania	 się	 z	 materiałem	
na	temat	poradnictwa	zawodowego.
Nieodłączną	częścią	numeru	jest	kącik	Lifestyle,	w	któ-

rym	znaleźć	można	relacje	z	popularnych	eventów,	czy	też	
informacje	 z	 zakresu	nowinek	 technologicznych.	Nie	bra-
kuje	również	wiadomości	z	zakresu	motoryzacji	i	nierucho-
mości.	Sporą	część	najnowszego	Expressu	Biznesu	zajmują	
również	aktualności	samorządowe.	

	 	 	 							Życzymy	przyjemnej	lektury!
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Zdaniem 
artura KowalcZyKa 

PreZesa PomorsKiego 
Klubu  biZnesu  

-  PKB, to stowarzyszenie ludzi przedsię-
biorczych, działające na rzecz Pomorza, 
tutejszego biznesu, mające na celu pro-
mowanie interesów członków i sympaty-
ków w ramach województwa,  a także na 
rynku polskim i zagranicznym.
Na  organizowanych przez PKB cyklicz-
nych spotkaniach ,,Śniadanie Pomorskie 
z PKB” pojawiają się goście specjalni, 
którzy przeprowadzają z uczestnikami  
debaty na wybrane tematy. W lipcu br. 
zaproszenie PKB przyjął Marszałek Wo-
jewództwa Pomorskiego – Mieczysław 
Struk. Na spotkaniu poruszono  kwestię 

współpracy samorządu z biznesem oraz 
pomoc przy wykorzystaniu funduszy 
unijnych w przedsiębiorstwach. 
 - Jako Pomorski Klub Biznesu bierzemy 
udział w różnych wydarzeniach o charak-
terze społecznym i nigdy nie przecho-
dzimy obok ważnych spraw obojętnie. 
W sierpniu braliśmy udział w charytatyw-
nym turnieju Hodura Cup, który odbywał 
się na imprezie Sopot Beach Rugby. Nasi 
Klubowicze dzielnie walczyli w meczach 
o zdrowie Klaudii i Jakuba. Stworzyliśmy 
bardzo silną drużynę, która była gotowa 
pójść po zwycięstwo w słusznym celu – 
dodaje  prezes  Kowalczyk. 
Partnerami  wydarzeń  organizowanych 
w ramach Pomorskiego Klubu Biznesu 
są  m.in. Hotel Haffner w Sopocie oraz 
Hotel Sadova w Gdańsku.

Pomorski Klub Biznesu   
- kreatorem przestrzeni  
dla  biznesu

Pomorski Klub 
Biznesu to miejsce, 
w którym zrzeszeni 
są przedsiębiorcy 
z różnych branż, dla 
których stworzona 
została kreatywna 
przestrzeń. Dzięki 
organizacji różnego 
rodzaju wydarzeń,  
członkowie  PKB  mają 
szansę na rozwój 
poprzez aktywny 
networking oraz 
rozmowy z ciekawymi 
osobami. 
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Jeszcze niespełna dwa lata temu pełnił Pan funkcję radne-
go. dziś jest Pan drugą, zaraz po wójcie Jerzym włudziku, 
najważniejszą osobą w gminie Kosakowo. to chyba duża 
odpowiedzialność?

Odpowiedzialność jest ogromna. Powierzono mi nadzór 
nad inwestycjami gminy, gospodarką planistyczną, nie-
ruchomościami oraz gospodarką komunalną. Dodatko-
wo kontroluję działania z zakresu zamówień publicznych 
i funkcjonowanie Straży Gminnej. Choć pracy jest mnó-
stwo, to cieszę się, a wręcz dumny jestem z tego, że mogę 
realizować te zadania.

Przy tym natłoku obowiązków znajduje Pan czas dla miesz-
kańców? czy osoba, która ma problem bądź pytanie, może 
liczyć na wsparcie z Pana strony?

Oczywiście, że tak. W związku z tym, że mój kalendarz 
jest bardzo napięty, nie mam zarezerwowanego jednego, 
konkretnego dnia na spotkania z mieszkańcami. W każdej 
chwili można jednak przyjść do Urzędu Gminy i zgłosić 
chęć rozmowy ze mną. Wówczas dostosowuję swój termi-
narz tak, aby znaleźć w nim miejsce na rozmowę z miesz-
kańcem. Ludzie przychodzą do mnie z różnymi sprawami. 

Nie raz są to drobiazgi, które można rozwiązać od ręki, in-
nymi razem ich problemy wymagają czasu i zaangażowa-
nia nie tylko z mojej strony.

obowiązki służbowe, spotkania z mieszkańcami, a gdzie 
czas dla rodziny i chwila na rozwijanie pasji?

Muszę przyznać, że wolnego czasu mam coraz mniej, ale 
gdy tylko dysponuję wolną chwilą, to spędzam ją z ro-
dziną. Z synem chętnie wybieramy przejażdżki rowerowe 
po znanych i mniej znanych zakątkach gminy Kosakowo. 
Dla mnie to świetny sposób na relaks. Wyprawy rowerowe 
oraz docenianie krajoznawczych terenów naszych okolic 
polecam wszystkim miłośnikom aktywności na świeżym 
powietrzu.

blisko dwa lata na stanowisku zastępcy wójta to z jednej 
strony mało, a z drugiej bardzo dużo. co przez ten okres 
udało się zrobić?

Od samego początku, gdy objąłem funkcję zastępcy wój-
ta, skoncentrowałem się na działaniach zmierzających 
do realizacji licznych inwestycji. W związku z tym cały 
miniony rok był okresem intensywnych prac związanych 

Jesteśmy 
i działamy 

dla mieszkańców
NiE LUbi StAć W MiEJSCU, StAWiA NA SZEROKO POJęty DiALOG i MyśLi PERSPEKtyWiCZNiE. 
Z MARCiNEM MAJEK, KANDyDAtEM NA WóJtA GMiNy KOSAKOWO, ROZMAWiA ANNA WALK.

ZDJĘCIA: Olga Kharina
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z przygotowaniem niezbędnych dokumentów i koniecz-
nych uzgodnień. To spowodowało, że w tym roku mogli-
śmy skupić się na realizacjach inwestycji, z których część 
została już zakończona. Sporo prac i wysiłku włożyliśmy 
w poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Kosa-
kowo, ponieważ uznaliśmy, że zadania z zakresu inwesty-
cji drogowych są najbardziej pożądanymi i oczekiwanymi 
przez mieszkańców. Dziś możemy cieszyć się z mniejszych 
i większych projektów zrealizowanych nie tylko z myślą 
o kierowcach, ale i pieszych. Do najważniejszych inwesty-
cji drogowych należy zaliczyć budowę ulicy Derdowskiego, 
która oddana została do użytku w czerwcu, wartość tej in-
westycji to ponad 10 mln. W tej chwili jesteśmy w trakcie 
bardzo dużej przebudowy ulicy Dębogórskiej w Dębogó-
rzu Wybudowaniu. Dodatkowo wspólnie ze Starostwem 
Powiatowym w Pucku realizujemy przebudowę kluczowe-
go skrzyżowania w Kosakowie, czyli ulic Rzemieślniczej 
i Chrzanowskiego. Przystępujemy też do prac związanych 
z przebudową skrzyżowania ul. płk. Dąbka w Gdyni oraz 
Traugutta i Czechowicza w Kosakowie. Wartość powyż-

szego zadania opiewa na ponad 3 mln zł. Warto zaznaczyć, 
że oprócz kluczowych inwestycji drogowych realizujemy 
też szereg mniejszych zadań związanych z modernizacją 
nawierzchni, które mają bezpośredni wpływ na poprawę 
komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

tyle o tym, co było, a teraz o tym, co będzie. Jakie plany 
chce Pan zrealizować w najbliższym czasie?

Do najważniejszych zamierzeń inwestycyjnych należy 
zaliczyć budowę szkoły w Pogórzu. To jest zadanie, do 
którego realizacji dążymy praktycznie od początku tej 
kadencji. W tej chwili mamy już zabezpieczone środki na 
realizację całej inwestycji. Teraz oczekujemy na wydanie 
pozwoleń na budowę. Jak tylko je otrzymamy, przystąpimy 
do działań związanych z ogłoszeniem, a następnie prze-
prowadzeniem przetargu i wyłonieniem wykonawcy na 
budowę. Budynek szkoły zamierzamy wybudować w ciągu 
dwóch lat. Następne dwa lata poświęcimy na wyburze-
nie budynku dawnej szkoły, wybudowanie przedszkola, 
utworzenia przejścia podziemnego oraz boiska ze sztucz-
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ną nawierzchnią. Nadto przegotowujemy się do budowy 
przedszkola w Mostach. W tym celu już jakiś czas temu 
kupiliśmy działkę o powierzchni ponad pół hektara. Po-
wyższe inwestycje powinny w znacznej mierze zaspokoić 
potrzeby edukacyjne i wychowawcze pojawiające się wraz 
ze stałym napływem nowych mieszkańców.

to oznacza, że nie liczy się wyłącznie to, co jest tu i teraz. 
urząd gminy musi myśleć perspektywicznie i już podej-
mować działania, których realizacja za kilka lat będzie 
niezbędna.

Nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli działać inaczej. We 
wszystkich działaniach opieramy się przygotowanych pla-
nach i koncepcjach. Chociażby dlatego już jakiś czas temu 
zleciliśmy do opracowania aktualną koncepcję zaopatrze-
nia w wodę całej gminy Kosakowo. Ten dokument otrzy-
maliśmy z końcem lipca, a oprócz tego opracowaliśmy plan 
inwestycji, które powinniśmy zrealizować w ciągu najbliż-
szych kilku lat, aby wszyscy mieszkańców nie mieli proble-
mów z zaopatrzeniem w wodę. Dodatkowo w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej zabezpieczyliśmy kwotę w wyso-
kości blisko 2 mln zł, którą będziemy mogli przeznaczyć 
na realizację planowanych obecnie zadań. W najbliższym 
czasie, jeśli to będzie tylko możliwe, chcemy uruchomić 
program modernizacji Stacji Ujęcia Wody w Kosakowie.

dialog z mieszkańcami, otwartość na przedsiębiorców, czy 
konieczność sprostania oczekiwaniom wyborców. na co 
stawia Pan w pracy samorządowca?

Chyba przede wszystkim na to, żeby starać się wysłuchać 
wszystkich stron. Jako Urząd Gminy nie możemy działać 
wyłącznie z myślą o jednej grupie osób. Musimy myśleć 
o wszystkich, bo wszyscy wspólnie tu mieszkamy, dzia-
łamy lub pracujemy. Dlatego inwestycje i projekty, które 
realizujemy, konsultujemy z mieszkańcami. Jesteśmy dla 
nich, więc musimy wysłuchać ich sugestii, a także prze-
analizować ich uwagi.

Które z podejmowanych przez urząd gminy działań wyma-
gają najszerszego dialogu społecznego? Jakie inwestycje 
są wynikiem oddolnych inicjatyw mieszkańców?

Lista takich działań jest długa, a do najważniejszych wśród 
nich zaliczyć należ projekt budowy Ekomariny w Mostach. 
Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Pan Marek Lis, 
który wystąpił z inicjatywą realizacji dość nietypowego, 
jak na nasze warunki, zadania blisko dwa lata temu. Jego 
pomysł był szeroko konsultowany i udało mu się zdobyć 
bardzo duże poparcie społeczne. My jako Urząd stwier-
dziliśmy, że warto wejść w ten projekt, w związku z czym 
rozpoczęliśmy już zmianę studium i miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Obecnie jesteśmy na 
etapie otwarcia konkursu na opracowanie koncepcji Eko-
mariny i krok po kroku chcemy to zadanie zrealizować.

wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Zdecy-
dował się Pan ubiegać o urząd wójta gminy Kosakowo. skąd 
ta decyzja?

Już kandydując do Rady Gminy Kosakowo, wiedziałem, że 
chce działać z myślą o rozwoju gminy i poprawie kom-
fortu życia jej mieszkańców. Dlatego w momencie, gdy 
dostałem propozycję objęcia stanowiska zastępcy wójta, 
pomyślałem, że to będzie idealne rozwiązanie, bo będę 
mógł działać na szerszą skalę i przystąpić do realizacji 
zamierzeń, o których myślałem już od dłuższego czasu. 
Na stanowisko wójta gminy Kosakowo zdecydowałem się 
kandydować z kilku powodów. Po pierwsze, jest mnóstwo 
osób, które po prostu mnie do tego namawia i które wie-
rzą, że mogę poprowadzić Gminę Kosakowo w dobrym 
kierunku. Po drugie, rozpocząłem wiele inwestycji, bardzo 
dużo udało się już zrealizować, ale są przedsięwzięcia, 
które wymagają więcej czasu i chciałbym je kontynuować. 
Po trzecie, jestem bardzo konsekwentny i nie lubię stać 
w miejscu. W związku z tym, jeżeli obrałem już drogę sa-
morządową, to dalej chce podążać w tym kierunku i iść 
do przodu. Jest duże grono osób, które mnie wspiera. Do-
datkowo zainicjowałem wiele projektów i inwestycji. Mam 
nadzieję, że mieszkańcy obdarzą mnie zaufaniem i będę  
mógł je realizować.

Już kandydując do Rady Gminy 
Kosakowo, wiedziałem, że 
chce działać z myślą o rozwoju 
gminy i poprawie komfortu 
życia jej mieszkańców. Dlatego 
w momencie, gdy dostałem 
propozycję objęcia stanowiska 
zastępcy wójta, pomyślałem, że 
to będzie idealne rozwiązanie, 
bo będę mógł działać na szerszą 
skalę i przystąpić do realizacji 
zamierzeń, o których myślałem 
już od dłuższego czasu.
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W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych zmian 
personalnych. Choć obeszło się bez rewolucji, to na kilku ważnych 
stanowiskach pojawili się nowi ludzie. Sprawdź, przed kim stoją 

zupełnie nowe wyzwania!

ZMiaNy PERSONaLNE

Kim są nowi 
prezesi 

i dyrektorzy?
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AlicjA BArBArA 
KlimiuK,

p. o. prezesa zarządu 
Energa SA

Obowiązki prezesa Energi peł-
niła w okresie od 6 lutego do 1 

lipca 2018 roku. Jest absolwentką 
Wydziału Zarządzania Uni-

wersytetu Gdańskiego. Nadto 
ukończyła Podyplomowe Studia 
Menedżerskie w Szkole Głównej 
Handlowej oraz Podyplomowe 

Studia Controlling w Zarządzaniu 
Przedsiębiorstwem. Posiada wie-
loletnie doświadczenie zawodowe 

w spółkach prawa handlowego 
z udziałem Skarbu Państwa. Jako 
wiceprezes zarządu ds. operacyj-

nych sprawuje nadzór funkcjonal-
ny nad Strategią Grupy Energa, 
polityką regulacyjną, zarządza-
niem majątkiem strategicznym, 
analizami rynkowymi oraz roz-
wojem Grupy, a także obszarem 
badawczo – rozwojowym i inno-

wacyjnym, IT.

Ziemowit 
mAjewsKi,

dyrektor generalny 
Radisson Blu w Sopocie

Posiada ponad 20-letnie do-
świadczenie w hotelarstwie 

i gastronomii. Przez ostatnie 
dwa lata kierował krakowskim 
393-pokojowym kompleksem 
Hiltona, a wcześniej cztery lata 
pracował jako członek zarządu 
i dyrektor generalny kompleksu 

hotelowo-usługowo-handlowego 
City Park Poznań, składającego 

się z 5-gwiazdkowego hotelu z 88 
pokojami, 143 apartamentów 

mieszkalnych, galerii handlowej, 
biur i restauracji. W latach 2007-

2012 pracował w dziale F&B 
warszawskiego hotelu InterConti-
nental. Wcześniej zarządzał siecią 
restauracji Kredens w Warszawie 
i był dyrektorem gastronomii re-
stauracji Belvedere w Łazienkach 
Królewskich. Jest absolwentem 

Wydziału Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego i Nauk Politycz-

nych na Uniwersytecie im. Kardy-
nała Wyszyńskiego w Warszawie. 

michAł rZepiAK,
dyrektor programowy 

Radio Gdańsk 

Ukończył studia magisterskie 
na Wydziale Dziennikarstwa 

i Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dodatkowo jest 
absolwentem London School of 
Public Relations. W latach 1991-
2002 pracował jako dziennikarz 
i redaktor w Dzienniku Bałtyc-
kim. W latach 2003-2013 pra-

cował w Grupie Atlas. W dziale 
public relations spółki pełnił m.in. 
funkcję zastępcy dyrektora, przez 
wiele lat redagował miesięcznik 
firmowy „Klekot”. Od 2013 roku 

jest właścicielem Kresowego Biura 
Podróży Jerek, firmy organizują-
cej wyjazdy na dawne Kresy Rze-
czypospolitej, także pomagającej 

Polakom na Wschodzie. W latach 
2015-2016 pełnił funkcję doradcy 

ds. mediów wojewody pomor-
skiego. Od marca 2017 roku jest 
członkiem Rady Programowej 

Radia Gdańsk.
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CiEKAWy śWiAtA i SZUKAJąCy NOWyCH WyZWAń. CHCąCy Się UCZyć i UCiEKAJąCy OD SCHEMAtU 
SZtyWNEGO „PANA Z tELEWiZORA” - SłAWOMiR SiEZiENiEWSKi. 

ZE ZNANyM DZiENNiKARZEM i PREZENtEREM ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

dziennikarskie 
wyzwanie, 

które  

ciągle trwa

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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dawno nie widzieliśmy Pana w gdańskiej telewizji. Praco-
wał Pan tu 24 lata...

Wszystko zaczęło się od konkursu organizowanego 
w 1993 roku przez TVP Gdańsk, która chciała wykształ-
cić nowych, młodych dziennikarzy w wolnych mediach. 
Byłem po studiach prawniczych, zaczynałem aplikację 
w Prokuraturze, ale zdecydowałem się spróbować swoich 
sił w dziennikarstwie. Konkurs wygrałem, znalazłem się 
w grupie 10 osób, którym dano szansę i szkolono. Potem 
nasz opiekun i ówczesny szef Panoramy Marek Ponikow-
ski zdecydował, że chce mnie mieć w zespole na stałe 
i dostałem etat. i tak to się zaczęło….

sentyment pozostał. to skąd przeprowadzka do 
warszawy?

Ponad 20- lat kilka razy w miesiącu dojeżdżałem do sto-
licy. Potem wracałem do domu  i jechałem na wydania do 
Gdańska. „Panorama” emitowana jest wieczorem, więc 
najczęściej mijałem się z pracującą żoną i uczącymi się 
dziećmi. Jeśli tata jest w domu tylko od święta –  to nie 
służy rodzinie. Moje życie toczyło się w pociągu ( który 
jechał wtedy grubo ponad 5 godzin ), w hotelach i w cią-
głym pośpiechu. Kiedyś trzeba było w końcu zwolnić…. 
ale zastrzegam, że do Warszawy przeprowadziłem się 
jedynie zawodowo. Kto by dobrowolnie opuszczał takie 
piękne miejsce do życia jakim jest Gdańsk?!

warszawiacy zazdroszczą powrotów do gdańska?
Oczywiście. Zawsze pytają o pogodę nad morzem. i wspo-
minają wakacje. Pocieszam ich wtedy, że też mam mało 
czasu żeby spacerować po plaży. Zawsze zachęcam ich 
wtedy, by odwiedzali inne fajne miejsca w Gdańsku. Za-
wsze się tu coś dzieje.  Najbardziej lubię gdy, ktoś otwar-
cie przyznaje się do zauroczenia Pomorzem. Jeden z ko-
legów ze Szczecina odwiedził ostatnio Gdańsk po 5 latach 
nieobecności i nie mógł wyjść ze zdumienia jak zmieniło 
się to miasto, jak wypiękniało i jak się unowocześniło. 

Swoje wrażenia opowiadał  w redakcji w Warszawie przez 
cały dzień.Wyczułem nutkę  zazdrości,  że jego Szczecin 
rozwija się dużo wolniej. inny kolega z Bydgoszczy nad 
morzem spędza prawie każdy weekend. W sobotę pakuje 
rodzinę do samochodu, jadą autostradą a1 i po 2 godzi-
nach leżą już na piasku albo wędrują po Jarmarku. a jak 
wracają do domów to tęsknią za szumem fal i atmosferą 
miasta. My na Pomorzu szybko przyzwyczailiśmy się do 
miejskich zmian i przestaliśmy je zauważać – traktujemy 
to jakby było tak zawsze. Takie życie…

to może trzeba było pracować tylko w gdańsku?
Nowa Dyrektor miała inną wizję dziennikarstwa w TVP 
Gdańsk. Przestałem być wydawcą programu, publicystą. 
Zostały mi jakieś 3 prowadzenia Panoramy w miesiącu. 
Pretensji nie miałem, bo każdy szef musi mieć możliwość 
układania zespołu po swojemu. Trzeba było podjąć mę-
ską decyzję zamiast trwać w rozkroku. Na Czyżewskie-
go pozostały wspomnienia i wielu kolegów z dawnych 
lat z którymi robiliśmy relacje z najdramatyczniejszych 
pomorskich wydarzeń – wypadku w Kokoszkach, pożarze 
Hali Stoczni, wybuchu gazu na Wojska Polskiego i wielu 
innych. To były też 2 lata szefowania zespołowi Panora-
my, kiedy dwukrotnie zostaliśmy uznani za 2-gi najlepszy, 
regionalny ośrodek w Polsce, a „moi” dziennikarze dosta-
li 6 indywidualnych wyróżnień za materiały i relacje na 
żywo. Od tamtych czasów nie udało się tego TVP Gdańsk  
powtórzyć. No i w redakcji pozostała duża grupa młodych 
ludzi, których ze szkół dziennikarskich a czasami „z uli-
cy” wprowadzałem do zawodu. Dziś – kiedy podglądam 
obecne programy - widzę, że stanowią o sile Panoramy, 
choć później do redakcji doszło też sporo nowych z TV 
Republika czy Telewizji Trwam….

warszawa ciepło Pana przyjęła?
Pracowałem tam od lat. Ciężko walczyłem o swoja markę. 
Zmieniała się polityka i władze telewizji ale kolejni sze-



 18    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

fowie doceniali mnie za wiedzę, profesjonalizm, otwartą 
głowę i umiejętności. Jak w życiu – bywały chwile niełaski 
– ale były tez wspaniałe momenty, ważne relacje i dzien-
nikarskie wyzwania. Relacjonowałem wojny w iraku, wy-
bory w kraju, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, 
wizyty papieskie, życiowe tragedie i chwile narodowych  
radości, najważniejsze wydarzenia sportowe czyli igrzy-
ska i piłkarskie mistrzostwa świata. W studiu byłem także 
gdy w Smoleńsku spadł prezydencki Tupolew...

to chyba najtrudniejsze dziennikarskie wyzwanie. co się 
czuje w takich sytuacjach?

Nieprawdopodobną adrenalinę. Skupienie. Czas biegnie 
inaczej. Tak naprawdę jest się wtedy samemu w studiu – 
tylko ja i moi rozmówcy. Każde słowo ma swoją wagę. Każ-
dy szczegół może mieć znaczenie. Odkrywałem na żywo 
minuta po minucie z widzami tragedię 96 osób. Kolejno 
przełączały się na TVP info wszystkie anteny TVP, kon-
kurencja brała nasze zdjęcia, świat dla mnie się na chwilę 
zatrzymał. Z wieloma którzy zginęli dobrze się znałem, 
robiłem z nimi wywiady, a na antenie trzeba było zacho-
wać kamienną twarz. To było trudne. Pomógł mi fakt, że 
przez lata pracowałem „na żywo” i praca w sytuacji gdy 
nie ma depesz i „startówek” nie stanowi problemu. Tak 
się składa, że miałem „dziennikarskie szczęście” do wy-
darzeń i nieszczęść, które relacjonowałem. Kiedy jakieś 2 
lata temu jako pierwszy byłem na miejscu wybuchu gazu 
przy alei Jana Pawła 2 w Warszawie i relacjonowałem to 
wydarzenie na antenie TVP  jeden ze znajomych dzien-
nikarzy z Trójmiasta wysłał mi sms-a „Sławek, weź ty idź 
jak najszybciej na emeryturę – bez ciebie świat będzie 
bezpieczniejszy!”. Ba, sam bym chciał, ale trzeba jeszcze 
dłuuuuuuugo czekać.

no to zostawmy tragedie i powiedzmy o wpadkach na 
wizji...

Na ogół panowałem nad sytuacją, ale pamiętam jak 
przyjechałem zbyt późno na program w Gdańsku  i cha-
rakteryzatorka do ostatniej chwili, tuż przed kamerą, 
pudrowała mi twarz. Ona machała pędzelkiem a ja usły-
szałem przez słuchawkę, że prezenter w Warszawie 
właśnie mnie wywołuje. Odepchnąłem koleżankę z wizji 
i zerwałem z szyji białą pelerynkę używaną do malowa-
nia. Pechowo, dynamicznym ruchem,  pozbyłem się też 
mikrofonu przypiętego do poły marynarki. Kiedy sięgną-
łem po niego w dół odsunąłem fotel, którego kółko wkrę-
ciło mikrofonowy kabel….Nie muszę chyba dodawać, że 
wejście się nie udało, bo ja na czworakach  pod stołem 
szarpałem się z kablem. To była komedia... Fajną historie 
przeżyłem też podczas Euro w Gdańsku, kiedy irlandzcy 
kibice podczas wejścia na żywo do Wiadomości porwa-
li mnie w szalony taniec, który zakończyłem niesiony 
na rękach przez tłum i oblewany piwem tryskającym 
z butelek jak szampan. Część pokazano na wizji, część 
pozostała tylko moim wspomnieniem bo nasz operator 
umknął przed szalejącym tłumem w obawie o kamerę. 
Wesoło było... a tę relację Eurosport uznał za najlepsze 
sportowe wejście na żywo! 

Jest Pan teraz jednym z najbardziej doświadczonych 
dziennikarzy tVP...

Przez całe lata sytuacja kadrowa w TVP była….dynamicz-
na. Miałem okazję spotkać wielu znakomitych dziennika-
rzy i ciekawych ludzi z pierwszych stron gazet. Gdy za-
czynałem pracę w Wiadomościach  gwiazdami byli tam 
Tomasz Lis, Jarosław Gugała, Grzegorz Miecugow a do 
stolicy po relacjach z wybuchu gazu ściągnął mnie adam 

Przez całe lata sytuacja 
kadrowa w TVP była….
dynamiczna. Miałem 
okazję spotkać 
wielu znakomitych 
dziennikarzy i ciekawych 
ludzi z pierwszych stron 
gazet. Gdy zaczynałem 
pracę w Wiadomościach  
gwiazdami byli tam 
Tomasz Lis, 
Jarosław Gugała, 
Grzegorz Miecugow.
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Pieczyński – obecny, wieloletni szef TVN24. 
Potem były okres pracy w TVP3 Regionalnej 
i TVP info. Tu realizowaliśmy także wielkie 
relacje na żywo, dużą publicystykę gospo-
darczo - społeczną czy całodniowe progra-
my tematyczne, toteż była okazja do prze-
prowadzania wywiadów z niemal wszystki-
mi znanymi i ciekawymi ludzmi. Pamiętam 
choćby wywiad z adamem Małyszem, który 
wracał do rodzinnej Wisły z igrzysk w Salt 
Lake City. By przeprowadzić rozmowę mu-
siałem się śpieszyć i skakałem do jadącego 
z gwiazdą  samochodu. Wywiad trwał jakieś 
2 minuty i aby go wyemitować opóźniono 
o kilka minut start głównego wydania Wiado-
mości. Wszystko dlatego, że z powodu śnie-
życy powrót adama opóźnił się i na antenie 
mieliśmy 2 godziny powitania Małysza bez 
Małysza. Dopiero mój skok do auta z narciar-
ską gwiazdą sprawił, że widzowie w końcu go 
ujrzeli w telewizorach.

sporo tych przygód było… tak właściwie, to 
trudno Pana tak dziennikarsko zaszufladkować. 
Prowadził Pan poważne polityczne dyskusje, 
programy gospodarcze i społeczne. widziałam 
Pana podczas prowadzenia różnych imprez czy 
debat, szkolił Pan młodych dziennikarzy i ludzi, 
którzy występują w mediach, pisał artykuły 
i przeprowadzał wywiady dla gazet i magazy-
nów. Komentował Pan w radiu gdańsk. Prowa-
dził kibicowskie strony internetowe. ostatnio 
nawet zadziwił Pan prezesa gryfa wejherowo 
znajomością wyników i składu jego piłkarskiej 
drużyny choć grają tylko w 2 lidze... co świad-
czy o świetnej wiedzy sportowej. to jaki właści-
wie jest ten siezieniewski?

Ciągle ciekawy świata i szukający nowych wy-
zwań. Chcący się uczyć i uciekający od sche-
matu sztywnego „Pana z Telewizora”. Pełen hu-
moru i autoironii. i przede wszystkim lubiący lu-
dzi, swoich widzów. Czasy gdy byłem celebrytą 
z pierwszych stron kolorowych tygodników 
minęły - więc teraz mogę być po prostu sobą! 



specyficzna 
branża 

transportowa 
w kontekście 

wyszkolenia nowej floty 
kierowców zawodowych

Z DAGMARą ROMANOWiCZ WłAśCiCiELKą OSK POLDEK ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

Dagmara 
Romanowicz
– Ambasador Fundacji 
Zapobieganie Wypadkom 
Drogowym, Członek 
Prezydium Polskiego 
Klastra Edukacyjnego.

ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka



Jakie są przyczyny, sygnalizowanego przez 
branżę transportu drogowego od wielu lat, nie-
doboru kierowców zawodowych na rynku? 

Pierwszą przyczyną jest koszt szkolenia- pra-
widłowo przeprowadzane szkolenie, na nowo-
czesnym sprzęcie, nie jest tanim wydatkiem. 
Niestety nadal kłopot stanowią również za-
robki kierowców. Od kierowcy wymaga się jak 
największej ilości szkoleń, które tak jak wspo-
minałam wcześniej, do tanich nie należą. Do-
datkowo, praca przy przewożeniu wielotono-
wych ładunków (w przypadku kat. C, C+E) czy 
wycieczek, niekiedy dzieci (w przypadku kat. 
D) wymaga od kierowcy sporych umiejętności 
oraz ogromnej odpowiedzialności. 
Tak szerokie wymagania sprawiają, iż kierowcy 
mają pełne prawo oczekiwać płacy wyższej niż średnia krajowa. 
Stawki powoli polepszają się, jednak wciąż daleko im do pozio-
mu przewoźników europejskich. 

dostępność i jakość oferowanych szkoleń i kursów zawodo-
wych to bardzo istotny element, aby zwiększyć ilość kierow-
ców zawodowych. co oferuje osK PoldeK? 

Od wielu lat specjalizujemy się w szkoleniu kierowców zawo-
dowych. W swojej ofercie mamy kursy prawa jazdy kategorii 
C (pojazd ciężarowy powyżej 3,5 t), kategorii C+E (pojazd 
ciężarowy powyżej 3,5 t wraz z przyczepą/naczepą) oraz 
kategorii D (autobus). Kurs prawa jazdy nie daje jednak moż-
liwości pracy w zawodzie kierowcy, tę furtkę otwiera dopiero 
zrobienie kursu kwalifikacji zawodowej kierowców (na prze-
wóz rzeczy bądź osób). Przy przewozie towarów polecamy 
również ukończyć kurs aDR czy szkolenie umożliwiające 
przewożenie materiałów niebezpiecznych. 
Najważniejsza jest dla nas jakość wykonywanych szkoleń, 
w związku z powyższym każdy z naszych pojazdów jest nowy, 
zgodny z pojazdami, na których odbywają się egzaminy pań-
stwowe. Dbamy o to, żeby kadra trenerów oraz instruktorów 
była na najwyższym poziomie, z wieloletnim doświadczeniem. 
istotne jest dla nas nauczanie przyszłego kierowcy zawodowe-
go, zarówno w teorii jak i praktyce, wszystkich nowinek tech-
nicznych. Przewoźnicy kupują coraz lepszy sprzęt-chcemy, 
żeby nasi kursanci byli w pełni zaznajomieni z tym, czego mogą 
się spodziewać w swojej przyszłej pracy. 

młody kierowca zawodowy to nieunikniona przyszłość. czym 
można zachęcić do pracy w tak odpowiedzialnym zawodzie 
kierowcy zawodowego?

Młodzi ludzie doskonale zdają sobie sprawę jakie stawki oraz 
benefity socjalne oferują zagraniczni przewoźnicy. W związku 
z tym polski pracodawca musi wyjść naprzeciw ich oczekiwa-
niom, tak aby po zakończonym szkoleniu, zachęcić młodego 
kierowcę do pracy w kraju, a nie poza nim. Niestety, nadal wielu 
bardzo dobrych kierowców decyduje się pracować za granicą, 
właśnie ze względu na powyższe argumenty. 
Wielu młodych ludzi garnie się w tej chwili do pracy we wspo-
mnianym zawodzie, blokadę stanowi koszt szkoleń. Na szczę-
ście nasz region obfituje w programy finansowane ze środków 

Unii Europejskiej (dwa z nich prowadzone są 
również w OSK POLDEK), które umożliwiają sfi-
nansowanie szkolenia wybranego przez klienta. 
Wielu pracodawców, czy Urzędów Pracy, poma-
gają w finansowaniu całych lub części szkoleń. 

a co z kierowcami z zagranicy i niedoborem 
kierowców zagranicznych?
W związku z niedoborem polskich kierowców, 
rynek bardzo mocno otworzył się na pracowni-
ków z Ukrainy i Białorusi. Wspomniani przyjeż-
dżają do naszego kraju, bo wiedzą, że praco-
dawcy z chęcią przyjmą ich do pracy. W związku 
z ogromną ilością osób rosyjskojęzycznych, 
testy na egzaminie państwowym z kwalifikacji 

zawodowej są drukowane również w tym języ-
ku. W przypadku otrzymania wystarczająco długiego poby-
tu (minimum 185 dni)  , taka osoba może przejść wszelkie 
wymagane do pracy szkolenia i stać się w pełni wykwalifi-
kowanym pracownikiem. Nie ma co ukrywać, na naszym po-
morskim rynku (ale nie tylko) jest coraz większe zapotrze-
bowanie na takich pracowników, powstały już agencje pracy 
specjalizujące się w pośrednictwie pracy osób ze wschodu.

Zgodzi się Pani ze stwierdzeniem, że dla pozyskania nowych 
klientów najważniejsze są rekomendacje i dobre referencje? 

Oczywiście! Od ponad 22 lat OSK POLDEK pracuje nad swo-
ją marką. W naszej firmie pracują ludzie, dla których praca to 
pasja. Wyszkoliliśmy już całe rodziny kierowców, a kierowcy 
zawodowi wracają do nas odświeżać swoje uprawnienia, wie-
dząc, że zawsze będą mogli dowiedzieć się czegoś nowego. 
Tak jak wspominałam wcześniej, specjalizujemy się głównie 
w szkoleniu kierowców zawodowych, w związku z posiada-
niem w tej kwestii dużego doświadczenia oraz najnowocze-
śniejszego sprzętu, pracodawcy bardzo często sami zgłaszają 
się do nas celem pozyskania przyszłego pracownika spośród 
naszych kursantów. Wiemy, że prawidłowo wykonana usługa 
procentuje w postaci polecania naszych usług przez praco-
dawców czy urzędy, z którymi współpracowaliśmy. 
Nie spoczywamy na laurach, szkolenie innych wymaga rów-
nież szkolenia nas samych. Nieustannie przeprowadzamy 
szkolenia dla naszej kadry instruktorów, trenerów oraz pra-
cowników biurowych. Zależy nam, aby  każdy z naszych 
pracowników miał wysoki poziom wiedzy, który pomoże po-
prowadzić kursanta, przez cały proces szkolenia, w sposób 
merytoryczny i profesjonalny. Wiemy, że poza kompetencja-
mi, istotna jest też atmosfera, dlatego z należytą staranno-
ścią dbamy o każdego klienta. Nasza firma jest firmą rodzin-

ną. Każdy z naszych pracowników 
przechodzi długi proces weryfi-
kacji, aby mógł pozostać na stałe 
w naszym zespole. 

Wszyscy razem i każdy 
z osobna tworzymy wizerunek
firmy OSK POLDEK.
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Obiekt zyskał na jesieni 2017 nowe, 
komfortowe i bardzo pojemne sale kon-
ferencyjne – na chwilę obecną jest ich 
już 15 a największa z nich może zmie-
ścić 650 osób w układzie teatralnym 
i aż 450 na bankiecie. Obiekt dysponuje 
600 miejscami noclegowymi w 216 po-
kojach różnych kategorii. Wszystkie sale 
konferencyjne posiadają pełne wyposa-
żenie multimedialne, klimatyzację oraz 
możliwość zupełnego zaciemnienia. Ta 
ostatnia funkcja przydaje się, gdy roz-
marzony wzrok seminarzystów zbyt 
często ucieka w stronę morza za oknem. 
Monitory LCD przed każdą z sal czuwa-
ją w gotowości, by wyświetlić harmono-
gram konferencji, a wewnątrz – szybki 
i niezawodny internet bezprzewodowy, 
który pozwoli w każdej chwili wysłać 
maila do kolegów, którzy nie skorzystali 
z okazji i zostali w biurze.
Organizacja konferencji nad morzem dla 
dużego klienta nie stanowi już problemu 
– poza salą obiekt ma mnóstwo do za-
oferowania na atrakcje około konferen-
cyjne – Park Wodny, Spa z kilkunastoma 
gabinetami zabiegowymi, plaże w odle-
głości 100 m od obiektu, kort tenisowy, 

boisko i szeroką ofertę zajęć ruchowych, 
warsztatów – idealne na kilkudniowe 
spotkanie firmowe – połączenie biznesu 
i wypoczynku.
Konferencja firmowa to znakomity spo-
sób, by udowodnić pracownikom, że ich 
wielomiesięczny trud i poświęcenie jest 
doceniane. a co po pracowitej konferen-
cji? Warto, by przebiegła sprawnie, bo w  
Primavera Jastrzębia Góra  na uczest-
ników czeka sporo atrakcji. Rejsy eks-
kluzywnymi łodziami motorowymi, sku-
tery wodne czy holowanie motorówek. 
Do tego szaleństwo w Parku Wodnym, 
Świat Saun i Centrum SPa & Wellness 
z ofertą dla biznesu. Dla amatorów regu-
larnego sportu otworem stoi Kręgielnia 
Camera Bowling, siłownia, kort tenisowy 
i zajęcia fitness pod okiem doświadczo-
nych instruktorów.
Morze jest zawsze atrakcyjnym tema-
tem, można  nad nie wracać kilka razy, 
a dla osób z centralnej Polski będzie to 
miła odmiana od codzienności.
Nie zapominajmy o wyśmienitym 
menu konferencyjnym. Tu na uczest-
ników szkolenia czeka kilka naprawdę 
miłych niespodzianek. Nad smakiem 

i zapachem czuwa uznany Szef Kuch-
ni, który dokłada wszelkich starań, by 
jedno i drugie zapadło w pamięć na 
równi z szumem morza. Wykwintne 
i eleganckie kolacje bankietowe, wie-
czorne grille na świeżym powietrzu, 
do tego inspirujące przerwy kawowe 
i oczywiście Open Bar. 
Primavera Jastrzebia Góra to nowator-
skie podejście do biznesu – w ofercie 
znajdziecie warsztaty z psychologiem, 
zajęcia oddechowe czy porady diete-
tyka jako alternatywa do klasycznych 
atrakcji około konferencyjnych.  Dziś 
wielu pracodawców dba o zachowanie 
równowagi i zależy im na tym, aby pra-
cownik po konferencji wrócił  nie tylko 
bogatszy w wiedzę ale również pełen 
energii do dalszego działania. 
Czuj się zaproszony do Primavera 
Jastrzębia Góra!

www.biznes.primaveraspa.pl

Spotkanie biznesowe 
zaledwie 100 m 
od morza?

Warto zainteresować się Primavera Jastrzębia 
Góra, który na rynku konferencyjnym  nie jest 
nowością, ale przeszedł ogromną metamorfozę. 



   23

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

   23



 24    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

pospaceruJmy
LUDZiE LUbią Się UCZyć - PRZyNAJMNiEJ NiEKiEDy. JEDNi ZASZyCi W KąCiE Z KSiążKą LUb 
LAPtOPEM, DRUGiCH „PONOSi” i NiE MOGą USiEDZiEć W MiEJSCU. CZASAMi KiLOMEtRAMi 
SPACERUJą POWtARZAJąC W MyśLACH LUb „POD NOSEM” MAtERiAł NA SPRAWDZiAN, EGZAMiN itP. 

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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co nam daJą sPacery

Spacery to nic innego jak zalecany 
przez lekarzy i dietetyków regularny 
i umiarkowany wysiłek fizyczny. Taki, 
który obniża ciśnienie krwi i reguluje 
pracę serca. Regeneruje układ nerwo-
wy, wzmacnia układ kostny uspraw-
niając wchłanianie wapnia i dotlenia 
mózg. Nie dość, że dzięki regularnym 
dynamicznym spacerom wzrośnie nam 
odporność to i młodziej też się można 
poczuć. Perypatetyk czyli także ten, 
który rozmyśla podczas spacerów 
z dużą pewnością będzie zwolenni-
kiem „mentoring walk”  czyli spacerów 
mentoringowych.

mentoringowy cZyli JaKi?

Przykłady relacji mistrz-uczeń, men-
tor-mentee (po polsku mentorowany) 
istniały w życiu, historii i literaturze od 
zawsze. Od lat osiemdziesiątych men-
toring czyli dzielenie się wiedzą przez 
tych, którzy ją posiadają z tymi, którzy 
chcą ją posiadać stał się narzędziem 
wsparcia menedżerów. i ponownie sze-
rzej zaistniał w Europie. 
Organizacją, która w tej chwili na Pomo-
rzu tworzy i krzewi kulturę mentoringu 
jest Forum Mentorów. Według definicji 
Forum Mentorów – mentor to przewod-
nik, który inspiruje, doradza, konsultuje 
i wspiera mentorowanego w osiąganiu 
jego celów. Dzieli się swoją praktyczną 
wiedzą i doświadczeniem oraz buduje 
relację z mentorowanym opartą na sza-
cunku i zaufaniu. 
Geraldine  Laybourne, szerzej znana 
światu również jako wspólniczka Oprah 
Winfrey jest też autorką pomysłu spa-
cerów mentorigowych z osobami, które 
chciały skorzystać z jej wiedzy. 
Od 3 lat Forum Mentorów, w partner-
stwie z Vital Voices Poland, zaprasza 
na Mentoring Weekend – wydarzenie, 
na którym liderzy biznesu, nauki, or-
ganizacji społecznych, przedstawicie-
le sztuki, dyplomacji, a nawet religii 
- w charakterze Mentorów spotykają 
się z Mentorowanymi podczas (mento-

ringowego) spaceru po sopockiej plaży, 
molo lub urokliwymi uliczkami starego 
Sopotu.
Jest to okazja do nadania swoim spra-
wom innej perspektywy, znalezienia 
nowych, nieoczekiwanych rozwiązań, 
czas na nawiązywanie nowych rela-
cji, ale też zachęta do szerzenia idei 
cross-mentoringu i budowania na 
różnorodności.

Tematem tegorocznego spotkania 
(29-30.09.2018 w sopockim Grand 
Hotelu) będzie szczęście. 
Chcemy rozmawiać o szczęściu, gdyż 
wierzymy, że za szczęśliwym liderem 
podążają ludzie. Wspólnie zastanowimy 
się nad tym, jak owo szczęście rozu-
mieją różne kultury i generacje, poszu-
kamy sposobów i narzędzi do budowy 
szczęśliwych organizacji -  zapowiada 
Alicja Gotowczyc z Fundacji Forum 
Mentorów.
Mentoring w biznesie i organizacjach 
wykorzystywany jest do rozwijania ka-
riery, podnoszenia efektywności działań 
menedżerów i liderów w zarządzaniu 
rozwojem organizacji. Poprzez procesy 
mentorskie pobudzamy kreatywność 
w tworzeniu wartości biznesowych 
i społecznych - inspirując, wywołujemy 
efekt aHa! Udział w Mentoring week-
endzie jest pierwszym krokiem w do-
świadczeniu tej niezwykłej relacji – do-
daje przedstawicielka fundacji. 
Każdemu Mentoring Weekendowi to-
warzyszą wydarzenia dające możli-
wość obcowania z ciekawymi osobami, 
kulturą, dobrą muzyką. Uczestnicy spo-
tkań mentoringowych wędrowali już po 
sopockich uliczkach słuchając opowie-
ści Pana Wojciecha Fułka – publicysty, 
pisarza i scenarzysty, słuchali debaty 
filozofa i religioznawcy ks. Dr Krzysz-
tofa Niedałtowskiego z Panią Wice-
ambasador izraela Ruth Cohen-Dar 
w kościele św. Jana w Gdańsku. Mieli 
także okazję uczestniczyć w  koncercie 
wybitnego jazzmana Pana Przemysła-
wa Dyakowskiego i Jego przyjaciół. 
Jak będzie na najbliższym spotkaniu? 
Przekonamy się już niebawem :)

Alicja 
Gotowczyc 

współzałożycielka Fundacji 
Forum Mentorów. Wieloletni 
menedżer specjalizujący się 
w obszarze sprzedaży i rozwoju 
kadry menadżerskiej.
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wyGrana 
z Głową

PRZEZ LAtA PRACOWAłA W KORPORACJACH, GDZiE WSPiERAłA MANAGERóW W ZARZąDZANiU 
POtENCJAłEM LUDZKiM, CZyLi MóWiąC WPROSt byłA „PANią OD HRóW”. ALE SPORtOWE 
ZAMiłOWANiA, CHęć POMAGANiA iNNyM i UMiEJętNOść SłUCHANiA DOPROWADZiły DO 
iStOtNyCH ZMiAN W JEJ żyCiU. O NOWyCH żyCiOWyCH CELACH, POMyśLE NA SiEbiE i REALiZACJi 
MARZEń OPOWiADA MONiKA NAJDA, tRENER MENtALNy ORAZ RUNCOACH Z GDyNi 

W WyWiADZiE Z MAGDALENą GWiAZDA.

ZDJĘCIA: materiały prasowe

Dane 
kontaktowe: 
m.najda@leadersight.pl
www.leadersight.pl

Insta 
@run_coaching_moniq

facebook: 
monika Najda trener mentalny
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stabilna, pełna wyzwań i rozwijająca praca w korporacji, 
zawodowy rozwój i spełnienie. ale ty zdecydowałaś się 
to zmienić, dlaczego?

Praca w dziale HR była dla mnie inspirującym i wspa-
niałym zajęciem. W pewnym momencie poczułam, że 
chcę czegoś więcej. Zaczęłam rozszerzać swój obszar 
HR, zagłębiłam się w psychologię biznesu, coaching, 
trening mentalny, a to wszystko podparłam odpowied-
nimi certyfikatami, bo zawsze uważałam że doświad-
czenie to jedno, a podstawa merytoryczna to drugie, 
a zarazem szalenie ważne.

i w pewnym momencie przeszedł czas na zmiany?
Tak, nastąpiła zmiana priorytetów. Na świecie pojawili się 
dwaj synowie. Po jakimś czasie zaczęłam się zastanawiać 
- czy i jak mogłabym połączyć te trzy obszary: zawodo-
wych wyzwań, bycia mamą dwóch synków, a zarazem 
sport, który daje mi energię i radość.

no właśnie, jeszcze sport?
Zdecydowanie tak! Od dziecka byłam za pan brat ze 
sportem. Jako 9-latka wygrywałam zawody pływackie, 
potem była koszykówka, mistrzostwo Polski i Europy 
w taekwondo i inne dyscypliny. Także w dorosłym życiu, 
pracując w korporacji, zawsze z przyjemnością znajdo-
wałam czas na sport. Był naturalną częścią mojego ży-
cia, mnie.
Dlatego kilka lat temu wpadłam na pomysł łączenia mo-
ich dwóch pasji: sportu (gł. biegania) i wspierania in-
nych, pomagania im w odnalezieniu samego siebie, od-
krywaniu własnych, prawdziwych potrzeb i życiowych 
celów. Zauważyłam, że wiele osób ze świata biznesu 
ma z tym problem, a nasze wspólne treningi, „spotkania 
motywujące w ruchu” są im potrzebne.

Poznajesz ludzi, rozmawiasz o ich potrzebach, poma-
gasz im realizować cele. czy z tych spotkań wyłaniają 
się jakieś powtarzające się „ludzkie problemy”?

Najczęstszymi problemami, z którymi się spotykam to 
brak wiary w siebie, poczucie niedowartościowania, 
kłopot z odkryciem co naprawdę chcę w życiu robić, 

do czego dążę – zarówno w życiu prywatnym, jak i za-
wodowym. Podczas naszych sesji ludzie się otwierają, 
budujemy wzajemne zaufanie, przyglądamy się temu co 
dzieje się tu i teraz, zaglądamy nieco w psychikę, stajemy 
otwarcie przed problemami i dążymy do ich rozwiązania. 
Zawsze jednak podkreślam, że nie jestem psychologiem. 
Moim zadaniem jest pomóc im rozwiązać teraźniejsze 
problemy, odkryć najlepsze rozwiązania na przyszłość, 
zdefiniować cele długoterminowe.

ostatnio mocno skoncentrowałaś się na grupie spor-
towców. czy problemy, o których mówisz, dotyczą tak-
że - a może tym bardziej  - właśnie tej grupy?

Sportowcy, szczególnie ci młodzi, wchodzący w zawo-
dowy sport, mają na ogół jeszcze dużo do przepracowa-
nia. Szczególnie w zakresie mentalnego przygotowania 
do udziału w zawodach, rozgrywkach, sytuacjach, które 
z natury są stresogenne.  Trener każdego sportowca 
odpowiada za  jego przygotowanie fizyczne, taktyczne, 
budowę formy, ale trener mentalny równolegle zajmu-
je się jego stanem psychicznym. Trening mentalny jest 
nową formą pracy nad rozwijaniem własnego potencja-
łu. Jest to trening oparty na wiedzy pochodzącej z wielu 
dziedzin, między innymi z psychologii sportu, psycholo-
gii pozytywnej, coachingu, kinezjologii, fizyki kwanto-
wej. Dzięki temu sportowiec biorący udział w treningu 
mentalnym ma dostęp do najnowszych technik, modeli 
i narzędzi, które wspomogą jego rozwój mentalny. Praca 
z psychologiem sportu, czy właśnie z  kimś takim jak jak 
trener mentalny ma istotny wpływ na osiągnięcie przez 
zawodnika sukcesu. 

Jak liczna jest w Polsce grupa trenerów mentalnych?
W Polsce jest kilkudziesięciu- skupionych wokół sportu 
i biznesu. Każdy z nas ma swoją specjalizację, a ja z ra-
cji moich sportowych doświadczeń zajmuję się mistrzo-
stwem indywidualnym i zespołowym w sporcie. Obecnie 
współpracuję z jedną z topowych drużyn koszykarskich, 
moimi klientami są również piłkarze ekstraklasy, kultury-
ści, lekkoatleci.
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możesz powiedzieć z kim konkretnie?
Bardzo chętnie bym się pochwaliła z kim pracuję, po-
nieważ często są to osoby znane, z pierwszych stron 
gazet i stanowią efektowne portfolio dla mnie. Jednak-
że trening mentalny jest w Polsce stosunkowo młodym 
zjawiskiem, nie wszyscy sportowcy, trenerzy, władze 
klubów chcą się dzielić taką informacją, że korzystają 
z sesji treningu mentalnego. Powodem tego jest fakt, 
że wciąż społeczeństwo ma przekonanie, że jeśli ko-
rzystamy z tego rodzaju usług, to może być z nami 
„coś nie tak”.  Wiele osób patrzy na tą formę pomocy 
jak na pójście ze swoim problemem do lekarza, psy-
chologa czy psychiatry. a to nie tak. Trener mentalny 
nie pojawia się tylko wtedy,  gdy już jest źle, gdy pro-
blem narósł,  ale wtedy, gdy zawodnik przygotowuje 
się do ważnego wystąpienia. Z drugiej strony, świado-
mość społeczeństwa wzrasta, a co za tym idzie, coraz 
więcej osób zgłasza się do trenera mentalnego. 

w czym konkretnie możesz  mu pomóc?
Dbam o to, żeby zawodnik przed wejściem na boisko, 
stadion, czy też matę, był pewny swoich możliwości, 
wierzył w zwycięstwo, wszedł na swój sportowy ring 
z „czystą głową” wolną od zahamowań i blokad. Zawsze 
powtarzam, że wygrywają  tylko ci, którzy są silni psy-
chicznie, a mistrzostwo  zawsze zaczyna się w głowie.
Trener mentalny nie grzebie w przeszłości zawod-
nika,  wpływa jedynie na stan jego umysłu tu i teraz. 
Moim celem jest wzmocnienie człowieka od środka. 
Ja nie mówią zawodnikowi, że jest zwycięzcą, ja robię 
wszystko - łącznie z zastosowaniem elementów relak-
sacji, hipnozy - żeby on to sam naprawdę poczuł. Na-
sze spotkania są intensywnym treningiem dla umysłu, 
różniącym się od zwykłego treningu sprawnościowego 
tym, że nie pozostawiają  zakwasów, ale czasami ból 
głowy :)

nie ma sukcesu bez porażki. ale chyba trudno to nie-
którym zrozumieć?

Zdecydowanie. i właśnie żeby pomóc zawodnikowi 
przez to łagodnie  przejść – nieodzowna jest pomoc. 

Mówiąc szczerze tylko jednostki – tak w sporcie, jak 
i życiu prywatnym czy zawodowym - są z natury na 
tyle silne psychicznie, że nie potrzebują żadnego 
wsparcia. Zdecydowana większość boryka się z pędem 
życia, stresem, opinią publiczną, brakiem wiary we 
własne możliwości.  Nie ma więc czego się wstydzić  
czy denerwować .

wszyscy, a szczególnie osoby publiczne są poddawani 
ocenom, obecnie  głównie w mediach społecznościo-
wych. czy sportowcy mają szczególny problem z dy-
stansowaniem się do negatywnych komentarzy, opinii 
na swój temat?

W tym zakresie sportowcy są takimi sami ludźmi jak 
my. Czasami jeden niepochlebny wpis - w całej masie 
pozytywnych - potrafi skutecznie zachwiać psychiką 
zawodnika. Gdy jest on nieodporny psychicznie,  osią-
gnięcie dobrego,  sportowego wyniku może być bardzo 
trudne.

Z twoich obserwacji wynika, że zarówno zawodniczki 
jak i zwodnicy w równym stopniu potrzebują wsparcia 
trenera mentalnego? 

Nie wiem, czy się nie narażę Panom, ale powiem tak: 
kobiety mają znacznie silniejsza psychikę. Owszem my 
Panie - także w sporcie - jesteśmy bardziej  emocjo-
nalne,  ale ostatecznie lepiej radzimy sobie z porażką, 
z negatywną energią wysyłana pod naszym adresem  
przez innych.

czy trening mentalny możemy  także zaproponować 
zwykłemu „Kowalskiemu”, który ze sportem nie ma 
nic wspólnego?

Oczywiście! Trening mentalny ma bardzo szerokie za-
stosowanie. Czy w sporcie, czy w biznesie, codziennym 
życiu pomaga uporać się z problemami. Żyjemy obec-
nie w czasach, w których musimy na nowo uczyć się 
koncentracji, uważności, musimy umieć  zatrzymać  się 
tu i teraz i dokonać świadomych wyborów. ale  pamię-
tajmy, że na naukę nigdy nie jest za późno!
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PiOtR CHODAK, 
WEJHEROWiANiN, 
KtóRy SięGA 
DALEKO POZA SWóJ 
REGiON. OD 2013 
ROKU PROWADZi 
bLOG „CHiNy tO 
LUbię” CODZiENNiE 
PiSZE O tyM WCiąż 
EGZOtyCZNyM DLA 
POLAKóW KRAJU, 
DOStARCZAJąC 
iNtERNAUtOM CAłą 
MASę CiEKAWyCH 
iNfORMACJi 
POCZąWSZy 
OD HiStORii, 
PRZEZ KUCHNię, 
tECHNOLOGiE, 
CiEKAWOStKi 
Z CHińSKiEGO 
„SHOWbiZU” 
NA  biEżąCyCH 
WyDARZENiACH 
KOńCZąC. CHOCiAż 
W PRZyPADKU CHiN 
- O KOńCU HiStORii 
tRUDNO MóWić. 

Chiny 
na boGato

rOZmAWIA: 
Magdalena Gwiazda
ZDJĘCIA: 
materiały prasowe

wejście do biblioteki UniwersytetU języków obcych w Pekinie
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dlaczego tak bardzo lubisz chiny?
Wszystko zaczęło się od zajęć sztuk walki, a dokładniej 
od karate, na które zacząłem chodzić w podstawówce. 
Potem była jeszcze Capoeira, czyli brazylijskie sztuki 
walki połączone z tańcem, ale prawdziwą miłością obda-
rzyłem Kung-fu. Wtedy też mocniej zainteresowałem się 
azją, a konkretnie Chinami. Dziś Już nie uczę się walczyć, 
ale staram się poznawać ten kraj najlepiej jak potrafię. 

Jedno określenie chin?
Bogactwo. Nie tylko ludzi (4  757 000  mieszkańców) ale 
też kultury, nowych technologii i tradycji.

odwiedziłeś już kraj swojej fascynacji?
Tak, w 2017 roku wyjechałem do Chin na zaproszenie 
tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Chiń-
skiego Radia Międzynarodowego. Co roku kraj ten za-
prasza do siebie po dwóch dziennikarzy z krajów środ-
kowo-wschodniej Europy (byłem razem z dziennikarzem 
z Polskiego Radia) i pokazuje to, co ma najlepszego. Ja 
jako absolwent dziennikarstwa i stosunków międzyna-
rodowych spełniałem kryteria wyjazdu, ale z pewnością 
mój „chiński blog” był silną kartą przetargową. 

co zwiedziliście?
Pekin, Szanghaj, Shenzhen i Kanton. Było kilka atrakcji 
turystycznych, ale głównie skupiono się na spotkaniach 
w różnych instytucjach: telewizja, radio, prasa oraz 
w miejscach, które realizują kontrakty biznesowe w na-
szej części świata.

czy coś cię zdziwiło, czy znałeś ten kraj już tak dobrze, 
że niespodzianek nie było?

Było inaczej niż czytałem wcześniej. Chiny były bardziej 
intensywne, wyraziste, bogate. Zobaczyłem, że ich świat 
jest bardzo dynamiczny, w dużych miastach - niesamowi-
cie nowoczesny. Gdy wróciłem do Polski pierwsza myśl, 
była taka, że jesteśmy wiele, wiele lat za ich rozwojem, 
technologicznym poziomem życia.

co takiego mają, czego nam brakuje?
Wszędzie gdzie się da „wrzucają wysoką technologię”. 
W niektórych, dużych miastach są niczym ścieżki rowe-
rowe - specjalnie wydzielone pasy dla ludzi, którzy przez 
cały czas chodzą wpatrzeni w swoje smart fony. informa-
cje i znaki są tam namalowane na chodniku.,. 
W centrach, z każdego budynku spoglądają na nas wiel-
kie billboardy, na których wyświetlane są reklamy, filmy 
jak w największych aglomeracjach na świecie. Za warzy-
wa na straganie można zapłacić telefonem. Płatność mo-
bilna jest dostępna dosłownie w każdym miejscu. 

skąd wzięło się porównanie: „chińczycy to Żydzi azji”?
To bardzo trafne określenie. Oni ze wszystkiego potrafią 
zrobić biznes. Nie tylko w Chinach, ale w ogóle w całej 
azji świat dużo szybciej się rozwija niż Europa. Przede 

wszystkim stawiają na innowacje, a z tymi, którzy chcą 
im sprzedać coś nowoczesnego, zaawansowanego tech-
nologicznie lub związanego z ochroną środowiska – na 
pewno zrobią interes.

a co przeciętny chińczyk wie o Polsce?
Dla nich Polska jest małą kropką na mapie świata. Europę 
kojarzą przede wszystkim za sprawą Niemców, których 
traktują bardzo pozytywnie, jako „mocną markę” - po-
wszechnie dostępną i widoczną na chińskim rynku. Więc 
gdy mówimy, że Polska to taki kraj graniczący z Niemca-
mi – nasz wizerunek od razu zyskuje w ich oczach :) 

a postaci chopina, Jana Pawła ii, wałęsy coś im mówią?
Tak, choć ostatnio dużą popularność zyskał Robert 
Lewandowski.

na sklepowych półkach widać polskie marki?
Niestety też nie, chociaż czasami pojawia się nasze mle-
ko, jakieś kosmetyki. Często komunikowane jako pro-
dukt… europejski. Tu zdecydowanie moglibyśmy powal-
czyć o rynek, konkurować chociażby z niemiecką chemią 
- bardzo dobrze odbieraną przez Chińczyków. Jednak 
uważam, że najwięcej moglibyśmy zdziałać wysyłając do 
nich naszych informatyków, oraz wszelkie technologie 
i innowacje związane z ochroną środowiska.

rozumiem, że tak duży kraj, z dużym zaludnieniem to 
także duży smog, zanieczyszczenie powietrza?

Tak, ale robią wszystko, żeby to powstrzymać. Dlatego 
elektryczne samochody są w Chinach większość bardzo 
popularne. auta elektryczne stoją na ulicach do wynaję-
cia niczym taksówki. Skutery elektrycze są bardzo popu-
larne, i poruszają się bezszelestnie. Władze Chin starają 
się dbać o środowisko, dlatego każda myśl, nowatorskie, 
ciekawe rozwiązanie pro ekologiczne – nawet z zagrani-
cy - jest mile widziane, chętnie rozpatrywane, a dla do-
stawcy rozwiązania może stać się na tamtejszym rynku 
przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”.

czym poza wyglądem, dostępności do nowoczesnych 
technologii różnimy się od chińczyków?

W sumie, to oni są do nas bardzo podobni. Są spontanicz-
ni - zupełnie inni od Japończyków, którzy są bardzo po-
prawni, hermetyczni, postępujący według niezmiennych 
zasad, reguł. 
Chińczycy są otwarci, szybko budują nowe znajomości, 

szanghaj



 32    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

są ciekawi innych, a w wolne wieczory - podobnie jak 
my - wychodzą ze znajomymi do klubów, pubów. i jesz-
cze coś, co trochę nas do siebie zbliża, ale jednocześnie 
bardzo różni. Lubią biesiadować przy wspólnym posił-
ku, jednak również wszystkie biznesy zaczynają się nie 
od spotkania przy konferencyjnym stole w biurze, a od 
kolacji, długich rozmów, polubienia się, poznania zanim 
dojdzie do robienia wspólnych interesów, podpisywa-
nia umów itp. To tak zwane guanxi. Chińczycy się nie 
spieszą, nie lubią być naciskani, pospieszani. Jedzą, 
rozmawiają, piją i znowu jedzą, rozmawiają itp. Koniec 
jest czasem naprawdę bardzo daleki. Więc cierpliwość 
w biznesowych kontaktach jest niezbędna. No i warto 
mieć swoją wizytówką dwujęzyczną: po angielsku i po 
chińsku - z szacunku dla rozmówcy!

czy na takiej biznesowej kolacji, o interesach mogą 
rozmawiać także kobiety?

Tak, ale panuje zasada, że jeżeli po stronie chińskiej jest 
np.: dyrektor, to po drugiej też musi być dyrektor. Gdy 
rozmawia manager, to musi to robić z managerem itp. 
Zawsze równy z równym. Przynajmniej na wizytówce ;)

z Przedstawicielką Msz chin w dzielnicy biznesowej szanghajU

w siedzibie szanghajskiej grUPy Mediowej

rozumiem, że na takim biznesowym spotkaniu bez 
problemu można porozumiewać się po angielsku?

Oczywiście, to język obowiązujący w kontaktach mię-
dzynarodowych, Na ulicy – podobnie jak w Polsce zde-
cydowanie łatwiej jest się porozumieć w ojczystym ję-
zyku, chociaż dzieci - tak jak u nas - od najmłodszych 
lat uczą się z przedszkolu, szkole j. angielskiego.

dla nas język chiński wydaje się trudny. czy tak jest 
w rzeczywistości?

Sam niestety nie znam chińskiego, ale zdaniem języ-
koznawców dla obcokrajowca polski jest trudniejszy 
do nauczenia się niż chiński. My Polacy potrafimy wy-
mówić ich „szeleszczące dźwięki”, które brzmią trochę 
jak nasze sz, cz. Zachód Europy ma z tym problem. Za 
to trudne dla wszystkich jest odpowiednie tonowanie 
słów, nadające im często odmienne znaczenie.

Z tego co wiem, to na uniwersytecie w Pekinie jest wy-
dział filologii polskiej, zgadza się?

Tak, nawet go odwiedziliśmy. Polonistyka jest na Uni-
wersytecie Języków Obcych. Znajduje się tam także 
biblioteka, na której widnieje to słowo napisane we 
wszystkich językach, których tam uczą. Po uniwersyte-
cie oprowadzali nas chińscy studenci polonistyki, któ-
rzy bardzo sprawnie posługiwali się naszym językiem. 
Na pytanie czemu uczą się akurat polskiego - pragma-
tyczni Chińczycy odpowiedzieli, że jak popatrzyli na 
mapę, to byliśmy największym krajem (oprócz oczywi-
ście Rosji) w tej części Europy:) 

chciałbyś zamieszkać w chinach, przenieść się tam?
Nie mam na to jednej odpowiedzi. To zależy od wie-
lu czynników, jak rodzaj pracy, miejsce i czas. Mam 
rodzinę, dwie małe córeczki - więc takie zmiany 
muszą być dobrze przemyślane. Nie wiadomo do-
kąd poprowadzi mnie życiowa przygoda, ale Chiny 
lubię i na pewno zawsze będę lubić! Póki co planuję 
nauczyć się chińskiego!
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Takiego wyniku półrocznego Port Gdańsk nie odnoto-
wał jeszcze nigdy. Pierwsze półrocze 2017 roku zamknął 
z wynikiem 18,5 mln ton. Po pierwszych sześciu miesiącach 
2018r. przeładunki osiągnęły historyczny wynik - ponad 
25mln ton towarów.
- To kolejny raz, kiedy udowadniamy, że ciężką pracą i zmia-
ną nastawienia do współpracowników można naprawdę wiele 
zdziałać. Ten rekord jest sukcesem przede wszystkim naszych 
kontrahentów, bo to oni odpowiadają za przeładunki. W stycz-
niu byliśmy 6 portem bałtyckim pod względem przeładunków, 
teraz mamy czwartą pozycję - tłumaczy Łukasz greinke, pre-
zes Zarządu morskiego Portu gdańsk.
Najwyższy wzrost osiągnął węgiel, którego w Gdańsku przeła-
dowano niemal 3,5 mln ton. To prawie 67% więcej niż w i pół-
roczu roku 2017. Przeładunki drobnicowe ukształtowały się na 
poziomie prawie 11mln to, co oznacza, że jest to wynik lepszy 
o 37% niż w ubiegłym roku. Przeładunek kontenerów wzrósł 
o 44%, a samochodów handlowych o 24%.

- Jedną z dominujących grup towarów przeładowywanych 
w Porcie Gdańsk są paliwa. W i półroczu 2018 roku przez port 
przepłynęło ponad 8 mln ton paliw, czyli o 30,6% więcej niż od 
stycznia do czerwca poprzedniego roku - wyjaśnia adam Kłos, 
Dyrektor Handlowy ZMPG.
Wysoki wzrost odnotowano także w grupie innych masowych. 
Tych towarów gdański port przeładował ponad 1,96 mln ton, 
osiągając tym samym wynik o 21,2% lepszy niż rok temu.
Port Gdańsk osiągnął także najwyższą dynamikę wzrostu 
wśród portów bałtyckich - niemal +35%. Dla porównania: 
St. Petersburg odnotował dynamikę na poziomie +14%, 
Kłajpeda +7,5%, a Ryga 0,7%. Primorsk, który w aktualnym 
zestawieniu zajmuje miejsce przed Gdańskiem, zanotował 
15-procentowy spadek.
- Od Primorska dzieli nas zaledwie 1,7 mln ton. Tak jak zapo-
wiadaliśmy, będziemy robić wszystko, by piąć się w rankingu 
bałtyckich portów. Chyba całkiem dobrze nam to idzie - mówi 
Łukasz Greinke.

Port Gdańsk podsumował 
przeładunki za I półrocze 2018 roku. 
Półroczny wynik jest wyższy o 
niemal 20% niż zakładano. Gdańsk 
osiągnął także najwyższą dynamikę 
wzrostu spośród portów bałtyckich.  

Port Gdańsk 
z rekordem 
przeładunków

TEKST: Magdalena Gwiazda
ZDJĘCIE: materiały prasowe



 34    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

Kiedy „Pracodawcy Pomo-
rza” zainteresowali się tema-
tem połączenia kolejowego  
Kokoszki – stara Piła?

Starania podjęliśmy po-
nad 8 lat temu na wniosek 
przedsiębiorców z naszego 
Oddziału w Żukowie oraz 
z rejonu Gdańska - Koko-
szek. Byliśmy przekonani, 
że uruchomienie nieczynnej 
linii kolejowej jest niezwy-
kle ważne z punku widzenia 
gospodarczego i społecz-
nego. infrastruktura kole-
jowa stanowi bowiem klu-
czowe ogniwo warunkujące 
sprawne funkcjonowanie 
przedsiębiorstw w tamtym 
rejonie.  

ale oprócz Państwa  wiary 
w sens tego projektu, zaczę-
liście realnie działać?

Tak. W sierpniu 2011 roku 
wystąpiliśmy do Marszałka 
Województwa Pomorskiego 
z prośbę o przeprowadze-
nie studium wykonalności 
przebiegu kolei PKM na 
trasie Kiełpinek – Kokosz-
ki – Stara Piła – Glincz – 
Kartuzy z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury 

nieczynnej linii kolejo-
wej 234. Upatrywaliśmy 
w tej inwestycji możliwość 
zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej i osiedleń-
czej terenów położonych 
wzdłuż tego szlaku komuni-
kacyjnego oraz możliwość 
zwiększenia potoków towa-
rowych i pasażerskich.

było zainteresowanie po stro-
nie marszałka?

Jak najbardziej. W odpo-
wiedzi Ryszard Świlski – 
członek Zarządu WP  za-
pewnił, że propozycja nasza 
zostanie poddana analizie 
co do zasadności moderni-
zacji i przywrócenia ruchu. 
W pierwszej kolejności za-
leżało naszej organizacji 
na „zablokowaniu” różnych 
pomysłów związanych z fi-
zyczną rozbiórką torowisk 
oraz obiektów stacji kolejo-
wej i budową w tym miejscu 
np. trasy rowerowej. Podjęli-
śmy współpracę z zarządem 
Pomorskiej Kolei Metropoli-
talnej i mieszkańcami w tym 
np. z Radą Osiedla Kokoszki 
i Stowarzyszeniem Przyja-
ciół Dzielnicy Kokoszki.

„PRACODAWCy POMORZA” OD WiELU LAt PROWADZiLi DZiAłANiA NA RZECZ WZNOWiENiA 
DZiAłALNOśCi tZW. KOLEi  KOKOSZKOWSKiEJ. WyDAJE Się, żE W 2021 ROKU StANiE Się tO 
MOżLiWE. O DłUGiEJ DRODZE DO REWitALiZACJi LiNii KOLEJOWEJ 234 MóWi MAGDALENiE 

GWiAZDA PREZyDENt „PRACODAWCóW POMORZA” ZbiGNiEW CANOWiECKi.

ZDJĘCIA: materiały prasowe

KoLeJ 
KoKoszKowsKa  

- coraz bliżej
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Jakie dalsze działania podejmowaliście i czy wspierali-
ście się w tej sprawie również specjalistami? 

Oczywiście. Dla przykładu do  współpracy zaprosili-
śmy Pomorski instytut Naukowy im. Prof.  B. Synaka, 
z którym do chwili obecnej współdziałamy w przed-
miotowym temacie. We wrześniu 2014 roku wspólnie 
zorganizowaliśmy konferencję w Leźnie z udziałem 
Marszałka Mieczysława Struka oraz przedstawicieli 
samorządów, mieszkańców, przedsiębiorców i Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej. Przedstawiliśmy społeczno 
– ekonomiczne aspekty rewitalizacji linii 234 i rozbu-
dowy PKM oraz postulaty naszego środowiska. Reali-
zując ustalenia z powyższego spotkania powołaliśmy 
Grupę Kontaktową w sprawie wypracowania wspól-
nego stanowiska dotyczącego koncepcji i dalszych 
działań na rzecz rewitalizacji linii 234. Następnie prace 
prowadzone były dwutorowo, z jednej strony mobilizo-
waliśmy samorządy a z drugiej rozpoczęliśmy dialog 
z PKP. 
Przygotowaliśmy projekt Listu intencyjnego w sprawie 
współpracy na rzecz rozwoju PKM i rewitalizacji linii 
kolejowej 234 na odcinku Gdańsk – Kokoszki – Stara 
Piła, który podpisał m.in. : Marszałek Województwa Po-
morskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Starosta Kar-
tuski oraz „Pracodawcy Pomorza”, Pomorski instytut 
Naukowy i Gdańska agencja Rozwoju Gospodarczego. 
Jednocześnie w latach 2015 – 16 „Pracodawcy Pomo-
rza” występowali do  Biura Planowania Strategicznego 
i Pełnomocnika Zarządu ds. Planowania  PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.a. zarówno w sprawach rewitaliza-
cji linii kolejowej 234 jak i remontu dawnego dworca 
Gdańsk – Kokoszki uzyskując zapewnienie odpowied-
niego zabezpieczenia budynku dworca przed dostę-
pem osób postronnych. Zainicjowaliśmy wiele narad 
i spotkań konsultacyjnych, podczas których dyskuto-
wano możliwe rozwiązania i społeczno – ekonomiczne 
efekty tego projektu.

Kiedy pojawiła się szansa na pozytywny finał tych 
działań?

W roku 2017 z uwagą śledziliśmy doniesienia o plano-
wanych modernizacjach linii 201 i 202. Jednocześnie 
2 lutego 2018 roku ukazuje się w Gazecie Wyborczej 
Trójmiasto niezwykle inspirujący artykuł red. Michała 
Jamroża pt. „Trzeba uratować przewozy”. Pod koniec 
lutego 2018 roku „Pracodawcy Pomorza” wystąpili więc 
do Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.a. z propozy-
cją wykorzystania linii kolejowej 234 podczas remontu 
linii kolejowej 201 przeciwstawiając powyższą propo-
zycję koncepcji autobusowej komunikacji zastępczej. 
W swoim piśmie podkreślaliśmy, że w chwili, kiedy wie-
lu pracodawców odczuwa istotny niedostatek pracow-
ników uruchomienie autobusowej komunikacji zastęp-
czej na okres planowanych remontów LK 201 i LK 202 
wydłuży czas dojazdu, zmniejszy mobilność pracowni-
ków i tym samym zmniejszy ich podaż na pomorskim 
rynku pracy. Drogi wlotowe do Trójmiasta, którymi 
mogłaby być prowadzona komunikacja autobusowa 
są bowiem zatłoczone w szczególności w godzinach 
dojazdów do i z pracy. Stąd też, argumentowaliśmy,  
społeczno – gospodarcze koszty takiego rozwiązania 
mogą być dotkliwe dla regionu i pracodawców.

w jaki sposób uzasadnialiście Państwo przedstawioną 
propozycję?

W naszym przekonaniu zaproponowane rozwiązanie 
ma następujące zalety:        
   

zmniejszenie ryzyka perturbacji komunikacyj-•	
nych mogących wystąpić w przypadku autobuso-
wej komunikacji zastępczej,
możliwość  wykorzystania części budżetu prze-•	
znaczonego na komunikację zastępczą w sposób 
przynoszący długookresowe korzyści związane 
z udrożnieniem LK 234,
otworzenie  się na nowe możliwości realizowania •	

zdjęcia z konferencji nt. rewitalizacji linii 234 z UdziałeM Marszałka M. strUka zorganizowanej 
Przez „Pracodawców PoMorza” w PałacU w leźnie dnia 30.09. 2014 rokU.
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przewozów towarowych i pasażerskich w szcze-
gólności gdyby modernizacja objęła dodatkowo 
fragment LK 229,
wpisanie się w oczekiwania społeczne wyrażane •	
zarówno przez „Pracodawców Pomorza”, miesz-
kańców Kaszub i przedsiębiorstw zlokalizowa-
nych po zachodniej stronie obwodnicy Trójmia-
sta, jednocześnie budując pozytywny wizerunek 
PKP PLK jako podmiotu wspierającego szybki 
i zrównoważony rozwój naszego regionu

te argumenty trafiły do decydentów?
Odpowiedź na nasze propozycje otrzymaliśmy z PKP 
PLK na początku kwietnia 2018 roku, ale dopiero 
czerwcowe spotkanie z dyrektorem Centrum Realiza-
cji inwestycji PKP PLK S.a.  potwierdzone mailem od 
wyznaczonego Kierownika Kontraktu do realizacji tego 
zadania utwierdziło nas w przekonaniu, że linia kole-
jowa 234 na odcinku Gdańsk – Kokoszki – Stara Piła 
oraz linia kolejowa 239 na odcinku Stara Piła – Glincz 
jako trasa objazdowa na czas modernizacji linii 201 na 
odcinku Kościerzyna – Gdynia Główna będzie realizo-

wana w ramach projektu pn.: „Prace na alternatywnym 
ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, etap i”.  
Dlatego też mocno wierzymy, że w 2021 roku pojedzie-
my pociągiem na linii kolejowej 234 o którą „Pracodaw-
cy Pomorza” walczyli od ponad 8 lat.     

czy czujecie Państwo satysfakcję?
Należy podkreślić, że „Pracodawcy Pomorza” byli jedy-
nie organizacją wspierającą i inicjującą pewne działa-
nia. Przez cały okres powyżej opisanych zmagań wio-
dącym organem z determinacją walczący o powyższy 
projekt był Urząd Marszałkowski Województwa Po-
morskiego i osobiście Marszałek Mieczysław Struk. 
Od ponad dwóch lat w akcje promocyjno - informacyj-
ne włączyło się wiele organizacji, samorządów oraz 
media.  Dlatego też nie można przypisywać tego suk-
cesu jednej grupie interesariuszy, ponieważ byłoby 
to krzywdzące dla wielu osób, które niejednokrotnie 
działając społecznie poświęcały swój czas i wysiłek 
na rzecz realizacji tego ważnego dla mieszkańców 
Pomorza projektu.

Szkoły, budynki biurowe oraz rejo-
ny dróg wojewódzkich czy budynki 
zarządów parków krajobrazowych. 
Łącznie 21 budynków jednostek sa-
morządu województwa pomorskiego 

zyskało nowe życie. Są nie tylko tań-
sze w eksploatacji i ekologiczne, ale 
i wyglądają estetyczniej.
Projekt termomodernizacji budynków 
będących własnością jednostek orga-

nizacyjnych samorządu wo-
jewództwa pomorskiego był 
realizowany od 2014 roku.
W pierwszym etapie pro-
jektu do przeprowadzenia 
termomodernizacji wybrano 
21 budynków, należących do 
dziewięciu jednostek samo-
rządu województwa. Były 
to między innymi: budynki 
szkolne Wojewódzkiego 
Zespołu Szkół Policealnych 
w Słupsku, Gdańsku i Gdyni, 
budynki administracyjne 
oraz socjalno-biurowe 
Zarządu Dróg Wojewódz-
kich czy Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Gdańsku. Prace w co 
trzecim budynku wymagały uzyskania 
zgody konserwatora zabytków.
Najbardziej widocznym efektem prac 
termomodernizacyjnych jest zmiana 
estetyki budynków. Ściany są ocieplane 
i izolowane od wilgoci, elewacje są od-
malowywane. Wstawiane są nowe okna 
i drzwi. We wszystkich projektach mo-
dernizacji zakłada się wymianę instalacji 
ciepłej wody użytkowej, likwidowane są 
stare kotłownie i jeśli to jest możliwe, 
indywidualne źródła ciepła. 
Dzięki inwestycjom rachunki za ogrze-
wanie i energię elektryczną będą niższe. 
Szacowana oszczędność wyniesie około 
35 proc. Zmniejszy się też zanieczysz-
czenie powietrza. 
Cały projekt kosztował ponad 15 mln 
zł. Termomodernizacja była dofinan-
sowana ze środków unijnych w kwocie 
prawie 12 mln zł.

Wielka 
termomodernizacja 
na Pomorzu
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poradnictwo 
zawodowe 

– dobra odpowiedź 
na niedobory pracowników 

w regionie

TEKST: WuP | ZDJĘCIA: WuP

Z POWODU NiEDOPASOWANyCH KOMPEtENCJi PRACODAWCy CORAZ CZęśCiEJ MAJą 
tRUDNOśCi Z ObSADZENiEM WAKAtóW W SWOiCH fiRMACH. ROZWiąZANiEM MOżE 

być DObRZE PROWADZONE PORADNiCtWO ZAWODOWE.

Styczniowe Spotkanie doradców zawodowych w ramach pSpz
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W ostatnim czasie jesteśmy świadkami istotnych zmian na 
pomorskim rynku pracy. Dynamicznie spadające bezrobocie 
osiąga właśnie najniższe wskaźniki w historii województwa.
Dobra koniunktura gospodarcza sprawia, że przedsiębior-
cy tworzą nowe miejsca pracy, a poszukujący pracy coraz 
łatwiej i szybciej ją znajdują. Jednak wzrastającej liczbie 
pracujących Pomorzan towarzyszy niepokojące zjawisko, 
które może stać się barierą dla dalszego rozwoju gospodarki 
i przedsiębiorczości w regionie – tzw. luka kompetencyjna, 
czyli niedopasowanie wykształcenia i kompetencji pracow-
ników do potrzeb pracodawców. W dobie nowoczesnych 
technologii, cyfryzacji i dynamicznie zachodzących w świe-
cie zmian nabyte kwalifikacje szybko się dezaktualizują, co 
powoduje konieczność ciągłego dostosowywania wiedzy 
i umiejętności do pojawiających się potrzeb. Z powodu nie-
dopasowanych kompetencji, pracodawcy coraz częściej mają 
problemy z obsadzeniem wakatów w swoich firmach.
W tej sytuacji coraz istotniejszą rolę odgrywają usługi całoży-
ciowego poradnictwa zawodowego. Samorząd Województwa 
Pomorskiego, dostrzegając jego wartość dla rozwoju zawo-
dowego Pomorzan, a także biorąc pod uwagę potrzeby pra-
codawców, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Gdańsku (WUP) rozpoczął budowę Pomorskiego Systemu 
Poradnictwa Zawodowego (PSPZ). System powstał, aby uła-
twić mieszkańcom Pomorza  dostęp do wysokiej jakości usług 
poradnictwa zawodowego – tak, by mieli oni większe szanse 
na podejmowanie pracy odpowiadającej ich aspiracjom i po-
siadanym predyspozycjom. System działa dwutorowo: z jednej 
strony ma przynosić konkretne korzyści mieszkańcom regio-
nu, z drugiej – doskonalić umiejętności i podnosić jakość pra-
cy doradców zawodowych.

mądry wybór ścieŻKi Kariery? 
tylKo Z dobrym doradZtwem

Większość młodych ludzi dokonując pierwszych wyborów 
edukacyjnych, nie potrafi określić własnych predyspozycji. 
Dlatego istotne jest, aby młodzież wspierali wykwalifikowani 
doradcy edukacyjno-zawodowi. Jedną z form takiego wspar-
cia jest cykl spotkań doradców zawodowych z uczniami po-
morskich szkół pt. „Wybieraj mądrze”, realizowany w ramach 
PSPZ. Druga edycja tego cyklu rusza już w październiku br. 
Z zeszłorocznej skorzystało ponad 1100 młodych Pomorzan. 
W tym roku przedsięwzięcie obejmie całe województwo – do 
jego realizacji zostali zaproszeni doradcy zawodowi z powia-
towych urzędów pracy oraz powiatowi konsultanci ds. porad-
nictwa edukacyjno-zawodowego, którzy będą organizowali 
działania w poszczególnych powiatach. Tematyka dotyczyć 
będzie m.in. rozwoju kariery zawodowej, odkrywania własnych 
talentów i poznawania trendów na rynku pracy. Nowością są 
wizyty studyjne w zakładach pracy, realizowane w partner-

stwie z lokalnymi pracodawcami.
Jesienią rusza też kolejne regionalne przedsięwzięcie realizo-
wane w ramach PSPZ, cykl pt. „Doradź mądrze”. Ma on na celu 
podniesienie jakości pracy nauczycieli doradców zawodowych. 
Warsztaty poszerzające wiedzę z zakresu stosowania nowo-
czesnych metod i narzędzi doradczych poprowadzą doradcy 
zawodowi z WUP i powiatowych urzędów pracy działających 
w regionie. Dzięki temu szkolni doradcy będą lepiej wspoma-
gać młodzież w jej edukacyjnych wyborach. Spotkania będą 
stanowić również dobrą okazję do wymiany doświadczeń.

talent? ty teŻ go masZ

Współczesny świat w coraz większym stopniu wymaga od nas 
elastycznego reagowania na zmiany społeczno-gospodarcze, 
w tym nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych 
kompetencji. Dzięki posiadaniu takich umiejętności, znalezienie 
satysfakcjonującej pracy będzie łatwiejsze i mniej stresujące. 
aby je wykształcić, najlepiej od najwcześniejszych lat eduka-
cji korzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego. Do-
bry doradca motywuje bowiem do aktywności, kreatywności 
i przedsiębiorczości, co sprzyja odkrywaniu talentów. Według 
nowoczesnego poradnictwa zawodowego talent to każdy po-
wtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania lub zachowania, 
który może znaleźć pożyteczne zastosowanie (def. instytutu 
Gallupa). Każdy z nas jest utalentowany na swój niepowta-
rzalny sposób, a rolą doradcy jest pomoc w „wydobyciu” tych 
talentów, które stanowią przecież o naszej konkurencyjności 
na rynku pracy. W tym kontekście działania PSPZ mają na celu 
wesprzeć zarówno pracodawców, dając im wykwalifikowanych 
pracowników, jak i pracowników, dla których praca będzie for-
mą wyrażania swoich umiejętności i źródłem satysfakcji.

Więcej informacji o realizowanych działaniach: 
www.wup.gdansk.pl

doradca zawodowy 
wojewódzkiego UrzędU 
pracy w gdańSkU 
w czaSie konSUltacji
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gmina sulęczyno jest jedną z najprężniej rozwija-
jących się gmin w Polsce. to z pewnością powód do 
satysfakcji. 

- Faktycznie przez pewien czas byliśmy w pierwszej 
dziesiątce w rankingu najszybciej rozwijających się 
gmin. Ogromny wpływ na tak wysoką ocenę miała bar-
dzo duża inwestycja realizowana wspólnie z gminą Sie-
rakowice. Chodzi o cały program oczyszczania ścieków 
– w ramach tego zadania powstała nie tylko kanalizacja 
sanitarna, ale także oczyszczalnie ścieków wraz z nie-
zbędną infrastrukturą. Pokusiliśmy się sięgnąć po dofi-
nansowanie na ten cel. Była to inwestycja za ok. 67 mln 
zł. Wówczas okazało się, że w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca pozyskaliśmy największe dofinansowanie 
w kraju! To był dla nas pewnego rodzaju przełom. 

czy była to najważniejsza inwestycja w gminie w ostat-
nich latach?

- Zdecydowanie. Tereny wiejskie otrzymały największe 
dofinansowanie w skali kraju. i nikt do tej pory jeszcze 
nas nie przebił. Oczywiście indywidualnie gminy sięga-
ją po środki, ale znacznie mniejsze, niż nam się udało 
wówczas pozyskać. Kanalizacja to temat numer jeden 
w kontekście zachowania dla potomnych tego niezwy-
kle cennego przyrodniczo obszaru. Jeśli nie będziemy 
zanieczyszczać środowisko, będziemy mogli korzystać 
z czystej wody pitnej i czystego środowiska. 

na tym nie poprzestaliście, a gmina nadal się rozwija...
- Oczywiście, realizujemy kolejne inwestycje i sięgamy po 
kolejne środki, zarówno krajowe, jak i unijne. W tej chwili 
np. realizujemy program wojewódzki „Kajakiem przez Po-
morze”. Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa 
powstanie cała sieć tras kajakowych oraz przystanie, mola, 
a także miejsca do wygodnego przenoszenia kajaków tam, 
gdzie nie da się lub jest trudno przepłynąć. Szlaki kajako-
we będą tak oznakowane, jak jest to w innych krajach za-
chodniej Europy. Dzięki temu kajakarze zarówno z Polski, 
jak i z zagranicy, będą mieć ustandaryzowane oznaczenia. 
W naszej gminie całe to zadanie będzie skończone do 
października br. Niektórym gminom przedłużono czas na 
realizację do wiosny przyszłego roku, ale my się uporamy 
w tym wcześniejszym terminie. 

to inwestycja w turystykę. a co z innymi dziedzinami, jak 
infrastruktura drogowa czy oświata?

- Pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu zbudowa-
liśmy halę sportową przy Zespole Szkół w Mściszewicach. 
Teraz walczymy o środki na rozbudowę tej szkoły o przed-
szkole, świetlicę i kuchnię. Dostaliśmy pieniądze na rozbu-
dowę szkoły w Węsiorach. Budujemy i modernizujemy też 
lokalne drogi. W tym temacie zostało jeszcze sporo do zro-
bienia, ale kilka ważnych dróg po remoncie oddaliśmy już 
do użytku i wciąż inwestujemy w kolejne, dzięki temu stan 
dróg w gminie stale się poprawia. 

przyszłość 
to oświata, 
ekologia i drogi

StAWiA NA ZRóWNOWAżONy ROZWóJ i MyśLi PERSPEKtyWiCZNiE. 
Z bERNARDEM GRUCZą, WóJtEM GMiNy SULęCZyNO, ROZMAWiA RAfAł KORbUt.

ZDJĘCIE: Rafał Korbut
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Jaka jest specyfika gminy sulęczyno?
- Sulęczyno leży w samym centrum Kaszub. Do Kartuz 
mamy 35 km, do Kościerzyny 25 km, do Bytowa 25 km, do 
Lęborka 40 km. Sulęczyno położone jest jednocześnie od-
dalone o 75 – 85 km od Trójmiasta, Chojnic, Miastka, Łeby 
i Ustki. Czasami pół-żartem mówię, że powinniśmy być sto-
licą Kaszub. Jest to gmina typowo rolniczo-turystyczna, 
nie mamy żadnego ciężkiego przemysłu, w związku z czym 
w jeziorach, rzekach i lasach mamy czystą wodę i czyste 
powietrze. Obszar naszej gminy to ok. 131 km kw., z czego 
po mniej więcej 1/3 mamy wody, lasy i ziemię. 

Jakie zatem są najważniejsze kierunki rozwoju?
- Wszystkie dziedziny życia są ważne, dlatego stawiamy na 
zrównoważony rozwój. Na pewno priorytetem jest oświata. 
Chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do nauki dla na-
szych młodych mieszkańców. Kolejnymi najistotniejszymi 
tematami są drogi oraz ochrona środowiska. Odpowie-
dzialność za to wszystko spoczywa na władzach gminy, 
czyli na wójcie i jego ekipie. 

Zmieniając na chwilę temat: czy gmina sulęczyno mocno 
ucierpiała podczas ubiegłorocznej nawałnicy? 

- Tak. i jest to widoczne m.in. po tym, że w  tym roku mniej 
letników do nas przyjechało. Trochę ich odstrasza widok 
zniszczonych, połamanych lasów. Ucierpiało 78 domostw. 
Pozrywane dachy, uszkodzone budynki mieszkalne i go-
spodarcze, domki letniskowe, zerwane linie napowietrz-
ne. My – jako gmina – mamy szkody komunalne na kwo-
tę ok. 2,5 mln zł! Został zerwany dach na hali sportowej, 
pouszkadzane ogrodzenia przy szkołach i wiele innych 
szkód w infrastrukturze drogowej. Pomoc od samorządów 
przyszła błyskawicznie, na pomoc rządową też nie mu-
sieliśmy długo czekać. Wszystkie pieniądze, które do nas 
wpłynęły, zostały rozdysponowane do tych, którzy zostali 
pokrzywdzeni. 

Jak gmina pomogła pokrzywdzonym i czy skutki nawałni-
cy będą odczuwane jeszcze dłuższy czas?

- Będziemy to odczuwali jeszcze przez około 40 lat. Dla-
czego? Z wyliczeń Lasów Państwowych wynika, że znisz-
czone zostało ok. 2 tys. ha lasów państwowych i ok. 1 tys. 
ha prywatnych. Gdy te lasy będą uprzątnięte i zostaną 
posadzone nowe drzewa, to przez 40 lat taki teren jest 
zwolniony z podatku,. a to oznacza mniejsze przychody 
do budżetu gminy. Smutno na to wszystko patrzymy, ale 
musimy przecież żyć dalej i pracować, starając się, aby to 
jutro było coraz lepsze. 

Jeśli mówimy o jutrze – jaką gminę chciałby pan zobaczyć 
za 10, 15 lat? co w pierwszej kolejności należy zmienić, 
poprawić?

- Jak już wspomniałem: wszystkiego po trochu. a więc 
inwestycje w bazę oświatową (rozbudowa szkół, budo-
wa przedszkola) oraz dalsze inwestycje w infrastrukturę 
drogową, aby nasi mieszkańcy mieli bezpieczny dojazd 

po utwardzonych drogach (wpłynie to też na bezpieczeń-
stwo – szybciej dojadą służby ratunkowe, łatwiej i szyb-
ciej będzie można dowieźć dzieci do szkół, itd.). Ponadto 
istotne są zadania z zakresu turystyki i ekologii. Chcemy 
też zbudować kąpielisko z prawdziwego zdarzenia wraz 
z infrastrukturą. W dalszym ciągu budować ścieżki pieszo 
– rowerowe , aby rozwijała się turystyka.
Warto zwrócić uwagę też na fakt, że młodzi ludzie kupują 
działki w naszej gminie i chcą się tu budować, a co za tym 
idzie podłączyć do wodociągów czy sieci kanalizacyjnej. 
i chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc tym młodym inwe-
storom. Docelowo chciałbym, aby wszystkie działki były 
uzbrojone – aby był do nich dobry dojazd i podłączone 
wszystkie niezbędne media (prąd, woda, gaz, kanalizacja). 
a czy to się uda – przyszłość pokaże.

Warto zwrócić uwagę też na fakt, że 
młodzi ludzie kupują działki w naszej 
gminie i chcą się tu budować, 
a co za tym idzie podłączyć do 
wodociągów czy sieci kanalizacyjnej. 
I chcielibyśmy w jakiś sposób pomóc 
tym młodym inwestorom.
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W Rezydencji artystycznej reżyserzy, dra-
maturdzy i aktorzy pracują nad projektami 
teatralnymi, do których bazą są reportaże, 
wywiady, artykuły prasowe i inne mate-
riały dokumentalne. ich pracę zakończy 
Maraton Non-Fiction – dwudniowy pokaz 
w formule work in progress (31 sierpnia i 1 
września). 
Oprócz Rezydencji artystycznej Sopot 

Non-Fiction to również prezentacje spek-
takli, które powstały jako efekt poprzed-
nich edycji festiwalu oraz przedstawień 
autonomicznych, reprezentujących nurt 
teatru dokumentalnego. 
Za organizację wydarzenia odpowiada 
Fundacja Teatru BOTO, która przedsię-
wzięcie organizuje przy współpracy z Te-
atrem Wybrzeże w Gdańsku.

Sopot 
Non-Fiction

Rusza VII 
Festiwal Teatru 
Dokumentalnego 
i Rezydencja 
Artystyczna Sopot 
Non-Fiction.  

Sopot otrzymał dofinansowanie na budowę 
kolejnego budynku komunalnego, w którym 
zamieszka blisko pięćdziesiąt rodzin. Miesz-
kania powstaną przede wszystkim z myślą 
o młodych rodzinach z dziećmi. 

Budowa budynku komunalnego powinna za-
mknąć się w kwocie około 12 mln zł. W ramach 
przedsięwzięcia powstaną w sumie dwa bu-
dynki wielorodzinne. inwestycje realizowane 
będą na działkach między ulicami: al. Niepod-
ległości, Smolną i Świemirowską.
- Spełniamy marzenia sopocian, by mogli 

Mieszkania 
dla młodych w naszym pięknym mieście zamieszkać 

na swoim – mówi Marcin Skwierawski, 
wiceprezydent Sopotu. – Własne miesz-
kanie, czyste powietrze, edukacja na 
najwyższym poziomie, bogata oferta 
kulturalna i sportowa – to kilka z wielu 
atutów, które mamy nadzieję, zatrzyma-
ją młodych w kurorcie. 
Budynki komunalne będą dostosowane 
do potrzeb osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich i wózków dla 
małych dzieci. Rozpoczęcie prac plano-
wane jest na wrzesień 2018 roku, a za-
kończenie powinno nastąpić niespełna 
dwa lata później.

Bezpańskie psy i koty z sopockiego 
schroniska trafiły już do nowego domu 
– schroniska dla bezdomnych zwierząt 
„Sopotkowo”. 
Tym samym zakończyły się prace bu-
dowlane, adaptacyjne i odbiory Sopot-
kowa. W ramach inwestycji wybudowa-
no siedem budynków: administracyjny, 
zaplecza techniczno-gospodarczego, 
opieki weterynaryjnej (w tym mały 
szpital dla zwierząt), budynek zaplecza 
dla obsługi schroniska, dwa budynki 
zespołów boksów dla psów, jeden bu-
dynek zespołu boksów dla kotów oraz 
woliera dla ptaków.
Boksy dla psów, które znajdują się 
w nowej lokalizacji, są zdecydowanie 
większe, z oddzielnymi wybiegami 
i ogrzewaniem podłogowym. Warunki 
dla zwierząt są komfortowe. W obiekcie 
znajduje się szesnaście boksów dla 
kotów. Obecnie w schronisku znajduje 
się 35 psów i 60 kotów. 
Przypominamy, że obiekty starego 
schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Sopocie były w złym stanie technicz-
nym. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa nie można było go prze-
budować. Dlatego też miasto podjęło 
decyzję o budowie nowego schroniska 
w innym miejscu.

Sopotkowo	
już	działa
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Typowaniem ulic przeznaczonych do oświetlenia zajmuje się 
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Ulice do programu wybrane 
zostają przede wszystkim na podstawie liczby mieszkańców, 
dostępu do placówek publicznych i ilości interwencji.
– Problem braku oświetlenia to jeden z częstszych problemów 
sygnalizowanych przez mieszkańców – mówi prezydent Paweł 
adamowicz. - Program Jaśniejszy Gdańsk jest programem 
wieloletnim, gdyż wpisano do niego ponad 500 lokalizacji. 
Od początku funkcjonowania programu do końca 2017 roku 
oświetlono ponad 40 lokalizacji. Łącznie latach 2016–2018 zo-
stanie oświetlonych około 36 km ulic i chodników. W 2018 roku 
na realizację programu Jaśniejszy Gdańsk miasto przeznacza 
ponad 5 mln zł. Kwota ta oprócz wykonania oświetlenia w po-
nad pięćdziesięciu lokalizacjach obejmuje również wykonanie 
projektów dla zadań, które realizowane będą w roku 2019.

Jaśniejszy 
Gdańsk
Kolejne ulice, chodniki, dojścia do szkół 
i instytucji miejskich, a także przestrzenie 
rekreacyjne zyskują oświetlenie dzięki 
programowi Jaśniejszy Gdańsk. 

Nowy basen na gdańskiej Oruni został oficjalnie oddany 
do użytku. To kolejny tego typu obiekt wybudowany w cią-
gu ostatnich kilku lat w Gdańsku. 
Basen na Oruni jest bliźniaczo podobny do tych, które 
funkcjonują już w Osowej czy na Stogach. Do dyspozycji, 
oprócz czterech torów pływackich o wymiarach 25 m /12,5 
m, są też dwie strefy rekreacyjne z rozmaitymi urządze-
niami do masażu. Dostępna jest również wanna z hydro-
masażem oraz sauna fińska. To typowy basen do nauki 
pływania oraz rekreacji. 
Budowa basenu na Oruni kosztowała 13,4 mln złotych, 
a kolejne wydatki zostaną poniesione na jego eksploatacje. 
Utrzymanie miejskiej pływalni to koszty rzędu 2,4 mln zło-
tych rocznie, przy przychodach na poziomie 1,6 mln.
W Gdańsku jest trzynaście miejskich basenów. Trzy z nich 
to pływalnie, którymi zawiaduje Gdański Ośrodek Spor-
tu. Kolejne osiem to baseny przyszkolne. Oprócz tego 
gdańszczanie mogą korzystać z dwóch basenów uczelnia-
nych (Basen Politechniki Gdańskiej i Basen aWF), obiektu 
znajdującego się w kompleksie biurowym alchemia oraz 
licznych pływalni przyhotelowych.

Przybywa	
basenów

Do sprzedaży trafił pierwszy, ilustrowany 
przewodnik po oddziałach Muzeum Gdań-
ska. W przyszłych latach planowane są 
wydawnictwa w językach angielskim oraz 
niemieckim. 
– W pierwszym ilustrowanym przewodniku 
znajdziemy dziewięć oddziałów miejskiego 
muzeum – mówi Waldemar Ossowski, dy-
rektor Muzeum Gdańska. - Po raz pierwszy 
oddajemy odwiedzającym Muzeum Gdańska 
tak obszerne kompendium wiedzy. Dzięki 
niemu polskojęzyczni turyści zapoznają się 
z dziedzictwem Gdańska i będą mogli je 
odkrywać przy okazji następnych wizyt. 
Najobszerniejsza, licząca 67 stron, część 

przewodnika dotyczy Ratusza Głównego Miasta. Pozostałe 
oddziały liczą od 25 do 37 stron, z wyjątkiem jedenastostronico-
wego opisu Kuźni Wodnej w Oliwie. Publikację można nabyć we 
wszystkich oddziałach Muzeum Gdańska z wyłączeniem War-
towni nr 1 na Westerplatte oraz Kuźni Wodnej w Oliwie w cenie 
28 zł. W ramach pierwszego nakładu w obiegu znajduje się 1500 
egzemplarzy publikacji.

Przewodnik po 
Muzeum Gdańska



   45

Czujniki zostały umieszczone w następujących dziel-
nicach: Redłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Grabówek, 
Witomino, Obłuże, Pogórze, Chylonia, Demptowo 
i Chwarzno-Wiczlino. Dokładne lokalizacje mierników 
znajdują się na mapie dostępnej pod adresem: www.
powietrze.gdynia.pl. 
Miejsca, w których zamontowane zostały urządzenia, 
zostały uzgodnione z mieszkańcami. Model miernika, 

który wybrała Gdynia, powstał we współpracy z Cen-
trum Transferu Wiedzy i Technologii Excento. W sumie 
zamontowano dziesięć czujników. 
Sieć czujników powietrza w Gdyni uzupełni wkrótce 
pięć kolejnych, które zainstaluje gdyński port. Pojawią 
się one w miejscach narażonych na negatywny wpływ 
przeładunków masowych - w Śródmieściu, w rejonie 
Mola Rybackiego, na Obłużu i Oksywiu.

W trosce 
o powietrze
Są już zamontowane i pełnią swoją funkcję. 
W Gdyni pojawiły się nowe mierniki jakości powietrza. 

Do końca sierpnia do gdyńskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni trafią rowery 
Cargo. Wszystko dzięki obecności 
Gdyni w projekcie CoBiUM. 

Rowery cargo przeznaczone są do 
przewozu towarów i osób. Do Gdyni 
ma trafić w sumie dziesięć takich po-
jazdów. Każdy z rowerów będzie wy-
posażony w napęd elektryczny, pod-
ręczny zestaw naprawczy i pokrowiec. 
Celem projektu CoBiUM jest zwięk-
szenie wykorzystania roweru cargo 
jako ekologicznego środka transportu. 
Przedsięwzięcie zakłada zwiększenie 
świadomości w zakresie stosowania 
takich jednośladów wśród wybranych grup docelowych, a obejmować bę-
dzie trzy główne obszary zastosowań.
Gdynia w przedsięwzięciu uczestnicy wraz ze Słupskiem i szwedzkim Va-
xjo, a także Uniwersytetem w Greifswaldzie, Duńską Organizacją Turystyki 
Rowerowej oraz firmą Energiekontor. Dofinansowanie pochodzi z programu 
interreg Południowy Bałtyk, którego jednym z zadań jest „poprawa zinte-
growanych zdolności zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrówno-
ważonego użytkowania dziedzictwa naturalnego i zasobów”.

Cargo rowerami 
po mieście 

Gdynia mieni się kolorami kwiatów i zielenią 
traw oraz krzewów. Ty też możesz przy-
czynić się do ukwiecenia miasta, a do tego 
wygrać nagrodę pieniężną!
Wystarczy wziąć udział w kolejnej edycji 
konkursu „Gdynia w kwiatach 2018”. Do 
zmagań zaproszeni są wszyscy gdynianie, 
którzy kwiatami w oknach, na balkonach, 
loggiach, tarasach, dachach, w ogrodach 
i na rabatach dodają uroku miastu.  
Swoje kwiatowo-zielone aranżacje można 
zgłaszać w trzech kategoriach: budynki 
wielorodzinne, jednorodzinne, wspólnoty 
mieszkaniowe i inni właściciele budynków 
wielorodzinnych, instytucje oraz firmy.  
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrze-
śniu na imprezie „Dary Ziemi”. Ze szczegó-
łami zmagań można zapoznać się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Gdyni.

Ukwieć	Gdynię!
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Niedawno w Parku Miejskim im. a. Majkowskiego w Wejherowie został oddany 
do użytku staw po gruntownym remoncie. Wymagał przeprowadzenia prac, 
ponieważ przeciekała woda, konieczna była też instalacja systemu uzdatnia-
nia wody ze względu na coraz większą ilość ptaków, żyjących w parku. 

eduKacJa, 
sport i kultura 

w parKu
PARK MiEJSKi W WEJHEROWiE JUż OD LAt ZMiENiA SWOJE 
ObLiCZE. SUKCESyWNiE PROWADZONA JESt REWitALiZACJA 

POSZCZEGóLNyCH CZęśCi PARKU. 

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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stawiaJą na eduKacJę

Dziś w parku przebywa 26 ptaków, którymi zajmuje się 
miejski dział edukacji. Są to bieliki, żurawie, łabędzie czar-
ne, łabędzie czarnoszyje i - od niedawna – koskoroby. 
- Park w naszym założeniu, oprócz funkcji typowo rekre-
acyjnej (gdzie rodzice przychodzą z dziećmi na plac zabaw 
oraz gdzie można pospacerować) ma spełniać rolę eduka-
cyjną – wyjaśnia Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Dlatego rozwijamy go pod kątem zasiedle-
nia przez większą ilość różnych gatunków ptaków. ale nie 
może być tak, że ktoś tylko przyjdzie do parku i zobaczy: 
tu jest bielik, tu żuraw, a tu pływa kaczka. Chcemy stwo-
rzyć formę zorganizowaną, dlatego z początkiem wakacji 
uruchomiliśmy spacery edukacyjne. Dwa razy w tygodniu 
nasi pracownicy na dwóch ścieżkach edukacyjnych (na 
jednej omawiane były żyjące tu ptaki, na drugiej zaś inne 
zwierzęta i rośliny) spotykali się z dziećmi i zapoznawali 
je z fauną i florą. Te spacery były też pewnego rodzaju 
testem, czy będzie zainteresowanie taką formą edukacji 
i czy nasi pracownicy się w tym sprawdzą. i sprawdziło 
się - wakacyjne spacery edukacyjne okazały się świetnym 
pomysłem. aby te zajęcia były atrakcyjne, grupa dzieci 
nie mogła być zbyt liczna. Zdarzało się więc, że niektó-
rym chętnym musieliśmy odmawiać. Uznaję to za sukces 
- widać, że uczestnikom bardzo się to podobało i zachę-
cali później swoich kolegów i koleżanki do wzięcia udzia-
łu w takim spacerze. Do tego osoby, które to prowadzą, 
robią to z ogromną pasją i potrafią zainteresować dzieci 
poruszaną tematyką. 
Od początku roku szkolnego władze miejskie chcą roz-
szerzyć działalność edukacyjną, wprowadzając w szko-
łach zajęcia powiązane z przyrodą, które częściowo będą 
odbywać się właśnie w miejskim parku. 

KoleJne inwestycJe

ale edukacja to nie wszystko, w parku realizowane są inwesty-
cje. Siłownia zewnętrzna została niedawno rozbudowana i uzu-
pełniona o kolejne urządzenia, natomiast w jej pobliżu powstaje 
kolejny plac zabaw dla dzieci – nieco inny niż ten już istnieją-
cy. W planach jest dalsza rozbudowa tego miejsca, ale już pod 
kątem osób niepełnosprawnych. Zostaną tu zainstalowane np. 
huśtawki, z których będą mogły korzystać osoby poruszające 
się na wózkach i trampolina także dostosowana do niepełno-
sprawnych. Dokumentacja projektowa jest już gotowa. 
- W dalszej perspektywie planowany jest remont, a być może 
nawet kompleksowa przebudowa amfiteatru – dodaje Beata 
Rutkiewicz.  - Chcielibyśmy go nie tylko wyremontować, ale zbu-
dować też zadaszenie i  większe zaplecze, w którym np. aktorzy 
będą mogli się przebierać. ale czy to się uda zrealizować, zależy 
od zgody konserwatora zabytków. Chcemy najpierw uruchomić 
procedurę na opracowanie koncepcji, a jeśli uzyskamy zgodę 
konserwatora zabytków, to zrealizować ten pomysł. 
Ważną zmianą w parku będą ponadto remonty ścieżek, któe 
rozpoczną się już jesienią bieżącego roku. Ścieżki są nie-
utwardzone w wielu miejscach ze względu na to, że teren jest 
podmokły. Dlatego postanowiono część ścieżek wykonać 
w formie pomostów drewnianych lub drewnopodobnych – 
dzięki temu ścieżki będą nieco podniesione i będzie można 
bez problemu dojść do dalszych zakątków parku suchą nogą. 
- Powoli wychodzimy z etapu robót budowlanych, teraz park 
unowocześniamy i dodajemy nowe elementy, które uatrakcyj-
nią ten teren – podsumowuje Beata Rutkiewicz. - Najważniej-
sze obecnie dla nas są działania edukacyjne związane z pta-
kami, poza tym park ma spełniać funkcję sportową (ścieżki 
nordic walking, siłownia zewnętrzna, itp.), rozrywkowo-kul-
turalną (koncerty, festyny, kino letnie i inne wydarzenia). Te 
wszystkie przestrzenie doskonale znajdują w parku swoje 
miejsce. Park ma być przede wszystkim miejscem integracji 
naszej społeczności.
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Goście odwiedzili między innymi realizowaną budowę hali 
sportowej i rozbudowę szkoły w Cedrach Wielkich, a tak-
że miejscowy kościół pw. św. aniołów Stróżów, w którym 
realizowany jest przede wszystkim projekt partnerski pn. 
„Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez 
wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwa-
torskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych 
na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach 
żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej 
promującej tożsamość Żuław”.
Dodatkowo posłowi Markowi Biernackiemu i dyrektorowi 

Janowi Szymańskiemu przedstawiona została koncepcja 
i inwestycja związana z rozpoczęciem prac budowlanych 
Parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości, który zostanie 
stworzony w centrum Cedrów Wielkich.
Zaprezentowane postępy prowadzonych robót, a także 
wdrożone rozwiązania techniczne obiektów zostały przez 
gości ocenione z uznaniem. Warto zaznaczyć, że w spo-
tkaniu uczestniczyli również gospodarze wizytowanych 
obiektów, tj. ks. Leszek Laskowski - proboszcz Parafii pw. 
św. aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich i Joanna Stępień - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich.

Z wizytą w gminie 
Cedry Wielkie
Poseł Marek Biernacki i Jan Szymański, dyrektor Departamentu Programów 
Regionalnych Województwa Pomorskiego, mieli okazję zapoznania się 
z inwestycjami współfinansowanymi ze środków europejskich. Na terenie 
gminy Cedry Wielkie pojawili się na zaproszenie wójta Janusza Golińskiego.

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIE: Cedry Wielkie
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REKLAMA  
BERNARDINUM
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intrygi 
przedwyborcze 

na Łotwie

Językiem (rosyjskim) w politykę…

NA łOtWiE MNiEJSZOść ROSyJSKA tO 
OKOłO 30% MiESZKAńCóW tEGO KRAJU. 
tUtEJSi ROSJANiE tO GłóWNiE Ci, KtóRZy 
PRZybyLi tU W CZASACH SOWiECKiCH ORAZ 
iCH DZiECi. PRZEZ łOtySZy tRAKtOWANi 
Są WięC JAKO OKUPANCi, KtóRZy ALbO 
WtOPią Się W MiEJSCOWyCH, ALbO tEż 
POWiNNi WRóCić DO ROSJi. 

TEKST: Krzysztof  Szczepanik
ZDJĘCIE: pixabay.com
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Wielu mieszkających na Łotwie Rosjan nie chce 
się jednak ani asymilować ani też wyjeżdżać. 
Funkcjonuje tu więc wiele szkół rosyjskich. Od 
wielu lat władze chciałyby ten segment oświa-
ty ograniczyć. Kolejnym etapem miałoby być 
ustanowienie obowiązku oświatowego w języ-
ku łotewskim. Te zmiany miałyby obowiązy-
wać już od kolejnego roku szkolnego. 
Sprawa reformy oświatowej nabrała przyspie-
szenia jesienią ubiegłego roku, gdy rządzący 
ogłosili jej założenia. Przedstawił to w parla-
mencie minister oświaty Karlis Sadurskis. Na 
mocy nowych zapisów ustawowych rosyjski 
mógłby być nauczany co najwyżej jako język 
obcy, drugi po angielskim. Takie przyspiesze-
nie to ewidentnie efekt zbliżających się jesien-
nych wyborów parlamentarnych. Ogłoszenie 
tych decyzji skutkowało licznymi protestami 
organizowanymi przez skrajny, obecnie poza-
parlamentarny, Łotewski Związek Rosjan. Jego 
szef, dotychczas euro parlamentarzystka, Ta-
tiana Żdanok, nagle zrezygnowała (na rzecz 
swojego asystenta) z mandatu europosła. Jak 
ogłosiła, wszystko po to, by mieć czas walczyć 
o rosyjskie szkoły. Wedle jednak działaczy 
umiarkowanej i starającej się łączyć elektora-
ty łotewski i rosyjski pod hasłami socjalnymi, 
partii „Zgoda” (szefem jest tu mer Rygi, Rosja-
nin Nils Uszakow, a szefem klubu parlamentar-
nego jest przyznający się do polskich korzeni, 
Janis Urbanowicz), te działania mają jeden cel: 
osłabienie „Zgody”, która zaczęła zdobywać 
coraz więcej głosów, także wśród rdzennych 
Łotyszy. Wszystko kosztem narodowych par-
tii łotewskich oraz Łotewskiego Związku Ro-
sjan. W środowisku łotewskich komentatorów 

wręcz uważa się, że przyspieszenie działań na 
niwie oświatowej to może być wspólna intryga 
rządzących oraz Tatiany Żadanok. To miałaby 
być forma zdecydowanego osłabienia ugru-
powania centrowego, zwycięzcy poprzednich 
wyborów i zarazem próba niedopuszcze-
nia, za wszelką cenę, tegoż ugrupowania do 
udziału w koalicji rządzącej. Reforma oświaty 
to bowiem przede wszystkim próba wyrwania 
„Zgodzie” skrajnego elektoratu rosyjskiego 
(tak by głosował ten elektorat na obecnie po-
zaparlamentarną, związaną z Moskwą, opozy-
cję spod znaku Tatiany Żdanok) oraz odcią-
gnięcia z drugiej strony, od „Zgody” głosują-
cych na nich Łotyszy. 
Sama reforma generuje jeszcze jeden pro-
blem formalny. Otóż obecnie brak na rynku 
pracy nauczycieli, którzy by po łotewsku na-
uczali nagle w tak wielu nowych szkołach. Bo 
ci, którzy nauczają obecnie po rosyjsku nie 
zawsze spełniają wymogi formalne do na-
uczania w języku łotewskim.  
Obecnie w szkołach rosyjskich maksymalnie 
40% przedmiotów jest nauczanych po rosyj-
sku. Reforma ta nie zagraża dość licznym 
na Łotwie szkołom polskim oraz litewskim. 
Bowiem w ustawie jest zapis, że reforma nie 
dotyczy szkół  mniejszości, gdzie językiem 
urzędowym jest jeden z języków oficjalnych 
Unii Europejskiej. 
O efektach „reformy językowej” będą więc do-
piero mówiły wyniki jesiennych wyborów. Jeśli 
do łotewskiego parlamentu wejdzie ugrupowa-
nie Tatiany Żdanok, a zarazem „Zgoda” straci 
też elektorat łotewski (na rzecz partii narodo-
wych) to znaczy, że intryga się udała.



stan 
deweloperski, 

czy 
„pod klucz”? 

JAKiE MiESZKANiA CiESZą Się WięKSZyM POWODZENiEM – W StANiE SUROWyM (DO 
CAłKOWitEGO SAMODZiELNEGO WyKOńCZENiA), CZy JUż GOtOWE DO ZAMiESZKANiA? 

CZy DEWELOPERZy PROPONUJą KLiENtOM WyKOńCZENiE MiESZKAń? 

Obydwa rozwiązania mają swoje zalety, jak i pewne 
wady. Odebranie mieszkania w stanie deweloperskim 
daje praktycznie nieograniczone możliwości aranżacji 
- wykańczając można wybrać najdrobniejsze detale, 
kolorystykę i wszystkie elementy ozdobne. ale z dru-
giej strony zazwyczaj znacznie przedłuża to czas 
o nawet kilka miesięcy od momentu odbioru kluczy 
do wprowadzenia się. Statystyki wskazują ponadto, 

że koszty wykończenia i umeblowania najczęściej są 
wyższe, niż początkowo jest to zakładane. Różnice 
sięgają nawet 30-40 proc. planowanego budżetu. 
Wybór wariantu „pod klucz” nieco ogranicza możli-
wość aranżacji, chociaż nie całkowicie. Deweloperzy 
umożliwiają bowiem klientom indywidualny wybór 
materiałów, kolorystyki czy wyposażenia. Jest to 
o tyle wygodne, że odbierając klucze można na-

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: freepik.com
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mArtyNA 
musiAł, 

wiceprezes zarządu BMC:

- BMC oddaje mieszkania 
w stanie deweloperskim. 

Klienci w ramach aranżacji 
mogą wprowadzić zmiany 

w lokalu, aby dopasować go 
do swoich oczekiwań. Możli-
wa jest korekta układu ścian, 
położenia przyłączy sanitar-

nych, wypustów czy gniazdek 
elektrycznych. Takie przygo-
towanie mieszkania znacznie 
ułatwia i przyśpiesza wykoń-

czenie lokalu po odbiorze. 

tychmiast wprowadzić się do nowego 
mieszkania. .
Wykańczanie mieszkań „pod klucz” 
staje się coraz popularniejsze. Wpraw-
dzie nie wszyscy deweloperzy oferują 
takie usługi, ale – jak udało nam się 
dowiedzieć w firmach, które wykańcza-
nie mieszkań mają w ofercie – zainte-
resowanie klientów stale rośnie. Czy 
jest to ekonomicznie opłacalne? Nie 
da się udzielić jednoznacznej odpowie-
dzi, gdyż wszystko zależy od tego, jak 
kupujący chce urządzić własne miesz-
kanie. Z jednej strony deweloperzy, 
którzy oferują usługi wykończeniowe 
lub współpracują z podwykonawcami, 
często mogą zaoferować niższe ceny. 
Z drugiej – wiele osób chce urządzić 
mieszkanie w sposób bardzo indywidu-
alny i jest przekonanych, że wynajmu-
jąc „własną” ekipę będą mieć większy 
wpływ na ostateczny wygląd. 
a co o tym mówią przedstawiciele de-
weloperów? W niektórych inwestycjach 
liczba lokali wykańczanych pod klucz 
przekracza 20 proc. Opcję tę wybiera-
ją osoby, które wiedzą, jak dużo czasu 
i energii trzeba poświęcić dla wybrania 
wszystkich materiałów, dopilnowania 
wykonawców, skoordynowania dostaw. 
a wybierając wykończenie pod klucz 
nierzadko dostają wsparcie architekta, 
który pomaga w dokonaniu wyborów 
i przygotowuje projekty, a także opiekę 
inżyniera, który martwi się o dostęp-
ność materiałów i poprawność wykona-
nia prac. istotne jest również to, że de-
cydując się na wykończenie pod klucz 
nie trzeba samemu szukać wykonaw-
ców ani ich nadzorować. Ponadto naj-
częściej na wykonane prace udzielana 
jest gwarancja. 
Niektórzy deweloperzy w ogóle nie 
oferują możliwości kupna mieszkania 
wykończonego, ale na etapie budowy 
umożliwiają klientom korektę usta-
wienia ścian działowych, położenia 
przyłączy, zmianę lokalizacji gniazdek 
elektrycznych, itp. Kupujący ma więc 
duży wpływ na to, jak jego mieszkanie 
będzie wyglądać, ułatwia to także póź-
niejsze wykończenie. 
Która zatem opcja jest korzystniejsza? 
To zależy m.in. od oczekiwań klienta, 
zasobności jego portfela, ale także od 
czasu, jakim dysponuje.

seBAstiAN 
BArANdZiAK, 

Dekpol S.A. 

- Większość klientów decy-
duje się na zakup mieszkania 
w stanie deweloperskim, ale 
obserwujemy coraz większy 
odsetek osób, które stawiają 
na lokal „wykończony pod 

klucz”. To bez wątpienia 
wygodne rozwiązanie – ofe-
rujemy kompleksową usługę, 
która składa się z wielu eta-

pów, od sporządzenia planów, 
przez doradztwo względem 

wybieranych materiałów, 
aż po realizację projektu 

oraz gruntowne sprzątanie. 
To rozwiązanie szczególnie 

atrakcyjne dla klientów, któ-
rzy dokonują zakupu lokalu 
z zamiarem jego późniejsze-
go wynajmu. Liczby mówią 
same za siebie – szacuje się, 

że samodzielne wykończenie 
mieszkania zajmuje aż od 12 

do 16 tygodni, a końcowy bu-
dżet jest wyższy od wcześniej 
założonego o 32%. Wybiera-
jąc opcję wykończenia pod 

klucz nie tylko oszczędzamy 
czas, ale i pieniądze.
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Drugiego takiego miasta na próżno szukać. 
Z jednej strony nowoczesne wieżowce i luksuso-
we kasyna, a z drugiej postkomunistyczne bloki 
i wszechobecne pranie. Batumi to miasto kontra-
stów, które fascynuje niemal na każdym kroku. 
Znajduje się w miejscu, gdzie góry Małego Kauka-
zu wpadają prosto do morza. Ukształtowanie te-
renu powoduje, że w mieście panuje jednocześnie 
klimat subtropikalny i górski, przez co często 
zbierają się nad nim chmury. Czy z tego powodu 
należy omijać Batumi? Wprost przeciwnie. Warto 
tu przyjechać między innymi ze względu na wy-
jątkowy klimat.
Niemniej kluczową rolę odgrywa tu kuchnia, w któ-
rej warto się rozsmakować. Duszone i nadziewane 
bakłażany, wyjątkowe chaczapuri, fenomenalne 

chinkali, czy też pyszne phkhali. To wszystko do-
prawione świeżą kolendrą. Do tego marynowane 
warzywa i można palce lizać. 
Co trzeba obejrzeć? Koniecznie należy wybrać się 
na nadmorski bulwar. Obojętnie nie można przejść 
tam obok pomnika ali i Nino – pary, którą dzieliła 
narodowość i religia, a łączyła miłość. Blisko pro-
menady znajduje się ogród zoologiczny i delfina-
rium. Czas warto zarezerwować sobie również na 
podziwianie ogromnego ogrodu botanicznego.
Zwiedzanie Was nudzi? Wskazane jest skorzysta-
nie z uroków miejscowych plaż. Kto ma dość ką-
pieli i plażowania, może udać się na rejs statkiem 
po Morzu Czarnym. Po zmroku należy skorzystać 
z ofert licznych kasyn i klubów, bo Batumi to naj-
gorętszy czarnomorski kurort.

Powietrzne akrobacje, 
widowiskowe show

Batumi, ech Batumi
Marzysz o tym, aby rozsmakować się w gruzińskiej kuchni? 
Jesteś miłośnikiem dobrego wina, a jego smakiem i życiem 
najchętniej delektujesz się nocą? Koniecznie odwiedź Batumi!
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KuPiŁem sobie galerie

Po paryskim „ulicznym okresie” malowania na wzgórzach 
Monmartre kupiłem sobie malutką galerię w 19 dzielnicy 
Paryża.

w końcu był Pan na swoim, duża odpowiedzialność?
Tak. Wiedziałem, że muszę sam o siebie zadbać, że żaden 
marszand mi w tym nie pomoże, ale i nie zaszkodzi. To było 
pozytywne wyzwanie.

od razu chwyciło?
W sumie, tak. Wiedziałam, że żeby „ulica mnie polubiła”, zaak-

ceptowała muszę dać  jej się  poznać. Dlatego nie izolowałem 
się w galerii za grubymi, solidnymi drzwiami. Wpadłem na po-
mysł malowania w witrynie  galerii. Można powiedzieć, że po 
prostu„siedziałem na wystawie” we własnej galerii.

to musiało być zaskakujące dla przechodniów?
 i o to chodziło! W ten sposób mogłem rozmawiać z ludźmi, 
a oni widzieli jak maluję. Okazało się, że o był marketingowy 
strzał w dziesiątkę. Chwyciło, posypały się zamówienia.

całe życie żyje Pan z malarstwa?
Mam to szczęście, że tak. Robię to, co kocham i mam z tego 
pieniądze.

niezwykŁy 
artysta, 

ciekawy czŁowiek
MiCHEL LENGLARD, ZNANy JAKi LENSKy tO ARtyStA i MALARZ. fAKt, żE OD LAt ARtyStyCZNiE  łąCZy 
PARyż Z tRóJMiAStEM, tO DOPiERO SZCZyt GóRy JEGO NiEZWyKłyCH HiStORii i bOGAtEGO 

żyCiORySU. DZiś  U NAS DRUGA CZęść tEJ ARtyStyCZNEJ  HiStORii.

michel leNglArd, 
znany jaki leNsKy 
to artysta i malarz

rOZmAWIA: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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walcome tróJmiasto

Polskie wybrzeże przyjęło Pana z otwartymi ramionami?
W latach  80 -tych było bardzo duże zapotrzebowanie na 
sztukę. Do  nas – artystów ustawiały się kolejki. Tak było też 
w Brukseli, do której wyjechałem na  kilka lat.  ale ponieważ 
uczucia zawsze miały duży wpływ na moją artystyczną na-
turę, w 2001 roku przyjechałem do Polski, a konkretnie do 
Trójmiasta.
Byłem już znany jako LENSKy, bo moje prawdziwe nazwisko 
mało kto poprawie wypowiadał.
Moja wystawa towarzyszyła otwarciu Dworu Oliwskiego. 
Zgromadziło się na nim ponad 400 osób, która zobaczyły 
moje prace. Mówiąc nieskromnie - spodobały się tak bardzo, 
że obecny na przyjęciu Marszałek Zarębski poznał mnie z  
wieloma wpływowymi wówczas ludźmi ze świata polityki, biz-
nesu, lokalnych władz.

czy fakt, że jest Pan Francuzem, że przyjechał Pan do trój-
miasta z Paryża był przez środowisko pozytywnie przyjęty?

Trochę byłem dla nich  zagadką, ale moje malarstwo spodo-
bało się i zacząłem otrzymywać zamówienia na obrazy od 
osób prywatnych oraz z różnych instytucji. Dziś współpracuję 
również z kilkoma trójmiejskimi galeriami. Nigdy jednak nie 
chciałem obnosić się ze swoją francuszczyzną, dlatego pod-
czas swoich wystaw nie lubię „francuskiej otoczki” pod po-
stacią kuchni z serami, szampanem w roli głównej i francuską 
muzyką w tle. Chcę być odbierany jak Polak, bo po tylu latach 
nim właśnie się czuję. Moja mama była Polka i  wychowywa-
ła  mnie w duchu polskości, patriotyzmu, a język polski obok 
francuskiego był zawsze bliski. 

Jak określiłby Pan swoje malarstwo?
Maluję, bo jestem malarzem i wciąż to lubię. W tym roku kończę 
65 lat i  nadal mam nienasyconą potrzebę tworzenia. Maluję 
naturę we wszystkich formach: od pejzażu  - także morskie-
go, do absolutnej doskonałości, jaką jest kobieta. Utrwalam 
ją w moich brązach. Staram się, żeby moje obrazy miały moc 
zmieniania czyjegoś nastroju, by podobnie jak muzyka czy 
dzieło literackie stawały się nieodłączną częścią życia. Jeżeli 
malowanie wciąż sprawia mi radość, a komuś szczęście, że ma 
ten obraz na  ścianie  - to chyba właśnie jest to układ idealny. 
Zawsze powtarzam, że malarz wciąż jest za młody i zawsze 
umiera za szybko -  tyle ma do pokazania.
Tym bardziej, że trudno mi się pogodzić z nieuchronną zmia-
ną pokoleniową. Młodych artystów coraz mniej interesuje 

malarskie rzemiosło. Dla wielu młodych - zapach farb, ter-
pentyny, pobrudzony strój w pracy przy płótnie, to abstrak-
cja. Wolą pracę przy wykorzystaniu nowoczesnych środków 
wyrazu, animacji, grafik komputerowych itp. Nowe techniki 
w malarstwie wypychają szacunek do sztuki, warsztatu, re-
lacji z drugim człowiekiem. Jak byłem młodszy, to dla mnie 
także określenie malarza mianem„doskonałego rzemieślnika” 
-  wydawało mi się afrontem. Jednak teraz, z perspektywy 40 
letniego doświadczenia, uważam to za wielki komplement. 
Cóż, chyba czas pogodzić się z faktem, że powoli odchodzi 
moja generacja malarzy – rzemieślników. Rozumiem, że to 
naturalna zmiana i niesie także wiele pozytywów, ale jednak... 
lubię pobrudzić się farbą :)

co jest dla Pana największą wartości w malarstwie?
Za największy luksus uznaje zdobycie akceptacji dla faktu, że 
maluję, co chcę i jak chcę. Nawet, gdy robię to na czyjeś zamó-
wienie, to robię to na moich  estetycznych zasadach.

tęskni Pan za Francją?
Nie, bo w niej bywam. Mam tam jeszcze dobre kontakty z ga-
leriami, ale trzeba pamiętać, że tam jest trochę inny, artystycz-
ny  świat. W samym Paryżu jest aktualnie ok. 2500  czynnych 
malarzy. Tam można z łatwością zginąć w tłumie.

Jak wygląda Pana proces tworzenia obrazu?
Mam wtedy dużo czasu na rozmyślania. Słucham też muzyki 
poważnej, ale nie za dużo, bo niestety nie mam podzielności 
uwagi. Trudno mi malować i robić cokolwiek innego, tym bar-
dziej z kimś rozmawiać. Raczej jestem samotnikiem, którego 
moich przyjaciół można policzyć na palcach jednej ręki. Jed-
nym z moich wspaniałych kolegów był trójmiejski artysta-rzeź-
biarz, nauczyciel Liceum Plastycznego w Orłowie Zbigniew 
Jóźwik. Jego nagła śmierć nie pozwoliła mu dokończyć roz-
poczętego rzeźbiarskiego projektu - 8 głów znanych muzyków 
m.in. Chopina, Liszta. Gdy dowiedziałem się, że prace są nie 
dokończone - wziąłem je do swojej pracowni, uzupełniłem i od-
lałem. W ostatecznym kształcie przekazałem je do  Filharmonii 
Bałtyckiej w Gdańsku. Do dziś stoją tam w foyer podpisane jego 
nazwiskiem. To taki mój hołd  dla  wielkiego talentu kolegi.

„Niezwykle subtelne, miękkie obrazy Len-
skiego są niczym nektar i ambrozja dla 
wielbicieli malarstwa klasycznego. Deli-
katność paryskich ulic, przechodniów, kra-
jobrazów Lenskiego rodzi się z jego wiel-
kiej wrażliwości.”- jedna z recenzji prac 
z katalogu wystawowego artysty.   
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to z  przyjaciółmi, znajomymi  spędza Pan wolny czas pomiędzy malowaniem?
Zdarza się, ale dużo pracy poświęcam także założonej przeze mnie Fundacji....., 
która pomaga ludziom w potrzebie. 

rozumiem, że poprzez fundację wspiera Pan młodych artystów?
Nie,„karmię głodnych”, bo uważam, że naprawdę zdolny artysta powinien po-
radzić sobie sam, a jak jest niezdolny, to sugeruję wziąć się za coś innego. Ow-
szem warto pomagać młodym artystom, ale promując ich sztukę, organizując 
wystawy ich prac, a nie poprzez wręczanie im do ręki czeku, czy fundowanie  
stypendium., Niestety, ale trzeba się nauczyć świata komercji, reklamy, poznać 
zasady rządzące rynkiem, a nie tylko być „natchnionym” artystą, który czeka, 
aż zostanie nagle odkryty i finansowo doceniony. artysta jak każdy inny zawód 
podlega naturalnemu procesowi selekcji. Prawo dżungli wygrywa - silniejszy, 
lepszy, zdolniejszy jest górą, czy tego chcemy, czy nie.  

Pana obrazy osiągają nie małe kwoty. a czy zdarza się Panu malować za darmo?
Tak. Charytatywnie maluję spełniając życzenia rożnych fundacji, stowarzyszeń 
np.: J. Owsiaka, a. Dymnej, szpitali . Ok. 50% prac rozdaję na cele charytatywne 
i szczerze mówiąc bardzo mi to odpowiada. Natomiast rzeźbiarsko realizuję za-
mówienia  m.in  dla miast, Muzeów,  a nawet Kościołów.  
  

wyrZeźbiŁem PaPieŻa (nawet KilKu)

czy gdzieś w trójmieście można zobaczyć Pana rzeźby?
Właśnie pracuję nad 18 metrowym pomnikiem ze szkła, który będzie stać przed 
wejściem budowanego w Wejherowie Muzeum Ofiar Piaśnicy. W planach mam rów-
nież szklany pomnik Chopina siedzącego przy fortepianie dla Opery Bałtyckiej, a za 
chwilę rozpoczynam pracę nad dużą rzeźbą dla Gdyni. To będą realistyczne po-
stacie płetwonurków z jednostki wojskowej Formoza, wyłaniających się w pełnym 
akwalunku z wody w pobliżu Oceanarium na Skwerze Kościuszki. 

lubi Pan rzeźbić realistyczne, postaci w skali 1:1 ? tu  raczej w przeciwieństwie do 
malarstwa nie ma miejsca na fantazję, wyobraźnie. 

Zgadza się, tu nie poszaleję :) ale  lubię co jakiś czas  wykonać na zamówie-
nie np.: popiersie znanej postaci, tak żeby oglądający ją nie mieli wątpliwości, 

kto to jest. Tak właśnie stało się 
w przypadku rzeźby Papieża 
Jana Pawła ii, którą wykona-
łem na zamówienie jednego 
z kościołów. Tak się spodobała, 
że  zrobiłem jeszcze kilka odle-
wów, z którymi trafiłem do in-
nych obiektów sakralnych.

byli zainteresowani?
To było zabawne, bo gdy 
podjeżdżając pod kościół po-
wiedziałem proboszczowi, że 
„mam z sobą  w samochodzie 
papieża” - spotykałem się ze 
zdziwieniem, ale i życzliwością. 

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

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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To wszystko w ramach  7.Nadmorskiego Pleneru 
Czytelniczego, który odbył się w lipcowy weekend na 
bulwarze w Gdyni. Święto książki otworzył prezydent 
Gdyni Wojciech Szczurek.
 
Nadmorski Plener Czytelniczy już na stałe wpisał 
się w program letnich wydarzeń organizowanych 
w Gdyni. Uczestnicy mieli okazję kupić książkowe 
nowości w dobrych cenach i porozmawiać ze swo-
imi ulubionymi autorami. Nie zapomniano także 
o wydarzeniach przygotowanych specjalnie z my-
ślą o młodych czytelnikach. 
- To okazja do spotkania się z autorami naszych 
ulubionych książek, wzięcia udziału w szeregu 
warsztatów i prelekcji, aż w końcu nabycia książki 
w atrakcyjnej cenie. Często są to publikacje premie-
rowe, albo nawet przedpremierowe, a także pozycje 
poszukiwane i niedostępne w większości księgarni. 

Ja podczas Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego za-
opatruje się w książki na cały rok, spacerując wzdłuż 
bulwaru nadmorskiego od razu układam sobie w gło-
wie kiedy je przeczytam - mówił podczas wydarzenia 
Wojciech Szczurek, prezydent miasta Gdyni. 
Podczas targów można było się spotkać m.in. z prof. 
Jerzym Bralczykiem, autorem „Trzy po 33”, „500 
zdań polskich” i „Mój język prywatny” oraz najnow-
szej zatytułowanej pozycji „Pokochawszy”, Hanną 
Bakułą, znaną malarką i pisarką, która ma na swoim 
koncie dwie nowości „Singielka i Otello. Obłęd” oraz 
„Singielka i Otello. Na zakręcie”, Mariuszem Czuba-
jem, autorem powieści kryminalnych i dwukrotnym 
laureatem nagrody Wielkiego Kalibru oraz Jaro 
Bonkiem, autorem thrillera kryminalnego „Dalej jest 
tylko strach”.
Dla najmłodszych przygotowano szereg zabaw i te-
atrzyków, wszystkie związane z literaturą dziecięcą.

Książka 
dla każdego
70 wystawców, spotkania 
z popularnymi autorami, panele 
dyskusyjne, zajęcia dla całych 
rodzin i ogłoszenie programu 
festiwalu Miasto Słowa. 



wakacje?
Jakie to były

tEGOrOCZNE LAtO ZASKOCZyŁO NAS PrZEDE WSZyStKIm UPALNą POGODą, KtÓrA 
UtrZymyWAŁA SIĘ OD CZErWCA DO KOńCA SIErPNIA OrAZ WyJątKOWO CIEPŁą JAK NA NASZ 
KLImAt WODą W BAŁtyKU. O tO CZy GOrąCy UrLOP, WAKACJE PODOBAŁy SIĘ tUryStOm - 

mAGDALENA GWIAZDA ZAPytAŁA  mArCINA CUryŁO, DyrEKtOrA SPrZEDAży hOtELU SZAfIr.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Panie marcinie: był żar?
Oj tak! Podczas licznych rozmów z naszymi 
Gośćmi często padał komentarz, iż w koń-
cu mamy klimat jak nad Morzem Śródziem-
nym. Ta sytuacja spowodowała wzmożony 
ruch turystyczny w Jastrzębiej Górze jak 
i na całym polskim wybrzeżu. Nie ominęło 
to także naszego hotelu. 

sezon od razu „wypalił”?
Początek lipca nie był jednak tak kolorowy, 
jak mógłby się wydawać. Część obiektów 
w Jastrzębiej Górze stało pustych, a w hotelu 
Szafir pokoje sprzedawaliśmy zaledwie z kil-
kudniowym wyprzedzeniem. Prawdopodob-
nie wpływ na ten fakt miało kilka czynników: 
począwszy od  Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej, plagi sinic w Bałtyku, a skończywszy 
na zwiększonej bazie noclegowej.

Jednak później  sytuacja się diametralnie 
zmieniła na korzyść, prawda? 

Tak. Druga połowa lipca i sierpień to był wa-
kacyjny szał! Rzesza turystów napływała do 
wszystkich nadmorskich miejscowości, tele-
fony dzwoniły  u nas bez przerwy.   

wiadomo już, jak przełożyło się to na sprze-
daż w waszym hotelu?

Hotel Szafir odnotował wzrost sprzeda-
ży o 15% w stosunku do sezonu letniego 
z 2017 roku. 
Zdecydowany wzrost sprzedaży udało 
nam się osiągnąć dzięki powiększeniu 
restauracji hotelowej o kolejne miejsca 
konsumpcyjne, sprzedaży pakietów wa-
kacyjnych z obiadokolacjami oraz bogatej 
oferty pakietów i zabiegów SPa. Wszystkie 
te czynniki jak i praca oraz ogromny wkład 
całego zespołu hotelu Szafir przyczyniły 
się kolejnego finansowego sukcesu. 

gratulacje! to teraz, po wakacjach  chwila 
wytchnienia?

Nie do końca. Co prawda sezon letni minął, 
lecz nie spoczywamy na laurach. Przygo-
towaliśmy dla naszych gości bogatą ofertę 
pobytowych pakietów jesiennych, pakietów 
SPa jaki i oferty szkoleniowo – konferencyjne.  
Chociaż wielu z  gości ma jeszcze powakacyj-
ną opaleniznę, to zachęcam do pomyślenia 
o zimie.  Można już zarezerwować pobyt na 
Boże Narodzenie czy też Sylwestra :)

wakacje?
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Żegluj 
bez tłoku

WAKACJE ZA NAMi, ALE NA PłyWANiE ZAWSZE DObRy CZAS. KtO WiE, CZy WłAśNiE tERAZ NiE 
JESt NAJLEPSZy. POLACy CORAZ CZęśCiEJ żEGLUJą PO EGZOtyCZNyCH WODACH NP.: MORZA 
śRóDZiEMNEGO, A PRZECiEż „POD NOSEM” Są fANtAStyCZNE MiEJSCA DO PłyWANiA NA 

żAGLóWCE, łODZi CZy JACHCiE.

rOZmAWIA: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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KasZuby

To jedna z najciekawszych krain na północy Polski, której atu-
tem są przede wszystkim rozległe lasy i piękne jeziora. Szcze-
gólnie atrakcyjne jest tak zwane „Morze Kaszubskie”, czyli 
kompleks jezior Wdzydzkich. Cały akwen objęty jest obsza-
rem Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, który ze względu 
na bliskie sąsiedztwo z jeziorami słynie z roślinności wodnej 
i torfowej. Kaszuby, to miejsce, gdzie bez problemu znajdzie-
my przytulną przystań i spokojny kąt, a także zasmakuje-
my regionalnej kuchni. Bez problemu wynajmiemy również 
żaglowy 
czarter.
Wrzesień to idealny czas, aby na kaszubskich jeziorach zła-
pać większy oddech – twierdzi Ryszard Józefowicz z mariny 
Wdzydzki Kąt.

Szczególnie polecamy uwadze:

Marina Wdzydzki kąt  – Jezioro Wdzydze•	
Przystań u Grzegorza – Jezioro Jelenie•	
Małe Swory - Jezioro Charzykowskie•	
Przystań Półwysep Lipa - Jezioro Wdzydze•	
Przystań Gołuń -Jezioro Wdzydz•	

PóŁwyseP HelsKi

Półwysep Helski, to co prawda mekka surferów, ale znajdzie-
my tu również miejsce na jachty. Bliskość otwartego morza, 
przepiękna natura i nadmorski klimat – to tylko niektóre atuty 
tego miejsca. Popularną formą spędzania czasu na Helu są 
wycieczki rowerowe, które pod koniec sezonu stają się świet-
nym urozmaiceniem dla aktywnych na wodzie. Co prawda, 
przystani nie ma tu aż tyle, co na Mazurach, ale są równie 
klimatyczne, a ze względu na przepiękną, nadmorską oko-
licę cieszą się dużym powodzeniem, również poza sezonem 
turystycznym. Mirosław Mońko, kierownik Portu Jastarnia 
nie narzeka na brak zainteresowanych - Nasz port to w więk-
szości stali rezydenci, którzy cenią sobie piaszczyste plaże, 
czystą zatokę, dobrą kuchnie, a także piękny widok z pobli-
skiego mola. ale okolica jest bardzo atrakcyjna, także dla 
przypływających. 

Atrakcyjne Przystanie na Półwyspie Helskim:

Przystań i Port w Kuźnicy •	
Port Jachtowy w Jastarni•	
Port na Helu•	

 
maZury

Mazury to legendarna kraina wielkich jezior (jest ich ponad 2 
600!). Znajdziemy tu zarówno spokojne, klimatyczne przysta-
nie, jak i przyciągające, rozrywkowe miejsca z nowoczesną in-
frastrukturą. Liczne sieci jezior decydują o tym, że Mazury to 
najpopularniejsze miejsce dla żeglarzy. Podczas wakacyjnego 
sezonu jest tu dość tłoczno (w szczytowych momentach, ma-
zurskie jeziora odwiedza nawet 50 000 osób jednocześnie), 
dlatego też warto decydować się na terminy rozpoczynające, 
lub kończące sezon. 

Jak twierdzi agnieszka Falenta z przystani Nawigator 
- wrzesień jest świetnym czasem na żeglowanie, na spokojne 
rozkoszowanie się pięknem mazurskich jezior. Po wakacjach 
tak na wodzie jak i w popularnych portach nastaje przyjemna 
dla wielu cisza. Nie ma już hałasu, tłumów i dzieci. Jak będzie 
ładna pogoda, to ruch i tak dopisze, ale już raczej z udziałem 
prawdziwych żeglarzy, którzy unikają tłumów i przyjeżdżają 
nad wodę, by naprawdę wypocząć. 

Najciekawsze Przystanie na Mazurach:

Marina Lester Club  - Rydzewo•	
Port Łabędzi Ostrów - Piękna Góra   k. •	
Giżycka nad jeziorem Kisajno
Ekomarina w Giżycku - nad jeziorem Niegocin•	
Przystań u Zdzicha - nad jeziorem Drwęckim •	
w Ostródzie
Marina Nawigator nad Jeziorem Mikołajskim i Tałty •	
Rybaczówka, Bogaczewo, k. Giżycka•	
Evelyn – Bogaczewo, k. Giżycka•	

Zalew wiślany

Zalew Wiślany to rozległy akwen, który jest doskonałą od-
skocznią od wód śródlądowych. 
Zatoka Morza Bałtyckiego przez wiele lat, ze względu na nie-
wielką głębokość basenu, powstawanie stromych fal, a także 
bliskość bezkonkurencyjnego Morza Bałtyckiego nie była po-
pularna wśród żeglarzy. Jednak, w ostatnich latach, powstało 
tu wiele nowych przystani wodnych, zaś spora część została 
odremontowana. Ze względu na różnorodność atrakcji.
Jak twierdzą spotkanie w Krynicy Morskiej mamy gromadki 
dzieci -  Zalew Wiślany to doskonałe miejsce do wypoczynku 
właśnie z maluchami. Czysto, atrakcyjne place zabaw dla dzie-
ci i bezpieczne, dostosowane do wózków miejsca na plaży. 

ale atutów jest całe mnóstwo: dzikie zakątki, w pobliżu hi-
storyczny Frombork, muzeum Zalewu Wiślanego, a przede 
wszystkim typowo morska fauna i flora. Mało kto wie, że Za-
lew Wiślany to także jeden z ważniejszych obszarów rozrod-
czych śledzia w południowych wodach Bałtyku. 

Polecane Porty w Zalewie Wiślanym:

Kąty Rybackie•	
Nowa Pasłęka•	
Port Tolkmicko•	
Port Frombork•	
Port Jachtowy w Krynicy Morskiej•	
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Na scenie wystąpili: Kowalski, 
Future Folk oraz Natalia Nykiel. 
To wyjątkowe wydarzenie było 
uwieńczeniem sezonu letniego 
w gdańskiej Molotece oraz LOTOS 
Stadionie Letnim. Jego wyjątko-
wość stanowiła sceneria w jakiej 
się odbyło- miejska plaża to teren, 
który rzadko udostępniany jest 
na tego typu przedsięwzięcia. Dla 
tych, którzy wolą bawić się pod 
dachem, również nie zabrakło 
propozycji w tym sezonie. Kon-
certy i innego rodzaju wydarzenia 
kulturowe, stanowiły nieodłączny 
element LOTOS Stadionu Letnie-
go Gdańsk, co czyni to miejsce 
wyjątkowym. Przez cały sezon 
obiekt był miejscem sportowych 
emocji, spotkań i smaków.

LOTOS Stadion 
Letni Gdańsk
to	przestrzeń,	w	której	
dzielimy	się	pasją	z	innymi!

Pogoda nadal rozpieszcza 
turystów i mieszkańców 
Trójmiasta. Dlatego też 
postawiliśmy na imprezę 
plenerową, i tak 10 sierpnia 
na plażę w Gdańsku - 
Brzeżnie rzesze fanów 
przyciągnął koncert 
muzyki elektronicznej „ 
Moloteka Music Festiwal 
powered by ENERGA”. 
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KUCHNiA MiStRZA KULiNARNEGO JACKA fEDDE tO SUMA JEGO bOGAtyCH KRAJOWyCH 
i śWiAtOWyCH DOśWiADCZEń. PRACUJąC W REStAURACJACH iRLANDZKiCH, fRANCUSKiCH 
CZy NAWEt tyCH EGZOtyCZNyCH NA KARAibACH UCZył Się OD NAJLEPSZyCH. JEGO AUtORSKiE 
DANiA CECHUJE WyObRAźNiA, CHOć POWtARZA, żE „fORMA NiE MOżE GóROWAć NAD 
tREśCią”. O SWOJEJ KULiNARNEJ, tRWAJąCEJ bLiSKO 20 LAt PRZyGODZiE MóWi W ROZMOWiE 

Z MAGDALENą GWiAZDA. 

Jedzenie 
musi być 

zrozumiałe
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Pana nazwisko w nazwie lokalu: Fedde restauracja & 
bistro jako współwłaściciela i szefa kuchni nie dziwi. ale 
skąd pozostałe określenia tego miejsca?

Bistro, to we Francji lokal, który zawsze mieści się na rogu, 
w którym podaje się szybko świeże potrawy w niezbyt 
wygórowanych cenach. i to do nas pasowało, wszystko 
się zgadzało. Jednak szybko okazało się, że w Polsce 
BiSTRO ma niezbyt pozytywne skojarzenia, bo ludziom 
kojarzy się ze średniej jakości barem, jadłodajnią.

dlatego w nazwie pojawiła się też restauracja?
Ta z kolei często kojarzona jest ze snobistyczną atmosfe-
rą, drogim, wyszukanym jedzeniem. Dlatego połączyliśmy 
te dwa określenia, żeby każdy wybrać, z którym bardziej 
mu po drodze.

nazwa, to tylko  „opakowanie” . co jest według Pana 
prawdziwym znakiem rozpoznawczym Fedde?

Wierzę, że są to świeże produkty, bazujące na nieskom-
plikowanych ciekawie skomponowanych smakach, lokal-
nych produktach, klasycznych jak i nowoczesnych tech-
nikach kulinarnych. 

a teraz zdanie o Panu, proszę powiedzieć na ile jest 
prawdziwe: gdańszczanin, który od młodych lat chciał 
gotować?

W 100%!  Zawsze ciągnęło mnie do kuchni, stąd wybór 
szkoły średniej – Technikum Gastronomicznego w Gdań-
sku wydawał się oczywistością.

5 lat nauki zawodu zachęciło Pana do dalszego zgłębia-
nia tematu?

Zdecydowania. Zaczynałem jak większość uczniów od 
praktyk wakacyjnych, potem szkolnych , weekendowych 
aż nadeszła pierwsza poważna praca w jednej z restau-
racji na ul. Długiej w Gdańsku. To była prawdziwa szkoła 
gotowania z weselami, tłumami turystów. Dopiero od 97 
roku to tempo siadło i posucha trwała do Euro w 2012. 
Gdańsk kulał, Sopot się bawił, a Gdynia miała i nadal ma 
największy z tych miast potencjał, ale stosunkowo mało 
gości. Uważam jednak, że właśnie w tym mieście można 
bardziej skupiać się na jakości, wysokim poziomie kuchni, 
obsługi, a nie tylko na ilości, wydawanego pożywienia, co 
przy wiecznie obleganym  -głównie przez zagranicznych 
turystów Gdańsku - jest podstawą. 

Jastrzębia  góra,  gdańsk, a zaraz potem dalsze wędrów-
ki w poszukiwaniu nowych smaków i receptur?

Rzeczywiście, ulotniłem się z naszego lokalnego podwór-
ka, a nawet z polskiej ziemi, ale najpierw jeszcze trafiłem 
do nowo otwieranego wówczas Dworu Oliwskiego - w wy-
jątkowe miejsce z wybitnymi kucharzami Philippe abra-
ham, Xsavier Lemier.

tam zasmakował Pan we francuskiej kuchni? 
Przede wszystkim pracując z Mistrzem Philippe abraham 
wiele się nauczyłem i zrozumiałem, że aby się dalej roz-
wijać, gotować z wykorzystaniem produktów, przypraw, 
które u nas w Polsce były wtedy nie dostępne np.: szafran, 
a nawet wanilia w lasce czy anyż gwiazdkowy, a krewetka 
koktajlowa to był luksus – muszę wyjechać za granicę, bo 
inaczej będą stał w miejscu. a tego nie chciałem.

i wyjechał Pan do...?
Mój wybór padł na  gorące Karaiby, gdzie jest 98 % wilgot-
ności i gdzie spędziłem blisko 3 lata. Karaibska kuchnia 
to przedziwna wariacja: połączenie smaków afryki (z ma-
niokiem w roli głównej), anglii (różowe mięsa pieczone),  
egzotycznymi rybami, a wszystko w towarzystwie aroma-
tycznych, azjatyckich smaków i zapachów kolendry, chili.

i po tych upałach przyszedł czas na chłodniejszą 
irlandię?

Tak, chłodniejszą, ale też bardziej deszczową, a co za tym 
idzie nieco depresyjną, mimo, że pracowałem w fajnej, 
egzotycznej kucharskiej ekipie, którą tworzyli Czech, Fi-
lipińczyk, mieszkaniec Sri Lanki i ja Polak. i znowu dużo 
się tam nauczyłem. Gotowaliśmy z tego, co sami wyhodo-
waliśmy w ogrodzie, upiekliśmy itp. 

aż w końcu wrócił Pan na polską ziemię?
Tak, znowu ktoś zadzwonił i namówił mnie, żebym objął 
kuchnię w Hotelu Neptun w Łebie. Następnie prowa-
dziłem kuchnię hotelu Rezydent w Sopocie, aż w końcu 
w kultowym Bazarze w Poznaniu, miejscu gdzie kiedyś 
w hotelowych wnętrzach zatrzymywał się m.in. Kiepura, 
Paderewski.

ale rozmawiamy w gdyni, czyli nastąpił powrót na trój-
miejskie podwórko. to już koniec  kulinarnej wędrówki 
czy  tylko kolejny przystanek?

Przyszedł czas na chwile spokoju. Na jak długo -  na razie 
nie wiem, ale na pewno nie na chwilę. Po latach zbierania 
cennych doświadczeń pomyślałem, że to najwyższy czas 
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na otwarcie swojej własnej restauracji. Zdecydowałem się 
na tandem wraz z moją przyjaciółką restauratorką Julitą 
Żbikowską. Szukaliśmy miejsca w Trójmieście, braliśmy 
pod uwagę różne lokalizacje, ale wybór padł na Gdynię.
Jesteśmy tu od od 2 lat i patrząc na systematycznie rosną-
ce nami zainteresowanie - zapowiada się optymistycznie. 
ale jak chyba zawsze i w każdej działalności początki nie 
należały do najłatwiejszych. Klienci musieli nas najpierw 
znaleźć, poznać i polubić. Teraz jesteśmy już coraz bardziej 
rozpoznawalną marką na kulinarnej mapie Trójmiasta. Na 

pewno pomagają nam w tym rekomendacje od tych gości, 
którzy się na nas nie zawiedli. Tak zwany marketing szep-
tany to według nas najbardziej wiarygodna, sprawdzona 
reklama. Przy okazji takich ważnych wydarzeń w mie-
ście jak chociażby Festiwal Filmów, który ma miejsce 
obok w Teatrze Muzycznym - mamy znamienitych gości 
z  „wielkiego świata”. Chyba im się podobamy i smakuje-
my, bo po  zakończeniu wydarzenia wielu z nich odwiedza 
nas przy okazji swoich prywatnych przyjazdów do Gdy-
ni. Mamy już takich „stałych” klientów, którzy zamawiają 

zawsze np.: pręgę wołową....  - ale o tym, kto ma 
takie kulinarne gusta ciiiiiii.... :) Można zgadywać, 
wybierając między nazwiskami: Stuhr, Kaczmarek, 
Machulski, Figura, Wojewódzki.:)

niezależnie od tego, kto was odwiedza całe pie-
czywo i makarony, podobnie jak ciasta są przy-
gotowywane od podstaw tu na miejscu?
Oczywiście! Jesteśmy niedużym teamem, ale bar-
dzo zdolnych, wszechstronnych kucharzy.

czy deser w Fedde jest niezbędny? niektóre re-
stauracje traktują go trochę po macoszemu.
absolutnie słodkie musi być!. Robi dobrze temu, 
co zamówił obiad i samej restauracji, która pozo-
staje  dobrze zapamiętana.

tak duży ciężar odpowiedzialności ciąży na 
deserze?
Tak, bo mimo fantastycznie smakujących kliento-
wi przystawek, zupy, dania głównego i tak często 
najmocniej zapamiętuje on ostatni zjedzony po-
siłek czyli właśnie deser. Słodkie, często wyso-
ko kaloryczne pyszności nasz mózg zapamiętuje 
jako najmilszą chwilę obiadu czy kolacji. i gdzie tu 
sprawiedliwość? :) Na pewno trudniej jest przygo-
tować 5 urozmaiconych, często pracochłonnych 
w wykonaniu dań, niż jeden nawet najbardziej wy-
szukany deser (choć my Polacy i tak najbardziej 
lubimy to, co znamy np: czekoladowe ciasto, ser-
nik, bezę ze śmietaną i truskawkami, crem brule 
itp.), no ale trudno. Taki nasz kucharzy los :)

los mistrza kuchni, to także szkolenie innych, 
doradztwo kulinarne. czy tak jest też w Pana 
przypadku?
Tak,  dużo jeżdżę po Polsce i pomagam, doradzam 
innym. Jestem doradcą w firmie Chefs Culinar

a jak w podróży samochodem po kraju zgłod-
nieje Pan, to …?
To zajeżdżam do sprawdzonego kulinarnie 
miejsca lub.. . do „kurczakowej sieciówki”, którą 
bardzo lubię!
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Wakacje dobiegły już końca i chociaż mało kto 
z nas myśli jeszcze o ochronie przeciwsłonecznej, 
koniec lata i początek jesieni to czas, w którym 
powinno się postawić na intensywną pielęgnację 
skóry. Wskutek upalnych dni i nadmiernej eks-
pozycji na słońce utraciła ona swoją witalność, 
a niekiedy i równomierny koloryt.

Jak zaradzić najczęstszym problemom, z jakimi skóra zmaga 
się po lecie? Na to nie ma jednej prostej odpowiedzi, bo choć 
wysoce prawdopodobne jest pojawienie się przebarwień, u wie-
lu osób wystarczy po prostu intensywne nawodnienie skóry. 
U źródeł powakacyjnych problemów z kondycją skóry leżą 
zwykle objawy przesuszenia, wynikające choćby z przebywania 
w klimatyzowanych pomieszczeniach czy zbyt wysokich tempe-
ratur i suchego powietrza na zewnątrz. 
Szkodliwe są również wolne rodniki – wielcy wrogowie młodej, 
gładkiej skóry, których nadprodukcja wynika głównie z wpływu 
promieniowania UV. W powakacyjnej pielęgnacji cery koniecz-
ne jest więc zniwelowanie wszelkich szkód, jakie poczyniły one 

w naszej skórze oraz opty-
malne nawilżenie. Eksperci 
portalu zatokapiekna.pl po-
twierdzają, że oba te zadania 
spełniają zabiegi medycyny 
estetycznej, które najchęt-
niej wykonujemy właśnie 
wczesną jesienią. 

Niekwestionowanym hitem w po-
wakacyjnej pielęgnacji skóry jest 
mezoterapia, szczególnie prepara-
tem bogatym w nawilżający kwas 
hialuronowy oraz w składniki ak-

tywne, w tym witaminy i mikroelementy, które zapewniają skó-
rze regenerację. Przeprowadzana w seriach mezoterapia stymu-
luje odbudowę kolagenu oraz przyspiesza metabolizm komórek 
skóry, przywracając skórze blask i młody wygląd. 
Drogą mezoterapii podawane jest również osocze bogatopłytko-
we pozyskiwane z krwi pacjenta. To zabieg zdobywający popu-
larność nie tyle ze względu na swoją unikalność, co raczej z po-
wodu wysokiej skuteczności oraz braku ryzyka alergii. Osocze 
bogatopłytkowe wykazuje działanie regeneracyjne, ponieważ 
aktywuje komórki macierzyste i pobudza fibroblasty do pro-
dukcji nowego kolagenu. Co istotne, zabieg wygładza również 
drobne zmarszczki.
W walce z przebarwieniami sięga się z kolei najczęściej po 
kwasy złuszczające. Peelingi chemiczne przeprowadzone przez 
doświadczonego specjalistę są w stanie zredukować tak plamy 
posłoneczne, jak i objawy trądziku. W ramach jesiennej regene-
racji warto postawić też na nowoczesne zabiegi laserowe.

Mini-przewodnik po laserach dostępnych na polskim rynku 
oraz popularnych zabiegach po lecie znajdziesz na
 www.zatokapiekna.pl Zapraszam!

Trend  AlerT
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.

PowaKacyJny
ratunek dla skóry
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nie trenowałem 
pod reKord... 
a jednak

Z ADAMEM KARASiEM, MiStRZEM śWiAtA i AUtOREM NOWEGO REKORDU 
W POtRóJNyM tRiAtHLONiE (11,4 KM PłyWANiA, 540 KM JAZDy NA ROWERZE, 

126,6 KM biEGU) ROZMAWiA KRZySZtOf GRAJKOWSKi.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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od jakiego czasu 15-letni rekord luisa wildpannera był 
na Pana celowniku?

Tak naprawdę nie myślałem o tym rekordzie, na począt-
ku interesował mnie tylko tytuł mistrza świata, a rekord 
to było coś przy okazji. Nie trenowałem pod rekord, tyl-
ko po to, aby wygrać całe zawody, dopiero w trakcie wy-
ścigu dowiedziałem się, że rekord może paść. 

Jaki był najtrudniejszy moment (lub momenty) potrój-
nego triathlonu w lensahn?

Ogólnie wszystko się robiło przyjemnie, ale pogoda 
była największym wyzwaniem dla każdego zawodnika 
i to ona rozdawała karty. Najtrudniejszy moment był na 
biegu bo już druga doba rozpoczęła się w słońcu, w cie-
niu było ponad 30 stopni, na słońcu około 50 stopni 
i praktycznie od połowy biegu już zaczęły się kryzysy, 
i pojawiły się trzy trudne momenty, gdy trzeba było sto-
czyć walkę z własną głową. Nie była to walka z ciałem, 
ponieważ fizycznie byłem dobrze przygotowany nato-
miast gdy ciało jest mocno przegrzane trzeba powal-
czyć w własną psychiką.

ile trwały przygotowania do tych konkretnych zawodów?
Specjalistycznie trenuje od roku natomiast całe życie 
w sporcie pozwoliło mi ścigać się na tak długich dystan-
sach, były to 3-4 jednostki treningowe dziennie przez 6 
dni w tygodniu i jeden dzień wolny. 

Jest Pan w stanie opisać jak się czuł po przekroczeniu 
mety, kiedy wiedział Pan, że pobił rekord świata?

To, że pobiję rekord wiedziałem już przed samą metą, 
ale szczerze mówiąc, na kilka minut przed kreską jesz-

cze nie wiedziałem czy w ogóle 
skończę te zawody. Jak już do-
biegłem do mety, to emocje były 
zupełnie inne niż podczas zawo-
dów, które wygrywałem wcze-
śniej. Nie było radości, nie było 
ulgi, nie było żadnych uczuć, nie 
potrafię tego opisać. Wydaje mi 
się, że przez to wycieńczenie 
nie mogło to wszystko do mnie 
dotrzeć i dopiero po jakimś cza-
sie, jak już byłem po kroplówce, 
po badaniach dopingowych. to 
dopiero zaczęło do mnie docho-
dzić, że faktycznie to się stało. 
Nie było radości, żadnych emocji, zwykłe przekroczenie 
mety. Dziwne uczucie i skrajne wyczerpanie. 

w czym tkwi sekret udźwignięcia psychicznie i fizycz-
nie tak ogromnych dystansów?

Trzeba być w stu procentach przygotowanym. Nie ma 
miejsca na luki treningowe, trzeba systematycznie tre-
nować przez kilka godzin dziennie żeby móc taki wyścig 
ukończyć. Na pewno systematyczna praca to sekret. Nie 
trzeba mieć nie wiadomo jakiego talentu bo te inten-
sywności nie są tak duże jak na krótszych dystansach 
więc ciężką pracą można wszystko wypracować. 

w ciągu tych długich godzin myśli się o czasie, przeby-
tym dystansie i tym do pokonania?

W ogóle nie myślę o tym ile jeszcze mam do ukończe-
nia wyścigu, myślę tylko o tym żeby dobrze zjeść, do-
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brze się nawodnić, dobrze się schłodzić bo to jest 
najważniejsze podczas takich zawodów, myślę też 
żeby nie przekraczać zakresów, które mam ustalo-
ne przed wyścigiem. Patrzę na prędkość na pływa-
niu i na biegu żeby balansować w tych granicach, 
które są wytrenowane, a na rowerze korzystam 
z miernika mocy i patrzę na generowaną moc żeby 
jej nie przekroczyć i na tym skupiam swoją uwa-
gę. interesuje mnie tylko zegarek i te cyferki – za 
ile mam zjeść, za ile mam się napić, za ile mam się 
oblać wodą i patrzę na to żeby nie przekroczyć 

tych wartości, na które się przygotowałem także 
nie docierają do mnie inne myśli z zewnątrz i nie 
myśli się o niczym. W ogóle szybko to mija, chyba 
że się pomyśli ile zostało jeszcze do mety – to jest 
największy błąd, bo to może złamać psychicznie 
każdego.

od której z części triathlonu zaczęła się Pana przy-
goda z tym sportem?

Od pływania, kilka lat pływałem, nie lubiłem tego, 
nie chodziłem na treningi także to było takie treno-
wanie w kratkę. Teraz jestem kompletnym zawod-
nikiem, nie mam tak że wychodzę na którymś z tre-
ningów gorzej bo mi się nie chce, wszędzie chce mi 
się równo rozwijać, po prostu dojrzałem do sportu. 

co sprawiło, że „nie zadowolił” się Pan klasycznym 
triathlonem i wszedł na tak ekstremalny poziom?

To nie to że mnie coś nie zadowoliło, to brak finan-
sów na tamten moment. Żeby się ścigać na iron-
manie na mistrzostwach świata potrzebowałem 5 
wyścigów na świecie również w okresie zimowym 
także gdzieś w australii, Nowej Zelandii itd. więc 
było to niemożliwe ponieważ koszt jednego takie-
go wyścigu to około 20000 zł. Finanse sprawiły to 
że szukałem tytułu mistrza świata gdzieś indziej, 
a że zawsze mierzyłem wysoko i nie chciałem wy-
grywać zwykłych zawodów więc zobaczyłem że 
wyścigi ultra odbywają się w europie i że wystarczy 
jeden wyścig, żeby zdobyć mistrza świata a teraz 
wracam na ironmanna bo juz mam taką możliwość.

Jakie są Pana kolejne plany?
Kwalifikacje na mistrzostwa świata na Hawaje – 
najbardziej prestiżowy wyścig. Kiedy? Zobaczymy 
po pierwszych sesjach treningowych, bo nie wiem 
jak moje stawy się będą zachowywać, ponieważ za 
trzy dni planuję pierwsze treningi i jeżeli będzie 
wszystko ok, to wystartuję jak najszybciej a jeżeli 
nie, to w przyszłym roku 

musimy jeszcze zapytać o dietę podczas przygoto-
wań do tak morderczego wyścigu?

W diecie wspierał mnie catering dietetyczny Food 
and Fit, starałem się jeść dobrze zbilansowaną die-
tę z pudełek na poziomie 3000 kcal. Resztę doja-
dałem tym, na co miałem ochotę, bo całe życie tak 
pracowałem. Według mnie w sporcie wytrzyma-
łościowym najważniejsza jest głowa i jeżeli masz 
ochotę na batona, to nie możesz go sobie odmówić, 
także u mnie w tym roku było to tak że połowa była 
zdrowo, połowa niekoniecznie ale też nie mogę po-
wiedzieć że reszta jedzenia była śmieciowa, także 
myślę, że około 6000 kcal spalałem, czyli taki ba-
lans zachowałem między dobrą złą dietą.
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Wielu ludzi zna historię masażystki Bonnie 
Brown z Google, która dzięki akcjom młodej 
firmy została milionerką. Inwestowanie w star-
tupy to ryzykowny, ale przynoszący zyski spo-
sób inwestowania. Głównym problemem inwe-
stowania w startupy jest wybór odpowiedniego 
projektu.

Atrakcyjność inwestowania w startupy wiąże się 
bezpośrednio z dostępnością nowych, dotych-
czas nieużywanych technologii, które mogą „wy-
strzelić”, jak Facebook i Uber. To przyniesie in-
westorom zyski w setkach procentów, ponieważ 
często startupy w momencie uruchomienia nie 
mają konkurencji. Tradycyjne projekty bizneso-
we nie są w stanie zapewnić inwestorom równie 
znaczących dochodów, ponieważ mają one sufit 
finansowy na rynku.

Celem inwestycji w startupy jest wprowadze-
nie na rynek nowatorskiego projektu, który 
może szybko się spłacić i przynieść wysokie 
zyski dzięki świeżemu pomysłowi i braku po-
ważnych konkurentów. Dobry starup to znacz-
ne dochody w stosunkowo krótkim okresie. 
Przeciętny startup może przyciągnąć do 25 
mln euro, a po uruchomieniu projektu można 
sprzedać gotowe rozwiązanie za 190 mln. Dla 
inwestora oznacza to, że zysk będzie wynosił 
od 400 do 600 proc. Okres zwrotu - od 2 do 
5 lat. W przypadku indywidualnych projektów 
liczby te są 2-5 razy wyższe.

Aby rozszerzyć portfel 
inwestycyjny, możemy 

wykorzystać jeszcze jeden 
rodzaj alternatywnych 

inwestycji — inwestowanie 
w startupy i własność 

intelektualną.

Inteligentne 
inwestycje

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.

Trzecia część startupów związana jest z techno-
logiami komputerowymi, jednak inwestor ma 
szansę znaleźć atrakcyjny projekt w innej branży. 
Wdrożone i uruchomione startupy mogą przy-
nieść inwestorom zyski, ale ryzyko takich inwe-
stycji jest wyższe niż w przypadku innych metod 
inwestycyjnych. Jest to główna wada inwestowa-
nia pieniędzy w startupy. Mniej niż 10 proc. star-
tupów odnosi sukcesy.

Inwestowanie w projekty typu startup jest atrak-
cyjnym rodzajem inwestycji, ale trzeba wziąć 
pod uwagę wysokie ryzyko inwestycyjne.
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Lato to czas, kiedy kobiety z dreszczykiem emocji zakładają swoje bikini na 
plażach całego świata, a mężczyźni prężą mięśnie na siłowniach starając się 
osiągnąć bliską ideału sylwetkę Y. Mężczyzna stylowy nie tylko zna najnowsze 
trendy mody i umie z nich wybrać to, co najlepsze, doskonale się ubiera i pre-
zentuje w różnych okolicznościach. Tak pojmowana elegancja jest dziś dalece 
niewystarczająca. Współczesny stylowy mężczyzna jest nowoczesny, otwarty 
na świat i ludzi. Idzie z nurtem życia, jest aktywny i gotowy na nowe wyzwania 
w różnych dziedzinach. Dbałość o zdrowie, wygląd i kondycję fizyczną jest 
jednym z takich wyzwań, słusznie promowanych przez media. Nikogo już nie 
dziwi ani mężczyzna, ani kobieta uprawiający jogging lub marsz, jeżdżący na 
rowerze albo rolkach. Coraz lepszą mamy też infrastrukturę w całym Trójmie-
ście aby uprawiać różne dyscypliny sportu. Ale najważniejsze jest to, że odczu-
wamy potrzebę ruchu i aktywności fizycznej, dzięki której możemy się skutecz-
nie odstresować po pełnym napięć i pośpiechu dniu. Nieodłącznym elementem 
uprawiania sportu są oczywiście ubrania sportowe. Nie trzeba kupować bardzo 
drogiej odzieży sportowej i uganiać się za najnowszymi trendami w tej dziedzi-
nie. Wystarczy, gdy tego typu ubranie jest funkcjonalne i wygodne, a przy tym 
estetyczne. Masz wobec tego dwie możliwości: przed najbliższymi urodzinami, 
imieninami, Walentynkami, Dniem Chłopaka lub inną dowolną okazją zamów 
sobie jako prezent zestaw ubrań do uprawiania ulubionej dyscypliny sportu lub 
sam spraw sobie kilka dobrych gatunkowo koszulek i spodni sportowych.
Jeśli natomiast dążysz dopiero do wymarzonej sylwetki Y – nie martw się. Od 
czegoś trzeba zacząć i to już się stało. Podjąłeś decyzję! Ruszaj po piękną, wy-
sportowaną sylwetkę.
Nie jest wstydem starać się zgubić to, co jest do zgubienia. Wstydem i głupotą 
jest nie robić tego, mając pełną świadomość, jak bardzo jest to potrzebne do 
dobrego samopoczucia.

b&b 
– bikini i bicepsy

graŻyna PaturalsKa

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

Projektantka marki Grace Collection

ZadbaJ o Zdrowie PracowniKa!

AdAm OgrOdOwczyk: 
trener personalny, pasjonat sportu, propagator zdrowego 
i aktywnego Stylu Życia.  założyciel Food & Fit catering dietetyczny. 
Były antyterrorysta, absolwent akademii wychowania Fizycznego, 
ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie SwpS. 

Promuj zdrowy i ak-
tywny styl życia wśród 
pracowników- zadbaj 
o swój wizerunek jako 
pracodawca.
Dzisiejszy felieton będę pisał z punktu wi-
dzenia pracodawcy oraz zagrożeń, płynących 
z niedostatecznego dbania o zdrowie oraz 
korzyści, wynikających z propagowania w fir-
mach zdrowego stylu życia. 
Światowa Organizacja Zdrowia straszy nas 
tym, że w 2025 roku co czwarta osoba na 
świecie może mieć problemy z otyłością. 
Z punktu widzenia pracodawcy ma to ogromne 
znaczenie ekonomiczne, ponieważ co czarty 
Twój pracownik będzie narażony na takie 
zachorowania jak: choroby układu krążenia, 
cukrzyca, zaburzenia metaboliczne, zabu-
rzenia hormonalne oraz zwiększone ryzyko 
zachorowania na raka. 
Obserwując jak rozwija się trend zdrowego 
stylu życia, wydawałoby się, że nie ma się 
czym martwić, ponieważ coraz więcej osób 
zaczyna o siebie dbać, wybierając zdrowe 
odżywianie i uprawiając sport.

Nie jest jednak tak kolorowo. intensywny 
tryb pracy i duże obciążenie stresem nie 
sprzyjają dbaniu o zdrowie. Jemy w biegu lub 
wcale, a po 10-12 godzinach spędzonych za 
biurkiem nie bardzo mamy jeszcze ochotę na 
jakąkolwiek aktywność. 
Problemy pracowników związane z nadwagą 
są również problematyczne dla pracodawcy. 
Według WHO przeciętny europejski pracow-
nik opuszcza rocznie od 10 do nawet 50 dni 
pracy w celu leczenia schorzeń wynikających 
z otyłości. 
Jest na to rozwiązanie. Promocja zdrowego 
stylu życia w firmie to podstawowy kierunek, 
jaki warto obrać na kolejne lata. Zdrowszy, 
aktywniejszy i dobrze odżywiony pracownik 
jest bardziej kreatywny, lepiej reaguje na stres, 
a także nie chodzi na zwolnienia.
Wydajność, efektywność i koncentrację pra-
cowników mogą poprawić zdrowe posiłki. 
Odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ 
nie tylko na nasze zdrowie, ale również samo-
poczucie i sposób, w jaki funkcjonujemy.
Wprowadzanie w firmie programów promują-
cych dbanie o zdrowie jest świetną inwestycją. 
i choć na początku musimy ponieść jakiś 
koszt, to na pewno się on zwróci. Ponadto po-
prawi wizerunek pracodawcy i pokaże go jako 
nowoczesnego oraz dbającego o pracownika.
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Takimi słowami podsumował tegoroczne 
Gdynia aerobaltic air Show Sebastian Golus, 
prezes firmy aeropact, która była producen-
tem oraz organizatorem wydarzenia.
Pokazy odbywały się w dwóch odrębnych 
lokalizacjach. W ciągu dnia na lotnisku Ba-
bie Doły, a wieczorno-nocne, połączone 
z pokazem audiowizualnym, na plaży miej-
skiej w Gdyni. Obserwatorzy mogli obejrzeć 
w sumie 20 godzin pokazów, realizowanych 
przez najlepsze załogi z ponad 10 krajów. 
Na odwiedzających czekał także niezwykły 
zestaw atrakcji naziemnych, między innymi 
85 samolotów w pokazie statycznym, wysta-
wa lotnicza aero Expo, spotkania z pilotami 
uczestniczącymi w pokazach, wystawy grup 
rekonstrukcyjnych. Jedną z niecierpliwie 
wypatrywanych atrakcji imprezy był nieco-
dzienny wyścig między arturem Kielakiem 
zasiadającym za sterami Xa-41 a prawie 400 

konnym Jaguarem i-Pace. Zmagania miały 
zacięty przebieg, a widzowie jeszcze długo 
po ich zakończeniu spierali się w kwestii 
wyboru zwycięzcy. Niezależnie od wyniku 
rywalizacji mknący po sukces Jaguar oraz 
brawurowy lot artura Kielaka kołami do 
góry, zaledwie kilka metrów nad pasem 
startowym, wzbudziły podziw publiczności.  
Najmłodsi także nie mogli narzekać na brak 
atrakcji. Przygotowano dla nich 14 specjal-
nych stref dla dzieci i młodzieży. Dla ak-
tywnych przewidziano akademię młodego 
pilota, strefę sportu z grami zespołowymi 
i strzelanie z łuku. Pojawiły się także miej-
sca, w których można było zagrać w trady-
cyjne, ale lotnicze memo, planszówki i na 
konsolach. Spragnieni wiedzy mogli poznać 
tajniki robotyki, przeprowadzić ekspery-
menty chemiczne i ćwiczyć wyobraźnię 
przy pomocy klocków LEGO.

Powietrzne akrobacje, 
widowiskowe show
To były niezwykłe pokazy, w niezwykłym miejscu i ze wspaniałą publicznością. 

ZDJĘCia: Karol Szmit
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Zawsze można wydać każde pienią-
dze, a potrzeba kupienia czegoś co jest 
inne, czego nie ma nikt inny, co będzie 
nam przypominać odległe miejsca, 
jest ogromna!
Prośby typu „ przywieź mi magnes 
na lodówkę” zawsze wprawiają mnie 
w stan irytacji, widzę siebie przy tym 
stojaku z magnesami, jak próbuję spo-
śród całego kiczu tego świata wybrać 
ten najmniej szkodliwy? Wszak drzwi 
lodówki według najnowszych badań 
producentów lodówek otwieramy na-
wet pięćdziesiąt razy dziennie. Jestem 
zwolennikiem przywożenia miejsco-
wych smakołyków, zamiast stojących 
lub wiszących zbieraczy kurzu.
W Hiszpanii na miejscowych targo-
wiskach, bez których Hiszpanie nie 
wyobrażają sobie życia, zakupy są 
prawdziwą przyjemnością, ponie-
waż wszystkiego można spróbować. 
Koniecznie nabyć trzeba Jamno Ser-
rano, czyli suszoną szynkę, krojoną 
w cieniutkie plasterki oraz chorizo, pi-
kantną kiełbasę o charakterystycznym 
przydymionym smaku. 

W całej Hiszpanii działają sklepy, 
które nazywają się „ rzeczy stąd”, 
gdzie kupimy lokalne produkty, oli-
wy, miody, wina. We Włoszech do 
bagażu powrotnego zamiast magnesu 
z krzywą wieżą, wrzućcie ser parme-
zan, peccorino i mydła z wytłoczyn 
oliwnych. Toskańskie wino i parę 
butów z Mediolanu. Z Grecji zawsze 
zabieram puszkę miejscowej chałwy, 
wiaderko prawdziwej Fety i najlepszą 
oliwę z Kalamaty lub z Krety. Na Ka-
naryjskiej Lanzarote, w regionie La 
Geria, gdzie produkuje się niezwykle 
wino, kupuję dla siebie i w prezencie 
dla przyjaciół fantastyczne kosmetyki 
z winogron i wina. To będzie unikato-
wy upominek, zapewniam.
Wyspy Kanaryjskie to też raj dla 
miłośników perfum, to tu pojawia-
ją się wszelkie nowości znanych 
marek,a ceny są przyjazne, więc 
nie trzeba z niczego rezygnować. 
Osobliwością oddalonej Madery są 
owoce,a właściwie ich nowe wcie-
lenia. Banan ananasowy, truskaw-
kowa marakuja mają obłędny smak 

i można je przetransportować.
Sycylia to prawdziwa ikona smaków. 
Bez Caponatiny, czyli mieszanki gril-
lowanych warzyw w aromatycznym 
sosie, wracać nie ma po co. Wyjątkowe 
są tu też makarony, wyrabiane ręcznie, 
barwione naturalnie.
W Libanie, w jednej z licznych cukier-
ni trzeba kupić ciasteczka podobne 
do baklawy, jednak suche i chrupiące, 
o różnych stopniach słodkości. Praw-
dziwa eksplozja smaku! Najwięcej 
pieniędzy wydaję w Maroku, w Mar-
rakeszu na miejscowym souku. Tutaj 
zioła i przyprawy powodują zawrót 
głowy, tutaj fetyszyzuje się rękodzieło, 
i jest ono rzeczywiście na najwyższym 
poziomie. Tkaniny, lampy, cerami-
ka, meble, świeczki, biżuteria, torby, 
dywany. Wszystko we współczesnym 
wzornictwie. Majorka to królestwo 
butów. Raj dla pań, wszędzie przyjmo-
wane są karty kredytowe, zatem nie 
ma problemu ile pieniędzy zabrać. 
Zakupy to magia i wielka przyjemność 
ale też istotna część podróżowania. 
Nie odbierajmy jej sobie.

W szaleństwie 
   zaKupów
Nasi klienci często pytają tuż przed wylotem, ile mają zabrać pieniędzy. 

A ja zawsze tak samo nie potrafię ocenić, nie wiem jakiej udzielić odpowiedzi. 

witold gUlcz    |    Salony Firmowe itaka    |   ch rental park - gdańSk -Szadółki    |    ch aUchan - rUmia   |  ch aUchan - gdańSk   |   ch plaza – poznań
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Od dawna panuje stereotyp, 
że dla kobiety samochód 
musi „ładnie wyglądać” 
i „mieć odpowiedni kolor”. 
tymczasem nic bardziej 
mylnego. Kobiety, kupując 
samochód, bardzo często 
mają co do niego konkretne 
wymagania, a sam zakup 
zazwyczaj jest przemyślany 
i rzadko dokonywany pod 
wpływem emocji. 
Na co zatem zwracają 
uwagę kobiety, wybierając 
samochód, i jakie cechy 
powinno mieć takie auto? 
Oczywiście panie zwracają 
uwagę na takie kryteria, jak 
marka, wygląd czy wygląd. 
Ale – jak pokazują wyniki 
badań rynkowych – najistot-
niejszą cechą jest niezawod-
ność. Kolejne to wielkość 
auta, wyposażenie, a dopie-

ro później marka oraz osią-
gi. Poza tym kobiety przed 
dokonaniem zakupu często 
bardzo wnikliwie analizują 
parametry techniczne.
Ze statystyk wynika, że ko-
biety najczęściej wybierają 
niewielkie, miejskie auta, 
ponieważ właśnie „w miej-
skiej dżungli” najczęściej 
korzystają z samochodów. 
Pojazdy z segmentu A i b za-
zwyczaj mają nieduże - a co 
za tym idzie ekonomiczne 
– silniki, poza tym pozwala-
ją znacznie łatwiej znaleźć 
miejsce do zaparkowania na 
zatłoczonych parkingach.
Spojrzeliśmy zatem na ofertę 
producentów i wybraliśmy 
kilka samochodów, które 
z pewnością zaspokoją ocze-
kiwania większości pań.

Auto dlA kobiety 
- niezAwodne 
i stylowe Nie jest żadną tajemnicą, 

że kobiety mają nieco inne 
wymagania co do samochodu, 
niż mężczyźni. Kupując auto 
kierują się także nieco innymi 
kryteriami. Jakie zatem 
powinny być auta dla pań?

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

toyotA yAris
Ten model od lat cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem – 
między innymi ze względu na to, że 
Toyota nie bez powodu nazywana 
jest liderem niezawodności. 
Ciekawy design przyciąga 
spojrzenia, innowacyjne systemy 
powodują, że samochód zapewnia 
wysoki stopień bezpieczeństwa, 
a silniki zapewniają dynamikę 
jazdy i niewielkie zużycia paliwa. 
Szczególnie warty uwagi jest 
napęd hybrydowy, który doskonale 
sprawdza się w ruchu miejskim. 

Ford FiestA
Obecnie w salonach 
dostępna jest już siódma 
generacja Forda Fiesty. 
Producent wyposażył 
je w inteligentne 
technologie ułatwiające 

jazdę – np. wspomaganie 
parkowania, aktywny 

tempomat, rozpoznawanie 
znaków drogowych czy system 

wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu. 
Dostępny jest z szeroką gamą silników zarówno 
benzynowych (od najsłabszego o pojemności 1,1l 
i mocy 70KM do 1-litrowego EcoBoost o mocy aż 
140 KM) jak i wysokoprężnych (1,5-litrowe jednostki 
o mocy 85 lub 120 KM). 
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Mini
To samochód, 
który podbił 
serca wielu pań, 
w szczególności 
tych, które lubią 

poczuć odrobinę 
sportowych emocji. 

Nawet przy słabszych 
silnikach prowadzenie 

auta – szczególnie na 
zakrętach – może sprawić sporo frajdy. 
A to za sprawą sportowo zestrojonego 
zawieszenia oraz układu kierowniczego. 
Jeśli do tego dodać wyróżniający się, 
oryginalny design i możliwość wyboru 
wersji 3-drzwiowej, 5-drzwiowej lub cabrio, 
to z pewnością każda z pań doceni ten 
samochód.

FiAt 500 
To model od lat 
bardzo lubiany 
przez kobiety 
- jest włoskim 

konkurentem 
cenionego przez 

mieszkanki dużych 
miast angielskiego Mini. 

Jest to auto wyróżniające się swoim wyglądem, 
łączące w sobie styl retro z lat 60. ze współczesną 
technologią. Na ryku zadebiutował w 2007 
roku i jest produkowany do dziś, w tym czasie 
był oczywiście ulepszany i modernizowany. 
Kupując Fiata można wybrać wersję z silnikiem 
benzynowym 0,9l (o mocy 85 lub 105 KM) albo 65-
konnym o pojemności 1,2 l. 

renAult Clio
Najnowsza generacja Renault Clio 
może zachwycić nie tylko 
wyglądem zewnętrznym, 
ale też bardzo ciekawie 
zaprojektowanym 
wnętrzem, wieloma 
innowacyjnymi 
rozwiązaniami 
technologicznymi 
wspomagającymi 
zarówno jazdę, jak 
i parkowanie czy 
intuicyjnym i łatwym 
w obsłudze systemem 
multimedialnym. Niektóre 
panie z pewnością docenią system 
Easy Park Assist, dzięki któremu można 
zaparkować bez najmniejszego wysiłku 
i bez użycia rąk. Auto dostępne jest 
z szeroką gamą silników benzynowych 
( jest też wersja z fabryczną instalacją 
LPG) i wysokoprężnych. 

MAzdA 2
Ten niewielki samochód japońskiej marki urzeka swoim 
wyglądem. Zarówno w wersji 3- jak i 5-drzwiowej należy do 
najładniejszych w segmencie. Nieodłącznym elementem każdej 
Mazdy jest filozofia Jinba Ittai – uczucie jedności z samochodem. 
Lekka konstrukcja Mazdy2 kryje w sobie niezwykle oszczędny 

silnik, innowacyjne technologie bezpieczeństwa i znakomite 
osiągi. Całość dopełnia zaawansowany system informacyjno-

rozrywkowy MZD Connect. Jak zapewnia producent: „jazda 
samochodem jeszcze nigdy nie była tak przyjemna”. 

nissAn MiCrA
To kolejny japoński samochód w naszym 
zestawieniu. Samochód, który niewielu 
mężczyznom przypadł do gustu, wśród 
kobiet cieszy się sporym powodzeniem. 
Z pewnością dużą zaletą tego modelu 
Nissana jest sporo miejsca wewnątrz, 
przy niewielkich rozmiarach 
zewnętrznych. 5-drzwiowy, 
miejski hatchback jest 
wygodny, przestronny 
i uniwersalny. Kupując 
Micrę można wybrać 
pakiet stylizacyjny 
nadwozia i wnętrza, 
aby nadać felgom, 
nakładkom na lusterka 
boczne, naklejkom 
i innym elementom 
designu unikalny wygląd.
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Lexus trójmiasto, jedyny przedstawiciel tej ekskluzyw-
nej japońskiej marki w północnej Polsce, został Part-
nerem Motoryzacyjnym Międzynarodowego turnieju 
tenisowego Sopot Open, w randze AtP Challenger. 
Zawody rozgrywane były w Gdyni, na kortach Klubu 
tenisowego Arka, na przełomie lipca i sierpnia. Przy 
okazji tego wydarzenia, na Placu Przyjaciół Sopo-
tu, powstało mini miasteczko tenisowe, w którym 
przedpremierowo podziwiać można było najnowszy 
model miejskiego crossover’a od Lexusa – model 

UX. Skrót ten pochodzi od angielskiego “Urban 
Explorer” (miejski odkrywca). 
była to pierwsza w Polsce prezentacja jeszcze 
przedprodukcyjnego egzemplarza. W regularnej 
ekspozycji Lexus’y UX pojawią się w polskich salo-
nach dopiero pod koniec roku.
W ramach współpracy z organizatorem turnieju, 
Lexus trójmiasto zapewnił flotę samochodów, 
które obsługiwały zawodników pomiędzy hotelem 
a kortami tenisowymi w Gdyni.

lexus ux 
po rAz 
pierwszy 
w polsCe

Przedpremierowy 
pokaz Lexusa UX 
miał miejsce podczas 
Międzynarodowego 
Turnieju Tenisowego 
Sopot Open.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Drugi dzień 21. Grand Prix Sopot – Gdynia ( 10 Runda 
GSMP) odbył się bez niespodzianek pogodowych. 
idealna dla przeprowadzania zawodów temperatura, 
tłumy kibiców i doskonała atmosfera; to wszystko 
sprzyjało sportowym emocjom. Po wygranej (dzień 
wcześniej) Michała Ratajczyka, przy braku Szymona 
łukaszczyka który uszkodził auto, różnice punktowe 
w czołówce klasyfikacji sezonu (Waldemar Kluza, 
Michał Ratajczyk, tomasz Myszkier i Mariusz Stec), 
stały się bardzo małe, i niedzielny wyścig miał dla 
kierowców walczących o tytuł mistrza w „generalce” 
ogromne znaczenie.
W drugim niedzielnym podjeździe treningowym or-
ganizatorzy z Automobilklubu Orski mieli sporo pra-
cy: poważną kolizję zaliczył tomasz barwik, musiały 
interweniować służby medyczne, dość długo trwała 
przerwa spowodowana koniecznością utylizacji oleju, 
który wylał się z rozbitego auta. Podczas tego samego 
podjazdu, na wyjeździe z ronda przez które przebiega 
trasa wyścigu, w kamienną ścianę lekko uderzył ty-
łem Waldemar Kluza, pozbawiając swoją Skodę fabię 
S 2000 tylnego dyfuzora. Miało to na pewno wpływ 
na wynik pierwszego podjazdu wyścigowego, w któ-
rym kierowca z Wieliczki, ubiegłoroczny Mistrz Polski, 

przyjechał na drugim miejscu. Najszybszy w podjeź-
dzie był znakomicie dysponowany na tej trasie Michał 
Ratajczyk, który przy okazji pobił swój ustanowiony 
dzień wcześniej rekord trasy, schodząc poniżej 1:22 
(1:21,997) ! Na miejscu trzecim dojechał Mariusz Stec 
(ford fiesta Stecmotorsport).
Drugi podjazd wyścigowy 10 Rundy GSMP odbył się bez 
szczególnych przerw, jeśli nie liczyć kolejnego remontu 
rozbitej szykany. Również w tym podjeździe najszybszy 
okazał się Michał Ratajczyk, pozostawiając za sobą Wal-
demara Kluzę i ostro atakującego Mariusza Steca.
Wśród zawodników startujących w GSMP Historycz-
nych tradycyjnie wygrał Wojciech Koczeski (Subaru 
Legacy RS), choć tym razem mocno naciskany przez 
startujących Porsche 911 Christiana i Piotra Zaleskich.
W grupie N n najwyższym stopniu podium stanął 
Herbi (Mitsubishi Lancer Evo X), grupa A padła łupem 
Roberta Sługockiego. W grupach narodowych w A/PL 
zwyciężył Jacek Madziara (Subaru impreza), w E0/PL 
Mariusz biały (bMW E30 320 is).
Losy tytułów mistrzowskich w GSMP rozstrzygną się 
dopiero podczas ostatnich dwóch rund sezonu, które 
zostaną rozegrane w połowie września podczas wy-
ścigu Prządki, w Korczynie k. Krosna.

pAsjonująCA 
końCówkA 

sezonu
Michał Ratajczyk okazał się 
najszybszy w 21. Grand Prix 
Sopot – Gdynia i ustanowił 
nowy rekord trasy. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Agnieszka Wołkowicz UMA
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Już na pierwszy rzut oka Logitech 
MX Vertical wygląda inaczej niż inne 
myszki komputerowe. Gigant w pro-
dukcji tych urządzeń zrezygnował 
całkowicie z dotychczasowej budowy 
urządzeń i stworzył myszkę, na której 
dłoń leży zupełnie inaczej niż w przy-
padku klasycznych modeli. Nachyle-
nie 57 stopni sprawia, że dłoń spoczy-
wa w najbardziej naturalnej dla niej 
pozycji, co znacznie redukuje napięcie 
mięśniowe. Oprócz tego ma sensor 
optyczny z rozdzielczością 4000 
DPI, a akumulator ma wystarczyć 
na wiele tygodni pracy, więc częste 
ładowanie przestanie być konieczno-
ścią. Urządzenie może dokonać małej 
rewolucji na rynku myszy komputero-
wych, a już teraz wzbudza ogromne 
zainteresowanie. Do sprzedaży trafi 
we wrześniu tego roku.

smartFon 
Z naJwyŻsZeJ 
PóŁKi

Głośniki Bluetooth zyskują na popular-
ności – ulubioną muzykę można dzięki 
nim zabrać ze sobą w każde miejsce, 
a do tego szybko i prosto potrafią się 
one połączyć z dowolnym smartfonem. 
Bluetooth Phillips ShoqBox SB500 ma 
wszystkie zalety bezprzewodowych 
głośników, a do tego zachwyca mocą – 
potrafią generować głośny dźwięk przy 
pracy w normalnym trybie, a wciśnięcie 
klawisza SHOQ automatycznie urucha-
mia najwyższy możliwy poziom gło-
śności, co sprawia, że sprzęt doskonale 
sprawdzi się na plenerowych impre-
zach. Oprócz tego obudowa urządzenia 
jest odporna na wstrząsy i uderzenia, 
a obudowa ochroni sprzęt przed wodą 
– można go trzymać w wodzie na głę-
bokości 1 metra. Phillips ShoqBox SB500 
ma także wbudowane oświetlenie 
LED, które pulsuje w rytm odtwarzanej 
muzyki. Bateria w urządzeniu spokojnie 
powinna wytrzymać całą imprezę – 
czas jej pracy to 8 godzin.

Na ulicach widać coraz więcej osób 
korzystających z alternatywne-
go środka transportu, jakim jest 
hulajnoga. Dla tych, którzy chcą 
przemierzać dłuższe trasy, nieko-
niecznie się przy tym męcząc, cie-
kawym rozwiązaniem są hulajnogi 
elektryczne. Jedną z nich jest Xia-
omi MiJia M365. Producent niedro-
gich, lecz coraz bardziej cenionych 
smartfonów wydał urządzenie, 
które na pierwszy rzut oka charak-
teryzuje się bardzo eleganckim, sto-
nowanym designem sprawiającym, 
że hulajnoga będzie odpowiednia 
nie tylko dla młodzieży. MiJia ma 
stosunkowo duże koła, dzięki cze-
mu dobrze sprawdzi się w terenie, 
a kostka brukowa czy krawężniki 
nie powinny stanowić problemu.

Duża moc i głośność 
w każdym miejscu

Szczyt ergonomii 
i komfortu

Modna 
alternatywa 
dla roweru

Telefon LG G7 ThinQ to flagowy model LG. Jak 
każdy opatrzony nazwą ThinQ model, ten rów-
nież wyposażony jest w technologię opartą 
o sztuczną inteligencję. Wśród funkcji telefonu 
są rozpoznawanie głosu, inteligentny aparat 
fotograficzny, a także czujnik zbliżeniowy. Posia-
da również bardzo dobry aparat i wyświetlacz 
o przekątnej 6,1 cala, które powinny zadowolić 
nawet wymagających użytkowników smartfo-
nów. Przód i tył telefonu chroni sprawdzające się 
w innych smartfonach szkło Gorilla Glass 5. Ca-
łości dopełnia akumulator o pojemności o 3000 
mAh z funkcją szybkiego ładowania.








