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Nowe	siły,	pomysły	 i	wyzwania.	Okres	
po	 wakacjach	 to	 idealny	 moment	 do	
tego,	aby	 rozpocząć	kolejny	etap	w	dro-
dze	 do	 osiągnięcia	 sukcesu.	 Z	 nowymi	
wyzwaniami	 zmierzyć	 będą	musiały	 się		
między	innymi	osoby,	które	dopiero	poja-
wiły	się	w	zarządach	popularnych	spółek.	
We	wrześniowym	wydaniu	Expressu	Biz-
nesu	poruszamy	nie	tylko	kwestię	zmian	
personalnych	w	regionie,	ale	i	 inwestycji,	
które	przeobrażają	region.	Sporo	zmienić	
mogą	 też	 wybory	 samorządowe,	 które	
zbliżają	 się	 wielkimi	 krokami.	 Samorzą-
dowcy,	 z	 którymi	 o	 nich	 rozmawiamy,	
liczą	na	to,	że	wyborcy	znowu	im	zaufa-
ją.	Zaufać	warto	również	nam,	bo	po	raz	
kolejny	 oddajemy	 w	 Państwa	 ręce	 naj-
nowszy	numer	naszego	magazynu,	który	
zawiera	 mnóstwo	 rzetelnych	 informacji	
ze	 świata	 gospodarki	 i	 biznesu,	 a	 także	
rynków	nieruchomości	oraz	motoryzacji.	

	 						Życzymy	przyjemnej	lektury!
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czyli wskazówki z ust Katarzyny Pilczuk -  
leadera sprzedaży w Prudential Polska.

Sprzedaż 
z rąk fachowca

20-21

Malbork doskonałą 
bazą wypadową do 
okolicznych atrakcji 
regionu? Przeczytaj 
o pomyśle przewod-
niczącego oddziału 
„Pracodawców Po-
morza” w Malborku.

Poznaj dekalog kie-
rowców autorstwa 
Pań Romanowskich  
z Ośrodka Szkolenia 
Kierowców POLDEK.

O  długiej historii 
i planach pierwszego 
w Polsce prywat-
nego mini browaru 
Gościszewo z ziemi 
sztumskiej.

23 24-25 36-37 67 -68
Transport jest obecnie 
jedną z najważniej-
szych gałęzi gospo-
darki. Sprawny proces 
logistyczny mają 
istotny wpływ na ro-
snącą wciąż produkcję 
i handel. 
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Andrzej KulińsKi,
prezes Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projekta-
mi w sektorze energetycznym oraz naftowym i gazowniczym. Pełnił funkcje 
kierownicze, a także główne w obszarach technicznych, w takich firmach 
jak: Gaz&Oil Project Management, LOTOS Petrobaltic, Alstom Renewa-
ble Poland, Gdańska Stocznia „Remontowa” oraz PRiM Chemorozruch. 
Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku 
Gazownictwo Ziemne/Inżynieria Gazownicza oraz kierunku Inżynieria 
Środowiska, a także Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku na kierunku Za-
rządzanie Projektami, uzyskując certyfikat IPMA na poziomie C.

leszeK Kurycyn,
dyrektor zarządzający Jobhouse

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w największych międzynaro-
dowych firmach rekrutacyjnych. W latach 2004-2011pracował w Manpo-
werGroup. Od roku 2007 do 2011 pełnił funkcję dyrektora operacyjnego 
Manpower Professional na Polskę i Rumunię, a w 2011 roku stanął na czele 
nowo powstałej marki Experis. W latach 2012-2017 był dyrektorem opera-
cyjnym Randstad Professionals i członkiem ścisłego kierownictwa Rand-
stad Polska. W Jobhouse wraz z zespołem jest odpowiedzialny za realizację 
strategii dalszego rozwoju firmy. 

jArosłAw wittstocK,
wiceprezes zarządu LOTOS S.A. 

Menadżer z blisko 25-letnim stażem w zarządzaniu zespołami liczącymi 
od kilku do kilkuset pracowników w firmach z kapitałem polskim i mię-
dzynarodowym. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdań-
skiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w Banku Gospodarki 
Żywnościowej S.A. Ma bogate doświadczenie menedżerskie m.in. w bran-
ży leasingowej i medycznej. Prowadził także własną firmę doradczą. 
W latach 2016-2017 był dyrektorem pomorskiego oddziału Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od marca 2017 roku zawodowo 
związał się z Grupą Energa.

Zmiany personalne w regionie

NOWI PREZESI 
I DYREKTORZY 

KIM SĄ?
W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych zmian personalnych. 

Choć obeszło się bez rewolucji, to na kilku ważnych stanowiskach 
pojawili się nowi ludzie. Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania!
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MAREK CHARZEWSKi, ObECNy bURMiStRZ MALbORKA tO CZłOWiEK O WiELU tWARZACH. 
ZAWODNiK MiStRZOStW SMOCZyCH łODZi, NAUCZyCiEL biOLOGii, KtóRy 20 LAt tEMU ZE 
WZGLęDU NA fiZyCZNE PODObiEńStWO i CECHy CHARAKtERU NAZyWANy był PRZEZ SWOiCH 
UCZNióW MACGyvEREM. OD 4 LAt ZAANGAżOWANy ZAWODOWO bURMiStRZ, KtóRy NiE ZNA 

WOLNyCH WEEKENDóW, bO MiESZKAńCy i SPOtKANiA Z NiMi  Są DLA NiEGO bARDZO WAżNE.

MalborSKI 
MacGyver 

rOZmAWIA: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Panie Burmistrzu, jak rządzi się Panu Malborkiem?
po pierwsze nie rządzę sam, bo w mieście są dwie enklawy, w któ-
rych burmistrz nie ma nic do powiedzenia. Jedną z nich jest muzeum 
Zamkowe, które podlega ministerstwu Kultury, a drugą 22 Baza lot-
nictwa Taktycznego, którą kieruje minister obrony narodowej. po 
drugie nie rządzę, a pracuję na rzecz miasta i jego mieszkańców. 
Zarówno współpraca z dyrektorem muzeum Zamkowego jak i z do-
wódcą, moim zdaniem układa się bardzo dobrze. wspólnie udaje się 
zrobić dla miasta wiele dobrych rzeczy. Udało nam się porozumieć 
z  ministerstwem obrony narodowej, które wydzierżawi nam salę 
kinową, będącą na terenie Klubu 22 Bazy lotnictwa Taktycznego. 
Dzięki wspólnym działaniom mamy imprezę oblężenie malborka, czy 
open air Day. malbork to małe miasto, gdzie praktycznie wszyscy 
wszystkich znają, nie ma tu anonimowości typowej np. dla gdańska 
czy warszawy. może dlatego łatwiej się tu porozumieć.

Startuje Pan w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców  
Marka Charzewskiego. Co ona znaczy?
nie reprezentuje żadnej partii politycznej, stąd pomysł na założe-
nie Kww. Jestem tolerancyjny, otwarty i zawsze chętny do dialogu 
z wszystkimi mieszkańcami. pojawiam się wszędzie tam, gdzie miesz-
kańcy prowadzą jakieś działania – niezależnie od barw i upodobań 
politycznych. Cieszę się, że udało mi się uspołecznić wiele procesów 
w mieście. spotkania z ludźmi, rozmowy z przedsiębiorcami skutkują 
wieloma dobrymi  rozwiązaniami. Zawsze staram się zrozumieć tok 
myślenia drugiej strony „nic o nas, bez nas”, dlatego z każdym staram 
się rozmawiać i szukać rozwiązania problemu.

Pisze się Pan na kolejne lata  burmistrzowania - dlaczego wciąż 
się Panu chce?
Bo wiele z tych rzeczy, które udało mi się rozpocząć, chciałbym do-
prowadzić do końca . mam też swoją wizję dalszego rozwoju mal-
borka, ale to mieszkańcy zdecydują czy po raz drugi warto mi za-
ufać, czy doceniają moją dotychczasową pracę na rzecz miasta. mam 
świadomość, że w mieście jeszcze jest wiele do zrobienia. Chciałbym 
dokończyć realizacje rozpoczętych projektów, pojawiają się również 
nowe wyzwania jak np. budowa basenu, która jest bardzo wyczeki-
wana w naszym mieście. mamy już bogatą bazę sportową ze sta-
dionem, lodowiskiem, brakuje tylko prawdziwego, miejskiego basenu. 
Jako burmistrz chciałbym  uczestniczyć w  procesie jego powstawa-
nia i być przy otwarciu.

Co było dla Pana najtrudniejsze podczas  obecnej kadencji?
początek raczej zawsze jest trudny - niezależnie od formy i rodzaju 
pracy. niełatwy jest także bieżący rok, bo mamy bardzo dużo roz-
poczętych inwestycji na terenie malborka, opiewających łącznie na 
ponad 50 mln.  problemem  nie jest jednak ich skala, ale  proces wy-
konawczy. Jak wszędzie, tak i tu brakuje pracowników. szczególnie 
trudno było we wrześniu, kiedy rozpoczynał się rok szkolny. 5 szkół 
i dwa przedszkola przechodziły termomodernizację i trzeba było 
zdążyć z remontami do 1 września. niestety, nie ze wszystkim upo-
raliśmy się na czas i do końca września część dzieci musi korzystać 
z lokali zastępczych. ale to normalne - nic  się nie dzieje tylko  tam, 
gdzie nic się nie robi, ale jak już się działa, to mogą wystąpić różne, 
nieoczekiwane problemy.  
Kolejnym trudnym tematem w naszym mieście jest budownictwo. 
wciąż za długa jest kolejka ludzi oczekujących na mieszkania ko-

Jestem tolerancyjny, 
otwarty i zawsze 
chętny do dialogu 
z wszystkimi 
mieszkańcami. 
Pojawiam się 
wszędzie tam, gdzie 
mieszkańcy prowadzą 
jakieś działania 
– niezależnie od 
barw i upodobań 
politycznych.
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munalne. Dlatego intensywnie działamy, żeby powstawało 
jak najwięcej mieszkań w TBsach i w zasobie komunalnym, 
socjalnym. Zgłosiliśmy też teren miasta malborka pod budo-
wę mieszkań z programu rządowego „mieszkanie 500 plus”. 
poza tym, do miasta wchodzą nowi developerzy.
młodzi ludzie chcą nadal mieszkać w malborku, mieć tu 
swoje pierwsze, samodzielne mieszkanie. Często dojeżdżają 
do pracy poza miasto (mamy bardzo dobre połączenia ko-
lejowe), ale cieszy to, że tu wracają, bo dobrze im się  żyje. 
Będzie jeszcze wygodniej pod względem komunikacyjnym, 
gdy powstanie linia kolejowa nr 207 - połączenie z grudzią-
dzem i Toruniem. Także drogę krajową nr 22 czeka poważny 
remont.

Co  oznacza „Malbork na plus”?
To ważny program rewitalizacji historycznego śródmieścia 
miasta malborka. wartość całego projektu, to kwota ponad 
15 milionów złotych, na który otrzymaliśmy dofinansowanie 
ze środków unijnych. w ramach projektu zostaną wykonane 
remonty części wspólnych 10 budynków komunalnych i 40 
wspólnot mieszkaniowych oraz przestrzeni podwórkowych. 
rewitalizacji zostaną poddane inne obiekty np. piękna za-
bytkowa wieża Ciśnień, która na przestrzeni lat nie była 
wykorzystywana. „malbork na plus” to także działania spo-
łeczne, na które z europejskiego Funduszu społecznego 
pozyskaliśmy 2 miliony złotych. rewitalizacja to także part-
nerstwo. naszym najważniejszym partnerem jest Związek 
Harcerstwa polskiego Chorągiew gdańska oraz Komenda 
Hufca ZHp malbork. 

Ma Pan pomysł na usprawnienie infrastruktury drogo-
wej w mieście?
To na pewno kolejne wyzwanie dla samorządu na najbliż-
sze lata. Jak widać, przy ul. słowackiego rozpoczął się już 
remont całkowity, który jeszcze trochę  potrwa. Jest jesz-
cze kilka takich ważnych ulic, dlatego będziemy składać do 
rządowego programu infrastruktury kolejne  potrzeby re-
montowe. obecnie aplikujemy do „programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 
(edycja 2019)”, czyli następcy tzw. schetynówek.

Dla rozwoju każdego miasta ważni są przedsiębiorcy i in-
westorzy. Jak miasto Malbork pomaga przedsiębiorcom 
i jak zachęca nowych?
Zawsze jesteśmy otwarci, by ściągnąć do miasta nowych 
inwestorów, ale także rozmawiać z  przedsiębiorcami, któ-
rzy już tu są i działają, rozbudowują się. pierwszym naszym 
działaniem, które podjęliśmy po ostatnich wyborach było 
stworzenie rady gospodarczej przy Burmistrzu miasta 
malborka. Celem rady jest sprawowanie funkcji opiniodaw-
czo-doradczej w sprawach związanych z rozwojem gospo-
darczym miasta malborka. rada, reprezentując lokalne śro-
dowiska gospodarcze, wspiera moje działania, poprzez wie-
dzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki 
miasta. aby zachęcić przedsiębiorców do inwestowania 
wprowadziliśmy system zwolnień z podatku od nierucho-
mości. skutkiem tych działań jest rozwój firm istniejących 
w malborku, a także pojawienie się nowych inwestorów 
zainteresowanych inwestowaniem w mieście. przykładem 



tego może być budowa czterogwiazdkowego hotelu oraz podpisanie listu 
intencyjnego z inwestorem chcącym zagospodarować 10 ha na terenie 
objętym pomorską strefą ekonomiczną. po zrealizowaniu tych inwestycji 
zatrudnienie znajdzie ponad 400 osób.

Rada Gospodarcza przy Burmistrzu to nie tylko zaszczytne 
wyróżnienie. 
Tak, to prawda. rada gospodarcza w nowej formule zorganizowała kon-
kurs o nagrodę Burmistrza pod nazwą malborski mistrz Biznesu. Jest ona 
zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przedsiębior-
stwom oraz osobom fizycznym, które całokształtem swojej działalności 
zawodowej i społecznej wybitnie przyczyniły się do rozwoju miasta. 

Jest Pan burmistrzem i nadal chce nim pozostać. Ale porozmawiaj-
my o Pana młodzieńczych planach zawodowych. Były inne niż urząd, 
prawda?
Tak. w lipnie, z okolic którego pochodzę chodziłem do tej samej szkoły 
co lech wałęsa. Tylko w innym okresie :) Jako młodzieniec skończyłem 
Technikum mechaniczne, ale już wtedy wiedziałem, że to nie dla mnie, bo 
interesowałem się biologią. Co ciekawe, w szkole średniej, w ogóle jej nie 
miałem. Jednak sam się przygotowałem do egzaminów na studia biolo-
giczne i... ukończyłem je! najpierw studiowałem na akademii Techniczno 
- rolniczej w Bydgoszczy, a potem biologię na Uniwersytecie Kazimierza 
wielkiego i zostałem nauczycielem w szkole. Jako „pan od biologii” prze-
pracowałem 20 lat.

Czy wieloletniemu nauczycielowi sprawy  oświaty są nadal bliskie?
oczywiście śledzę to, co się dzieje,  bo miasto także musi się dostosować 
do reformy. Jednak zawsze byłem i jestem zwolennikiem ewolucyjnych 
zmian w szkolnictwie, a nie burzliwej rewolucji, która ma miejsce w pol-
skiej oświacie. Uważam, że szkoła, a wraz z nią uczniowie, rodzice i na-
uczyciele, potrzebuje spokoju, a nie gwałtownych reform.

Niezależnie od miejsca pracy - szkoły czy urzędu - jest się otoczonym 
ludźmi. Z  kim lubi Pan pracować?
Z pozytywnymi, uśmiechniętymi ludźmi. Takimi, którzy widząc problem, 
szukają sposobów jego rozwiązania, są twórczy i chce im się chcieć. nie 
lubię otaczać się „smerfami marudami”. Zarówno jako nauczyciel, jak 
i burmistrz, lubię budować dobre relacje międzyludzkie. Jako nauczyciel, 
starałem się, by takie podejście przekazać swoim uczniom i cieszę się, że 
wśród moich absolwentów mam również wielu kolegów samorządowców. 
Bardzo często współpracuję z moimi byłymi wychowankami i nadal da-
rzymy się sympatią.

Jakie znaczenie w Pana pracy mają mieszkańcy Malborka?
Każdy burmistrz musi korzystać z mądrych rad i opinii przedstawicieli 
swojego miasta.  powstało kilka rad (np. rada seniorów, rada Działalno-
ści pożytku publicznego, malborska rada organizacji pozarządowych, 
rada gospodarcza), których członkowie dzięki swoim pomysłom i do-
świadczeniom mają możliwość pomagać i doradzać innym, w tym bur-
mistrzowi. Z mojej inicjatywy w malborku wprowadzono Budżet obywa-
telski oraz malborski Budżet obywatelski Junior, które cieszą się dużym 
powodzeniem. Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy mają realną możli-
wość wpływać na rozwój swojej okolicy.

Dziękuję za rozmowę.

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

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Debatę w murach gdańskiej wyższej szkoły Ban-
kowej zorganizowali „pracodawcy pomorza”, przy 
wsparciu regionalnej izby gospodarczej pomo-
rza oraz pomorskiej izby rzemieślniczej małych 
i Średnich przedsiębiorstw. w spotkaniu modero-
wanym przez  dr. Jarosława ocha z instytutu po-
litologii Uniwersytetu gdańskiego uczestniczyli: 
prezydent gdańska paweł adamowicz, prof. an-
drzej Ceynowa (sojusz lewicy Demokratycznej), 
elżbieta Jachlewska (lepszy gdańsk), Kacper 
płażyński (prawo i sprawiedliwość), Jarosław wa-
łęsa (Koalicja obywatelska) oraz Jacek Hołubow-
ski (gdańska Tworzą mieszkańcy).
spotkanie przyciągnęło wielu przedsiębiorców 
i działaczy społecznych żywo zainteresowanych 

konkretnymi propozycjami przygotowanymi przez 
poszczególnych kandydatów, stąd znaczna ilość 
pytań miała podłoże czysto ekonomiczne. sed-
nem debaty było nakreślenie strategii rozwojowej 
dla gdańska w ujęciu poszczególnych kandyda-
tów, zarówno w najbliższych latach, jak i dłuższej 
perspektywie czasowej. pośród pytań znalazły 
się te wystosowane z racji kluczowych bieżących 
potrzeb społecznych, a więc dotyczące edukacji, 
szkolnictwa zawodowego, rynku pracy, oferty 
kompleksowej opieki dla osób w podeszłym wie-
ku. nie zabrakło ponadto propozycji i spostrzeżeń 
względem dalszego rozwoju metropolii gdańsk-
sopot-gdynia i polepszania przestrzeni rozwojo-
wej dla lokalnego środowiska przedsiębiorców.

Kandydaci o rozwoju, 
edukacji i rynku pracy

Niemałą frekwencją i zainteresowaniem mediów cieszyła się debata gospodarcza 
z udziałem sześciorga kandydatów na stanowisko prezydenta Gdańska.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Pracodawcy Pomorza
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KiEDyś tURyśCi ODWiEDZAJąCy NASZE MiAStO MóWiLi „JEDEN DZiEń NA MALbORK, tO ZA MAłO”.
NiEStEty  OStAtNiO CORAZ CZęśCiEJ SłySZyMy, żE „JEDEN DZiEń, tO ZA DUżO”. A ZAMEK tAK SAMO 
tRWA: był, JESt i bęDZiE NAJWięKSZą AtRAKCJą MiAStA. CO ZAtEM Się StAłO? - ZAStANAWiAJą 

Się LOKALNi  PRZEDStAWiCiELE HOtELARZy.

Malbork 
to nIe tylKo 

zaMeK

rOZmAWIA: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

Janina i bogusŁaw sKrzYniarz w swoim Hotelu



3 godziny zwiedzania Krzyżackiego zabytku, 1,5 godziny 
na zjedzenie obiadu, przespacerowanie się po mieście 
i.... odjazd. w ten sposób malbork zostaje „zaliczony”. 
Koniec września to koniec masowych odwiedzin tury-
stów. Zostają jeszcze tylko wycieczki szkolne, a można 
by to zmienić - mówi Bogusław Skrzyniarz, właściciel 
Hotelu Stary Malbork.

Czym Hotel Stary Malbork próbuje przypodobać się go-
ściom i turystom?
Hotel stary malbork wyróżnia się oryginalną, secesyjną ar-
chitekturą z XiX wieku położony w centrum malborka i po-
bliżu największej  atrakcji miasta, jaką jest średniowieczny 
Zamek z Xiii wieku. Hotel oferuje luksusowe pokoje urzą-
dzone w stylu secesyjnym, sale konferencyjne i usługi ga-
stronomiczne. oczywiście Zamku największego w europie 
nic nie przebije i nie o to chodzi. Jednak gdzieś gubimy 
potencjał historyczny (miasto wielu narodów europy), 
a przecież w mieście ocalał szereg zabytkowych budowli 
architektonicznych, w tym „perełek” secesyjnych i średnio-
wiecznych, a także przekazów historycznych, o których 
warto mówić i pokazywać turystom. malbork to, nie tylko 
obecni mieszkańcy, a także byli, z którymi zapewne wiąże 
się wiele historii, na wiele faktów historycznych możemy 
mieć różne spojrzenie, widzimy je z odmiennych perspek-
tyw, ale to powinno nas wzbogacać a nie konfliktować - 
mówi Janina Skrzyniarz, współwłaścicielka Hotelu. na 
pewno dwie imprezy w roku: oblężenie malborka i magic 
malbork - magiczny malbork, to dobre produkty turystycz-
ne, bo przyciągają nie tylko polskich, ale i zagranicznych 
turystów. są także atrakcją dla młodzieży i poznawaniem 
historii prawie na żywo.

Co ciekawego proponuje obecnie przyjezdnym centrum 
Miasta Malborka? 
szczerze mówiąc niewiele. przewodnicy wspominają o prze-
pięknej starówce, że po zwiedzaniu zamku mogą zobaczyć 
ratusz (wymagający z resztą remontu) i kościół jako za-
bytkowe budowle. Turyści czują się jednak rozczarowani, 
że to nazwano starym miastem. Został już tylko zamek do 
zwiedzania i nieliczne restauracje przy nim.

Czy podobnie widzą ten temat w usługach hotelowych 
i restauracyjnych lokalni przedsiębiorcy?
Trudno mi mówić za innych, ale myślę, że turystyczny in-
teres ma szerszy kontekst. To przede wszystkim promocja 
naszego miasta, ale też dochód dla mieszkańców i przed-
siębiorców. To my jesteśmy ambasadorami tego miasta 
i dlatego zależy nam na jego ożywieniu i rozwoju, mamy 
także swój wkład finansowy do budżetu miasta.

Czy Państwo jako kierownictwo hotelu mają pomysł jak 
to zmienić?
Tak. według nas to dążenie do powstania nowych pro-
duktów turystycznych, np.: kuchnia regionu, spożywcze 
specjały, wyroby rzemieślnicze. składaliśmy już do miasta 
propozycje odtworzenia mini przedwojennej starówki mal-

borskiej,  żeby zadziałać na wyobraźnię turystów. nasza 
propozycja dla miasta i gminy Kałdowo, to także  bulwar 
i ogrody na naturalnym terenie przyrodniczym nad rzeką 
nogat, otaczającą zamek. To przyczyniłoby się do tego, że 
turyści i organizatorzy turystyki krajowej i zagranicznej nie 
mówiliby, że „jeden dzień w malborku, to za dużo”. nato-
miast Zamek był, jest i będzie największą atrakcją miasta 
malbork, aby zatrzymać turystów zwiedzających Zamek 
malborski na dłużej niż jeden dzień, to istnieje konieczność 
stworzenia większej liczby produktów i lokali gastrono-
micznych dobrej marki w tym lokali nocnych i rozrywko-
wych. należy rozpropagować fakt, że malbork to doskonała 
baza wypadowa do zwiedzania np.: zamków krzyżackich 
– gniew, Kwidzyń, sztum; skarbca katedry w pelplinie; 
katedry we Fromborku; Kanału elbląskiego, jezior war-
mii i mazur; gdańska i pojezierza Kaszubskiego, a także 
stegny i Krynicy morskiej nad morzem Bałtyckim - mówi 
Jacek Skrzyniarz, dyrektor Hotelu Stary Malbork.
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Specjalizuje się Pani w doradztwie dotyczącym sprze-
daży produktów ubezpieczeniowych, emerytalnych 
i posagowych dla klientów Premium. Etyka pracy, za-
ufanie, przestrzeń. To główne wartości, którymi się 
Pani kieruje w swojej pracy?
może zacznę od tego, że mimo iż wszyscy mamy potrzeby 
ubezpieczeniowe, większość z nas negatywnie postrzega 
agentów ubezpieczeniowych. Trochę się obawiamy, że na 
spotkaniu z agentem zostaniemy za pomocą jakichś psy-
chologicznych „sztuczek” zmuszeni do kupienia czegoś, 
co w rzeczywistości wcale nie jest nam potrzebne, praw-
da? w swojej pracy każdego dnia walczę z tym stereoty-
pem, jak na razie z bardzo dobrym skutkiem. Chciałabym 
podkreślić, że klientem premium nie jest dla mnie osoba 
wyjątkowo zamożna, ale taka, która poszukuje wysokiej 
jakości usług. Ta wysoka jakość to absolutnie uczciwe 
i uważne podejście do potrzeb klienta, wsłuchanie się 
w nie, a następnie zaproponowanie mu idealnie dopaso-
wanego do nich rozwiązania. Ja doradzam, nie sprzedaję. 
Chodzi o to, by dbać o dobro, o korzyść klienta - tylko tyle, 
a może aż tyle? nie bez powodu na świecie zawód dorad-

cy ubezpieczeniowego jest bardzo ceniony. Chciałabym, 
by i w polsce odzyskał on należyty splendor. 

Stałe jest tylko to, że zmienia się sytuacja życiowa Klien-
tów, a co za tym idzie produkty ubezpieczeniowe muszą 
być również permanentnie aktualizowane. Co pozwala, 
aby być ciągle na bieżąco?
sama dobrze zdaję sobie sprawę z tego, jak w ciągu kilku lat 
życie potrafi się zmienić, a więc i zaproponowane przeze mnie 
rozwiązania mogą wymagać dopasowania do nowej sytuacji, 
w jakiej znalazł się mój Klient. moment podpisania umowy 
to dla mnie nie koniec, a początek wieloletniej współpracy 
z Klientem. od tego dnia zaczynam czuwać nad tym, by przy-
gotować go jak najlepiej na tę całą dynamikę i nieprzewidy-
walność życia. Utrzymuję kontakt z Klientem, by po prostu być 
na bieżąco i w ten sposób dobierać odpowiednie rozwiązania. 
opiekuję się nim. Dobrze oddają to słowa, które jakiś czas 
temu usłyszałam od jednego z klientów: „pani Kasiu, ja właśnie 
po to płacę składkę, żebym jak coś się dzieje, mógł po prostu 
do pani zadzwoni”. Takie zdania jak nic innego upewniają mnie 
w tym, że długotrwałe relacje procentują.

rOZmAWIA: Zdzisława Mochnacz | ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka

Jestem 
przede 

wszystkim 
doradcą, 

a nie sprzedawcą
MyśLi O POtRZEbACH KLiENtóW, StAWiA NA CiąGły ROZWóJ i Z CHęCią 
PODEJMUJE NOWE WyZWANiA. KAtARZyNA PiLCZUK, NALEży DO GRONA 

NAJLEPSZyCH DORADCóW UbEZPiECZENiOWyCH NA śWiECiE.
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Należy Pani do elity najlepszych sprzedawców produktów 
ubezpieczeniowych na świecie. Otrzymała Pani wyjątko-
we wyróżnienie: członkostwo w prestiżowej, międzynaro-
dowej organizacji MDRT. Sposób Pani pracy jest wynikiem 
osiągnięcia tego sukcesu?
wrócę do tego, co mówiłam wcześniej – jestem przede 
wszystkim doradcą, nie sprzedawcą. proponuję rozwią-
zania, a potem daję moim klientom czas na przemyślenie 
moich propozycji i podjęcie decyzji. Daję im przestrzeń. 
Dbam, by poczuli, że najważniejsze dla mnie są nie moje, a  
ich korzyści, a ja stoję po ich stronie. w ten sposób budu-
je się najważniejszy fundament naszej relacji – zaufanie. 
Klient, który mi zaufa, chętnie poleci mnie swoim bliskim, 
dla których przecież chce jak najlepiej. w ten sposób 
potencjalni klienci pierwsi do mnie dzwonią, by umówić 
się na spotkanie. efektem takiego podejścia jest 99 proc. 
utrzymanych klientów, co przy moim wolumenie sprzeda-
ży jest wynikiem wyjątkowym. Dla mnie te 99 proc. stano-
wi największą nagrodę.

Praca dla ludzi i z ludźmi. Jak w dzisiejszych czasach stwo-
rzyć dobry „ team”?
Tutaj mam jedną prostą zasadę – podejmuję współpracę 
z ludźmi chcącymi się rozwijać, z którymi dzielę ten sam 
system wartości. nie wyobrażam sobie sprzedaży na wyso-
kim poziomie bez utożsamienia się z tym, co się robi i ofe-
ruje. Jeśli mój współpracownik, tak jak ja, wierzy w swój 
produkt, branżę i firmę, a także stawia korzyść klienta na 
pierwszym miejscu, na pewno będzie nam razem po drodze 
i oboje skorzystamy na takiej relacji. skorzystają też na tym 
oczywiście klienci.

Proszę w kilku słowach „zarekomendować” samą siebie.
moi klienci to dla mnie przede wszystkim ludzie ze swo-
imi indywidualnymi potrzebami, nie cyferki w statysty-
kach. Traktuję ich uczciwie, tak jak sama chciałabym być 
traktowana. wierzę w to, że jeśli nie wychodzi ci sprze-
daż, to właśnie dlatego, że gdzieś po drodze zgubiłeś 
w niej drugiego człowieka.

509 898 555
katarzyna.pilczuk@pru-konsultant.pl

Konsultant ds. Planowania Finansowego
Manager Zespołu
Przedstawiciel Prudential Polska
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Co robi Wasza organizacja?
staramy się chronić przedsiębiorców, współ-
pracować oraz sobie wzajemnie pomagać. 
Dzięki cyklicznym spotkaniom w różnych 
miejscach – nawiązujemy bliższe kontakty 
i wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami oraz 
doświadczeniami. mamy również bezpłatne 
porady prawne. 

Czy jako przewodniczący Oddziału Praco-
dawców Pomorza w Malborku, widzi Pan ja-
kiś dobrze rokujący potencjał na najbliższą 
przyszłość w dziedzinie turystyki?
sądzę, że propagowanie miasta malborka jako 
doskonałej bazy wypadowej do okolicznych 
atrakcji może spowodować zatrzymanie na-
szych gości hotelowych na kilka dni. miasto 
malbork na pewno będzie rozkwitać, jeżeli 

zawiąże się  prawdziwa wspólna więź i współ-
praca między przedsiębiorcami, mieszkańcami 
oraz samorządami miasta malborka i  powiatu 
malborskiego, a także z muzeum Zamkowym 
w malborku. Duży wpływ mają również nasze 
opinie wyrażone poprzez  radę gospodarczą - 
powołaną przez Burmistrza miasta malbork.
ważnym atutem stają się wybory i promocja 
malborskich Firm roku w różnych dziedzi-
nach działalności gospodarczej. To powoduje 
wzajemne poznanie się i motywację do lepszej 
współpracy. należy rozważać i brać pod uwagę 
także wiele głosów krytycznych, które mogą 
przyczynić się w przyszłości do znacznego 
wzrostu zakresu usług turystycznych i po-
wstania nowych produktów turystycznych.

Dziękuję za rozmowę.

Działania malborskiego
 oddziału Pracodawców Pomorza

Istniejąca sekcja hotelarstwa i restauratorów ma duże znaczenie, bo dzięki 
zrzeszeniu się grupa ma większy wpływ na decyzje samorządów. Udaje nam 
się rozwiązać nurtujące problemy, nawiązać lepszą współpracę z organizacjami 
turystyki i promocji - mówi Bogusław Skrzyniarz, przewodniczący Oddziału 
w Malborku i członek Rady Pracodawców Pomorza w Gdańsku.

rOZmAWIA: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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Dekalog kierowców, 

kultura Jazdy 
w XXI wieku

KULtURA JAZDy SAMOCHODEM tO CECHA, KtóREJ MOżNA Się NAUCZyć. WAżNE 
JESt tyLKO tO, Aby MiEć DObREGO NAUCZyCiELA. O PRAWiDłOWyCH ZASADACH 
ZACHOWANiA Się ZA KiEROWNiCą, ROZMAWiAJą WłAśCiCiELKi OśRODKA 

SZKOLENiA KiEROWCóW POLDEK, DAGMARA i KAROLiNA ROMANOWiCZ.

ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka

Dagmara i Karolina romanowicz



KR: od pewnego czasu możemy zaobserwować poprawę jako-
ści polskiej infrastruktury - budowane drogi mają dobrej jakości 
nawierzchnię, odpowiednie oświetlenie oraz szerokie pobocze 
umożliwiające bezpieczne poruszanie się pieszych poza obsza-
rem zabudowanym. pojawia się coraz więcej autostrad i dróg 
szybkiego ruchu wpływających na płynne i szybkie przemiesz-
czanie się po kraju. niestety pomimo poprawy czynników, na 
której jako kierowcy zwykliśmy narzekać, ilość wypadków dro-
gowych w polsce nie zmniejsza się. 

DR: na wypadkowość wpływ mają nie tylko wspomniane przez Cie-
bie czynniki, ale również, a w zasadzie przede wszystkim, uczestni-
cy ruchu, którzy po drogach się poruszają - zaczynając od pieszych 
na kierowcach kończąc. warunkiem koniecznym jest właściwe, tzn. 
zgodne z przepisami oraz bezpieczne, poruszanie się.  
w europie panuje stereotyp wschodniego kierowcy, do którego 
zalicza się polaków - kierowcy poruszającego się w sposób agre-
sywny, wymuszający pierwszeństwo. 

KR: Każdemu z nas zależy na spokojnym przemieszczeniu się 
z punktu a do punktu B. podróżujemy całymi rodzinami, chce-
my  bezpiecznie dowieść wszystkich pasażerów do celu. Dlatego 
warto byłoby wymienić kilka kluczowych zasad dla kierowców, 
tworząc w ten sposób  swoisty „dekalog kierowcy”.

DR: Dokładnie. Zacznijmy od tzw. banału czyli poruszania się 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Znaki  drogowe nie są 
elementami, które powinniśmy zauważać tylko wówczas, gdy 
widzimy patrol policji. warto stosować się do nich, zwłaszcza 
zwrócić uwagę na ograniczenia prędkości. Te 10km/h mniej, 
może kiedyś naprawdę uratować nam i innym życie. nagminne 
jest również wymuszanie pierwszeństwa - to powoduje  wiele 
niepotrzebnych kolizji lub wypadków drogowych. przez skrzy-
żowanie można przejechać płynnie, z poszanowaniem przepisów 
ruchu drogowego oraz innych uczestników ruchu. 

KR: To nadal kwestia kultury jazdy. Tak jak wspominałaś wcześniej, 
mamy tendencję do szybkiej, agresywnej jazdy. To wszystko powo-
duje zwiększenie stresu kierowcy (zirytowanego zbyt wolną, w jego 
mniemaniu, jazdą innych) oraz pozostałych uczestników ruchu. 
Zwiększony stres wpływa na rozkojarzenie i może spowodować wy-
padek, tak mocno skupiamy się na kierowcy jadącym za nami, że 
możemy nie zauważyć tego, co dzieje się przed naszym pojazdem. 

DR: Bardzo ważna jest dla nas, jako szkoleniowców, nauka pra-
widłowego wyprzedzania na autostradzie. Cóż nam po świetnej 
infrastrukturze, jeśli prawda jest taka, że nie umiemy poruszać się 
na drogach o podwyższonych prędkościach. odpowiednie upew-
nienie się, wczesne zasygnalizowanie manewru, zachowanie bez-
piecznej odległości od pojazdów, które zamierzamy wyprzedzić, 
to wszystko sprawi, że ten najtrudniejszy manewr jakim jest wy-
przedzanie, wykonamy sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie. 
pamiętajmy, że kierunkowskaz mamy włączyć „zawczasu i wyraź-
nie”. włączamy go prZeD przystąpieniem do manewru wyprze-
dzania, żeby poinformować innych uczestników ruchu o naszym 
zamiarze. wciąż często zauważam kierowców, którzy kierunkow-
skaz włączają dopiero w momencie, gdy znajdują się już na lewym 
pasie, a równie często w ogóle o tym zapominają. 

KR: skoro przy autostradach jesteśmy. Chciałabym, aby kierow-
cy nauczyli się stosować korytarz życia. w niemczech na auto-
stradach naturalne jest to, że w przypadku utworzenia się zatoru 
drogowego, kierowcy ustawiają / zatrzymują swoje pojazdy tak, 
aby umożliwić ewentualny przejazd służb ratunkowych (środek 
wolny do przejazdu pojazdów uprzywilejowanych ). w końcu 
przy ratowaniu życia liczy się każda sekunda. Jednak tutaj mu-
szę wspomnieć, że bardzo chciałabym, aby korytarz stosowany 
był prawidłowo, tzn. aby co „sprytniejsi” kierowcy nie próbowali 
poruszać się bezpośrednio za karetką, żeby skrócić sobie czas 
stania w korku.

DR: Jeśli jesteśmy już przy kulturze jazdy, to oczywiście pojawi 
się też temat jazdy na suwak. To smutne, że muszą być postawio-
ne znaki, żeby wymusić na kierowcach ten sposób jazdy. Chcia-
łabym, aby był to naturalny element kultury jazdy. Kierowcom 
wydaje się, że wpuszczenie pojazdu wydłuży czas ich podróży, 
tymczasem prawidłowa jazda na suwak, wykonana płynnie, na-
prawdę usprawnia i udrażnia ruch. warto o tym pamiętać. 

KR: Ja ze swojej strony chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, na 
wysoce dekoncentrujący, w moim mniemaniu, element - smart-
fony. pomimo obowiązujących przepisów, kierowcy zawsze mieli 
tendencję do rozmawiania przez telefon komórkowy w trakcie 
jazdy (bardzo rzadko korzystając przy tym z zestawu głośnomó-
wiącego). pojawienie się smartfonów spowodowało, że kierowca 
dostał dodatkowe narzędzia, którymi może „zająć się” w trakcie 
jazdy- obsługa Facebooka, nagrywanie snapchatów. obojętnie 
czy będziemy prowadzić rozmowę telefoniczną czy korzystać 
z aplikacji, każda z tych rzeczy powoduje ogromne rozkoja-
rzenie, wydłużony czas reakcji. Trzymając telefon w dłoni, nie 
będziemy mogli tak sprawnie zareagować w przypadku jakiejś 
niespodziewanej sytuacji na drodze. 

DR: To co mówisz dotyczy również pieszych, którzy nie zwra-
cają uwagi na kierowców, przechodząc przez przejście i patrząc 
w telefon  czyli tzw. „zombi pieszy”. Kolejnym punkt, to kultura 
kierowców wobec pieszych, a konkretnie  umożliwienie przej-
ścia przez ulicę pieszym. pieszy, który długo nie będzie mógł 
przejść przez przejście, w końcu podejmie tę decyzję w najmniej 
odpowiednim momencie. Dlatego faktycznie bezpieczniej bę-
dzie przepuścić nastolatka z telefonem widząc, że zbliża się do 
przejścia. w wielu krajach europy ustępowanie pierwszeństwa 
pieszym zbliżającym się do przejścia jest określone przepisami. 
na przykład w Chorwacji, za nieustąpienie pierwszeństwa pie-
szemu na przejściu, są naprawdę wysokie mandaty. 

KR: mnie cieszy natomiast fakt, coraz większego stawiania 
na ecodriving. Dobrze, że ta umiejętność stała się elementem 
sprawdzanym na egzaminach państwowych na prawo jazdy. To, 
że możemy uczyć naszych kursantów jak poruszać się w sposób 
ekologiczny, ale również wpływający na mniejsze zużycie na-
szego pojazdu. Coraz więcej firm transportowych, bądź posia-
dających własną flotę oczekuje od swoich kierowców tej umie-
jętności, a jeśli nie, to chętnie wysyłają swoich pracowników na 
odpowiednie szkolenia. 

DR: mam nadzieję, że z czasem większość tematów, o których 
rozmawiałyśmy, uczestnicy ruchu wezmą sobie do serca. może 
wtedy jazda stanie się dla nas wszystkich dużo przyjemniejsza, 
a przede wszystkim bezpieczniejsza. póki co pozostaje nam 
wdrażanie bezpiecznej jazdy na szkoleniach dla przyszłych 

i obecnych kierowców. Chciałabym, żeby każ-
dy z naszych kursantów był przykładem na 
drodze dla innych uczestników ruchu. 

pamiętajmy! warto przed przejściem 
dla pieszych ściągnąć nogę z gazu. 
Życzymy wszystkim szerokiej drogi 
i przysłowiowych „gumowych drzew”.

   21

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 22    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Wyprzedzamy 
standardy



   23

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

www.forest.pl

ul. Daleka 115, 
82-200 Malbork
+48 55 272 04 44
+48 55 272 04 45
kontakt@forest.pl

OKNA PCV

DRZWI PCV

KONSTRUKCJE ALU



 24    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Alegre 
optymalizacJa 

transportu 
i logistyki

tRANSPORt JESt ObECNiE JEDNą Z NAJWAżNiEJSZyCH GAłęZi GOSPODARKi. 
SZybKiE DOStARCZANiE tOWARóW i PRODUKtóW ORAZ SPRAWNy PROCES 
LOGiStyCZNy MAJą iStOtNy WPłyW NA ROSNąCą WCiąż PRODUKCJę i HANDEL. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Firma alegre logistic z malborka świadczy usługi w zakresie 
transportu krajowego i międzynarodowego , a także w ob-
szarze rozwiązań logistycznych oraz magazynowania towa-
rów. na rynku działa niespełna 20 lat, zdobywając w tym cza-
sie uznanie i zaufanie wielu klientów. wraz z wybudowaniem 
nowej siedziby przedsiębiorstwa oraz wdrożeniem strategii 
rozwoju opierającej się na automatyzacji procesów bizne-
sowych, firma alegre zdobywa przewagi konkurencyjne na 
europejskim rynku transportowym. 

TRANSPORT – GDy liCZy Się CZAS

alegre jest operatorem logistycznym wyspecjalizowanym 
w transporcie drogowym do krajów Unii europejskiej. Do 
dyspozycji klientów jest aż 100 ciężarówek (ciągniki sio-
dłowe z naczepami oraz pojazdy dystrybucyjne do 3,5 t). 
potencjał techniczny spółka  opiera na nowoczesnej flocie 
marek Volvo oraz DaF. Średnia wieku pojazdów w firmie 
wynosi nieco ponad 3 lata i regularnie obniża się z tytułu 
powiększania floty o nowe ciągniki. 

priorytetem alegre jest elastyczność dostaw oraz indywi-
dualizacja obsługi. Klient może więc liczyć na rozładunek 
towaru w kilku miejscach, pomoc kierowcy przy rozładun-
ku, dostosowanie do zmiennego zapotrzebowania na trans-
port, adaptację do realiów wielu branż, a przede wszystkim 
na gwarancję dostawy just in time. spółka oferuje trans-
port i spedycję towarów o różnej wadze, różnych gabary-
tach i różnej konsystencji. „przejeżdżamy 10 000 000 km 
rocznie, realizujemy ponad 20 000 zleceń w skali roku 
i przewozimy ponad 300 000 ton towarów rocznie” – od-
powiada prezes zarządu Jarosław Buła zapytany o skalę 
działalności przedsiębiorstwa.

lOGiSTyKA W DOBRyCH RęKACH

alegre, zgodnie z obraną strategią, sukcesywnie rozwija 
potencjał w zakresie wsparcia logistycznego swoich klien-
tów. logistyka magazynowa jako jedna z linii biznesowych 
jest dedykowana firmom w zakresie łańcucha dostawy – 
od przywiezienia towaru z fabryki poprzez składowanie, 
przepakowywanie, nadawanie etykiet i numeracji towarów, 
kompletowanie, przygotowanie do wysyłki. Firma wprowa-
dza rozwiązania zapewniające wysoką jakość współpracy 
i optymalizowanie relacji kontrahent – operator. oferuje 
usługi logistyki magazynowej i kontraktowej w ramach 
zarządzania przepływem towarów zarówno dla firm pro-
dukcyjnych jak i handlowych. myśląc o przedsiębiorstwach 
handlowych alegre kieruje swoją ofertę również do skle-
pów internetowych, wykazujących potrzebę wynajmu po-
wierzchni magazynowej oraz obsługi przesyłek.

magazyn pełniąc rolę przeładunkową wykorzystywany jest 
również w procesie dystrybucji jako narzędzie służące do 
optymalizacji kosztów dostawy. „Cross-docking realizujemy 
poprzez zebranie towarów z wielu punktów, przeładowanie 
oraz skonsolidowanie ich w jedną przesyłkę, która następnie 
dostarczana jest do jednego odbiorcy lub dekonsolidację du-
żych przesyłek i dystrybucję do wielu odbiorców” – wyjaśnia 
prezes Jarosław Buła. proces ten wymaga dokładnego zsyn-
chronizowania wszystkich procesów przyjmowania i wyda-

wania towarów. Kluczowe jest zastosowanie  odpowiedniego 
oprogramowania, które pozwala na zintegrowanie dostaw 
i pełną synchronizację operacji logistycznych (ewidencjo-
nowanie, etykietowanie, przygotowanie do wysyłki). w tym 
celu firma wdrożyła system klasy wms, przystosowany do 
współpracy z systemem obsługi logistycznej w rozszerzo-
nej rzeczywistości ar (augmented reality) oraz gotowy do 
integracji z systemami informatycznymi firm kurierskich, 
a także sklepów on-line.

NOWOCZESNA i BEZPiECZNA PRZESTRZEń

alegre oferuje swoim klientom również usługę pasywnego 
najmu powierzchni magazynowej, która skierowana jest do 
lokalnego biznesu wykazującego zapotrzebowanie zarówno 
na krótko-, jak i długoterminowe składowanie produktów. wy-
budowana w 2015 roku malborska siedziba alegre dysponuje 
nowoczesnym magazynem przystosowanym do wysokiego 
składowania towarów. w bieżącym roku magazyn został prze-
budowany, co pozwoliło na zwiększenie powierzchni. 
„Budowa dodatkowego piętra składowania spowodowała po-
dwojenie dotychczasowej powierzchni magazynowej – tłuma-
czy prezes Jarosław Buła. nowe piętro przystosowane zosta-
ło do składowania blokowego oraz szeregowego, co umożliwia 
sprawną logistykę towarów o dużych bryłach oraz nieregu-
larnych nośnikach ładunków, dla których rozwiązania oparte 
o regały wysokiego składowania są nieefektywne. Zyskaliśmy 
nie tylko przyrost powierzchni, wzrosła także wydajność ze-
społu magazynowego, co przełożyło się na przyspieszenie 
kompletacji oraz załadunków przesyłek” – dodaje prezes.
w magazynie stosowana jest metoda składowania towarów 
według rodzajów asortymentu oraz stref klientów. ozna-
kowanie stref i obszarów magazynowych oraz ciągów ko-
munikacyjnych czyni ruch w magazynie bezpiecznym oraz 
pozwala sprawnie zidentyfikować położenie każdej palety. 
Klient, który zdecyduje się skorzystać z usług przedsię-
biorstwa, otrzymuje gwarancję bezpiecznych przeładun-
ków, profesjonalnego składowania, raportowania oraz in-
wentury towaru i całodobowego monitoringu. 

JarosŁaw buŁa, prezes alegre
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Biuro „J&J” świadczy usługi dotyczące szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa przedsiębiorstw. 
Działalność naszej firmy opiera się przede wszystkim na długo-
trwałej relacji z klientem. Dziś biuro „J&J” to zespół doświadczo-
nych i wykwalifikowanych specjalistów, ekspertów w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy - mówi Jarosław Filipczak, właści-
ciel Biura Kompleksowej obsługi Firm „J&J”. - obsługujemy w mo-
delu outsourcingowym około 300 firm i instytucji, w tym korpora-
cje, duże firmy, przedsiębiorstwa z sektora mŚp działające w róż-
norodnych branżach, a także placówki oświatowe i samorządy.
malborska firma, posiadająca też pion operacyjny w gdańsku 
i działająca na terenie całego kraju, świadczy szereg ważnych 
dla przedsiębiorców usług - od realizacji jednostkowych szko-
leń z zakresu BHp i ochrony przeciwpożarowej przez doradztwo 
w zakresie ochrony środowiska, nadzór nad bezpieczeństwem 
i ochroną zdrowia na budowach do rzetelnych audytów oraz 
wdrażania i utrzymania systemów iso. a to tylko niewielka część 
usług, jakie świadczy spółka „J&J”.
- Działamy na wymagającym i zmieniającym się rynku, na którym 
sukces mogą odnieść jedynie firmy wyznaczające nowe kierunki 
rozwoju. Dlatego też chcemy być firmą, która kreuje innowacyjne 
rozwiązania - mówi Jarosław Filipczak. - aby osiągnąć ten cel, 
stworzyliśmy audit24 - nowoczesny system wspierający kontro-
lę i zarządzanie wszystkimi procesami zachodzącymi w każdej 
organizacji, niezależnie od jej wielkości i przedmiotu działalności. 
Kiedy w 2014 roku rozpoczęliśmy prace nad system audit24 cel 

był jeden: usprawnienie bieżącej pracy oraz umożliwienia bez-
pośredniego raportowania po wykonaniu usługi. Dziś stworzony 
przez nas system to coś znacznie większego.
Dzięki zdobytemu doświadczeniu szefowie malborskiej firmy 
zdają sobie sprawę, że wiedza teoretyczna to nie wszystko. Dla-
tego wprowadzili do katalogu świadczonych usług „Fire Day” 
- praktyczne szkolenie przeciwpożarowe, podczas którego kur-
sanci doskonalą umiejętności praktyczne w warunkach zbliżo-
nych do rzeczywistych.
wiele osób nie wie, jak się zachować, gdy znajdzie się w sytu-
acji zagrożenia. powszechny jest brak wiedzy. Dzięki udziałowi 
w „Fire Day” nasi klienci poznają zasady poprawnego zachowa-
nia, wiedzę na temat tego, co może ograniczyć straty materialne, 
a co może uratować zdrowie i życie - wyjaśnia Jan Chrzanowski, 
właściciel Biura Kompleksowej obsługi Firm „J&J”.
Dzięki posiadanym zasobom firma oferuje klientom kompleksowe 
szkolenia z wykorzystaniem platformy e-learningowej do prowa-
dzenia interaktywnych szkoleń, dzięki czemu dostęp do wiedzy 
staje się tańszą, szybszą i przyjemniejszą alternatywą. Uczestnik 
może przystąpić do szkolenia w dowolnym czasie i miejscu.
- sukces naszej firmy mierzymy sukcesami naszych klientów, 
a na ich osiągnięcia składają się nie tylko kompetencje zespołu, 
ale też zdolność wykorzystywania doświadczeń. nowe idee są 
więc rezultatem współpracy, obserwacji, jak również tworzenia 
sieci wzajemnych pozytywnych relacji - mówią zgodnie Jarosław 
Filipczak i Jan Chrzanowski.

Profesjonalne 
doradztwo 
i obsługa firm
Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J&J” działa 
już od 15 lat. Malborska firma specjalizuje się 
w kompleksowym doradztwie z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej i zarządzania firmą.

oD leweJ: Janusz cHrzanowsKi 
i JarosŁaw FilipczaK, wŁaściciele FirmY „J&J”



pierwsza inwestycja w polsce miała miejsce w malborku, 
gdzie w 1988 roku holding rozpoczął budowę zakładu 
prefabrykacji betonowej. w kolejnych latach zakład ten 
uruchomił szereg nowoczesnych ciągów produkcyjnych, 
aktualnie wytwarza szeroką gamę materiałów dla budow-
nictwa i drogownictwa. w 2000 roku leier nabył większo-
ściowy pakiet akcji w Tarnowskich Zakładach Ceramiki 
Budowlanej sa w woli rzędzińskiej. Holding intensywnie 
inwestuje w cegielnię, modernizuje ciągi technologiczne 
i kupuje nowoczesne urządzenia.
następna inwestycja ma miejsce 10 lat później, gdy leier 
nabywa akcje Zakładów Ceramiki Budowlanej markowi-
cze sa w Cegielni markowicze k/Biłgoraja. w 2015 roku 
ma miejsce ważna zmiana organizacyjna, od stycznia tego 
roku polskie spółki leiera zostają połączone i działają pod 
wspólną firmą leier polska s.a. z siedzibą w woli rzędziń-
skiej k. Tarnowa. 13 października 2016 roku holding naby-
wa cegielnię w sierakowicach k/gliwic.

leier oferuje szeroką gamę produktów zarówno dla bu-
downictwa jedno- i wielorodzinnego oraz przemysłowego. 

wielkim zainteresowaniem nabywców cieszą się w szcze-
gólności prefabrykowane ściany zespolone i stropy leier 
panel, systemy ścienne z ceramiki tradycyjnej oraz pory-
zowanej (Thermopor®p+w), jak i keramzytobetonu.
Dużą grupę klientów znajdują również systemy kominowe 
i wentylacyjne leier, stropy gęstożebrowe oraz nadproża 
z uwagi na swoją wysoką jakość i wytrzymałość. w ofercie 
firmy są również pustaki i elementy akustyczne. prioryte-
tem firmy jest jakość produkowanych wyrobów, która jest 
nieustannie kontrolowana w zakładowych laboratoriach. 
wszystkie sfery produkcji objęte są systemem Zakładowej 
Kontroli produkcji, dzięki czemu nasze wyroby znakowane 
są symbolem Ce.
leier polska s.a. jest zdobywcą wielu cennych nagród 
m.in. Złota Budowlana marka roku 2018, orły polskiego 
Budownictwa 2017, Diamenty miesięcznika Forbs 2017, Ja-
kość roku 2017 Diament Fundacji Qualitas. 

W tym roku firma Leier obchodzi rocznicę 30-lecia działalności w Polsce. W ramach 
jubileuszu odbędzie się 21 września 2018 roku uroczysta gala na Zamku w Malborku, 
jednym z przemawiających będzie założyciel holdingu Michael Leier, który 2 lata temu 
świętował 50-lecie pracy zawodowej w roli przedsiębiorcy. 

30 lat Leier w Polsce

malborKwola rzęDzińsKa

sieraKowicemarKowicze
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ta firma 
Jest wizytówką 

malborka 
i powiatu

GRAtULACJE, żyCZENiA KOLEJNyCH SUKCESóW NA KOLEJNE LAtA, UROCZySty ObiAD NA 
ZAMKU W MALbORKU i NiEZWyKLE ENERGEtyCZNy KONCERt AUDiOfEELS – tAK fiRMA LEiER 

śWiętOWAłA 30-LECiE fUNKCJONOWANiA NA POLSKiM RyNKU. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut

oD leweJ - proKurent wilHelm Hipsag; wŁaściciel FirmY leier micHael leier; wiceprezes zarząDu mirosŁaw rogaczewsKi.
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leier polska sa to firma z siedzibą w malborku, która wchodzi 
w skład międzynarodowego rodzinnego holdingu, założonego 
w 1965 roku przez michaela leiera. w polsce przedsiębiorstwo 
rozpoczęło działalność dokładnie 30 lat temu, w 1988 roku.
Historia firmy rozpoczęła się w 1965 roku, kiedy to austriak mi-
chael leier otworzył sklep w Horitschon. pięć lat później uru-
chomił w tej miejscowości  zakład prefabrykacji betonowej. Fir-
ma rozwijała się, właściciel przedsiębiorstwa zaczął inwestować 
na zagranicznych rynkach - m.in. na węgrzech, gdzie powstał 
zakład betoniarski, a następnie w 1988 roku w polsce, w malbor-
ku, gdzie wybudowano zakład prefabrykacji betonowej. 
ważną datą w historii firmy był rok 2000, gdy leier nabył ak-
cje Zakładów Ceramiki Budowlanej markowicze sa w Cegielni 
markowicze k/Biłgoraja uruchomionej w 1985 roku. w przeciągu 
trzech lat, poprzez intensywne działania inwestycyjne, zakład do-
łączył do najnowocześniejszych w branży na terenie polski.
1 stycznia 2015 roku polskie spółki leier’a zostały połączone i od-
tąd działają pod wspólną nazwą leier polska sa. pod koniec 2016 
roku leier polska sa nabył cegielnię w sierakowicach k/gliwic.
Dziś rodzinny Holding leier jest aktywny na terenie austrii, 
węgier, polski, słowacji, rumunii i Chorwacji, prowadzi 13 
zakładów prefabrykacji betonowej, 7 cegielni, 3 wytwórnie 
ekranów akustycznych, 5 salonów samochodowych, 2 zakła-
dy mechaniczne, wytwórnię ziemi dla ogrodnictwa, hotel oraz 
świadczy usługi w zakresie zarządzania i wynajmu nierucho-
mości. w polsce posiada zakłady w malborku, woli rzędziń-
skiej, markowiczach i sierakowicach. Zatrudnia w nich blisko 
600 osób (w samym malborku to 160 pracowników).
Jubileusz 30-lecia, na który zaproszono kontrahentów i part-
nerów firmy, zorganizowano w malborku. najpierw goście 
zwiedzili zakład, następnie udali się na zamek na uroczysty 
bankiet. Urodzinowe spotkanie odbyło się w sali siedmiofila-
rowej muzeum Zamkowego.
- Za sukcesami grupy stoją trzy elementy – powiedział miro-
sław rogaczewski, wiceprezes leier polska. - pierwszy to pa-
sja michaela leiera do rozwijania swojej firmy. Drugi to załoga, 

jej kwalifikacje, umiejętności i identyfikowanie się z zakładem. 
Trzeci element to pion sprzedaży, włącznie z tym, że dysponu-
jemy własnymi środkami transportowymi.
warto dodać, że działalność firmy doceniają też władze samo-
rządowe. w tym roku prokurent (pełnomocnik) przedsiębiorstwa 
wilhelm Hipsag otrzymał honorowe obywatelstwo malborka. 
wcześniej honorowym obywatelem został też michael leier. 
- Jestem austriakiem, ale po 30 latach pobytu w polsce ten kraj 
stał się moją drugą ojczyzną – zaznacza wilhelm Hipsag. 
właściciel przedsiębiorstwa otrzymał od wielu osób gra-
tulacje, słowa uznania i podziękowania (m.in. od samorzą-
dowców za to, że to właśnie malbork wybrał na miejsce 
działalności przedsiębiorstwa).
Dodajmy, że firma leier skupia się nie tylko na generowaniu zy-
sków, ale działa też charytatywnie. Decyzją michaela leiera fir-
ma zakupiła dla lokalnych placówek zdrowia kilkanaście karetek 
pogotowia. w bieżącym – jubileuszowym dla firmy – roku, były 
to trzy pojazdy. Firma wspiera także lokalny sport i kulturę. 
- w imieniu samorządu powiatowego dziękuję za to, że ta fir-
ma znalazła się tu, w malborku – powiedział Jarosław Czapla, 
starosta malborski. - Dziś firma leier jest najbardziej rozpo-
znawalną firmą malborka i powiatu malborskiego. Dziękuję za 
wasze inicjatywy, za zaangażowanie w kulturę, sport i szpital. 
wielki szacunek dla pana leiera i całej załogi.
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Dlaczego 30 lat temu postanowił 
pan zainwestować w Polsce, skąd 
wybór tego miejsca, Malborka?
- przebywałem właśnie tu, w polsce, 
i zwyczajnie spodobało mi się mia-
sto malbork. Urzekł mnie przepiękny 
zamek, ale też to, że tutejsi ludzie 
byli bardzo przychylni, życzliwi. i tak 
zapadła decyzja, która okazała się 
bardzo dobra. Dodam też, że lokalni 
politycy są do nas dobrze nastawieni, 
co też jest istotne przy prowadzeniu 
takiego przedsiębiorstwa. 

Dziś, w dniu jubileuszu, nadal ma 
pan takie samo zdanie, jak było 
to przed laty, w czasie zakładania 
firmy?
- oczywiście. nadal bardzo się cie-
szę, że prowadzę działalność właśnie 
w tym miejscu. myślę, że także druga 
strona, czyli samorząd miasta, rów-
nież ma powody do zadowolenia. 

Współpraca z władzami samorzą-
dowymi z pewnością jest bardzo 
ważna. Jak układa się ona tu – 
w Malborku, na Pomorzu?
- współpraca od początku układa się 
dobrze. Jesteśmy zadowoleni, choć 
oczywiście czasami borykamy się 
z problemami takimi, jak inni przed-
siębiorcy. Chodzi np. o wydawanie 

pozwoleń i zbyt długi czas, zanim 
przez urzędników zostanie podjęta 
decyzja. Ja jestem już w takim wieku, 
że wszystko dla mnie idzie za wolno. 
ale to jedyna krytyczna uwaga. 

Patrząc na firmę leyer w perspek-
tywie lat co było kluczem do suk-
cesu, jak udało się tak rozbudo-
wać firmę?
- To całkiem proste: my jesteśmy fir-
mą rodzinną. nie myślimy w pierwszej 
kolejności o pieniądzach i bilansach, 
ale o przyszłości i o kolejnym pokole-
niu, które w przyszłości będzie zarzą-
dzać przedsiębiorstwem. Dlatego to, 
co zarobimy, inwestujemy w rozwój. 

Jakie zatem plany rozwojowe ma 
pan na najbliższą i nieco dalszą 
przyszłość?
- Ja już wcześniej deklarowałem, że 
jeśli władze miasta malborka chcą 
i są nam przychylne, to w następ-
nych miesiącach chcemy zainwesto-
wać ok. 10 mln euro na nową fabry-
kę . Będzie to zakład produkujący 
gazobeton. Zaznaczam, że dotyczy 
to tylko tej jednej filii w polsce, bo 
będziemy inwestować też w nasze 
inne fabryki. w cegielnie na połu-
dniu polski co roku inwestujemy 
około 8-10 mln euro.

Z Michaelem Leierem, właścicielem firmy Leier, 
rozmawia Rafał Korbut.

Piękne miasto, 
przychylni ludzie
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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. 
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gościszewo (dawniej Braunswalde) zostało założone 18 
grudnia 1284 roku na mocy prawa lokacyjnego nadanego  
przez komtura malborskiego Henryka von weilnau..
region sztumski już w czasach średniowiecza znany był 
z warzenia piwa. Browar znajdował się już na krzyżac-
kim zamku, zbudowanym w 1 poł. XiV w. woda potrzebna 
do produkcji piwa dostarczana była z zamkowej studni. po-
dobno miała właściwości lecznicze, co przypadło do gustu 
samemu wielkiemu mistrzowi, który był częstym gościem 
sztumskiej warowni.
po drugim pokoju toruńskim, w 1466 roku gościszewo zna-
lazło się w granicach prus Królewskich. warzenie piwa było 
obok pracy na roli podstawowym zajęciem mieszczan. Kup-
cy sztumscy dostarczali piwo do najbogatszych miast prus 
między innymi do gdańska i elbląga. 
najsłynniejszy sztumski starosta, żyjący w XVi w., zaufany 
królów Zygmunta starego i Zygmunta augusta oraz przy-
jaciel księcia albrechta Hohenzollerna -achacy Czema, 

miał na zamku sztumskim własnego piwowara. sztumskim 
piwem raczyła się obficie szlachta zjeżdżająca do sztumu na 
sejmiki wojewódzkie.
wojny szwedzkie, które zniszczyły region sztumsko-mal-
borski nie zahamowały produkcji naturalnego piwa, która 
trwała aż do początku XX wieku. według danych z roku 1772 
w obrębie murów miejskich, zniszczonego i spustoszonego 
przez wojny szwedzkie, pożary i epidemie dżumy sztumu, 
obywatelstwo miasta liczyło zaledwie 80 ludzi, z których 
aż 49 warzyło piwo. w spisie obiektów wymienione zostały: 
ratusz miejski, dom słodowy, browar, dwa wyszynki, kościo-
ły ewangelicki oraz katolicki, szpital ewangelicki i katolicki 
szpital św. Ducha. Za główne źródła utrzymania miasteczka 
uznawane były głównie browarnictwo i gorzelnictwo. ostat-
ni browar w sztumie mieścił się tuż nad brzegiem jeziora 
Barlewickiego.. lista przedwojennych zarządców lub właści-
cieli browaru kończy się na nazwisku H. Funk, który funkcję 
zarządcy pełnił jeszcze w 1906 roku.

W ROKU 1991 NA ZiEMi SZtUMSKiEJ, A DOKłADNiE W MiEJSCOWOśCi GOśCiSZEWO POWStAł 
PiERWSZy W POLSCE PRyWAtNy MiNi bROWAR. GłóWNyM ZAMySłEM WłAśCiCiELi byłO 
KONtyNUOWANiE WiELOWiEKOWyCH tRADyCJi PiWOWARSKiCH NA ZiEMi SZtUMSKiEJ ORAZ 

PRODUKCJA NAtURALNEGO PiWA.

Łyk
historii…

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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SMAK PRZySZłOśCi…

85 lat później w roku 1991 rozpoczął swoją działalność Bro-
war gościszewo założony przez braci andrzeja i stanisława 
Czarneckich. Był to pierwszy prywatny browar w powojennej 
historii polski. Założeniem braci Czarneckich była produkcja 
naturalnego piwa wg tradycyjnych receptur i rzemieślniczych 
metod. w 2004 roku pana andrzeja zastąpił jego syn Chry-
stian Czarnecki. To wciąż mała rodzinna firma chociaż grono 
odbiorców jest już znacznie szersze niż tylko rynek lokalny. 
 
na początku działalności produkowano jeden gatunek piwa, 
którego nazwa od samego początku nawiązywała do specyfi-
ki regionu – był to rycerz. Browar systematycznie rozszerzał 
swoją ofertę i obecnie produkowane jest już 17 gatunków piw.
od początku powstania w Browarze gościszewo produkuje-
my piwo wyłącznie z naturalnych surowców. najwyższej jako-
ści słody (bez dodatku ekstraktów słodowych, cukru czy su-
rowców niesłodowanych), chmiel, najlepsze odmiany drożdży, 
woda tylko z własnej studni oraz tradycyjne metody produkcji 
są podstawą naszej działalności od 27 lat i wpisują się w tra-
dycyjne niemieckie prawo Czystości piwa.
można powiedzieć, że produkcja prawdziwego, naturalne-
go piwa zaczyna się w momencie gdy rolnicy zasiewają pola 
jęczmieniem, pszenicą czy żytem. Kiedy zboże dojrzeje wyse-
lekcjonowane, najlepsze ziarna trafiają do słodowni, gdzie są 
odpowiednio suszone, prażone, a czasem nawet wędzone da-
jąc różne odmiany słodu. To pierwszy krok do tworzenia róż-
norodnych gatunków piw. Kiedy słód trafi już do browaru jest 
rozdrabniany i zalewany ciepłą wodą – powstaje tzw. ‘zacier’, 
który zostaje podgrzany, a następnie odfiltrowany, w wyniku 
czego otrzymujemy ‘brzeczkę’. w tym momencie 
rozpoczyna się warzenie piwa – mówiąc prościej 
gotowanie brzeczki z dodatkiem najlepszych ga-
tunków chmielu. po schłodzeniu brzeczkę zaszcze-
pia się najdoskonalszymi szczepami drożdży, dzięki 
którym zachodzi proces fermentacji, podczas której 
wytwarzany jest alkohol. 

Zakończenie fermentacji nie kończy procesu powstawania 
piwa. nadchodzi czas na kilkutygodniowe, powolne dojrzewa-
nie w chłodzonych zbiornikach leżakowych, podczas którego 
utrwala się pełnia smaku i niezwykła wyjątkowość tego napo-
ju, która zachwyca piwoszy.
Jakość naszych produktów znajduje swoje potwierdzenie 
także w wynikach profesjonalnych konkursów piwnych, do 
których zgłaszamy nasze piwa. golden Beer poland  to kon-
kurs z międzynarodową obsadą sędziowską, która w ślepych 
testach ocenia piwa zarówno kraftowe jak i koncernowe 
w kilkunastu kategoriach.. od kilku lat nasze piwa plasują się 
w ścisłej czołówce w swoich grupach. Dowodami na to są me-
dale, które dumnie prezentujemy w swojej siedzibie.
Tak wyprodukowane naturalne piwo, którego sposób wytwa-
rzania jest praktycznie niezmienny od wieków, dostarczamy 
bezpośrednio po rozlaniu do butelek i Keg bez chemicznych 
dodatków, sztucznego utrwalania ani zbędnego magazyno-
wania. Dzięki temu trafia do konsumentów zachwycając nie-
powtarzalnym naturalnym smakiem i aromatem.
obecnie produkujemy 17 gatunków piwa w 3 liniach produk-
towych. pierwsza z nich „postacie”, a wśród nich wspomniany 
już rycerz, a także ciemny Komtur, pszeniczny surfer, inten-
sywnie chmielony Drwal czy żytni sołtys. „Konkretni ludzie, 
konkretne piwo”  - to hasło przewodnie tej serii.
Druga to seria „55”, która swoją nazwę zawdzięcza Drodze 
Krajowejj 55 przy której leży gościszewo. w tej serii znaleźć 
można klasyczne gatunki jak pils, lager czy bock (koźlak). Ha-
sło tej serii brzmi” „Jest tylko jedna droga do doskonałości”.
najnowszą linią są ‘Zamkowe opowieści”  dumnie otwiera 
ją „ogród mistrza” witbier z dodatkiem tymianku cytryno-
wego. Jego receptura powstała dzięki naszej współpracy 

z szefem kuchni restauracji „gothic Cafe” miesz-
czącej się w murach Zamku w malborku, panem 
Bogdanem gałązką.
wszystkich zmęczonych smakiem produkowanych 
masowo piw oraz tych, którzy szukają  czegoś zupeł-
nie innego, niepowtarzalnego -  zapraszamy do spró-
bowania naturalnego piwa z Browaru gościszewo.



 36    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl



O braku osób do pracy coraz głośniej mówią pomorscy przedsiębiorcy. 
Czy „młodzi bierni zawodowo” mogą być nadzieją dla pracodawców? 38-39

Pomorska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna  
z pierwszą w Polsce 
decyzją o wsparciu 
inwestycji według 
nowej ustawy. Do 
kogo ona trafiła?

600 mln zł + ze-
wnętrzna inwestycja.  
Adam Meller – za-
rządzający Portem 
Gdynia ma powody 
do zadowolenia! 

Techno Marine to 
polska firma, specjali-
zująca się w budowie 
łodzi i jednostek pły-
wających, działająca na 
rynku od 2006 roku. 
Firma sprzedaje około 
120 łodzi rocznie.

42-43 48-49 46-47
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Nieodkryty poteNcjał 
ryNku pracy
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w pomorskiem w 2017 roku ponad 750 tysięcy (prawie 
42%) mieszkańców województwa powyżej 15. roku życia 
nie pracowało i nie szukało pracy – są to tzw. bierni zawo-
dowo. Jest ich tylko o ¼ mniej niż pracujących pomorzan, 
a aż 300 tysięcy z nich (40%) to ludzie w wieku produkcyj-
nym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat). aktywizacja 
tych osób jest istotna dla regionu, ponieważ dzięki niej po-
morscy pracodawcy będą mogli uzupełnić braki kadrowe 
w swoich firmach, a tym samym uda się podtrzymać bieżą-
ce tempo wzrostu gospodarczego naszego regionu.
– należy pamiętać, że kondycja gospodarki nie zależy tylko 
od tego, jaki odsetek populacji pracuje, ale także jaka część 
zatrudnionych musi utrzymać biernych zawodowo oraz  bez-
robotnych, którzy w myśl ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy są aktywni zawodowo, jednak 

w praktyce często pozostają znacznie oddaleni od rynku 
pracy – mówi Joanna witkowska, dyrektor wojewódzkiego 
Urzędu pracy w gdańsku.
wUp w gdańsku stara się reagować na potrzeby kadrowe 
pracodawców, dlatego podejmuje działania upowszechniają-
ce kształcenie ustawiczne i zachęcające przedsiębiorców do 
inwestowania w rozwój pracowników. pośrednicząc w reali-
zacji projektów w ramach programu operacyjnego wiedza 
edukacja rozwój, aktywizuje również osoby młode.

MłODZi BiERNi ZAWODOWO 
W WOJEWóDZTWiE POMORSKiM

w naszym regionie około 150 tys. osób w wieku 15-24 lata 
pozostaje biernych zawodowo. w ogólnej liczbie biernych 

Nieodkryty 
potencJaŁ 

rynku pracy
JESZCZE DO NiEDAWNA ObECNi NA RyNKU PRACOWNiCy ZASPOKAJALi POtRZEby KADROWE 
PRACODAWCóW. MALEJąCE bEZRObOCiE ORAZ tREND DEMOGRAfiCZNy ZWiąZANy ZE 
StARZENiEM Się SPOłECZEńStWA SPOWODOWAły JEDNAK, żE POMORSCy PRZEDSiębiORCy 
bORyKAJą Się Z bRAKiEM OSób DO PRACy. KONiECZNE ZAtEM StAły Się DZiAłANiA ZMiERZAJąCE 

DO AKtyWiZACJi OSób biERNyCH ZAWODOWO.

TEKST: WUP w Gdańsku | ZDJĘCIE: pexels.com
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nie jest to może największa grupa, jednak należy pamię-
tać, że od tego jak dobrze wykorzystany zostanie potencjał 
dzisiejszych nasto- i dwudziestokilkulatków w dużej mierze 
zależy przyszłe tempo rozwoju gospodarczego, a co za tym 
idzie ogólna jakość życia. Dlatego aktywizacja młodych bier-
nych zawodowo jest tak istotna.

niepokój budzi fakt, że spośród wszystkich grup wiekowych 
to osoby młode borykają się z największymi problemami ze 
znalezieniem zatrudnienia. wynika to z jednej strony z bra-
ku doświadczenia zawodowego i odpowiednich kwalifikacji, 
z drugiej strony wiąże się z samą specyfiką pokolenia, które 
ma inne oczekiwania i potrzeby niż starsze pokolenia. mło-
dzi nierzadko oczekują wyższych zarobków, niż mogą zaofe-
rować im pracodawcy, a także chcą większej elastyczności 
czasu pracy, co nie zawsze idzie w parze z wymaganiami 
pracodawców.

KREATyWNi i CiEKAWi śWiATA, 
A JEDNAK POTRZEBuJą  WSPARCiA

wśród przyczyn bierności zawodowej wymieniane są m.in. 
nauka i uzupełnianie kwalifikacji1, co tłumaczy dlaczego tak 
dużo młodych w naszym województwie nie pracuje i nie szu-
ka pracy. o ile możemy spodziewać się, że osoby zaliczane 
do biernych zawodowo, które aktualnie uczą  się, podejmą 
zatrudnienie po zakończeniu nauki, to pozostaje jeszcze 
grupa młodych, znacznie trudniejsza do zaaktywizowana 
i znacznie mniej chętna do podjęcia pracy – tzw. młodzież 
neeT (ang. not in employment, education or training). są to 
osoby niepodejmujące żadnych działań związanych z wyko-
nywaniem pracy zarobkowej ani kształceniem. w wojewódz-
twie pomorskim udział młodzieży o statusie neeT w 2017 r. 
wynosił 9,3%, czyli nieco mniej niż średnia krajowa (9,5%) 
i Ue (10,9%). 
wśród młodych biernych zawodowo, w tym wśród młodzieży 

neeT, są osoby kreatywne, o świeżym spojrzeniu na to, co 
dzieje się dookoła, wychowane w świecie nowych technologii, 
a mimo to z różnych przyczyn niepodejmujące zatrudnienia.
– osoby te stanowią nieodkryty potencjał rynku pracy, a ich 
aktywizacja zawodowa to dla pomorskich pracodawców 
szansa na znalezienie pracowników, których coraz bardziej 
w regionie brakuje – mówi mieczysław struk, marszałek wo-
jewództwa pomorskiego. 

JAK AKTyWiZOWAć MłODyCH? 
FORuM POMORSKiEGO 

OBSERWATORiuM RyNKu PRACy

Zjawisko bierności zawodowej jest niezwykle istotne z punk-
tu widzenia potrzeb regionalnego rynku pracy, dlatego po-
święcimy mu najbliższe Forum pomorskiego obserwatorium 
rynku pracy,  działającego w ramach wUp w gdańsku. Już 
3 października w polskiej Filharmonii Bałtyckiej w gdańsku 
spotkamy się pod hasłem „młodzi bierni zawodowo — nie-
odkryty potencjał rynku pracy”. w wydarzeniu udział wezmą 
pracodawcy, przedstawiciele agencji zatrudnienia i publicz-
nych służb Zatrudnienia oraz beneficjenci projektów współ-
finansowanych przez Unię europejską. gościem specjalnym 
będzie michał Zawadka, autor bestsellerowych książek mo-
tywacyjnych, który opowie o tym, jak inspirować do rozwoju 
młode osoby. po prelekcji odbędzie się debata w stylu oks-
fordzkim. w pojedynku na argumenty spotkają się zwolen-
nicy i przeciwnicy tezy „młodzi bierni zawodowo stanowią 
istotny potencjał kadrowy dla pracodawców”. wspólnie za-
stanowimy się, jak zachęcać pomorskich pracodawców do 
zatrudniania młodych i jak motywować biernych zawodowo 
do aktywności na rynku pracy.

Więcej informacji na temat ii Forum PORP 
na stronie www.porp.pl

1 Badanie „niewykorzystane zasoby pracy województwa pomorskiego” przeprowadzone w 2017 r. 
 przez wojewódzki Urząd pracy w gdańsku na zlecenie samorządu województwa pomorskiego. 
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Oferta firmy obejmuje  wentylatory o zakresie pracy 
od 1500 m3/h do 230 000 m3/h:

wentylatory promieniowe wysokoprężne •	
i średnioprężne
wentylatory promieniowe dwustrumieniowe•	
wentylatory promieniowe transportowe•	
wentylatory osiowe•	
wentylatory promieniowe dachowe•	
mieszarki atmosfery•	
akcesoria wentylacyjne  – żaluzje, cyklony, tłumiki •	
akustyczne, aparaty regulacyjne itp.
i wiele innych.•	

Specjalizujemy się w produkcji wentylatorów 
wyciągowych spalin oraz wspomagających do kotłów 
węglowych jak i zasilanych biomasą lub innymi 
paliwami.

Ponadto wentylatory naszej produkcji wykorzystywane są 
m.in. w przemyśle energetycznym, elektromaszynowym, 
lekkim, stalowym, stoczniowym, mechanicznym, rolno–
–spożywczym, chemicznym i w wielu innych.

Podstawowe rynki obsługiwane przez grupę,  
oprócz Polski to:  Skandynawia, Europa Zachodnia, 
Bliski i Daleki Wschód.

Nyborg-Mawent S.A. posiada własne biuro badań  
i rozwoju, a także laboratorium wdrożeniowo-pomiarowe, 
dzięki czemu jest w stanie przygotować dowolne 
rozwiązanie pod wymagania klienta, a także zaproponować 
szeroki wachlarz usług pomiarowo-kontrolnych.

Celem NYBORG-MAWENT S.A. jest wytwarzanie 
wyrobów konkurencyjnych pod wzglądem parametrów 
użytkowych, niezawodności użytkowania, o pożądanej 
jakości, spełniających wymagania krajowych oraz 
zagranicznych klientów.
Pragniemy zapewnić klientom maksimum satysfakcji. 
Nasze wentylatory cechuje bezawaryjna praca, oszczędna 
eksploatacja oraz deklarowane parametry przepływowe.

Dzięki bezustannemu dążeniu do doskonałości nasza 
firma potwierdza sprawność systemu zarządzania 
uzyskując certyfikat Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania na zgodność z normami:

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością,•	
ISO 14001:2015 System  Zarządzania Środowiskiem,•	
PN-N 18001:2004 System Zarządzania •	
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
Certyfikat ATEX dla wentylatorów •	
przeciwwybuchowych

www.nyborg-mawent.com

Optymalne rozwiązania 
dla wymagających

Firma Nyborg-Mawent S.A. to lider w branży 
kompleksowych rozwiązań dotyczących 
przetłaczania i transportu powietrza, a także 
mieszanin gazów i innych substancji.

Malborska Fabryka Wentylatorów MAWENT 
działa na polskim i światowym rynku od 
1956 roku. Marka Nyborg – Mawent powstała 
w 2005 roku jako efekt połączenia norweskiej 
firmy NYBORG AS - wiodącego producenta 
wentylatorów przemysłowych oraz Malborskiej 
Fabryki Wentylatorów Mawent S.A., która działała 
na polskim i światowym rynku od 1956 roku. 
Doświadczenie obydwu firm to gwarancja 
najwyższej jakości i trwałości produkowanych 
wentylatorów.

W 2010 roku powołaliśmy do życia NYBORG 
GROUP. Dzięki wspólnemu działaniu trzech 
firm: NYBORG-MAWENT S.A., NM Design 
Office i NYBORG AS w ramach NYBORG 
GROUP zapewniamy klientom wszechstronną 
realizację ich  oczekiwań   –  od przygotowania 
dokumentacji, poprzez specyfikacje 
materiałowe, uzgodnienia międzybranżowe, 
aż po produkcję wentylatorów
i towarzyszących im akcesoriów.
W przypadku nietypowych oczekiwań 
projektujemy również dedykowane urządzenia 
na potrzeby konkretnego projektu.
Poszczególne przypadki traktujemy 
indywidualnie, a nasze wieloletnie doświadczenie 
gwarantuje powodzenie każdej inwestycji.

DoświaDczenie, oDpowieDzialność, Rozwój, paRtneRstwo – to waRtości, 
któRymi nyboRg-mawent s.a. kieRuje się w swoich Działaniach, 

co bezpośReDnio pRzekłaDa się na Dynamiczny postęp fiRmy.
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Oferta firmy obejmuje  wentylatory o zakresie pracy 
od 1500 m3/h do 230 000 m3/h:

wentylatory promieniowe wysokoprężne •	
i średnioprężne
wentylatory promieniowe dwustrumieniowe•	
wentylatory promieniowe transportowe•	
wentylatory osiowe•	
wentylatory promieniowe dachowe•	
mieszarki atmosfery•	
akcesoria wentylacyjne  – żaluzje, cyklony, tłumiki •	
akustyczne, aparaty regulacyjne itp.
i wiele innych.•	

Specjalizujemy się w produkcji wentylatorów 
wyciągowych spalin oraz wspomagających do kotłów 
węglowych jak i zasilanych biomasą lub innymi 
paliwami.

Ponadto wentylatory naszej produkcji wykorzystywane są 
m.in. w przemyśle energetycznym, elektromaszynowym, 
lekkim, stalowym, stoczniowym, mechanicznym, rolno–
–spożywczym, chemicznym i w wielu innych.

Podstawowe rynki obsługiwane przez grupę,  
oprócz Polski to:  Skandynawia, Europa Zachodnia, 
Bliski i Daleki Wschód.

Nyborg-Mawent S.A. posiada własne biuro badań  
i rozwoju, a także laboratorium wdrożeniowo-pomiarowe, 
dzięki czemu jest w stanie przygotować dowolne 
rozwiązanie pod wymagania klienta, a także zaproponować 
szeroki wachlarz usług pomiarowo-kontrolnych.

Celem NYBORG-MAWENT S.A. jest wytwarzanie 
wyrobów konkurencyjnych pod wzglądem parametrów 
użytkowych, niezawodności użytkowania, o pożądanej 
jakości, spełniających wymagania krajowych oraz 
zagranicznych klientów.
Pragniemy zapewnić klientom maksimum satysfakcji. 
Nasze wentylatory cechuje bezawaryjna praca, oszczędna 
eksploatacja oraz deklarowane parametry przepływowe.

Dzięki bezustannemu dążeniu do doskonałości nasza 
firma potwierdza sprawność systemu zarządzania 
uzyskując certyfikat Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania na zgodność z normami:

ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością,•	
ISO 14001:2015 System  Zarządzania Środowiskiem,•	
PN-N 18001:2004 System Zarządzania •	
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
Certyfikat ATEX dla wentylatorów •	
przeciwwybuchowych

www.nyborg-mawent.com

Optymalne rozwiązania 
dla wymagających

Firma Nyborg-Mawent S.A. to lider w branży 
kompleksowych rozwiązań dotyczących 
przetłaczania i transportu powietrza, a także 
mieszanin gazów i innych substancji.

Malborska Fabryka Wentylatorów MAWENT 
działa na polskim i światowym rynku od 
1956 roku. Marka Nyborg – Mawent powstała 
w 2005 roku jako efekt połączenia norweskiej 
firmy NYBORG AS - wiodącego producenta 
wentylatorów przemysłowych oraz Malborskiej 
Fabryki Wentylatorów Mawent S.A., która działała 
na polskim i światowym rynku od 1956 roku. 
Doświadczenie obydwu firm to gwarancja 
najwyższej jakości i trwałości produkowanych 
wentylatorów.

W 2010 roku powołaliśmy do życia NYBORG 
GROUP. Dzięki wspólnemu działaniu trzech 
firm: NYBORG-MAWENT S.A., NM Design 
Office i NYBORG AS w ramach NYBORG 
GROUP zapewniamy klientom wszechstronną 
realizację ich  oczekiwań   –  od przygotowania 
dokumentacji, poprzez specyfikacje 
materiałowe, uzgodnienia międzybranżowe, 
aż po produkcję wentylatorów
i towarzyszących im akcesoriów.
W przypadku nietypowych oczekiwań 
projektujemy również dedykowane urządzenia 
na potrzeby konkretnego projektu.
Poszczególne przypadki traktujemy 
indywidualnie, a nasze wieloletnie doświadczenie 
gwarantuje powodzenie każdej inwestycji.

DoświaDczenie, oDpowieDzialność, Rozwój, paRtneRstwo – to waRtości, 
któRymi nyboRg-mawent s.a. kieRuje się w swoich Działaniach, 

co bezpośReDnio pRzekłaDa się na Dynamiczny postęp fiRmy.
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pierwsza 
w polsce decyzJa 

o wsparciu 
inwestycJi 
wydana w Pomorskiej 

Specjalnej Strefie Ekonomicznej
POMORSKA SPECJALNA StREfA EKONOMiCZNA WyDAłA PiERWSZą W POLSCE DECyZJę 
O WSPARCiU iNWEStyCJi WEDłUG NOWEJ UStAWy O WSPiERANiU iNWEStyCJi i MOżLiWOśCi 
OtRZyMANiA POMOCy PUbLiCZNEJ. OtRZyMAłA Ją SPółKA PLAStiCA Z WOJEWóDZtWA 
KUJAWSKO-POMORSKiEGO, WCHODZąCA W SKłAD GRUPy tORUńSKiE ZAKłADy MAtERiAłóW 

OPAtRUNKOWyCH, PRODUKUJąCA WyROby HiGiENiCZNE i MEDyCZNE. 

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: PSSE

o pierwszeJ wYDaneJ w polsce DecYzJi o wsparciu inwestYcJi weDŁug nowYcH zasaD
poinFormowali w ministerstwie przeDsiębiorczości i tecHnologii minister JaDwiga emilewicz, 
poseŁ na seJm rp  iwona micHaŁeK i wiceprezes pomorsKieJ specJalneJ streFY eKonomiczneJ paweŁ lulewicz.
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Ustawa, która zmieniła zasady 
funkcjonowania stref ekonomicz-
nych, weszła w życie 30 czerwca 
2018 r., zniosła granice stref. Jej 
główne założenie polega na tym, 
że zwolnienie z podatku docho-
dowego na okres od 10 do 15 lat 
jest niezależne od miejsca inwe-
stycji. nowy system wspierania 
inwestycji przyniósł przełomowe 
rozwiązania m.in. rozszerzył za-
sięg terytorialny specjalnych stref 
ekonomicznych z 0,08% obszaru 
kraju na teren niemal całej polski, 
zróżnicował także kryteria przy-
znawania pomocy w zależności 
od jakości inwestycji, sytuacji go-
spodarczej w regionie i jego stra-
tegicznych potrzeb w myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju. 
wydana właśnie decyzja zezwa-
lająca na działalność w ramach strefy ekonomicznej, a tym 
samym zwalniająca inwestora z części podatku dochodowego 
na okres 15 lat, jest pierwszą taką decyzją w polsce. spółka 
plastica z Frydrychowa w powiecie golubsko-dobrzyńskim, 
zadeklarowała inwestycję o łącznej wartości 82 mln zł oraz 
zatrudnienie 10 nowych pracowników. spółka zamierza 
zwiększyć zdolności produkcyjne zakładu we Frydrychowie 
wytwarzającego wyroby higieniczne i medyczne. 
– Bardzo mnie cieszy, że w 2 tygodnie po wejściu w życie 
rozporządzeń do ustawy o wspieraniu inwestycji mamy już 
pierwszego beneficjenta tych zmian, a kolejne decyzje w in-
nych  strefach są na finiszu. To pokazuje jak bardzo nowy sys-
tem wspierania inwestycji był potrzebny i oczekiwany przez 
przedsiębiorców. Co ważne, nowe zasady zaprojektowaliśmy 
tak, by mogły z nich w większym stopniu korzystać rodzime 
przedsiębiorstwa. i są tego efekty. pierwszy beneficjentem 
wsparcia na nowych zasadach jest polska spółka plastica 
- część grupy Toruńskich Zakładów materiałów opatrunko-
wych s.a., działającej z powodzeniem od ponad 65-lat. sa-
tysfakcja jest tym większa, że inwestycja ma charakter inno-
wacyjny i związana jest z jednym ze strategicznym sektorów 
wskazanych w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwo-
ju – podkreśliła minister przedsiębiorczości i technolo-
gii Jadwiga Emilewicz.
– Ta decyzja to przypieczętowanie zmian, które były ocze-
kiwane przez inwestorów od kilkunastu lat. Dziś otwieramy 
nowy rozdział w historii specjalnych stref ekonomicznych i co 
najważniejsze zarówno inwestorzy, jak i strefy są do tego pro-
cesu dobrze przygotowani. pamiętajmy, że spółki zarządza-
jące odgrywają teraz nową, wzmocnioną rolę w przyciąganiu 
inwestycji. Będą głównym punktem kontaktu w regionie, cen-
trum wiedzy dla inwestora. stawiamy na ambitne przedsię-
wzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospo-
darkę. nie mam wątpliwości, że nowe prawo istotnie zmieni 
pejzaż gospodarczy kraju – powiedział wiceminister przed-
siębiorczości i technologii Tadeusz Kościński.   
spółka plastica uzyskała 7 na 10 punktów za deklarowa-
ne spełnienie kryteriów jakościowych), m.in. za inwestycję 
w branże zgodne z polityką rozwojową kraju, za lokalizację 

zaKŁaDY spóŁKi plastica DziaŁaJą w psse oD 2008 r.

inwestycji, osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu, 

utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy, za działalność 
gospodarczą o niskim negatywnym wpływie na środowisko, 
wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodo-
wych pracowników oraz współpracę ze szkołami branżowymi.  
plastica to jedna z 56 spółek grupy TZmo, która zatrudnia 
7600 pracowników. To polski producent i dostawca pro-
duktów medycznych,  higienicznych, kosmetycznych (m.in. 
bella, seni, happy,) na ponad 80 rynków w europie, afryce, 
ameryce północnej i południowej, Dalekim wschodzie oraz 
australii. produkty TZmo powstają w oparciu o najnowo-
cześniejsze technologie na świecie. plastica działa w ra-
mach pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej od 2008 
roku. we Frydrychowie ma pięć zakładów produkcyjnych, 
w których pracuje 1400 osób. 
- Jesteśmy dumni, że nasza strefa jako pierwsza w kraju 
udzieliła wsparcia w ramach nowych przepisów strefowych. 
Cieszy nas tym bardziej fakt, że wsparcie to trafia do polskiej 
firmy, która stawia na rozwój technologiczny i deklaruje wy-
soko jakościowe miejsca pracy – podkreśla Paweł  lulewicz, 
wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Do pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej zgłaszają się 
kolejni inwestorzy. To m.in. efekt autorskiego projektu spółki 
„strefa w każdej gminie”. w ciągu kilku miesięcy poprzedzają-
cych obowiązywanie nowej ustawy przedstawiciele psse do-
tarli  z informacją o zmianach do niemal wszystkich spośród 
226 gmin w swoim obszarze działania (w województwach po-
morskim i kujawsko-pomorskim). na spotkaniach z samorzą-
dami i przedsiębiorcami w gminach prezentowali  i wyjaśniali 
najważniejsze założenia ustawy. 
 - przedsiębiorcom, którzy do tej pory nie korzystali albo nie 
znali narzędzia strefowego, pokazaliśmy, że „nowa” strefa to 
przede wszystkim wsparcie dla mikro-, małych i średnich pol-
skich firm. nowe zasady przyznawania ulg umożliwią korzy-
stanie ze zwolnień od podatku dochodowego większej liczbie 
przedsiębiorstw, które do tej pory były praktycznie wyklu-
czone z możliwości otrzymania tego rodzaju wsparcia. nowe 
przepisy są dla nich szansą rozwoju -  dodaje zarządzający 
PSSE  Paweł  lulewicz. 
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O GOSPODARCE MORSKiEJ, iNNOWACJACH, ENERGEtyCE, WyZWANiACH StOJąCyCH DZiś PRZED 
POMORZEM i ZMiANACH W SAMORZąDACH MóWi MARCiN HORAłA, POSEł NA SEJM RP 

(Z RAMiENiA PARtii PRAWO i SPRAWiEDLiWOść).

MaM powody 
do satysfakcji

rOZmAWIA: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Jakie są główne dziedziny Pana działalności na 
Pomorzu?
- pracuję w stałych komisjach sejmowych zajmujących 
się gospodarką morską oraz cyfryzacją, innowacjami 
i nowoczesną gospodarką. Jestem również przewodni-
czącym sejmowego zespołu przyjaciół gdyni i małego 
Trójmiasta Kaszubskiego. Jestem również wiceprze-
wodniczącym dwóch zespołów z obszaru energetyki: ds. 
morskiej energetyki wiatrowej i ds. energetyki jądrowej. 
To moja główne zainteresowania, choć oczywiście spe-
cyfika pracy posła jest taka, że zajmujemy się wszystki-
mi sprawami istotnymi dla naszych wyborców.

Gdy podjął Pan decyzję aby kandydować do Sejmu, ja-
kie były główne cele, które chciał Pan zrealizować?
- po pierwsze chciałem spożytkować moje doświadcze-
nia jako samorządowca, przede wszystkim dla zwięk-
szenia zakresu decyzji i kontroli jaką w samorządach 
mają obywatele. Tu udało się odnieść pełen sukces, od 
nowej kadencji w całym kraju zostaną zagwarantowane 
rozwiązania takie jak budżet obywatelski, obywatelska 
inicjatywa uchwałodawcza, publiczne rejestry głoso-
wań radych, transmisje obrad rad. po drugie chciałem 
obronić zagrożone ważne dla regionu inwestycje infra-
strukturalne. Jak pamiętamy w programie budowy dróg 
krajowych rząd po-psl zostawił z grubsza inwestycji 
za 200 miliardów przy zapewnionym finansowaniu na 
nieco ponad 100 miliardów, więc wszystkie ważne dla 
pomorza inwestycje były pod ogromnym znakiem zapy-
tania. Tutaj też mam powody do satysfakcji choć jeszcze 
ograniczonej - budowa s6 w części Trasy Kaszubskiej 
ruszyła, obwodnica metropolitalna została skierowana 
do budowy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego 
oraz rozpoczęto prace studyjne na zupełnie nową drogą 
Via  maris (dawny opaT), której budowę poprzedni rząd 
całkowicie negował. oczywiście o pełnej satysfakcji bę-
dzie można mówić dopiero za wiele lat, gdy te wszystkie 
drogi zostaną oddane do użytku. po trzecie, chociażby 
z racji moich wcześniejszych doświadczeń zawodowych, 
bardzo leżał mi na sercu rozwój gdyńskiego portu. Tu 
też po zmianach legislacyjnych i personalnych ruszyli-
śmy do przodu. lada dzień zostanie zakończony pierw-
szy etap rozbudowy - powiększenie obrotnicy, zaraz za 
nim idzie pogłębienie kanału portowego wraz z torem 
podejściowym, ruszyła budowa nowego terminala pro-
mowego a w dalszej perspektywie szykowany jest na-
prawdę wielki projekt - budowy portu zewnętrznego. po 
czwarte, powrót do gdyni Dowództwa marynarki wojen-
nej zabranego do warszawy. Chciałbym żeby to stało się 
szybciej, ale teraz już naprawdę jesteśmy na ostatniej 
prostej - w chwili kiedy rozmawiamy to już kwestia tygo-
dni, co najwyżej paru miesięcy.
po piąte...

Tu muszę przerwać, bo nie starczy miejsca na inne 
pytania. A co Pan uważa za swój największy sukces?
- Zmiany w obszarze samorządów. To realne przekaza-
nie większej władzy mieszkańcom, prawdziwa realizacji 
idei samorządności, która nie polega przecież na zwięk-
szaniu władzy lokalnych włodarzy tylko na zwiększaniu 
władzy mieszkańców, obywateli. Te propozycje zgłasza-
łem wielokrotnie jako radny miasta gdyni i były bloko-
wane przez rządzącą w mieście samorządność wojcie-
cha szczurka - a teraz wchodzą w życie i to nie tylko 
w gdyni, ale w całym kraju.

Jakie wyzwania na najbliższe lata stoją przed 
Pomorzem?
- Takich wyzwań jest całkiem sporo. Trzeba dokończyć 
ramę komunikacyjną dróg krajowych, jednocześnie do-
konując bardzo wyczekiwanej poprawy, fatalnych nieraz 
dróg niższej kategorii. Jako szczególnie złe wskazywa-
ne są tu przez mieszkańców drogi zarządzane przez sa-
morząd wojewódzki. Kolejnym wyzwaniem jest deficyt 
energetyczny regionu, który nie posiada własnych zna-
czących źródeł wytwarzania energii. największe nadzie-
je wiązałbym tu z branżą energetyki offshorowej, której 
dynamiczny rozwój stanowiłby przy okazji motor napę-
dowy dla przemysłu stoczniowego i portów. Cały czas 
mamy ogromny problem ze spójnością ekonomiczną 
i społeczną pomorza – dynamicznemu rozwojowi Trój-
miasta i okolic towarzyszą obszary o znacznie gorszej 
sytuacji np. tereny Żuław i dawnego województwa elblą-
skiego czy też dawnego województwa słupskiego. na 
bardziej zrównoważonym rozwoju w przyszłości mogliby 
skorzystać wszyscy mieszkańcy regionu. Tu może skoń-
czę, zanim pan redaktor znów mi przerwie, choć jeszcze 
sporo wyzwań mógłbym wymienić.

Poproszę jeszcze o dwa słowa o planach na najbliższą 
przyszłość. 
- o te niezwykle trudno, ponieważ w chwili, gdy rozma-
wiamy trwa kampania wyborcza przed wyborami samo-
rządowymi. w zależności od decyzji wyborców mogę 
niedługo znaleźć się w zupełnie innej roli - prezydenta 
gdyni, mającej zupełnie inne zadania i możliwości jej re-
alizacji. sporo z wyzwań i planów jest już zawarte w mo-
ich wcześniejszych wypowiedziach – chociażby zadba-
nie by inwestycje w regionie dalej posuwały się do przo-
du, chociażby rozwój branż o których wspominałem jak 
energetyka i gospodarka morska. wspomnieć też muszę 
o kwestii o której do tej pory nie mówiłem, bo nie jest 
regionalna - przewodniczę komisji śledczej ds. wyłudzeń 
VaT. Choć nie jest regionalna to ważna dla całej polski 
a więc i dla pomorza, albowiem im więcej środków bę-
dzie w budżecie z uszczelnienia systemu podatkowego 
tym większa szansa że będą pieniądze również na pro-
gramy i inwestycje w naszym regionie.
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- posiadamy bardzo szeroki wachlarz produktów: od 
małych jednostek ratowniczych, poprzez specjali-
styczne łodzie hydrograficzne i pilotówki – wyjaśnia 
sebastian majewski, prezes firmy. - od dwóch lat re-
alizujemy plan promocji nowej linii jachtów rekreacyj-
nych „aleXis”, które cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród miłośników spędzania wolnego czasu na 
wodzie. 

PO PiERWSZE – JAKOść

przez kilkanaście lat działalności na rynku Techno 
marine stała się rozpoznawalną marką, a firma zdo-
była zaufanie klientów. Kluczem do sukcesu jest – jak 
podkreśla prezes – przede wszystkim dobry jako-
ściowo wyrób i indywidualne podejście do klienta. 
- posiadamy wyspecjalizowaną kadrę i biuro kon-
struktorskie, które dba, aby skonstruować jednostkę 
spełniającą wymagania naszych klientów – wyjaśnia 
monika majewska, dyrektor działu sprzedaży i mar-
ketingu spółki Techno marine. - od samego począt-
ku naszej działalności kładliśmy duży nacisk na 
zastosowanie nowoczesnych narzędzi i materiałów 
do produkcji. Ciągle unowocześniamy nasze formy – 
wycofujemy stare modele, a w ich miejsce powstają 
nowe projekty. Życie produkcyjne Techno marine jest 
ściśle dopasowane do potrzeb rynku. od dwóch lat 
budujemy jednostki tzw. metodą infuzji, co pozwala 
na uzyskanie lepszego technologicznie produktu niż 
tradycyjną metodą. Jest to metoda bardziej przyjazna 
w trakcie budowy ku zadowoleniu naszych pracowni-

ków. Łodzie budowane przez Techno marine nie tylko 
budowane są z laminatu poliestrowo-szklanego, ale 
również ze stali i aluminium.
warto podkreślić, że właściciele firmy od lat starają 
się, aby sam zakład był przyjazny środowisku. ogrze-
wanie hal odbywa się poprzez pompy ciepła, a zarząd 
planuje w przyszłym roku rozpocząć inwestycję po-
zyskania tzw. zielonej energii. 

RODZiNA TO ZAuFANiE

Techno marine od początku istnienia jest firmą ro-
dzinną. Czy to pomaga w codziennej pracy oraz 
w rozwoju firmy? 
- po pierwsze mogę wymienić zaufanie i zrozumie-
nie bez słów – mówi monika majewska. - Jesteśmy 
niedużą firmą, zatrudniającą ok. 50 osób, nie mniej 
jednak (przy założeniu, że praktycznie każda jed-
nostka jest inna) wymaga to od nas dużej współ-
pracy i dobrej komunikacji. Bardzo ważne jest od-
danie się sprawom firmy, bo przecież pracujemy na 
własny sukces. Zdarza się że czasem musimy się 
nawzajem zastąpić z różnych powodów i nie sta-
nowi to żadnego problemu.
właściciele firmy inwestując w przyszłość przedsię-
biorstwa mają też świadomość, że jednocześnie in-
westują w przyszłe pokolenia. Bo to przecież właśnie 
ich dzieci, a później pewnie i wnuki, przejmą w przy-
szłości stery Techno marine. 
- Dzieci nawet podzieliły się funkcjami – śmieje się 
sebastian majewski. - 7-letni aleksander postanowił 

Rodzinna firma 

stawia 
na Jakość

tECHNO MARiNE tO POLSKA fiRMA, SPECJALiZUJąCA Się W bUDOWiE łODZi 
i JEDNOStEK PłyWAJąCyCH, DZiAłAJąCA NA RyNKU OD 2006 ROKU. fiRMA 

SPRZEDAJE OKOłO 120 łODZi ROCZNiE (W ZALEżNOśCi OD SPECyfiKACJi). 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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zostać prezesem, a 16-letnia córka Julia już dziś zajmie się sprzedażą i kon-
struowaniem jachtów. Uczestniczyła też razem z nami w wystawach bran-
żowych. muszę powiedzieć, że całkiem dobrze sobie radzi.

Z OPTyMiZMEM W PRZySZłOść

Techno marine wciąż się zmienia i rozwija, dostosowuje się też do bieżących 
potrzeb rynku. Jak więc będzie wyglądać za kolejne 10 – 15 lat? 
- ruszamy z naszym nowym projektem jachtu alexis 15, który ma być pre-
zentowany po raz pierwszy w styczniu 2020 na targach w Dusseldorfie – 
zapowiada prezes majewski. - wierzymy, że tak jak i jego siostra alexis 12, 
projekt zakończy się sukcesem. Zakładamy sprzedaż około 2-3 jednostek 
każdego modelu rocznie. polska posiada bardzo urokliwe szlaki wodne i ten 
trend u nas dopiero zaczyna się rozwijać, stąd planujemy również posze-
rzyć nasze usługi w tym zakresie. nasza siedziba mieści się nad rzeką no-
gat, gdzie planujemy docelowo wybudować marinę, restaurację z lokalnymi 

potrawami oraz stację benzynową. nie ma nic 
gorszego, niż zapomnieć zatankować i dowie-
dzieć się o tym na środku rzeki… Dodatkowo 
ma powstać plac do składowania łodzi poza 
sezonem i oczywiście odpowiednie ich przy-
gotowanie to zimowania.

Ruszamy z naszym 
nowym projektem jachtu 
Alexis 15, który ma być 
prezentowany po raz 
pierwszy w styczniu 2020 
na targach w Dusseldorfie 
– zapowiada prezes 
Majewski. - Wierzymy, że 
tak jak i jego siostra Alexis 
12, projekt zakończy się 
sukcesem.
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23 września br., Port Gdynia obchodził swoje 96. uro-
dziny. Ostatnie lata to mnóstwo powodów do zadowole-
nia. Co się zmieniło?
powoli zbliżamy się do słusznego wieku stu lat, jednakże port 
gdynia to naprawdę bardzo młody organizm, który z roku 
na rok jest coraz bardziej nowoczesnym i przede wszystkim 
prężnie się rozwijającym podmiotem gospodarczym. rok 
2018 jest kolejnym rekordowym rokiem w naszym porcie i to 
zarówno jeżeli idzie o przeładunki, jak i inwestycje. w roku 
2017 przekroczyliśmy „magiczne” 21 mln ton przeładunków 
i wszystko zapowiada, iż w tym roku padnie kolejny rekord, 
tym bardziej że pierwszym półroczu 2018 roku przeładowa-
liśmy aż 11,5 miliona ton. ogromna ilość ładunków w porcie 
to przede wszystkim  pozytywny efekt wynikający z bardzo 
dobrego stanu polskiej gospodarki oraz polityki Zarządu 
portu i poszczególnych portowych terminali. Dzięki  Zarzą-
dowi morskiego portu gdynia s.a. m.in. z ceł i podatków do 

budżetu państwa trafiło ponad 6,5 mld zł. obecnie ostrzymy 
sobie apetyty i mam nadzieję, iż rok 2018 będzie równie uda-
ny. Jesteśmy w trakcie finalizacji modernizacji, a dokładniej 
budowy od nowa portowej obrotnicy, która ułatwi przyjmo-
wanie wielkich oceanicznych statków. Kolejna inwestycja, 
która przyczyni się do uzyskania jeszcze lepszej pozycji 
portu gdynia to budowa nowego publicznego terminalu pro-
mowego przy nabrzeżu polskim. Zabraliśmy się także za 
modernizację portowych nabrzeży. Jak więc widać, dbamy 
o portową suprastrukturę, stwarzając warunki do dobrego 
rozwoju biznesu w poszczególnych terminalach naszego por-
tu. modernizacja nabrzeży wiąże się bezpośrednio z kolejną 
portową inwestycją – pogłębieniem basenów portowych do 
głębokości 16 metrów. i tak: port gdynia w ciągu dwóch lat 
stanie się portem głębokowodnym. aby mieć obraz całości, 
należy wspomnieć jeszcze o poszerzeniu wejścia do portu, 
ze 100 metrów do 140 metrów.

port 
zewnętrzny 
i inwestycJe 

za 600 mln zŁ 
PORtEM GDyNiA Z SUKCESEM ZARZąDZA OD PONAD DWóCH LAt. ADAM 
MELLER OPOWiADA O REKORDOWyCH PRZEłADUNKACH i PLANACH 
iNWEStyCyJNyCH JEDNEGO Z NAJWięKSZyCH ORAZ NAJbARDZiEJ 

DyNAMiCZNiE ROZWiJAJąCyCH Się PORtóW bAłtyCKiCH. 

ZDJĘCIE: Port Gdynia
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Prace przy obrotnicy rozpoczęły się pod koniec ubiegłego 
roku. Jakie możliwości dzięki tej inwestycji zyska port?
prace rozbiórkowe pirsu przy nabrzeżu gościnnym idą peł-
na parą. obrotnica zostanie powiększona do średnicy 480 
metrów, co pozwoli nam na przyjmowanie największych 
statków o długości do 400 metrów, choć nie mamy aż tak 
wielkich aspiracji. myślę, że statki o długości do 360 metrów, 
a więc około 14 tysięcy TeU z powodzeniem będą do nas 
zawijać. obrotnica będzie gotowa w drugim kwartale tego 
roku. realizacja tej inwestycji będzie kolejnym milowym kro-
kiem w historii portu gdynia, gdyż jest to przede wszystkim 
spełnienie oczekiwań operatorów żeglugowych i szansa na  
wzrost przeładunków kontenerów. pierwszy duży kontene-
rowiec (366 m długości) zawinie do portu najprawdopodob-
niej w połowie października 2018 roku.

PKP Polskie linie Kolejowe zabrały się za realizację pro-
gramu wartości 1,8 miliarda zł na stację Gdynia Port. Jak 
ważna to informacja dla Portu?
Jest to wręcz strategiczna inwestycja. otrzymaliśmy już in-
formację o tym, że termin realizacji inwestycji to 2020 rok. 
Jednocześnie trwają już konkretne prace dotyczące drogi 
kolejowej nr 201, czyli wyjścia z portu przez Kościerzynę 
do maksymilianowa. To połączenie ma być zrealizowane do 
2023 roku. Dzięki tym inwestycjom radykalnie zwiększą się 
możliwości portu gdynia. Dzisiaj, obecna linia kolejowa przez 
Tczew jest mocno obciążona i podporządkowana ruchowi 

pasażerskiemu. nasze ładunki z portu wychodzą w czasie 
luk czasowych w rozkładach, zwłaszcza w nocy. linia na 
Kościerzynę nie jest aż tak obciążona i będzie głównie linią 
towarową. Zatem nasz potencjał i możliwości transportu to-
warów w głąb i z lądu wzrosną niesamowicie.

Port Gdynia rozpoczął w 2017 roku przygotowania do 
budowy publicznego terminalu promowego – pod koniec 
sierpnia 2018 roku ogłoszono przetarg na realizację in-
westycji. Kiedy w nowym terminalu zacumują pierwsze 
promy?
publiczny terminal promowy powstaje w nowym miejscu 
przy nabrzeżu polskim. Dzisiaj terminal promowy w porcie 
gdynia znajduje się przy nabrzeżu Helskim, w sąsiedztwie 
terminali kontenerowych BCT i gCT. Korzysta z niego tylko 
stena line. nowy terminal publiczny będzie dedykowany 
różnym armatorom, w tym także stenie line. Terminal bu-
dowany jest m.in. za pieniądze unijne i jesteśmy zobligo-
wani do tego, aby udostępnić go różnym operatorom. roz-
mawiamy o potencjalnych nowych kierunkach skandynaw-
skich - na razie za wcześnie mówić o konkretach. na razie 
za wcześnie mówić o konkretnych kierunkach, miastach. 
sama budowa terminalu promowego potrwa około dwóch 
lat – dokładnie 28 miesięcy. Zatem w maju 2021 roku termi-
nal  będzie gotowy do przyjęcia pierwszych promów i pa-
sażerów oraz ładunków. Koszt budowy terminala to około 
180 milionów złotych, z czego ok. 116 mln zł pokryje dofi-

aDam meller portem gDYnia 
z suKcesem zarząDza oD blisKo DwócH lat
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nansowanie z Unii europejskiej. natomiast w całym porcie 
gdynia zamierzamy na inwestycje w najbliższych trzech 
latach przeznaczyć 600 milionów złotych. 

Pora już porozmawiać o najnowszym pomyśle na dal-
szy rozwój Portu Gdynia, jakim jest budowa Portu 
Zewnętrznego…
port gdynia od lat boryka się z brakiem nowych terenów - je-
steśmy otoczeni i to dosłownie przez miasto, jak i marynar-
kę wojenną oraz stocznię marynarki wojennej. w ubiegłym 
roku udało nam się pozyskać nowe tereny od gdyńskiej fir-
my Vistal. Firma ta znalazła się w trudnej sytuacji finansowej 
i jedna ze spółek jej grupy kapitałowej - Vistal stocznia re-
montowa - sprzedała tereny, których nie wykorzystuje. Dla 
portu gdynia obszar na nabrzeżu węgierskim ma wielkie 
znaczenie. To nabrzeże i place wewnątrz portu, które mogą 
być - po modernizacji - wykorzystane dla przeładunków. po 
uzyskaniu odpowiednich zgód sfinalizujemy transakcję. na-
tomiast teren przy ulicy waszyngtona o łącznej powierzch-
ni 61 935 m kwadratowych Zarząd morskiego portu gdy-
nia s.a. kupił od stoczni remontowej nauta w marcu 2018 
roku. myślę, że część tego terenu zostanie przeznaczona 
pod biura, możliwe – jak już wspomniałem - że znajdzie się 
tam miejsce na terminal dla statków wycieczkowych, gdzie 
będą miały znacznie lepsze warunki niż do tej pory. mamy 
też koncepcję wykorzystania mola rybackiego, które chce-
my zaadaptować do portowo-miejskich potrzeb. Jednakże 
wszystkie wymienione portowe „zdobycze” to przysłowio-
wa kropla w morzu naszych portowcy potrzeb. Dlatego też, 
aby optymistycznie patrzeć w przyszłość, musimy dosłow-
nie wyjść w…  morze i wybudować port Zewnętrzny. Cały 
czas podkreślamy, że nasz potencjał przeładunkowy nawet 
po modernizacji i inwestycjach w porcie wewnętrznym jest 
ograniczony. na lądzie praktycznie terenów dla nas już nie 
ma. Jedynym rozwiązaniem, aby nie spaść do drugiej ligi 
portów w regionie, jest budowa portu Zewnętrznego, któ-
ry poprzez swoją innowacyjność i wielkość porównywalny 
jest z… samym pomysłem budowy portu w gdyni z lat 20. 
Koncepcja budowy portu Zewnętrznego przede wszystkim 
przełamuje wszystkie bariery ograniczające obecnie dalszy 
rozwój portu gdynia i stwarza ogrom możliwości pozwalają-
cych na sprawne i efektywne funkcjonowanie w najbliższym 
półwieczu portowego organizmu. port Zewnętrzny ma po-
wstać jako inwestycja realizowana w procedurze partner-
stwa publiczno-prywatnego. partnera prywatnego port 
gdynia musi wybrać w transparentnym przetargu. Dlatego 
też na stronie internetowej Zmpg s.a. ogłoszono zawiado-
mienie o zaproszeniu do dialogu technicznego z potencjal-
nymi partnerami, w wyniku którego Zarząd morskiego portu 
gdynia s.a. pozna ich bezpośrednie potrzeby i oczekiwa-
nia. obecnie Uniwersytet gdański prowadzi już konkretne 
badania dotyczące wpływu portu Zewnętrznego na środo-
wisko naturalne obszaru Zatoki gdańskiej i puckiej. 

Z Portem Zewnętrznym związana jest bezpośrednio 
ważna kwestia budowy Drogi Czerwonej.
obecnie ruch kołowy jest praktycznie skoncentrowany na 
Trasie Kwiatkowskiego, która jest drogą gminną, niespeł-
niającą warunków technicznych. estakada musi być co 
jakiś czas remontowana, co w znaczny sposób ogranicza 
jej przepustowość. po drugie jest to trasa wykorzystywa-
na przez mieszkańców północnych dzielnic gdyni, które 
w ostatnich latach mocno się rozbudowały, jak np. pogó-
rze. Korki i zatory na trasie są praktycznie wszechobec-
ne. Dla portu strategicznym rozwiązaniem jest budowa 
krajowej Drogi Czerwonej, alternatywnej dla Trasy Kwiat-
kowskiego. Droga Czerwona łączyłaby się bezpośrednio 
z obwodnicą w Cisowej i biegła bezpośrednio do termina-
li kontenerowych. projekt rozbija się o kwestie finansów 
– suma 809 mln zł netto (996 mln zł brutto) przekracza 
możliwości finansowe zarówno portu, jak i miasta. Trzeba 
więc umieścić Drogę Czerwoną w inwestycjach finanso-
wanych przez budżet centralny. liczymy, że w warszawie 
środki się znajdą. póki co opracowujemy koncepcję i przy-
gotowujemy się do uzyskania warunków środowiskowych. 
Kolejny krok to opracowanie projektu technicznego trasy - 
mamy już swój projekt i powoli w tym temacie zaczynamy 
dogadywać się z władzami gdyni. 

Rozmawiając o Porcie Zewnętrznym i Drodze Czerwonej, 
trzeba jeszcze wspomnieć o…
Dolinie logistycznej portu gdynia. Cóż,  Droga Czerwona 
mogłaby łączyć tereny naszej przyszłej Doliny logistycz-
nej i planowanego zaplecza portowego przeznaczonego 
na skład kontenerów  i  serwis kontenerowy oraz parkingi 
dla Tir-ów. Jest to około 200 ha położonych na terenie 
gminy Kosakowo. Dzisiaj cały port rozpościera się na 240 
ha, zatem portowe tereny powiększyłyby się prawie dwu-
krotnie. na nowych terenach moglibyśmy zlokalizować 
całą infrastrukturę obsługi przeładunków – w tym głównie 
kontenerowych. Dolina logistyczna zaopatrzona byłaby 
w system informatyczny pozwalający na stawianie się sa-
mochodów po ładunek lub z ładunkiem just in time, czyli 
o konkretnej godzinie, bez konieczności oczekiwania na 
załadunek czy rozładunek. 

Dzieło inżyniera Tadeusza Wendy znajduje się w god-
nych rękach następców…
port gdynia z roku na rok zmienia swoje oblicze. mu-
simy być konkurencyjni na trudnym rynku gospodarki 
morskiej, dlatego też bez przerwy inwestujemy i opie-
ramy się na rzetelnych partnerach biznesowych. na ta-
kich właśnie podstawach budujemy rzeczywistość portu 
gdynia. w dodatku dokonania inżyniera Tadeusza wendy 
są dla nas najlepszym wzorcem i mam nadzieję, że port 
Zewnętrzny powstanie jako dzieło godne pionierskich 
dokonań budowniczych portu gdynia.

MaM jeSzcze Sporo 
eNergii  i  MNóStwo plaNów 

do zrealizowaNia
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Kilkunastu
starostów spotkało 
się  i debatowało 
w Wejherowie. 

Nowe ścieżki
rowerowe, 
nowy budynek
Urzędu Gminy 
Malbork.

O programie napraw-
czym, zrealizowanych 
przedsięwzięciach 
i wyludnianiu się mia-
sta mówi dr Klemens 
Adam Kohnke, bur-
mistrz Helu.

Od blisko 20 lat 
gmina Puck w rękach 
tego samego człowie-
ka. O tym, co udało 
się zrobić i jaka 
przyszłość czeka 
gminę mówi Tadeusz 
Puszkarczuk.
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MaM jeSzcze Sporo 
eNergii  i  MNóStwo plaNów 

do zrealizowaNia
Janusz Goliński, wójt Gminy Cedry Wielkie dąży do osiągania 
celów, stawia na współpracę i myśli perspektywicznie. 
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starostowie 
z pomorza 

spotkali się 
w Wejherowie

MUZEUM PiśMiENNiCtWA i MUZyKi KASZUbSKO - POMORSKiEJ 
GOśCiłO bLiSKO DWUDZiEStU StAROStóW. POWODEM iCH WiZyty 

był KONWENt POWiAtóW WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

w ostatnim Konwencie powiatów woJewóDztwa pomorsKiego uczestniczYŁo blisKo DwuDziestu starostów
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starostowie z województwa pomorskie-
go regularnie spotykają się i dyskutu-
ją o istotnych dla nich sprawach już od 
dwudziestu lat. w tej kadencji w sumie 
zorganizowanych zostało czternaście 
Konwentów powiatów województwa 
pomorskiego. Cykliczne spotkania słu-
żą wymianie doświadczeń, a kończą się 
merytorycznymi wnioskami i dyskusjami 
oraz podejmowaniem wspólnych stano-
wisk, które następnie przekazywane są 
do Związku powiatów polskich. w każdym 
ze spotkań uczestniczą zaproszeni go-
ście, przedstawiciele różnych instytucji.
gospodarzem ostatniego z konwen-
tów był powiat wejherowski. podczas 
spotkania w muzeum piśmiennictwa 
i muzyki Kaszubsko-pomorskiej geodeta 
powiatowy - Janusz wenta przedstawił 
program „sprawna administracja geo-
dezyjna i Kartograficzna”, zaś dyrektor 
pomorskiego oddziału okręgowego pCK 
w gdańsku przybliżyła zebranym plany 
działania polskiego Czerwonego Krzyża 
w najbliższym okresie. w trakcie wrze-
śniowego konwentu o oddawaniu krwi 
mówił wiktor Tyburski, dyrektor regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w gdańsku. Dodatkowo adam 
Krawiec, dyrektor Departamentu edu-
kacji i sportu Urzędu marszałkowskiego 
województwa pomorskiego, przybliżył 
temat realizacji przedsięwzięcia pn. „po-
morskie szkolnictwo Zawodowe” oraz 
pomorskiego paktu na rzecz edukacji. 
Z propozycją współpracy z powiatami 
wyszli michał woźniak oraz sławomir 
Czarnecki, przedstawiciele pomorskiego 
College’u medycznego.
warto zaznaczyć, że przewodniczący 
Konwentu powiatów województwa po-
morskiego – mirosław Czapla, w ostatnim 
czasie odznaczony został przez Związek 
powiatów polskich statuetką „samo-
rządowiec dwudziestolecia”. wcześniej 
starosta malborski za swoją działalność 
na rzecz społeczności lokalnej otrzymał 
w 2010 roku srebrny Krzyż Zasługi od 
prezydenta rzeczypospolitej polskiej. 
posiada również szereg odznaczeń resor-
towych, m. in. Złoty medal za zasługi dla 
straży pożarnej, srebrny medal za zasługi 
dla policji oraz medal ii stopnia za zasłu-
gi dla pCK. mirosław Czapla jest również 
„samorządowcem dziesięciolecia”.

MirosłAw czAplA,
starosta malborski

Konwenty Powiatów Województwa 
Pomorskiego odbywały się prak-

tycznie raz na trzy miesiące. W su-
mie w ciągu ostatnich czterech lat 
odbyło się czternaście konwentów, 
podczas których dyskutowaliśmy 
o wielu sprawach. Do najistotniej-

szych z tematów należy zaliczyć 
przekształcanie szpitala, a także 

sprawy związane ze służbą zdrowia, 
oświatą, infrastrukturą drogową 
czy też sytuacjami kryzysowymi. 

GAbrielA lisius,
starosta wejherowski

Głównym priorytetem w trakcie tej 
kadencji było podniesienie jakości 
szkolenia zawodowego, związanego 
z realizacją systemowego projektu 
wojewódzkiego. Istotna była rów-
nież poprawa jakości dróg. Zawsze 

jesienią składamy do wojewody 
pismo o dofinansowanie z pro-

gramu dróg lokalnych. W trakcie 
konwentów podejmowaliśmy rów-
nież tematy, które pojawiały się na 

bieżąco.

jAninA Kwiecień, 
starosta kartuski

Konwenty Powiatów Wojewódz-
twa Pomorskiego za każdym 

razem organizowane są w innym 
miejscu po to, aby pokazać doro-

bek danego regionu, wypromować 
go i porozmawiać o problemach, 

które go dotyczą. W tym roku 
starostowie spotkali się w Bytowie, 
Barlewiczkach i Wejherowie. Kon-
went w Muzeum Piśmiennictwa 

i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej 
był ostatnim w tej kadencji.



Panie wójcie, czy do pracy jeździ Pan rowerem?
niestety nie, ponieważ w ciągu dnia często pracuję w tere-
nie. poza tym specyfika naszej gminy jest taka, że 18 sołectw 
usytuowanych jest dookoła miasta malborka i rowerem trud-
no byłoby wszędzie zdążyć.
Z roweru czasami, rodzinnie korzystam po pracy.

Czyli malborskie ścieżki rowerowe to projekt, który powstał 
dla mieszkańców gminy?
Tak, „rowerowy temat” jest obecny w gminie od ponad 15 
lat. pierwszym krokiem było przejęcie w 2013 roku terenu 
po byłej wąskotorówce od polskich Kolei państwowych. sko-
rzystaliśmy z programu miejskiego obszaru Funkcjonalnego 
pod nazwą „poprawa dostępności do przystanków transpor-
tu zbiorowego poprzez rozbudowę bazy infrastrukturalnej 
transportu rowerowego stanowiącego dojazd do węzłów i 
przystanków integracyjnych”. przez kolejne lata kompleto-
waliśmy dokumenty i otrzymaliśmy dofinansowanie unijne 
na poziomie 85%. w roku bieżącym zakończyliśmy budowę, 
odbył się odbiór techniczny. obecnie czekamy na ostatecz-
ny odbiór z nadzoru budowlanego.
ponadto 6 lat temu wybudowaliśmy ścieżkę rowerową o długości 
1600 m z Tragaminu do lasowic wielkich. na tę inwestycje rów-
nież pozyskaliśmy środki, które pochodziły z funduszy unijnych. 
Dzięki temu znacznie poprawiło się bezpieczeństwo mieszkań-
ców. obecnie, z własnych środków, budujemy ścieżkę rowerową 
o długości 1600 m z lasowic wielkich w kierunku sołectwa laso-
wice wielkie agro – lawi.

Po tych trasach jeżdżą już mieszkańcy. A ta nowa ścieżka?
nowa 4-kilometrowa ścieżka rowerowa łączy malbork, Tragamin 
i lasowice wielkie, rozpoczyna się ona przy wiadukcie kolejowym 
w kierunku nowego Dworu gdańskiego. współpraca różnych 
partnerów na rzecz „wspólnej rowerowej przestrzeni” wszystkim 
mieszkańcom tego terenu przynosi korzyści. Teren od wiaduktu w 
stronę malborka należy do miasta malborka. miasto również sko-

Bezpiecznie 
i 

estetycznie
tAK O EfEKCiE OStAtNiCH ZMiAN W GMiNiE MALbORK – śCiEżKACH 
ROWEROWyCH i tERMOMODERNiZACJi bUDyNKU URZęDU GMiNy 

MALbORK MóWi WóJt MARCiN KWiAtKOWSKi.

rOZmAWIA: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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rzystało z projektu przygotowanego przez moF. w ramach 
tego programu wybudowano ścieżkę na terenie miasta, która 
połączyła się ze wspomnianą ścieżką na terenie gminy. Dzię-
ki tej współpracy powstał ciąg komunikacyjny, który służy 
mieszkańcom i turystom. należy podkreślić, że inwestycja ta 
przyczyniła się do przeniesienia ruchu pieszo-rowerowego z 
drogi krajowej nr 55 na ścieżkę rowerową. Bezpieczeństwo 
mieszkańców stanowi dla mnie priorytet.
gmina nowy staw także przyłącza się do ścieżki, którą wy-
budowaliśmy kilka lat temu przy współpracy z powiatem. 
Dzięki temu nasza gmina jest dobrze skomunikowana z mal-
borkiem oraz nowym stawem.

Czy to znaczy, że po ścieżce wybudowanej w tym roku 
jeszcze nikt nie jeździ, bo czeka ona na ostateczny odbiór 
z nadzoru budowlanego?
nie sposób powstrzymać ludzi,  którzy widzą tak piękną dro-
gę. To jest niemożliwe :)

Czy planuje Pan wykonanie małej infrastruktury przy 
ścieżce rowerowej? 
Tak, mam w planach urządzenie miejsca na odpoczynek. 
Chciałbym, aby zostały postawione ławeczki i wiaty. wiem, 
że gładka, asfaltowa nawierzchnia cieszy się dużym zainte-
resowaniem także rolkarzy.

Jak rozumiem, mieszkańcy są zadowoleni?
Tak. od lat zgłaszali postulat  utworzenia ścieżki ze względu na 
poprawę bezpieczeństwa i ich komfort. aktualnie trzeba będzie 
zastanowić się nad nazwą tej rowerowej drogi, ale mam nadzieję, 
że to właśnie mieszkańcy nam w tym pomogą!

Macie Państwo jeszcze jakieś plany na rozszerzenie komuni-
kacji rowerowej?
w planach jest budowa ścieżki malbork - sztum. niestety 
są tam problemy z własnością gruntu, a w szczególności 
w sąsiadującej gminie sztum. Dobrze byłoby, aby do tego 
projektu dołączyła się również generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i autostrad. można także rozważyć dotację ze 
środków unijnych. 
my ze swojej strony na pewno będziemy chcieli połączyć 
miasto malbork z ostatnim sołectwem należącym do gmi-
ny malbork – sołectwem wielbark. Jest to odległość ok. 
2 000 m. na dzień dzisiejszy na terenie gminy mamy ok. 
10 km ścieżek rowerowych, a w tym i następnym roku po-
wstanie  jeszcze 2600 m.

BuDyNEK uRZęDu GMiNy MAlBORK  
ZACHęCA DO WEJśCiA

Panie wójcie, zewnętrznie gmina wypiękniała!
Zgadza się, a dokładniej budynek Urzędu gminy w końcu wy-
gląda estetycznie. To stara nieruchomość, która przed wykona-
ną termomodernizacją była w bardzo złym stanie technicznym.

Z czym był największy problem?
w środku mieliśmy wilgoć, grzyb, ponieważ budynek nie był 
odizolowany od podłoża. Dodatkowo nie było ocieplenia, więc 
ponosiliśmy wysokie koszty ogrzewania. poza tym budynek 
jest tak usytuowany, że nawet latem musieliśmy się dogrze-
wać, gdyż było zimno. remont był nieunikniony. Zgłosiliśmy 
się do programu na termomodernizację obiektów publicznych 
w miejskim obszarze Funkcjonalnym, złożyliśmy wiosek, zgro-
madziliśmy potrzebną dokumentację i udało się. 

ładnie, choć  bez marmurów i złotych klamek.
Tak miało być. Chodziło głównie o zwiększenie komfortu pracy 
w budynku, oszczędności na ogrzewaniu, a nie tylko o wygląd. 
remont rozpoczął się w bieżącym roku i również w 2018 zakoń-
czył się. pozostało nam jeszcze tylko wyremontowanie dotych-
czas niezagospodarowanego poddasza, stworzenie w tym miej-
scu nowego pomieszczenia biurowego, dzięki czemu pracownicy 
urzędu będą mieli większy komfort pracy. 

Co dokładnie i za ile zostało wymienione w budynku?
Za blisko 600 tys. zł wykonana została pełna termomodernizacja, 
wymiana dachu i ogrzewania.
pozyskaliśmy 75% dofinansowania z programów unijnych. 

Efekt jest widoczny gołym okiem.
Tak, ale przede wszystkim ważne jest to, czego petenci nie widzą 
czyli brak wilgoci, grzyba, oszczędności w ogrzewaniu budynku.

To już koniec remontu?
na razie tak. na środek czyli wnętrze niestety nie starczyło już 
funduszy, zatem ten remont jeszcze przed nami, ale na pewno 
nie w najbliższym czasie. mimo to nasi mieszkańcy, petenci 
czy kontrahenci chwalą wyremontowany budynek urzędu, do-
ceniają zmiany i trzymają kciuki za znalezienie funduszy na  
odnowienie  pomieszczeń biurowych.

Dziękuję za rozmowę.

malborsKa ścieżKa rowerowa
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Potrzebuję jeszcze 
trochę czasu, 
by móc 
zrealizować 
zamierzenia

Koniec kadencji to doskonały okres do podsumowań. Czy 
mijające cztery lata były dobrym okresem dla Helu?
To był czas zarówno pracowity, jak i dobry. mijającą kaden-
cję podporządkowaliśmy programowi naprawczemu, którego 
realizacja spowodowała, że udało się zażegnać groźbę ban-
kructwa miasta. gdy obejmowałem urząd burmistrza, budżet 
Helu przekraczał wszelkie dopuszczalne wskaźniki zadłuże-
nia. Uporządkowanie finansów miasta stanowiło podstawę, 
bez której nie mogliśmy podjąć dalszych kroków związanych 
m.in. z rozwojem miasta oraz realizacją planów inwestycyj-

nych. wyjście na prostą zajęło nam zaledwie i aż trzy lata. 
Udało nam się nie tylko uporządkować sytuację finansową, ale 
i pozyskać inwestorów, którzy wcześniej omijali Hel szerokim 
łukiem. To przedsiębiorcy, którzy zakupili na terenie naszego 
miasta grunty, a następnie zainspirowani przeze mnie przystą-
pili do realizacji działań związanych, między innymi z posze-
rzeniem helskiej bazy noclegowej. w ostatnim czasie oddano 
do użytku czterogwiazdkowy hotel oraz wybudowany został  
pensjonat. Dlatego z przekonaniem mogę stwierdzić, że to, co 
założyliśmy zostało i jest nadal realizowane.

O PROGRAMiE NAPRAWCZyM, ZREALiZOWANyCH 
PRZEDSięWZięCiACH i WyLUDNiANiU Się MiAStA MóWi 

DR. KLEMENS ADAM KOHNKE, bURMiStRZ HELU.

rOZmAWIA: Anna Walk | ZDJĘCIE: Anna Walk
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Z informacji GuS wynika, że Hel się wyludnia. Jakie dzia-
łania podejmuje miasto, aby zatrzymać helan?
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że mieszkańców uby-
wa. w latach 2000-2016 liczba osób zameldowanych w Helu 
zmniejszyła się o 22 proc. To fatalna informacja, a prognozy 
na kolejne lata są pozbawione optymizmu. powyższy wskaź-
nik według danych gUs w latach 2017- 2030 wzrasta do 29 
proc. oczywiście, że swoje zrobiły niż demograficzny i emi-
gracja zarobkowa, która rozpoczęła się wraz z likwidacją tutej-
szej jednostki wojskowej. wcześniej funkcjonowało tu również 
przedsiębiorstwo połowów i Usług rybackich „Koga”, które 

zatrudniało około tysiąca osób. obecnie najbardziej rozwinię-
tą gałęzią gospodarki w mieście jest turystka sezonowa, która 
zapewnia pracę, ale wyłącznie w sezonie letnim. stawiamy na 
całoroczną turystykę pobytową, która gwarantować będzie 
miejsca pracy przez cały rok. stąd nasze działania w kierunku 
pozyskania inwestorów zainteresowanych budową obiektów 
noclegowych, pobytowych na terenie miasta. Jak wspomina-
łem wcześniej, pierwsze sukcesy w tej kwestii już osiągnęli-
śmy, a kolejny obiekt powstanie niebawem. projektowany jest 
i ma zostać wybudowany pięciogwiazdkowy hotel, który za-
pewni mieszkańcom około 400 nowych miejsc pracy.

Klemens aDam KoHnKe Helem KieruJe oD blisKo czterecH lat
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Z inwestorami ma Pan coraz lepszy kontakt, a jak sytu-
acja wygląda w przypadku mieszkańców? Czy osoba, 
która ma problem bądź pytanie, może liczyć na wsparcie 
burmistrza?
oczywiście. Chyba jestem pierwszym gospodarzem Helu, 
który otworzył się tak na mieszkańców, ich problemy oraz 
sugestie. w każdą środę w godz. od 14 do 16 drzwi moje-
go gabinetu są otwarte dla wszystkich, którzy chcą zadać 
pytanie, rozwiązać problem lub rozwiać wątpliwości albo po 
prostu porozmawiać. Każdego roku podsumowuje publicz-
nie w miejskiej Hali sportowo- widowiskowej to, co do tej 
pory udało się zrobić oraz mówię o najbliższych planach dla 
miasta. Dodatkowo wprowadziłem dość nietypową formę 
spotkań z mieszkańcami. Chodzi o cykliczne rozmowy przy 
śniadaniu pod tytułem „Śniadanie & gadanie”, które orga-
nizowałem na swój koszt. można również zadać mi pytanie 
poprzez stronę internetową miasta w zakładce: zadaj pyta-
nie burmistrzowi. nie bez znaczenia są też rozmowy, które 
z mieszkańcami przeprowadzam na co dzień. Jestem rodo-
witym helaninem i ciągle się po Helu przemieszczam, więc 
wiele osób spotykam, a przy okazji rozmawiam z nimi, poru-
szając bardzo różne i ważne dla nich kwestie.

Co uważa Pan za swój największy sukces?
niewątpliwie za największe osiągnięcie uważam realizację 
programu naprawczego budżetu miasta. w ciągu czterech 
lat współczynnik zadłużenia w stosunku do budżetu mia-
sta zredukowałem z 71,67 na 36,5 proc. sam budżet został 
zwiększony z 14,7 na 19,7 mln zł, co stanowi wzrost na po-
ziomie 34,2 proc. Jestem również dumny z tego, że udało 
mi się pozyskać inwestorów, którzy poprzez swoje inwesty-
cje przyczynią się do poprawy wizerunku miasta oraz za-
pewnią pracę naszym mieszkańcom.

Czego w ciągu ostatnich czterech lat nie udało się 
zrealizować?
nie udało się jeszcze wybudować nowego osiedla miesz-
kaniowego (Bursztynowy Hel), które miało być gotowe 
w pierwszej połowie 2018 roku. w tym przypadku nie za-
winiliśmy my, a instytucje opiniujące, które o blisko rok wy-
dłużyły czas oczekiwania na wydanie niezbędnych decyzji. 
gdyby nie sprawy formalne, na które niestety, ale nie mie-
liśmy wpływu, nowe mieszkania najpewniej zostałyby już 
wybudowane i oddane do użytku mieszkańcom, którzy cały 
czas cierpliwie czekają. Dopiero teraz ruszamy z budową 
66 mieszkań dla helskiej społeczności. Do tej pory nigdy 
w Helu nie planowano budowy własnych mieszkań, nie do-
strzegano takich potrzeb, a poza tym nie było zdolności 
finansowej w zadłużonym do granic mieście. lepiej jednak 
późno niż wcale.

Już jakiś czas temu podjął Pan decyzję, że będzie ubie-
gał się o reelekcję. Dlaczego?
rozpocząłem program naprawczy sytuacji finansowej mia-
sta, który jeszcze nie został w pełni zakończony. potrzebuję 
jeszcze trochę czasu, żeby zrealizować wszystkie zamie-
rzenia i sprawić, aby liczba mieszkańców Helu rosła, a samo 
miasto rozwijało się i tętniło życiem przez cały rok, a lu-
dziom żyło się bezpieczniej i lepiej.

Jeżeli uda się Panu wygrać wybory, na co zamierza Pan 
postawić w pierwszej kolejności?
Będę kontynuować swoje działania zmierzające do zapew-
nienia helanom miejsc pracy, mieszkań, bezpieczeństwa 
zdrowotnego, a także atrakcyjnych form spędzania cza-
su wolnego. Chcę, żeby Hel był miastem atrakcyjnym dla 
mieszkańców i przyjaznym dla turystów.
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Będzie nowa – 35. dzielnica gdańska. radni zagłoso-
wali za podziałem Chełmu na dwie mniejsze dzielnice. 
nowa dzielnica będzie nosiła nazwę: orunia górna 
– gdańsk południe. 30 sierpnia 2018 roku przejdzie 
do historii gdańska jako dzień, kiedy zdecydowano 
o utworzeniu kolejnej, już 35 dzielnicy w mieście. 
o nowy podział dzielnic zabiegali mieszkańcy oruni 
górnej, którzy dotąd należeli do dzielnicy Chełm, ale 
nie czuli się z nią związani. granica między Chełmem 

a orunią górną będzie przebiegać przez ulice mało-
miejską i Świętokrzyską. nowy podział dzielnicowy 
wchodzi w życie z początkiem nowej kadencji samo-
rządu, czyli 17 listopada. 
warto przypomnieć, że dzielnica Chełm w tym momen-
cie liczy ponad 51 tys. mieszkańców. To więcej osób 
niż mieszka na przykład w całym sopocie. gdańsk do 
momentu podjęcia uchwały ws. podziału Chełmu liczył 
34 dzielnice administracyjne.

Stara, nowa Orunia Górna

Agencja ratingowa Fitch potwierdziła 
stabilność międzynarodowych, długoterminowych 
wskaźników dla Gdańska. 
 
oznacza to, że stolica województwa pomorskiego reprezentuje niskie ryzyko kre-
dytowe w skali krajowej. - Fitch prognozuje, że dochody miasta nadal będą rosły, 
czemu sprzyja wzrost gospodarczy naszego regionu – mówi prezydent paweł 
adamowicz. - analitycy jasno stwierdzili, że gdańsk jest najbogatszym miastem 
w województwie, z dobrze rozwiniętą gospodarką lokalną – dodaje. 
Długoterminowy rating krajowy dla gdańska według ekspertów Fitch jest na 
najwyższym, przyznawanym w polsce poziomie „aaa(pol)”. otrzymują go tylko 
podmioty o najmniejszym ryzyku kredytowym. oceny ryzyka dokonuje się w po-
równaniu ze wszystkimi innymi emitentami i emisjami występującymi w polsce. 
oznacza to, że gdańsk jako partner w działaniach inwestycyjnych i finansowych 
jest postrzegany jako stabilny, wypłacalny i szybko rozwijający się.

Dobra prognoza 
finansowa

można z niego podziwiać panoramę od Kaszub 
po Żuławy i niezwykły krajobraz wzgórz moreno-
wych. przy Zbiorniku wody stara orunia w gdań-
sku funkcjonuje nowy punkt widokowy. 
Teren punktu widokowego także został zagospo-
darowany - powstał okrągły skwerek z drzewami, 
ławkami i zdrojem, z którego można napić się 
wody. o historii samego zbiornika, jego konstruk-
cji i znaczeniu dla gdańska dowiemy się z usta-
wionej tam tablicy. 
również dojście do nowej atrakcji zostało cał-
kowicie uporządkowane, ustawiono śmietniki 
i drogowskazy, a dotarcie na wzniesienie ułatwiają 

drewniane, terenowe schody. najlepiej dojść pie-
szo od małego parkingu, który znajduje się przy 
ul. nowiny, między nieruchomościami o numerach 
26 a 28, skąd czeka nas kilka minut wędrówki. 
punkt widokowy przy Zbiorniku wody stara 
orunia to już druga atrakcja tego typu - po Zbior-
niku wody Kazimierz - oddana gdańszczanom 
i turystom przez spółkę gdańska infrastruktura 
wodociągwo-Kanalizacyjna. Zarówno zbiorniki, 
jak i związane z nimi punkty widokowe, tworzą 
tzw. gdański szlak wodociągowy, którego celem 
jest nadanie nowej funkcji zabytkowym obiektom 
infrastruktury wodociągowej.

Nowy punkt 
widokowy
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Do 24 września mieszkańcy mogą 
głosować na projekty w ramach sopoc-
kiego Budżetu obywatelskiego. w tym 
roku zgłoszona została rekordowa 
liczba wniosków, dzięki czemu pod 
głosowanie zostało dopuszczonych 170 
projektów.
głosować może każdy mieszkaniec 
sopotu, który ukończył 16 lat. oddawać 
głosy można za pomocą strony interne-
towej sopockiego Budżetu obywatel-
skiego oraz tradycyjnie, wypełniając pa-
pierową kartę do głosowania. nowością 
jest rowerowy punkt do głosowania, 
na który można natknąć się w różnych 

częściach miasta. 
- w zeszłym roku mieliśmy rekordo-
wą frekwencję podczas głosowania, 
a w tym rekordową liczbę wniosków - 
mówi Jacek Karnowski, prezydent so-
potu. - To cieszy i pokazuje, że sopocki 
Budżet obywatelski, który realizujemy 
już po raz ósmy, odpowiada na potrze-
by mieszkańców. 
na realizację wybranych projektów 
w budżecie miasta zarezerwowano 4 
mln zł. Z listą projektów poddanych 
pod głosowanie zapoznać można 
się na stronie sopockiego Budżetu 
obywatelskiego.

Nie czekaj 
i oddaj głos!

Budowa Centrum Opieki Geriatrycznej wkroczyła 
w kolejny etap. Na obiekcie uroczyście zawieszona 
została wiecha. Pod koniec przyszłego roku szpital 
powinien przyjąć pierwszych pacjentów. 

Centrum opieki geriatrycznej to pierwszy taki ośrodek w wojewódz-
twie pomorskim, który w sposób kompleksowy opiekować się będzie 
osobami starszymi. Jest częścią pomorskiego Centrum reumatolo-
gicznego w sopocie.
szpital wyposażony będzie w specjalistyczny sprzęt medyczny, m.in. 
tomograf komputerowy, cyfrowy aparat rentgenowski, densytometr, 
a także m.in. urządzenia do światłolecznictwa, elektroterapii, magne-
torerapii, krioterapii, terapii ultradźwiękami i promieniami laserowymi, 
aparaty eKg i Usg oraz kolumny intensywnego nadzoru. 
Budowa Centrum opieki geriatrycznej kosztować ma ponad 27 mln zł. 
większa część powyższych środków pochodzi z europejskiego Fundu-
szu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu opera-
cyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020.

Nowy szpital 
w Sopocie

plac przyjaciół sopotu będzie jeszcze bar-
dziej zielony. niedługo stanie na nim pierwsza 
z pięciu wysp Zieleni i rekreacji. To pierwszy 
etap realizacji projektu, który wygrał w ze-
szłorocznym budżecie obywatelskim, zdoby-
wając najwięcej głosów mieszkańców wśród 
projektów ogólnomiejskich.
na przedsięwzięcie pn. „Zieleń na placu przy-
jaciół” miasto przeznaczyło w sumie milion zł. 
Dostępna ze wszystkich stron wyspa Zieleni i 
rekreacji składać się ma z umiejscowionych na 
podestach drewnianych, ergonomicznych ławek 
oraz rabat, w których pojawią się różnorodne, 
specjalnie dobrane rośliny. Cała konstrukcja zy-
ska też nowe, wyniesione na poziom podestów 
oświetlenie. Z wytchnienia na zielonej wyspie 
bez problemu skorzystają rodzice z dziećmi w 
wózkach, czy też osoby z niepełnosprawnościa-
mi, bowiem wjazdy na podesty będą dostosowa-
ne do ich potrzeb. również osoby starsze będą 
mogły komfortowo wypocząć dzięki umożliwia-
jącym wygodne siadanie i wstawanie wysokim 
oparciom ław. mwarto zaznaczyć, że projekt 
wzbogacenia zieleni na placu przyjaciół sopotu 
powstał w oparciu o opinie sopocian.

W centrum 
przybędzie zielni
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ma stwarzać możliwość bezpłatnego korzystania z naj-
większych gdyńskich atrakcji kulturalnych i sportowych. 
Karta mieszkańca zapewni też wiele zniżek i profitów stwo-
rzonych specjalnie dla mieszkańców gdyni. Dodatkową 
funkcjonalnością jest możliwość dodania do karty e-biletu 
komunikacji miejskiej, a od października tego roku Karta 
mieszkańca umożliwi wszystkim gdyńskim uczniom bez-
płatne przejazdy komunikacją miejską bez konieczności 
posiadania legitymacji.  
- miejsca, w których honorowana jest Karta mieszkańca i które 

oferują określone ulgi, będą oznakowane dedykowanym logo-
typem - mówi wojciech szczurek, prezydent gdyni. - Zbudo-
waliśmy bogatą ofertę partnerów i mamy nadzieję, że pod-
miotów, które będą chciały dołączyć do programu i zaofero-
wać ulgi oraz profity dla mieszkańców będzie coraz więcej.  
warto zaznaczyć, że Karta mieszkańca łączy w sobie również 
dotychczasowe programy gdynia rodzinna i Kartę gdynia 
senior plus. gdynianin może mieć przy sobie tylko jedną 
kartę i korzystać z wielu ofert oraz promocji partnerów tych 
właśnie programów.  

Odbierz Kartę 
Mieszkańca! 
Ma ją Gdańsk, Sopot i będzie mieć Gdynia. Włodarze 
miasta zdecydowali, że od 1 października w Gdyni 
działać będzie Karta Mieszkańca.

Trwa kampania wyborcza. w gdyni 
bez szpecących plakatów. wzorem 
minionych wyborów w mieście obo-
wiązuje zakaz wieszania wszelkich 
ulotek, naklejek, plakatów i banerów 
przy drogach, czy też na słupach 
oświetleniowych.
plakaty i inne materiały umieszczone 
w niedozwolonych miejscach usuwać 
będzie policja i straż miejska, ale kosz-
tami obciążone zostaną poszczególne 
komitety wyborcze. 
- mieszkańcy chcą, by nasze miasto 

było czyste przez cały rok. nie życzą sobie, aby zaklejać je plakatami, a my szanujemy 
ich wolę - mówi Katarzyna gruszecka-spychała, wiceprezydent gdyni. - Kandydaci 
mają szereg innych sposobów na informowanie wyborców o swoich programach.  
Zakaz wywieszania materiałów wyborczych dotyczy pasów drogowych ważniejszych 
ciągów komunikacyjnych, w odcinkach 300 m od skrzyżowań, w promieniu 300 m od 
obiektów koncentrujących ruch pieszy i kołowy, w szczególności z udziałem dzieci, 
w odcinkach 150 m od sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych i przejazdów rowero-
wych oraz obiektów inżynieryjnych, takich jak:wiadukty, kładki itp.

Miasto wolne 
od plakatówKto powiedział, że jesienią nie można jeź-

dzić na rowerze? o tym, że to doskonała 
pora roku do planowania rowerowych 
wycieczek, przekonują organizatorzy 
ogólnopolskiej gry rowerowej. 
Zabawa, w której miasta rywalizują w sys-
tematycznym wykorzystywaniu roweru 
w codziennych podróżach, wystartowała 
1 września. w gdyni kampania odbywa 
się pod hasłem „Jedź z gdynią”, a do 
udziału w zabawie zgłosiło się już sto 
firm. Firmy oraz uczelnie chętne do wzię-
cia udziału w ogólnopolskiej grze rowe-
rowej mogą zarejestrować swoje drużyny 
poprzez internetowy formularz zgłosze-
niowy dostępny na stronie konkursu oraz 
zmotywować pracowników i uczniów do 
aktywnego uczestnictwa w rywalizacji. 
aby stać się uczestnikiem gry, wystarczy 
pobrać aplikację „activy” wykorzystującą 
dane gps i dołączyć do drużyny firmo-
wej, uczelnianej lub dzielnicowej. wygry-
wają ci, którzy zdobędą jak największą 
liczbę punktów w ramach codziennych 
podróży rowerowych przebytych od 1 
września do 31 października 2018 roku.

Jesienią 
„Jedź z Gdynią”!
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GMiNą PUCK Z SUKCESEM KiERUJE JUż OD bLiSKO DWUDZiEStU 
LAt. tADEUSZ PUSZKARCZUK  OPOWiADA O ZREALiZOWANyCH 

PROJEKtACH i DZiAłANiACH, KtóRE CHCiAłby KONtyNUOWAć.

Działamy po to, aby 
mieszkańcom 

żyło SIę lepIej

rOZmAWIA: Anna Walk | ZDJĘCIE: Anna Walk

taDeusz puszKarczuK zamierza naDal zażąDać naJwięKszą gminą w powiecie pucKim
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Poprawa infrastruktury drogowej, modernizacja bazy 
oświatowej, czy też rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej. Na co stawiał Pan w mijającej kadencji?
mijająca kadencja była w głównej mierze nastawiona na 
poprawę warunków życia mieszkańców. stąd też prowadzi-
liśmy intensywne działania zmierzające do ulepszenia infra-
struktury drogowej, rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sie-
ci wodociągowej, rozszerzenia oświetlenia ulicznego oraz 
polepszenia warunków nauki. Jeżeli chodzi o inwestycje 
związane z budową kanalizacji sanitarnej, to przygotowany 
został projekt, który kończy proces kanalizacji gminy puck. 
obecnie realizujemy przedostatni etap przedsięwzięcia, któ-
ry związany jest z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Darz-
lubiu, mechowie, mrzezinie i Brudzewie. nadto gotowe są już 
projekty i pozwolenia niezbędne do skanalizowania ostat-
nich z miejscowości, tj. Domatowa, Domatówka, leśniewa, 
małej i wielkiej piaśnicy oraz sławutówka. warto nadmienić, 
że w ciągu ostatnich czterech lat wybudowaliśmy około 15 
km sieci wodociągowej. stale inwestujemy również w roz-
budowę i modernizację bazy oświatowej. obecnie jesteśmy 
w trakcie termomodernizaji budynków szkół w mieroszynie, 
swarzewie , w zeszłym roku  wykonaliśmy termomoderniza-
cję szkoły w gnieżdżewie i połczynie. obecnie prowadzimy 
prace związane z rozbudową szkoły w połchowie. Udało 
nam się również utworzyć nowe przedszkole w Żelistrzewie, 
które przygotowane zostało na przyjęcie 75 przedszkola-
ków. w ubiegłym roku rozpoczęło działalność samorządowe 
przedszkole w mieroszynie. interesujący jest fakt, że każde 
nowe przedszkole, które powstaje na terenie gminy puck, 
bardzo szybko wypełnia się dziećmi. 

Z punktu widzenia mieszkańców jednymi z najbardziej 
wyczekiwanych są inwestycje w poprawę infrastruktury 
drogowej. Co udało się zrobić w kwestii budowy i remon-
tów dróg?
Bardzo dużo, ale sporo jest jeszcze do zrobienia. w ciągu mi-
jających czterech lat udało nam się wymienić nawierzchnię 
szutrową na asfaltową na około dwudziestu ulicach. Zdaje-
my sobie sprawę z tego, że potrzeb w tym przypadku jest 
znacznie więcej, ale trzeba wiedzieć, że inwestycje w infra-
strukturę drogową rzadko są współfinansowane z zewnątrz. 
w związku z tym dla nas każda modernizacja drogi to 
ogromny wysiłek finansowy. przystępując do różnych dzia-
łań inwestycyjnych, pod uwagę bierzemy nie tylko potrzeby 
kierowców, ale też rowerzystów oraz pieszych. Dlatego też 
realizujemy projekt związany z budową ścieżek rowerowych, 
które powstają w ramach projektu „pomorskie Trasy rowe-
rowe o zasięgu międzynarodowym r-10 i wTr (r-9)”. w ra-
mach powyższego przedsięwzięcia udało nam się odnowić 
tzw. Kaczy winkiel. Dodatkowo modernizowana jest ścieżka 
rowerowa na trasie swarzewo–gnieżdżewo. w ciągu ostat-
nich czterech lat na terenie gminy puck przybyło również 
około czterystu nowych lamp ulicznych. Dodatkowo trady-

cyjne żarówki systematycznie wymieniamy na nowocze-
sne i energooszczędne oświetlenie typu leD. Kluczowe ze 
względu na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców są 
też zakupy mające na celu doposażenie ochotniczych stra-
ży pożarnych. w ciągu minionych czterech lat udało nam 
się zakupić wozy strażackie dla jednostek w smolnie, Łeb-
czu, Darzlubiu, mieroszynie, leśniewie oraz swarzewie. Do-
datkowo doposażyliśmy jednostki w sprzęt, który usprawni 
pracę strażaków podczas akcji ratunkowo-gaśniczych. Ze 
szczegółową listą inwestycji, które udało nam się zrealizo-
wać w trakcie mijającej kadencji, można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzędu gminy puck.

Gmina Puck z sukcesem zabiega o dofinansowania unij-
ne oraz rządowe, a także inne środki zewnętrze. W ciągu 
minionych czterech lat samorząd pozyskał w ten spo-
sób około 45 mln zł. Które działania realizowane są przy 
wsparciu z zewnątrz?
staramy się ubiegać o dofinansowanie wszędzie tam, gdzie 
jest taka możliwość. Dzięki temu większość inwestycji reali-
zujemy z udziałem środków zewnętrznych. w 2014 roku przy 
wsparciu z Unii europejskiej udało nam się między innymi 
zagospodarować centrum strzelna. Dodatkowo unijne środki 
pozwoliły na wykonanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodo-
ciągowej wraz z przyłączami w sławutówku. Z narodowego 
Funduszu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej otrzy-
maliśmy środki na opracowanie planu gospodarki niskoemi-
syjnej. w 2015 roku w ramach tzw. schetynówek wybudowa-
liśmy drogę w Łebczu. 300 tys. zł z Unii europejskiej otrzy-
maliśmy na budowę ścieżki rowerowej na trasie gnieżdżewo-
swarzewo. w 2016 roku przy unijnym wsparciu w wysokości 
ponad 1 mln zł realizowaliśmy inwestycję związaną z budową 
ulicy Żytniej w Żelistrzewie. Unijne dofinansowanie na pozio-
mie ponad 6 mln zł pozwoliło na realizację zadania związa-
nego z podniesieniem jakości kształcenia ogólnego w pięt-
nastu szkołach podstawowych i czterech gimnazjach na 
terenie gminy puck. Dzięki pozyskanym środkom udało nam 
się nie tylko doposażyć placówki oświatowe w nowoczesny 
sprzęt, ale i przeprowadzić szereg zajęć dodatkowych oraz 
pozaszkolnych. Dodatkowo projekt pn. „Dziś nauka – jutro 
praca” zakładał wsparcie nauczycieli w formie doskonalenia 
zawodowego. w 2016 roku dzięki środkom unijnym udało 
nam się utworzyć pierwsze samorządowe przedszkole na te-
renie gminy puck. nadto przy wsparciu ministerstwa sportu 
i Turystyki w rekowie górnym, mieroszynie i leśniewie po-
wstały nowe boiska wielofunkcyjne. w 2017 roku udało nam 
się pozyskać dofinansowanie w wysokości blisko 4 mln zł na 
termomodernizację budynków ochotniczej straży pożarnej 
w połczynie, wiejskiego Domu Kultury w strzelnie oraz szkół 
w połczynie, gnieżdżewie, swarzewie oraz mieroszynie. przy 
wsparciu z Unii europejskiej w wysokości ponad 9 mln zł re-
alizujemy też projekt związany z budową tras rowerowych 
o znaczeniu międzynarodowym. na doposażenie jednostek 
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ochotniczych straży pożarnych udało nam się pozyskać do-
finansowanie w wysokości blisko 500 tys. zł. prawie milion 
zł z Unii europejskiej otrzymaliśmy na realizację projektu, 
którego głównym celem jest poprawa sytuacji mieszkańców 
na rynku pracy. w tym roku udało nam się pozyskać 300 
tys. zł na zagospodarowanie stawu w połchowie. rekordowe 
dofinansowanie w wysokości ponad 13 mln zł uzyskaliśmy 
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Darzlubiu, Brudze-
wie, mechowie i mrzezinie. Dofinansowanie z Unii europej-
skiej pozwoliło nam także na utworzenie ponad 130 nowych 
miejsc przedszkolnych. Udało nam się również pozyskać 
wsparcie na utworzenie żłobka samorządowego w starzy-
nie. przy wsparciu z ministerstwa sportu i Turystyki bę-
dziemy realizować projekt związany z budową strefy rekre-
acyjno-sportowej w swarzewie. Udało nam się też otrzymać 
dofinansowanie na budowę budynku usługowego i informa-
cji turystycznej w osłoninie. nadto do ministerstwa sportu 
i Turystyki złożyliśmy wniosek o dofinansowanie budowy 
sali gimnastycznej przy szkole w połchowie. 

Funkcję wójta sprawuje Pan od blisko dwudziestu lat. 
Co uważa Pan za swoje największe osiągnięcie? 
Cieszę się, że udało nam się w znacznym stopniu poprawić 
stan gminnej bazy oświatowej. Jak obejmowałem urząd wój-
ta, to nie była ona w najlepszej kondycji. Dzisiaj nie musimy 
się wstydzić naszych szkół, które są świetnie wyposażone 
i spełniają wszystkie wymogi. placówki oświatowe zostały 
nie tylko doposażone i odnowione, ale też utworzono nowe. 
w sumie powstało pięć szkół, których budowa wymagała od 
nas ogromnego wysiłku finansowego. Zadowolony jestem 
również ze stopnia skanalizowania gminy puck. oczywiście 
zdaje sobie sprawę z tego, że prace związane z budową sieci 
kanalizacyjnej będzie trzeba nadal kontynuować, bo miesz-
kańców cały czas przybywa, ale sporo udało się już zrobić. 
obecnie gmina puck skanalizowana jest na poziomie 82 
proc. przez czas, w którym sprawuje urząd wójta, znacznej 
poprawie uległa infrastruktura drogowa. Udało nam się zmo-
dernizować bądź wybudować kilkadziesiąt ulic.  piętnaście 
lat temu na terenie gminy puck funkcjonowało 1800 lamp 

ulicznych. obecnie jest ich ponad dwa razy więcej. poprawił 
się też dostęp mieszkańców do infrastruktury sportowo-re-
kreacyjnej. wybudowanych zostało w sumie piętnaście bo-
isk wielofunkcyjnych, w tym dwa orliki. podjęliśmy również 
działania zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu cy-
frowemu mieszkańców. Zrealizowaliśmy projekt, w ramach 
którego 350 rodzin wyposażyliśmy w sprzęt komputerowy 
i zapewniliśmy im kilkuletni, bezpłatny dostęp do internetu. 
poprawiliśmy też dostęp do przedszkoli. Jeszcze dziesięć 
lat temu na terenie gminy puck było 308 przedszkolaków. 
w tym roku 1075 dzieci uczęszcza do placówek przedszkol-
nych.  Jestem też dumny z tego, że udało mi się współpraco-
wać z radami gmin wszystkich kadencji. obyło się bez więk-
szych konfliktów, a do porozumienia dochodziliśmy poprzez 
dialog, dzięki czemu udało nam się tyle zadań zrealizować.

Czego nie udało się do końca zrealizować? Jakie dzia-
łania wymagają kontynuacji i zaangażowania ze strony 
urzędu Gminy Puck?
na pewno trzeba kontynuować działania związane z popra-
wą infrastruktury drogowej. w dalszym ciągu  należy in-
westować w poprawę bazy oświatowej i budowę kanalizacji 
oraz montaż oświetlenia ulicznego. Choć systematycznie 
staramy się zagospodarowywać przestrzeń publiczną, to 
konieczne są kolejne działania w tym zakresie. niezbędne 
są też przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju tury-
styki.  powinniśmy wykorzystać nasze atrakcyjne położenie 
nad Zatoką pucką. Będziemy zmierzać do tego, aby na tere-
nie gminy puck funkcjonowały kąpieliska.

Zdecydował się Pan ponownie ubiegać o fotel wójta. 
Skąd ta decyzja?
rozpocząłem sporo zadań, które chciałbym dokończyć. 
myślę, że gmina zmierza w dobrym kierunku. Chcę dalej 
podążać tą drogą po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej. 
realizacja planu, który przyjęliśmy, pozwoli nie tylko na za-
pewnienie mieszkańcom podstawowych potrzeb, ale i spra-
wi, że będzie żyło im się wygodniej oraz bezpieczniej.

Cieszę się, że udało nam się 
w znacznym stopniu poprawić 
stan gminnej bazy oświatowej. Jak 
obejmowałem urząd wójta, to nie 
była ona w najlepszej kondycji. Dzisiaj 
nie musimy się wstydzić naszych 
szkół, które są świetnie wyposażone 
i spełniają wszystkie wymogi.
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To informacja, która powinna ucieszyć mieszkańców po-
górza, suchego Dworu i Kosakowa. pod koniec sierpnia 
wydane zostało pozwolenie na budowę szkoły podstawowej 
w pogórzu. To oznacza, że niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg, który ma wyłonić wykonawcę robót. 
inwestycja związana z budową nowej placówki oświato-
wej jest jednym z priorytetów dla władz gminy Kosakowo. 
Urzędnicy mają plan, aby obiekt powstał w ciągu dwóch lat. 
w dalszej kolejności wyburzony zostanie budynek obecnej 
szkoły, a na jego miejscu utworzone zostanie nowoczesne 
przedszkole. w ramach zadania wybudowane ma zostać 
również przejście podziemne, które połączy budynek przed-
szkola ze szkołą. Dodatkowo projekt zakłada powstanie 
boiska ze sztuczną nawierzchnią. Całość przedsięwzięcia 
wstępnie wyceniana została na ponad 17 mln zł.

Budowa szkoły 
coraz bliżej
Włodarze Kosakowa niebawem mają ogłosić 
przetarg na budowę Szkoły Podstawowej 
w Pogórzu.  Placówka ma być jedną 
z najnowocześniejszych w regionie.

Fot. wizualizacje (Ug Kosakowow)

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

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Dąży DO OSiąGANiA CELóW, StAWiA NA WSPółPRACę i MyśLi PERSPEKtyWiCZNiE -
- JANUSZ GOLińSKi, WóJt GMiNy CEDRy WiELKiE.

rOZmAWIA: Anna Walk | ZDJĘCIE: UM Cedry Wielkie

MaM jeSzcze 
Sporo enerGII 
i mnóstwo planów 
do zrealizowania

Janusz golińsKi, wóJt gminY ceDrY wielKie, cHce DoKończYć realizowane obecnie DziaŁania
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Wielkimi krokami zbliża się koniec kadencji. Jak podsu-
muje Pan mijające cztery lata? 
To okres ciężkiej pracy całego zespołu, popartego dobrą 
współpracą z radnymi i sołtysami oraz pełnego zaangażowa-
nia pracowników Urzędu gminy. Dzięki wspólnej pracy obec-
nie realizujemy inwestycje, których wartość opiewa na ponad 
70 mln zł. To duże wyzwanie przy rocznym budżecie gminy 
wynoszącym 55 mln zł. prowadzone przedsięwzięcia dotyczą 
różnych sfer życia naszych mieszkańców, od poprawy bazy 
oświatowej po rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Cieszy fakt, 
że ten wysiłek został dostrzeżony i w rankingu samorządów 
2017 organizowanym przez „rzeczpospolitą” - Cedry wielkie 
znalazły się na pierwszym miejscu w kategorii gmin wiejskich, 
które najlepiej wykorzystują środki unijne.

Sporo udało się zrobić, ale co uznaje Pan za swój najwięk-
szy sukces? Z czego jest Pan najbardziej zadowolony?
Z pewnością największą radość sprawia kończąca się roz-
budowa szkoły podstawowej w Cedrach wielkich o halę 
sportowo - widowiskową, bibliotekę i nowe sale lekcyjne. 
Ta inwestycja to spełnienie marzeń wielu pokoleń miesz-
kańców gminy. sukcesem jest również finał budowy sieci 
kanalizacyjnej w gminie, gdyż w przyszłym roku osiągnie-
my 100 proc. skanalizowania aglomeracji ściekowej gminy 
Cedry wielkie. na przestrzeni ostatnich piętnastu lat na 
zadanie to wydaliśmy przeszło 80 mln zł. gdyby nie środ-
ki z Unii europejskiej, nigdy nie osiągnęlibyśmy tego celu. 
myślę, że nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o ma-
rinie w Błotniku, która rozwija się fantastycznie, budując 
całkowicie nowy wizerunek gminy. Te wszystkie inwestycje 
bardzo cieszą. Z pewnością jest to wynik dobrej współ-
pracy z radnymi. pomimo różnic, udaje nam się rozmawiać 
i znaleźć kompromis, kierując się przede wszystkim wspól-
nym dobrem. Cenię to wysoko, bo doskonale zdaję sobie 
sprawę, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje.

Czego w ciągu ostatnich czterech lat nie udało się zreali-
zować? Jakie działania wymagają kontynuacji?
na pewno brakuje przedszkola i żłobka z prawdziwego zda-
rzenia. obecnie na terenie gminy Cedry wielkie funkcjo-
nują trzy niewielkie placówki przedszkolne, ale nie są one 
wystarczające. Dlatego będziemy dążyć do tego, aby w cią-
gu najbliższych kilku lat wybudowane zostało nowoczesne 
przedszkole wraz ze żłobkiem. naturalną koleją rzeczy jest 
starzenie się społeczeństwa. należy zdecydowanie zwięk-
szyć nasze zaangażowanie w zakresie opieki i dbałości o na-
szych seniorów. w najbliższych latach musi powstać Klub 
Dziennego pobytu seniora i Żuławski Dom seniora. Chcemy 
też podjąć bardziej skuteczne działania, które mają zachęcić 
mieszkańców do korzystania z odnawialnych źródeł energii. 
pompy ciepła, farmy fotowoltaiczne czy też kolektory sło-
neczne mogą zagwarantować im nie tylko oszczędności, ale 
i przyczynić się do poprawy czystości środowiska. sprawa-
mi, które wymagają kontynuacji i naszego zaangażowania, 
są też działania związane z poprawą infrastruktury drogo-
wej. Chcemy, aby systematycznie przybywało asfaltowych 
nawierzchni, dróg rolniczych, ciągów rowerowych i chodni-

ków. podsumowując nasze zamierzenia, chciałbym zazna-
czyć, że robimy wszystko, aby osiągnąć zamierzone cele, 
przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że jest to trudne do zrealizowania, 
ale jednak możliwe.

W fotelu wójta zasiada Pan już od kilkunastu lat. W ja-
kim stopniu ta kadencja różniła się od poprzednich? 
Każda kadencja jest podobna, gdyż cechuje je ciężka 
i odpowiedzialna praca. praca z ludźmi i zaspokajanie ich 
potrzeb to credo naszej codziennej samorządowej aktyw-
ności zawodowej. Umiejętność zaspokajania tych potrzeb 
to wielka sztuka i myślę, że większość samorządowców tę 
sztukę posiada. Jeżeli nie, to szybko kończą pracę w sa-
morządzie. Dlatego też są one podobne.  może jest jedyna 
różnica, która odróżnia tę kadencje od poprzednich. otóż 
nasza gmina, która jeszcze pięć lat temu była gminą z prze-
ciętną dochodowością na jednego mieszkańca, zajmując 
około 1300 pozycję w kraju, obecnie dzięki skutecznej pra-
cy zajmuje 60. miejsce w kraju. To ogromny awans choć na 
co dzień tego „bogactwa” nie czujemy. niestety ta pozycja 
w wymiarze krajowym kosztuje, bo obecnie staliśmy się 
płatnikiem tzw. „janosikowego”. To rodzaj daniny, jaką bo-
gatsze regiony wpłacają na rzecz biedniejszych. osobiście 
nie znam gminy w naszym kraju, która w tak krótkim czasie 
stała się gminą bogatą, a nam się udało.

Zamierza ubiegać się Pan o reelekcję. Skąd ta decyzja?
Tak, będę kandydował. myślę, że warto po raz kolejny pod-
dać się ocenie mojej pracy przez wyborców. Czy będzie 
ona pozytywna? mam nadzieję, że tak, bo chcę nadal być 
z mieszkańcami, rozwiązywać ich problemy i przyczyniać 
się do poprawy jakości naszego wspólnego życia. lubię 
pracę z ludźmi i dla ludzi. Cieszy mnie  radość mieszkańców 
z każdej nowo oddanej inwestycji. liczę na to, że wyborcy 
kolejny raz mi zaufają i pozwolą na realizację ww. pomysłów 
oraz kontynuację już rozpoczętych działań. mam jeszcze 
sporo energii, mnóstwo chęci do pracy i wiele planów, które 
są związane m.in. z rozwojem gminy wzdłuż nowo powsta-
jącej drogi ekspresowej s7 czy ożywienie terenów po byłej 
spółdzielni „sCh” w Cedrach wielkich.

Każda kadencja jest podobna, 
gdyż cechuje je ciężka 
i odpowiedzialna praca. 
Praca z ludźmi i zaspokajanie 
ich potrzeb to credo naszej 
codziennej samorządowej 
aktywności zawodowej.
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nowa traSa 
ominie centrum 
wejherowa

WEJHEROWO StOi PRZED SPORyM WyZWANiEM iNWEStyCyJNyM – bUDOWy NOWEGO 
UKłADU DROGOWEGO, KtóRy MA StAć Się ZACHODNiO PółNOCNyM ObJAZDEM MiAStA. 

tRASA PRZEJMiE RUCH SAMOCHODOWy PO WybUDOWANiU tRASy KASZUbSKiEJ. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Krzysztof 
HildebrAndt, 
prezydent Wejherowa:

- To jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć na najbliższe 

lata w Wejherowie, oprócz za-
planowanych i częściowo już 
wykonanych węzłów bezkoli-
zyjnych. Jeśli tego nie zrobimy, 
to zostaniemy odcięci z jednej 

strony od szybkiego dostępu do 
budowanej Trasy Kaszubskiej, 

a z drugiej strony pozostawienie 
drogi wojewódzkiej w obecnym 
układzie spowoduje całkowity 

paraliż drogowy miasta. 

beAtA 
rutKiewicz,
 zastępca prezydenta 

Wejherowa:

- To połączenie ważne jest też 
dla przedsiębiorców. W po-
bliżu planowanej trasy swoje 

siedziby ma bowiem wiele 
firm i przedsiębiorstw. Przed-
siębiorcy dostaną szybki i nie-
uciążliwy  wyjazd i dojazd do 

swoich firm oraz bezpośrednie 
połączenie z krajową „szóstką”, 
w kierunku zachodniej grani-
cy naszego państwa, portów 

w Szczecinie czy też w Gdyni.

Trasa Kaszubska, która będzie wybudo-
wana w ciągu najbliższych lat, ma prze-
biegać od nowego węzła w Chwaszczy-
nie, poprzez gdynię do lęborka i słupska. 
odciąży krajową „szóstkę”. samochody, 
które pojadą tą trasą, powinny omijać 
centrum wejherowa. ale żeby tak było, 
konieczna jest budowa nowej drogi. 

PółNOC – POłuDNiE

według planów przebiegu trasy, ruch 
z krajowej „nowej szóstki” (ten najbar-
dziej obciążający wejherowo) będzie 
napływał z okolic węzła szemud. Będzie 
to miało duży wpływ na to, co dzieje się 
na wejherowskich drogach. Dziś ruch 
w mieście odbywa się bowiem z zachodu 
na wschód i odwrotnie. Budowa Trasy Ka-
szubskiej spowoduje natomiast pojawie-
nie się ruchu z północy na południe (oraz 
w przeciwnym kierunku). 
- my, jako samorząd, musimy być na to 
przygotowani – mówi Beata rutkiewicz, 
zastępca prezydenta wejherowa. - ale 
ponieważ jesteśmy miastem powiato-
wym, nie możemy wziąć na siebie całego 
ciężaru inwestycji. Konieczna jest ścisła 
współpraca ze starostwem powiatowym 
w wejherowie oraz Urzędem marszał-
kowskim województwa pomorskiego. 
rozmowy z marszałkiem toczą się od 
wielu lat, czego wynikiem było powstanie 
w roku 2012 roku koncepcji, jak w przy-
szłości – w związku z wszystkimi plano-
wanymi zmianami – powinna wyglądać 
droga wojewódzka przebiegająca przez 
wejherowo. 

POD TORAMi CZy PRZEZ TORy?

Dziś drogi wojewódzkie nr 218 i 224 od 
strony Chwaszczyna i Kartuz wpadają 
do wejherowa w ul. marynarki wojennej, 
następnie sienkiewicza, aż do ofiar pia-
śnicy i dalej prowadzą w kierunku morza. 
Budowa węzła Kwiatowa (powstanie tu 
m.in. tunel i miejsca parkingowe) spowo-
duje, że przejazd przez sienkiewicza bę-
dzie utrudniony. poza tym inwestycje ko-
lejowe realizowane w wejherowie przez 
pKp prawdopodobnie skutkować będą 
zamknięciem przejazdów kolejowych. 
przedstawiciele pKp mówią wprost: jeśli 
w jakimś miejscu powstaje tunel pod to-
rami, to w odległości 3 km w jedną i drugą 
stronę kolej ma prawo zamknąć przejaz-

dy przez tory. władze miasta zapowiada-
ją natomiast, że nie zgodzą się na tak dra-
styczne ograniczenie przekraczanie linii 
kolejowych. ale nawet na taką możliwość 
samorządowcy muszą być przygotowani. 
pomiędzy miastem a pKp zawarte jest 
porozumienie gwarantujące inwestycje 
po stronie kolejowej i umożliwiające prze-
jazdy przez tory – czyli wiadukty na wę-
złach Zryw, nanice i Kwiatowa.  

NOWA TRASA WOJEWóDZKA

Dla władz wejherowa jednym, z prioryte-
tów jest to, aby ruch drogowy wygenero-
wany po budowie Trasy Kaszubskiej nie 
został wprowadzony prosto do środka 
miasta. a dziś droga wojewódzka biegnie 
dokładnie przez centrum miasta, przez 
najbardziej newralgiczne jego obszary 
(m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie dwor-
ca). gdyby układ drogowy pozostawić 
tak, jak jest to obecnie, to w efekcie za 
kilka lat tworzyć się będą ogromne kor-
ki, wejherowo zostałoby całkowicie spa-
raliżowane, pomimo już prowadzonych 
bardzo dużych inwestycji drogowych . 
Tymczasem ci, którzy nie mają zamiaru 
zatrzymać się w wejherowie, tylko mu-
szą przejechać w pobliżu, powinni omijać 
miasto obwodnicami, czyli takimi układa-
mi drogowymi na obrzeżach miasta, które 
umożliwiają szybkie i sprawne przemiesz-
czanie się i ominięcie centrum. 
Takie połączenie drogowe zostało 
zaprojektowane przez miasto po za-
chodniej części wejherowa, roboczo 
nazywane jest „połączeniem zachodnio-
północnym”. projektowo gotowe jest po-
łączenie od ul. strzeleckiej do ul. sobie-
skiego, wykonany jest już odcinek od ul. 
sucharskiego i sobieskiego do przejaz-
du kolejowego wraz z rondem do ulicy 
prowadzącej do ul. Transportowej, za-
projektowane jest połączenie „szóstki” 
z ul. Budowlanych i Karnowskiego i ron-
dem w ul. przemysłowej. Dokumentacja 
umożliwia rozpoczęcie realizacji niemal 
natychmiast (po procedurze przetargo-
wej). Barierą są oczywiście pieniądze – 
budowa tego układu drogowego będzie 
kosztować – według wstępnych sza-
cunków – co najmniej 50 mln zł. Koszty 
wykonania projektów poniosło w całości 
miasto, ale już na realizację potrzebne 
są pieniądze z budżetu województwa 
i środki zewnętrzne.
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Mierzeja: 
Kanał 

(międzynarodowej) 
nIezGody

PRZEKOP MiERZEi WiśLANEJ, JAK tEN POtWóR Z LOCH NESS, CO i RUSZ JESt AKtUALNy 
W POLSKiCH MEDiACH. NiE bęDę Się tU SiLił NA OCENy CZy tO iNWEStyCJA WłAśCiWA CZy tEż 
NiE. tO ZOStAWMy NASZyM, POLSKiM, SPECJALiStOM. tyMCZASEM JEDNAK OKAZUJE Się, żE 

SPRAWA JESt tAKżE ObECNA W MEDiACH... KALiNiNGRADZKiCH. 

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com
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w lokalnej telewizji obwodu przedstawiono dyskusję, 
gdzie na temat polskiego przekopu wypowiadali się tu-
tejsi komentatorzy. argumenty ich (przeciw przekopowi) 
ograniczały się do  przedstawiania zagrożeń ekologicz-
nych oraz …militarnych. Jeden z dziennikarzy publicznie 
bowiem postawił tezę, że przez kanał na mierzei będą na 
Zalew wiślany mogły wpływać statki wojenne. przy całej 
śmieszności tego poglądu nikt z oficjalnych przedstawi-
cieli władz tego absurdu nie dementował. Bo władze ro-
syjskie jak na razie nie wypracowały jednolitego stanowi-
ska w kwestii potencjalnego przekopu mierzei wiślanej. 
Jednocześnie tutejsi włodarze bardzo dbają o to by do 
oficjalnego obiegu nie weszła dyskusja nad prawdziwą 
przyczyną polskich idei: praktyczne zablokowanie prze-
pływu około Bałtijska, dla jednostek chcących płynąć da-
lej w kierunku elbląga. można więc założyć, iż władzom 
rosyjskim tak naprawdę bardziej zależy na blokowaniu 
transportu przez Bałtijsk niźli na potencjalnym nieprze-
kopywaniu mierzei przez polaków. 
równoległą linią propagandową mającą krytykować samą 
ideę przekopu jest ośmieszenie pomysłu i porównywania 

go do sowieckich pomysłów zmian biegu rzek syberyj-
skich. oficjalnie przeciw przekopowi wypowiedział się 
także gubernator, anton alichanow. w jego wystąpieniu 
też najważniejsze były elementy ochrony środowiska. 
powstała w tej sprawie specjalna ekspertyza młodego 
naukowca z uniwersytetu kaliningradzkiego iwana gu-
mieniuka. nie jest wykluczone, że będzie ekspertyza ta 
będzie  główną osią do przekonywania o zagrożeniu eko-
logicznym tworzonym przez przekop. przy czym w samej 
analizie wykorzystane są także wyniki badań polskich 
uczonych – przeciwników kopania kanału. wydaje się to 
również jednym z argumentów, którymi będą się posługi-
wać rosjanie  - o proszę nawet mądrzy polacy (w przeci-
wieństwie do tych głupich) mają wątpliwości. 
a tymczasem na granicy z polską, nieopodal Bagratio-
nowska, kaliningradzki biznes szykuje się do wydobycia 
soli. Jest to bardzo groźne dla środowiska. Technologia 
wymaga bowiem zdjęcia warstwy kilkunastu metrów zie-
mi. i jakoś nikt nie protestuje. Tym bardziej mieszkańcy 
obwodu byliby urażeni, gdyby jakiekolwiek protesty for-
mułowali polacy.
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w miejscu obecnej galerii rumia powstanie centrum wy-
przedażowe – pomerania outlet. pomerania outlet to projekt 
łączący w sobie cechy centrum wyprzedażowego, ze sklepami 
na codzienne wygodne zakupy oraz ofertą rozrywkową. na 
trzech kondygnacjach i ponad 16 700 mkw. zaplanowano 80 
lokali handlowo – usługowych, strefę restauracyjną i rozryw-
kową. istniejąca oferta sklepów typu convenience z lokalami 
m.in. Biedronka, empik, rossmann, pepco czy KiK zostanie 
uzupełniona i poszerzona o salony innych rozpoznawalnych 
marek. Zajmą one poziom -1 w obiekcie. na parterze znajdzie 
się strefa outletowa, która oparta zostanie na reorganizacji sa-
lonów części obecnych najemców oraz wprowadzeniu nowych, 
polskich i światowych marek modowych oraz sportowych. 
ostatnią kondygnację zajmie strefa rozrywkowa. Do dyspozycji 
klientów będzie także parking z 460 miejscami.
inwestycja realizowana jest przez DnB assets Holdco sp. z.o.o. 
- w ramach rewitalizacji obiektu zaplanowaliśmy m.in. 
rozbudowę i modernizację części rozrywkowej i gastrono-
micznej, w której już dziś klienci mogą skorzystać z pięcio-
salowego kina, restauracji czy klubu fitness. po ponownym 

otwarciu będzie na nich czekać jeszcze więcej atrakcji. 
Dzięki wprowadzonym zmianom pomerania outlet stanie 
się miejscem zakupów oraz spędzania wolnego czasu za-
równo dla mieszkańców Trójmiasta, jak i osób odwiedzają-
cych region – dodaje izabella wiszniewska – oraczewska, 
członek zarządu DnB asset Holdco sp. z.o.o.

Handlowa metamorfoza: 
galeria przemieni się w outlet

Istniejący od kilku lat w Rumi obiekt handlowo-usługowy zmieni swoje 
oblicze. Dzisiejsza Galeria Rumia przemieni się w centrum wyprzedażowe. 

nowe centrum handlowe powstanie na ulicy wałowej w wej-
herowie. powierzchnia galerii ma wynieść 16,5 tys, metrów 
kwadratowych, a na terenie obiektu znajdą się łącznie ponad 
60 obiektów - sklepy (wśród nich m.in. empik, smyk i CCC), 
punkty usługowe, wielosalowe kino, restauracje i kawiarnie. Do 
dyspozycji klientów będzie również parking na 300 miejsc.
atutem galerii srebrnej ma być jej położenie. 
– srebrna znajduje się w bezpośredniej bliskości najważniejszych 
obiektów w mieście, m.in. Filharmonii Kaszubskiej, ratusza, parku 
majkowskiego czy placu im. Jakuba wejhera. inwestycja wzbogaci 
tkankę miejską o atrakcyjne miejsce spotkań, w którym oprócz zro-
bienia zakupów będzie można w przyjaznym otoczeniu spędzić 
czas z rodziną i przyjaciółmi. Format i rozmiary inwestycji są 
idealnie dopasowane do lokalnych potrzeb i potencjału rynku. 

Dzięki galerii srebrnej mieszkańcy małego Trójmiasta Kaszub-
skiego nie będą musieli jeździć na zakupy do gdańska czy gdy-
ni. Zyskają dostęp do wielu marek, których do tej pory nie było 
w wejherowie, redzie czy rumi – mówi Justyna podpora, senior 
retail Consultant w nuvalu polska
Centrum Handlowe powstanie w kwartale ulic srebrny potok, 
Jana Chrzciciela i sienkiewicza. w przyszłości przy ulicy wało-
wej ma powstać przestrzeń rekreacyjna oraz promenada.
inwestorem projektu jest firma progress XVii sp. z o.o. 
natomiast za komercjalizację odpowiada nuvalu polska, 
partner merytoryczny shopping Center Forum 2018 Cee 
exhibition & Conference.
inwestycja ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, natomiast otwar-
cie galerii srebrnej planowane jest na drugą połowę 2019 roku.

nowa galeria handlowa 
powstanie w centrum miasta
Galeria Srebrna w Wejherowie ma zostać otwarta za 
nieco ponad rok. Znajdzie się w niej ponad 50 sklepów, 
kino, restauracje i kawiarnie.
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nowoczesność 
i inteligentne 
rozwiązania
NOWOCZESNE ROZWiąZANiA tECHNOLOGiCZNE CORAZ CZęśCiEJ StOSOWANE Są W DOMACH 
i MiESZKANiACH. ELEKtRONiCZNE StEROWANiE tEMPERAtURą CZy OśWiEtLENiEM PRZEStAJą 
ZASKAKiWAć, A CORAZ WięCEJ fUNKCJi StAJE Się DOStęPNE POPRZEZ SMARtfONA CZy tAbLEt. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: pexels.com
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postęp technologiczny spowodo-
wał, że wiele osób instaluje w swoich 
„czterech ścianach” rozmaite syste-
my teleinformatyczne, jak np. sys-
temy zabezpieczeń informujące 
o włamaniu, elektroniczne sterowanie 
temperaturą, zdalne otwieranie drzwi, 
automatyczne włączanie urządzeń 
o wyznaczonych godzinach, zdalną 
regulację rolet i wiele innych. 
Celem takich rozwiązań jest dopa-
sowanie do indywidualnych potrzeb, 
zwiększenie komfortu, bezpieczeń-
stwo oraz oszczędność energii. 
Korzystając z takich nowinek tech-
nologicznych właściciel nie tylko zo-
stanie natychmiast poinformowany 
sms-em, że do mieszkania podczas 
jego nieobecności dostał się intruz, 
ale może też zdalnie wpuść zaufaną 
osobę, by podczas urlopu podlała 
kwiaty czy wyszła na spacer z pupi-
lem. Coraz częściej instalowane są też 
rozwiązania pozwalające na zaplano-
wanie, jaka temperatura ma panować 
w mieszkaniu podczas nieobecności, 
w nocy podczas snu, czy wieczorem, 
kiedy domownicy są wewnątrz. ma to 
duży wpływ na oszczędność energii 
zużytej do ogrzewania, podobnie jak 
system automatycznego sterowa-
nia roletami, który zamyka je na noc 
zmniejszając oddawanie ciepła na 
zewnątrz.
producenci oferują też takie rozwią-
zania, jak np. inteligentne sterowanie 
oknami, które mogą się rozszczelnić 
w wyznaczonych portach, aby za-
pewnić dobrą wentylację, a nawet 
sterowanie ekspresem do kawy, któ-
ry przygotuje gorący, aromatyczny 
napój o określonej porze przed wyj-
ściem do pracy. 
niektóre z nowoczesnych rozwiązań 
są planowane już na etapie projekto-
wania i realizacji przez deweloperów. 
w dzisiejszych czasach niemal każde 
nowe mieszkanie jest wyposażone we 
wbudowaną sieć teleinformatyczną 
lub światłowodową, umożliwiającą 
późniejsze łatwe podłączenie kompu-
terów oraz innych urządzeń oraz wy-
mianę informacji pomiędzy nimi. 
Zapytaliśmy więc deweloperów, jakie 
nowoczesne rozwiązania i systemy są 
oferowane w mieszkaniach, które od-
dawane są do sprzedaży.

sebAstiAn 
bArAndziAK,

 Dekpol S.A. 

- Nasze osiedla wyposażone są 
w system zdalnego zarządzania 

ogrzewaniem i oświetleniem 
eHOME control, którym stero-
wać można za pomocą smart-
fona czy tabletu. Podstawowa 

wersja systemu pozwala na 
monitorowanie zużycia energii 
cieplnej i elektrycznej w całym 
mieszkaniu oraz planowanie 
spersonalizowanych harmo-

nogramów ogrzewania lokalu, 
dzięki czemu można nagrzać 
lokal przed powrotem z pracy 
bez konieczności marnowania 

energii cieplnej już od rana. 
Dodatkowe funkcje syste-

mu przewidują m.in. zdalne 
otwieranie i zamykanie drzwi 
wejściowych oraz odłączanie 
urządzeń elektrycznych czy 

odcinanie dopływu wody. To 
rozwiązanie, które nie tylko 

zwiększa poczucie komfortu, 
ale także pozwala na realne 
oszczędności. Aby zapewnić 
mieszkańcom najwyższy po-

ziom bezpieczeństwa, nasze in-
westycje wyposażamy również 

w nowoczesne systemy monito-
ringu oraz wideodomofony. Na 
terenie naszych inwestycji znaj-
dują się także światłowody oraz 
anteny zbiorcze do odbioru TV.

MArtynA MusiAł, 
wiceprezes zarządu BMC:

- Inwestycje BMC są przemy-
ślane pod kątem bezpieczeń-
stwa, łatwości obsługi i przy-
jemności mieszkania. W czę-
ściach wspólnych budynków 

stosujemy nowoczesne 
rozwiązania technologiczne 

typu automatyczne sterowanie 
oświetleniem, monitoring, 

światłowody, System Sygna-
lizacji Pożaru, itp. Klienci 

korzystają z tych udogodnień 
w pełni intuicyjnie, a w zasa-
dzie bezwiednie, co znacząco 

poprawia komfort mieszkania. 
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Dorota Kurkowska, Członek Zarządu 
grupy inwestycyjnej Hossa s.a., twier-
dzi, że to niezwykłe miejsce zarówno dla 
mieszkańców garnizonu, pozostałych 
części Trójmiasta jak i przyjezdnych. 
garnizon to zrównoważona, niezwy-
kle atrakcyjna przestrzeń do spędza-
nia czasu na ciekawych i zróżnicowa-
nych aktywnościach. można tu pograć 
w badmintona, spotkać się ze znajomy-
mi w jednej z licznych restauracji, a tak-
że wziąć udział np. w koncercie muzycz-
nym w starym maneżu. 
garnizon reklamuje się jako miej-
sce we wrzeszczu, gdzie przeszłość 
płynnie łączy się z przyszłością, 
a śmiałe wizje architektów korespon-
dują z neorenesansowymi zabytkami 
z cegły. myśli i pomysły - jak lepiej, 
jak sprawniej organizować życie czło-
wieka w mieście wcielane są w czyn 
bez skrępowania przestrzenią. 
mieszkańcy garnizonu mówią prosto: 
to doskonała lokalizacja z pełną infra-
strukturą handlową, usługową, oświa-
tową i sportową. 

HuMANiSTyCZNiE

„moim marzeniem było to, aby gar-
nizon zaistniał jako wielofunkcyjna 
dzielnica centralna metropolii trój-
miejskiej. Z przestrzeniami dla szero-
ko rozumianego handlu, ale i terenem 
dla kultury, z miejscami dla edukacji, 
ale i rozrywki, z budowlami, w których 
znajdą sobie stanowiska pracy zacne 
firmy, ale i z obszarami dla artystycz-
nej bohemy, z enklawami do mieszka-
nia, ale i z miejscami rekreacji zarówno 
duchowej, ruchowej, jak i tej łechczącej 
podniebienie, a wszystko to dobrze 
skomunikowane, harmonijnie powią-
zane zielenią, uliczkami i kameralnymi 
placami, wspólnie się wspierające i nie 
przeszkadzające sobie nawzajem." - 
mówi arch. Marcin Woyciechowski 
autor studium i koncepcji zagospoda-
rowania terenu po byłych koszarach 
we wrzeszczu.
w innych słowach Dorota Kurkowska 
przyrównuje zaś garnizon do żywe-
go organizmu, który jest bardzo pla-

styczny w dostosowywaniu się do po-
trzeb, oczekiwań oraz zainteresowań 
mieszkańców.

WyGODNiE

w sumie, to  aby załatwić potrzeby 
dnia codziennego nie trzeba opuszczać 
osiedla. posiada ono salony fryzjerskie, 
kosmetyczne, gabinety lekarskie w tym 
fizjoterapeutów, dentystów, dietetyków 
i innych usługodawców. w garnizonie 
można także załatwić tak prozaiczne, 
aczkolwiek prawie każdemu potrzeb-
ne zadania jak oddanie ubrań do pral-
ni czy kupno artykułów spożywczych 
i lekarstw. 

RODZiNNiE

garnizon zamieszkuje wielu młodych lu-
dzi, przede wszystkim rodzin z dziećmi, 
więc przedszkola, kluby dla maluchów 
i place zabaw są  w tym miejscu nie-
odzowne. nawet miejscowe punkty ga-
stronomiczne mają menu dostosowane 

GarNizON 
- miasto 
w mieście

GARNiZON tO NiE tyLKO MiEJSCE DO MiESZKANiA. 
tO MiEJSKA PRZEStRZEń W GDAńSKU WRZESZCZU DO 
PROWADZENiA iNtERESUJąCEGO żyCiA. DZiEJE Się tO 
W KWARtALE WyZNACZONyM ULiCAMi SZyMANOWSKiEGO, 

CHRZANOWSKiEGO,  SłOWACKiEGO i  AL. GRUNWALDZKiEJ.     

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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do naszych maluchów – mówią  mamy, 
spacerujące z wózkami po osiedlo-
wych alejkach. 

SMACZNiE

na terenie osiedla jest bogata oferta 
gastronomiczna. Tu każdy znajdzie 
coś dla siebie – weganin, miłośnik 
kurczaków, pizzy czy lodów. są małe 
bistra, ”śniadaniownie”, kawiarnie, 
puby z kraftowym piwem i eleganckie 
restauracje. 

SPORTOWO

garnizon zapewnia  na miejscu dostęp 
do bogatej oferty sportowej. 
- niedawno otworzyliśmy Klub Bad-
mintona, mieszczący się w odno-
wionej hali sportowej. Znajdziemy 
w niej 9 kortów oraz siłownię, które 
już w pierwszych dniach po otwarciu 
zgromadziły pokaźną grupę pasjona-
tów tego sportu. na terenie osiedla 
jest też ścianka wspinaczkowa - mówi 
Dorota Kurkowska. 

PRZESTRZENNiE

realizujemy wizję niezwykle ambitną 
– mówi p. Dorota i dodaje - Hossa od 
zawsze dużą uwagę przywiązuje do 
utrzymania na swoich osiedlach atrak-
cyjnych przestrzeni wspólnych. Tak 

też jest w garnizonie. Będziemy dalej 
powiększać ofertę mieszkaniową, biu-
rową i usługową, jednak z zachowa-
niem obszarów parkowych, deptaków, 
enklaw, gdzie można spędzić czas na 
leżakach, czy też zorganizować pik-
nik. Bardzo lubianym miejscem relak-
su jest teren pomiędzy budynkami 
starego menażu i sztuki wyboru czy 
też plac zabaw z ogromnym linearium, 
który znajdziemy w sąsiedztwie Kam-
pusu – tutejszego akademika dla 
studentów. Takie połączenie miejsca 
zamieszkania z atrakcyjną, pełną moż-
liwości przestrzenią do życia, to po-
pularne rozwiązanie w innych krajach 
europejskich. raduje nas fakt, że taki 
projekt udaje się realizować w Trój-
mieście, i że cieszy się on tak dużym 
zainteresowaniem.

BliSKO

Z garnizonu wszędzie mamy blisko, do-
stęp do tramwaju, sKmki, pociągu jest 
„o rzut beretem”. garnizon ma także 
doskonałe połączenie z lotniskiem i ca-
łym Trójmiastem. poza tym, wiele osób 
od nas pracuje w tzw. zagłębiach biuro-
wych np: alchemii, oliwii Biznes Center 
czy w  biurowcach w centrum gdańska. 
no i to, co szczególnie cieszyło nas la-
tem - dobry dojazd do trójmiejskich plaż 
i Trójmiejskiego parku Krajobrazowego 
z popularną Doliną radości, którą uwiel-
biamy na wędrówki  wraz z dziećmi.

KulTuRAlNiE

można powiedzieć, że garnizon to kultura 
przez duże K. szczególnie ceniona przez 
mieszkańców zarówno osiedla jak i ca-
łego Trójmiasta jest działalność starego 
maneżu. Tu przyjęcie półtora tysięcznej 
publiczności na koncercie rockowym, na-
stępnego dnia zmienia się w klimatyczną 
przestrzeń bankietową z muzyką jazzo-
wą na żywo. w tym samym budynku bro-
war rzemieślniczy Vrest codziennie raczy 
gości warzonym na miejscu autorskim 
piwem i urozmaiconym menu. 
ważne miejsce na mapie garnizonu 
zajmuje także sztuka wyboru, która 
jest połączeniem przestronnej ka-
wiarni z księgarnią i galerią sztuki 
oraz sklepem z polskim wzornictwem 
i niezależną modą. Jest to miejsce 
wypełnione najlepszym polskim de-
signem, młodą sztuką i dobrze wyse-
lekcjonowanymi książkami i albumami. 
w sztuce wyboru organizowane są 
tematyczne targi, festiwale, wernisa-
że, spotkania z ludźmi świata książki, 
wykłady, konferencje oraz warsztaty. 
mieszkańcy garnizonu mają ten przy-
wilej, że po pokonaniu kilkuset me-
trów mogą znaleźć się na koncertach 
gwiazd polskiej i zagranicznej sceny 
muzycznej lub wziąć udział w organi-
zowanych wystawach czy spotkaniach 
autorskich. można więc powiedzieć, że 
mieszkając tutaj Kulturę masz na wy-
ciągnięcie ręki -  dodaje pani Dorota.



 78    

epilacJa 
laserowa.
Co musisz 

o niej wiedzieć? 
CZy WiESZ, żE JESiEń i ZiMA tO NAJLEPSZy CZAS, by ZACZąć EPiLACJę 
LASEROWą? DLACZEGO? GDyż PROCES EPiLACJi tRWA KiLKA MiESięCy, 

i MUSZą być SPEłNiONE PEWNE WARUNKi.  
JEśLi MARZySZ O GłADKiEJ SKóRZE, MAMy DLA CiEbiE GARść iNfORMACJi, 

KtóRE PRZybLiżą tEMAt EPiLACJi LASEROWEJ. 

TEKST: Julia Kaczorowska, kosmetolog | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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CZyM JEST 
EPilACJA lASEROWA? 
 
Cebulka, z której wyrasta włos, zawie-
ra melaninę, czyli barwnik. stanowi 
ona „pochłaniacz”  dla światła lasero-
wego, który penetrując skórę, uwalnia 
energię cieplną właśnie w cebulce, 
powodując jej uszkodzenie. w ten spo-
sób uszkodzone zostają tylko struktu-
ry odpowiedzialne za wzrost włosa. 
Kluczowe znaczenie ma fakt, w któ-
rej fazie znajdują się włosy w trakcie 
zabiegu (zniszczone zostaną tylko te 
w fazie wzrostu). Dlatego tak ważne 
jest, aby wykonać serię zabiegów, 
natomiast liczbę i ich częstotliwość 
zawsze ustalamy podczas konsulta-
cji w zależności od okolicy, nad którą 
pracujemy, rodzaju włosa i indywidu-
alnych predyspozycji.
 
GDZiE uDAć Się 
NA ZABiEG? 
 
wybierając miejsce, pierwszą rzeczą, 
na którą zwracamy uwagę, to sprzęt. 
Koniecznie upewnijcie się, czy w da-
nym miejscu mamy do czynienia z la-
serem diodowym, a nie starszej gene-
racji ipl. Ten drugi, niestety, emituje 
światło rozproszone, a co za tym idzie, 
jego skuteczność jest nieporówny-
walnie mniejsza. aby zabieg był wy-
konany poprawnie oraz optymalnie 
dobrany do naszego fototypu (koloru 
skóry), laser musi posiadać możliwość 
indywidualnego doboru parametrów. 
na koniec kwestia komfortu. Zwróć-
cie uwagę czy laser wyposażony jest 
w głowicę chłodzącą zmniejszającą 
odczucia bólowe i opcję „motion spe-
ed”, czyli ruchu ciągłego, która znacz-
nie przyspiesza procedurę. 
 
JAK Się PRZyGOTOWAć 
DO ZABiEGu? 
 
przede wszystkim miesiąc przed 
pierwszym zabiegiem należy unikać 
ekspozycji na słońce (również so-
larium). To bardzo ważne, ponieważ 

opalona skóra uniemożliwia wyko-
nanie go ze względu na ryzyko opa-
rzenia. nie jest wskazane stosowanie 
innych metod usuwania owłosienia 
poza goleniem,  które należy wyko-
nać mniej więcej 24 godziny przed. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem 
będzie również kuracja retinoidami 
(ostatnie 6 miesięcy - doustna, 3 ty-
godnie - maści). na dwa dni przed 
wizytą nie przyjmujemy leków świa-
tłouczulających i ziół (np. dziurawiec, 
nagietek). 

JAK PiElęGNOWAć 
SKóRę PO? 
 
wydepilowana skóra jest narażona na 
podrażnienia, jednak łatwo im zapo-
biec, stosując się do kilku zasad, dzię-
ki którym unikniemy ewentualnych 
powikłań, takich jak przebarwienia, 
chwilowa nadwrażliwość lub uczucie 
pieczenia. przede wszystkim skóra 
musi być chroniona przed słońcem 
i wysoką temperaturą, a w pierwszych 
dniach lepiej zrezygnować z zapa-
chowych kosmetyków do mycia i bal-
samów. w przypadku pach musimy 
zrezygnować ze stosowania antyper-
spirantów (kilka dni) i blokerów potu 
(do 2 tygodni). Jeśli wystąpi duże po-
drażnienie, można użyć kremów łago-
dzących (Bepanthen, alantan). 
podsumowując, kiedy już mamy dość 
pokaleczonej od maszynki skóry, za-
pachu kremu do depilacji i tortur, jakie 
fundują nam depilatory elektryczne, 
to najwyższy czas, aby pozbyć się 
niechcianych włosów raz na zawsze 
i zapomnieć o tych barbarzyńskich 
metodach.
seria zabiegów dla osiągnięcia efektu 
usunięcia włosów: 5-8 zabiegów na 
jedną partię, w zależności od grubo-
ści, koloru i fazy wzrostu włosów. Czę-
stotliwość: co 4-6 tygodni.

W Lorenzo Coletti korzystamy z la-
sera X LASE PLUS, aktualnie nomi-
nowanego do nagrody Perła Derma-
tologii Estetycznej. 

Masz pytania
lub wątpliwości? 
Zapraszamy 
do kontaktu 

Klinika Lorenzo Coletti 
Gdańsk: 733 308 080, 
Rumia: 731 800 444

www.lorenzocoletti.pl

w dniach 01.10. 
do 31.10 kupując 
3 zabiegi epilacji
 na jedną partię ciała, 
2 kolejne na tę samą 
partię otrzymasz 
w prezeNcie.

Oferta 
Specjalna: 



Całe przedsięwzięcie wsparli Robert lewandow-
ski i anioł biznesu - Dawid urban. 
Samurai labs to laboratorium, które za pomocą 
sztucznej inteligencji wykrywa i zapobiega  prze-
mocy w sieci. 

michał wroczyński jest założycielem kilku startupów, 
w tym Fido ai, które wykorzystuje sztuczną inteli-
gencję do analizowania opinii internautów. stworzył 
również pierwszy na świecie program do wykrywania 
treści pedofilskich w internecie (Cerber) oraz system 
do wykrywania agresji online (ispaD). samurai labs 
to jego szósty projekt, którym kieruje. siedziba firmy 
mieści się w Berkeley w Dolinie Krzemowej, zaś samo 
laboratorium w ppnT w gdyni.
-  Cyberprzemoc ma swoje konsekwencje zarówno 
społeczne, jak i biznesowe. Jej efektem jest wzrost 
zachorowań na depresję, samobójstwa u dzieci, 
a także przemoc np. wobec kobiet, co skutkuje po-
czuciem zagrożenia w internecie. powoduje też spa-
dek zaufania do usług online i wiąże się z lawinowym 
odpływem użytkowników. według badań organizacji 
zajmującej się przemocą w internecie Ditch the label 
z 2017 r. ponad 1/5 graczy odeszła z gry z powodu cy-

berbullyingu - mówi twórca Samurai labs Michał 
Wroczyński.
- wielu właścicieli platform internetowych jest zgod-
nych co do tego, że takie treści należy niezwłocznie 
usuwać. Dotychczas brakowało jednak narzędzi, któ-
re dość szybko są wstanie precyzyjnie je wykrywać, 
nie mówiąc już o wstrzymaniu komunikatu, zanim do-
trze on do odbiorcy i wyrządzi krzywdę, np. dziecku 
– dodaje wroczyński.

JAK DZiAłA SAMuRAi?

Technologia samurai może być wykorzystywana 
wszędzie tam, gdzie internauci są narażeni na prze-
moc internetową, m.in.: na forach internetowych, 
w serwisach randkowych czy w grach online. Testo-
wany obecnie prototyp działa na zasadzie połączenia 
uczenia maszynowego z wnioskowaniem, co pozwala 
na analizowanie rozmów i znajdowanie przypadków 
przemocy. To tak zwana trzecia fala sztucznej inteli-
gencji (ang. the third wave of ai), nazwana tak w 2017 
roku przez agencję Zaawansowanych projektów Ba-
dawczych w obszarze obronności (Defense advan-
ced research projects agency, Darpa) wroczyński 
wyjaśnia, że szkodliwe treści będą przez system au-
tomatycznie blokowane i raportowane do moderatora 
forum, który podejmie ostateczną decyzję dotyczącą 
czasowego lub stałego zablokowania użytkownika. 
w przypadku przestępstwa np. wykrycia działań pe-
dofila, który próbuje umówić się z dzieckiem, system 
automatycznie zablokuje użytkownika, a administra-
torzy serwisu powiadomią odpowiednie instytucje.
Jak wynika z badań naukowców z akademii górni-
czo-Hutniczej w Krakowie, którzy przeanalizowali 
działania pięciu aktualnie stosowanych produktów 
internetowych do wykrywania przemocy w sieci - 
sztuczna inteligencja samurai była w stanie wykryć 
najwięcej, bo aż 84 proc. przypadków przemocy, jed-
nocześnie średnio czterokrotnie rzadziej podnosząc 
fałszywy alarm.
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Sztuczna inteligencja 
w słusznej sprawie powstaje w Polsce

Inwestycja w przyszłość, tak można nazwać rozwijaną przez Polaków technologię 
sztucznej inteligencji. Jej celem jest ochrona dzieci i społeczności przed przemocą 
w sieci. Cel ten postanowił zrealizować Michał Wroczyński, lekarz i przedsiębiorca, 

który od 10 lat zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań.

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIE: materiały prasowe

oD leweJ D.urban, m.wroczYńsKi i r.lewanDowsKi
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Mieszkania powstają tam gdzie ludziom dobrze się 
żyje. Najczęściej kupują je młodzi ludzie planujący 
założenie rodziny, ale też ci, którzy wierzą w swoją 
przyszłość, czy tez powodzi im się na tyle, że stać 
ich na komfort. Miasto zarabia na podatkach, fir-
my mają pracowników, sklepy – kupujących itd.
Tyle, że w polityce 2+2 nie zawsze równa się 4. 
A przed wyborami to w zależności od tego kto do-
daje i czyje liczy to może być i „+6” i „-11”. Develo-
perzy budują, bo ludzie kupują. Popytu i podaży nie 
wymyślili politycy. Nagle wszystkim posiadającym 
Polakom zamarzył się własny metraż nad morzem. 
Nie straszne im sinice w Bałtyku  i korki na bram-
kach na A1 w Rusocinie. Ledwo ktoś zobaczy dziu-
rę w ziemi już biegnie do developera z pieniędz-
mi. Taki Bogdan Górski nie zdążył jeszcze ogłosić 
sprzedaży, a już mu ¾ mieszkań w nowej części 
Browaru wykupili. Prezes Ciurzyński w pierw-
szym dniu sprzedaży apartamentów na Wyspie 
Spichrzów cenę parę  razy podnosił, bo ludzie się 
prawie bili o  widok na Żurawia. W Budimexie 
nie było co wystawiać - sami pracownicy wykupili 
mieszkania przy Elbląskiej. Do Biur Nieruchomo-
ści zgłaszają się klienci co po 5-10 mieszkań biorą, 
zwłaszcza po wypłatach dopłat do hektara z Unii 
Europejskiej. Do tego i Niemcy kupują i Skandy-
nawowie. No i ”Nowi Ruscy” oczywiście, którzy 
uciekają przed sankacjami i Putinem albo nie mają 
już miejsca w samochodach na upychanie towarów 
z naszych hipermarketów. I tym ze wschodu i z za-
chodu podoba się nasza „Polska w ruinie”. Zwłasz-
cza jeśli można na tym zarobić…

Jak ktoś już wcześniej kupił – to zaraz wynajmuje. 
Najlepiej krótkookresowo. Ceny takie, że zazdrosz-
czą nawet właściciele lokali przy plaży Illas Cies 
w Hiszpanii czy Via Margutta w Rzymie.  Dzięki 
temu pieniędzy starczy i dla wynajmującego  i dla 
firmy sprzątająco-pilnującej, która swoje usługi 
wycenia nawet na 40 procent każdej „dniówki”. 
Kupujący jest zarobiony  już na różnicy cen między 
momentem podpisania umowy a odbiorem lokalu, 
bo nic tak w Polsce nie podrożało jak budowanie. 
Do tego z odsetek w banku tyle nie uciuła co z wy-
najmu, zwłaszcza, że w tym roku lato zaczęło się 
w maju i nie chciało się się skończyć.
Zresztą i naszemu rządowi developerzy się podoba-
ją. Chce by budowali  „Mieszkanie +” na ziemiach 
przekazanych przez państwowe firmy. Pomysł do-
bry, tyle, że developerzy mówią, że za takie marne 
stawki to się murów wznosić nie da. No tak, ale jak 
ma się udawać np. w Gdańsku, jak tu wszyscy zajęci 
budowaniem z Adamowiczem. Pewnie jak Jarosław 
Wałęsa albo Kacper Płażyński  wygrają to budowy 
wstrzymają, piędzi ziemi nie oddadzą, przyjezd-
nych nie wpuszczą a miasto otoczą wysokimi mu-
rami. Kupić będzie można tylko mieszkanie w roz-
padającym się falowcu na Obrońców Wybrzeża 
i innych z wielkiej płyty, którymi uszczęśliwiła nas 
socjalistyczna gospodarka. Fajnie? Nie, przecież to 
tylko „retoryka wyborcza”. Dlatego nie strzelajmy 
do pianisty w lokalu i do developera w Gdańsku. 
Niech buduje. Byle pięknie, bo zawsze  lepsze  San 
Francisco niż ściernisko.

NiE STRZElAJCiE 
DO PiANiSTy 

i… DEVElOPERA
Nie znam się na polityce. Pewnie dlatego kiedy pierwszy raz usłyszałem hasło 
„Gdańsk miastem developerów” potraktowałem to jako komplement dla władz 
miasta. Wszak budownictwo to koło napędowe i barometr każdej gospodarki.

słAwoMir 
siezieniewsKi 
- prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów
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program był  odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które 
zostały wskazane w badaniu przeprowadzonym na nasze 
zlecenie w 2017 r. odpowiadając na wspomniane przez re-
spondentów problemy, odmalowaliśmy jeden z pastelowych 
budynków w centrum miasta, zaś ulice Zgoda i mściwoja 
oświetlają teraz po zmroku lampy z elementami informacyj-
nymi takimi jak nazwa ulicy i numer budynku - mówi Monika 
Domańska ze Stowarzyszenia Traffic Design. 
 
swój dotychczasowy wygląd zmienił też najstarszy w mie-
ście  Bar mleczny „słoneczny” , a odsłonięciu jego nowego 
szyldu towarzyszyło menu degustacyjne dla mieszkańców. 
inna gdyńska kamienica otrzymała niezwykły, wielokoloro-

wy wzór wykonany techniką znaną jeszcze w starożytności. 
Tak zwane sgraffito polega na nakładaniu kolejnych koloro-
wych warstw tynku lub gliny i zeskrobywaniu fragmentów 
jeszcze niezaschniętych warstw wierzchnich. Dzięki temu 
uzyskano wielokolorowy wzór. Technika była znana już 
w starożytności, jednak szczyt jej popularności przypada 
na okres renesansu. obecnie wraca ona do łask dzięki swo-
jej trwałości i walorom estetycznym. wykonanie sgraffito 
powierzono trójmiejskiemu artyście seikonowi -  dodaje 
przedstawicielka organizatora wydarzenia. 
inną z realizacji wykonanych w ramach biennale są nietypo-
we kratki wentylacyjne, które wciąż można oglądać uczest-
nicząc w gdyńskiej grze miejskiej.

Gdyńskie ulice 
w Biennale Sztuki 
Miejskiej Traffic 
Design W ramach akcji w przestrzeni miejskiej Gdyni pojawiło 

się 7 nowych realizacji artystycznych wykonanych 
w różnych technikach. W trakcie Biennale odbywały się 
także wydarzenia około festiwalowe, podczas których 
omawiane były tematy związane z estetyką przestrzeni 
publicznej, były też warsztaty dla młodych architektów, 
pasjonatów miejskiej fotografii oraz dzieci. 

przeD moDernizacJą po moDernizacJi



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.

Według danych Bloomberg i Knite Frank, na kolekcjo-
nerskich  samochodach  można  zarobić  prawie 500% 
– znacznie  więcej , niż na winie,  sztuce, nieruchomo-
ści, akcjach i funduszach hedgingowych.
Ferrari i Porsche łatwo wyprzedziły najbardziej  zna-
nych menedżerów funduszy hedgingowych, przyno-
sząc w ciągu ostatnich 10 lat  trzycyfrowy dochód.
Jednym z najdroższych samochodów, jakie  kiedy-
kolwiek  sprzedano na  aukcji, jest  Mercedes-Benz 
W196R. Wyprodukowano łącznie 14 takich aut, a  tyl-
ko 10 przetrwało do dnia dzisiejszego.
E30 BMW M3 to jeden z przykładów samochodu, 
który przez krótki czas przechodzi ze  stanu "starego 
samochodu" do stanu "przyszłego klasyka". Według 
ostatnich aukcji, które potwierdziły popyt na te samo-
chody, wartość modelu  wzrosła w cenie o 56 procent.

Oryginalne  Audi  Quattro jest  jeszcze lepszym przy-
kładem niż BMW, ze wzrostem ceny o 96 procent. Po-
zytywna dynamika  zmian  wartości Ferrari 328 GTS 
— wzrost o 28 procent, a cena LM002A "Rambo Lam-
bo" wzrosła o 43% w tym samym okresie.
Zakup retro samochodu  należy  do segmentu passion  
investments - inwestycji pasji. Posiadanie  takiego 
obiektu pozwala  nie  tylko przechowywać  go w ga-
rażu i pokazywać  znajomym, ale  także  brać udział  
w wystawach, rajdach samochodowych, konkursach 
samochodów  zabytkowych, aukcjach.
Kupując samochód  zabytkowy, jego właściciel  ponosi  
koszty jego przechowywania, renowacji, naprawy, kon-
serwacji i pielęgnacji, aby utrzymać samochód w ide-
alnym stanie. Tylko w tym przypadku, retro samochód  
przyniesie  znaczne  zyski.

Retro 
inwestycje

Dla  miłośników  inwestycji  alternatywnych 
i koneserów motoryzacji, dobrym rozwiązaniem  
w rozszerzaniu  portfelu  inwestycyjnego, może 
zostać inwestycja w samochody  zabytkowe.

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. 

Tak mawiał Hipokrates. Koncepcja zdrowego odżywiania zakłada spoży-
wanie takich produktów aby długo cieszyć się dobrym zdrowiem, nie tylko 
pięknie wyglądać bo wygląd i tak przeminie, a zdrowie zostanie z nami do 
końca życia. racjonalne odżywianie to zdrowe, odporne na infekcje i pełne 
energii ciało, które będzie nam długo służyło i da nam dużo radości z życia.  
w Food & Fit zwracamy szczególną uwagę na składniki jakich używamy aby 
służyły naszym klientom długo cieszyć się zdrowiem i dobrą energią. 
Chcielibyśmy przedstawić państwu kilka produktów, które znajdziecie pań-
stwo w każdym sklepie a które śmiało możemy nazwać polskie superfoods. 
są to na przykład : dynia, siemię lniane, kasza jaglana, jarmuż i oczywiście 
wiele innych. Zwracajmy uwagę na to co jemy, i w jaki sposób, to jedzenie 
może przysłużyć się naszemu organizmowi. 
„Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem” a mniej wydasz na lekarzy.

Niech pożywieNie będzie twoiM lekarStweM, 
a lekarStwo pożywieNieM
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Medycyna estetyczna

W ostatnich latach popularność medycyny 
estetycznej znacząco wzrosła, a nowe gabinety
pojawiają się jak grzyby po deszczu.

BEZPiECZEńSTWO 
PACJENTA i lEKARZA

Przez wiele lat wydawało mi się, że dodatki to typowo 
kobieca domena. Dziś już wiem, że w stylizacjach 
męskich jest ich nie mniej niż w damskich – są po 
prostu inne. Jedno jest pewne: indywidualny styl to 
siła i ekspresja dodatków. Moda bez dodatków w ogóle 
nie istnieje, jest jak noszenie ubrań jedynie po to, by 
chroniły przed palącym słońcem, jesienno-zimowym 
chłodem albo przed ciekawskimi spojrzeniami innych 
ludzi. Dodatki nadają smak i styl każdemu szczegó-
łowi naszego ubrania, mówią więcej niż tysiące słów 
o nas samych, o naszym charakterze, zamiłowaniach, 
nawet o nastroju, w jakim jesteśmy.
W kilku kolejnych felietonach pokrótce je opiszę, 
żebyś łatwiej mógł zdecydować, które z nich do Cie-
bie pasują, a które są zupełnie z innej bajki. Pamiętaj 
jednak, że są pośród nich takie akcesoria, które każdy 
mężczyzna po prostu musi mieć, nawet jeśli w ogóle 
ich nie lubi i rzadko je nosi, np.: krawat, pasek, portfel.

AKCESORIA 
kropka nad „i” 
męskiej elegancji

GRAżyNA 
PATuRAlSKA

Kreatorka wizerunku, 
stylistka,

Autorka  książek 
i audycji radiowych 

„Ubierz duszę” 
i  „Ubierz (J)Ego”

Projektantka marki 
Grace Collection
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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.

Rośnie też liczba powikłań po nieprawidłowo wykonanych 
zabiegach. Tym ważniejsza staje się kwestia bezpieczeństwa 
medycyny estetycznej.
Jak zatem bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw medycyny 
estetycznej? Pierwsza zasada brzmi: Warto być SZCZERYM 
i pytać! Lekarz medycyny estetycznej każdy zabieg powinien 
poprzedzić wywiadem z pacjentem. Pacjent zaś ze względu 
na własne bezpieczeństwo powinien powiedzieć o wszyst-
kich przyjmowanych lekach i zabiegach, jakim się poddawał. 
Stosowanie niektórych preparatów uniemożliwia wykonanie 
części zabiegów, a brak takiej informacji, może skutkować 
powikłaniami.

Zapraszam do oglądania pełnej DEBATY o bezpieczeństwie 
medycyny estetycznej na www.zatokapiekna.pl
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wszyscy ci, którzy wybrali się na mecz i kupili bilety - ce-
giełki  w piłkarskich akcjach mogli zobaczyć  m.in. stand-
uperów: adama Van Bendlera, abelarda gizę czy Łukasza 
lodka lotkowskiego , którzy zagrali wzmocnieni napastni-
kiem arki gdynia rafałem siemaszko. 
- nigdy nie odmawiam udziału w takich  charytatywnych 
wydarzeniach. Cieszę się, że w susznej sprawie przyszło tak 
wielu widzów. - mówił przed rozpoczęciem spotkania rafał 
siemaszko. 
w ekipie raperów nie zabrakło czołowych polskich muzyków 
m.in. eldo, Białas, solar, laneK, Z.B.U.K.U, małach & rufuz, 
Tau, czyyurkosky. 

- To super wydarzenie i bardzo szczytny cel. Cieszę się, że 
możemy w ten sposób, dobrą zabawą zrobić coś fajnego 
i wspomóc schroniska dla zwierząt -doda raperzy.
w niedzielny wieczór w hali gdynia arena odbył się także 
stand - upowy występ, na który wszystkie bilety - cegiełki 
zostały wyprzedane. 
Cały dochód z tych dwóch imprez trafi na potrzeby schro-
nisk dla zwierząt. między innych gdyńskiego "Ciapkowa". 
Dochód z biletów przekazany zostanie schroniskom dla 
bezdomnych zwierząt - planowany jest zakup bud, koców, 
karmy oraz wszystkiego, co pozwoli przetrwać psom i kotom 
nadchodzącą zimę.

Raperzy i komicy 
w meczu na rzecz 

zwierząt w schroniskach
Ponad  pół tysiąca  kibiców obejrzało z trybun Narodowego Stadionu Rugby 
w Gdyni  „Mecz o Psią Krew”. We wrześniu odbył się charytatywny mecz piłki 
nożnej między stand-up’erami, a raperami. Spotkanie zakończyło się remisem 

6:6, a w rzutach karnych lepsi okazali się raperzy. 

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIE: materiały prasowe

obie DrużYnY tuż przeD meczem
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Dotychczas nazwę „arka” nosiły w gdyni dwa zespoły: drużyna 
piłkarska, która w ostatnich latach z powodzeniem gra w eks-
traklasie, w 2017 roku zdobyła puchar polski, a w 2017 i 2018 
roku superpuchar polski, a także drużyna rugbystów, która 
w swojej dyscyplinie kilka razy zdobywała mistrzostwo polski. 
Do tych dwóch zespołów dołączyły kolejne cztery zespoły: ko-
szykarskie asseco (mężczyźni), Basket 90 (kobiety) oraz dwie 
drużyny piłki ręcznej – spójnia (mężczyźni) oraz gTpr (kobie-
ty). Teraz wszystkie te zespoły będą występować pod nazwą 
„arka”. Zjednoczenie pod jednym szyldem zostało uroczyście 
ogłoszone 27 sierpnia na stadionie miejskim – To historyczny 
dzień dla gdyńskiego sportu – mówi prezydent gdyni woj-
ciech szczurek – na naszych oczach rodzi się żółto-niebie-
ska potęga – zapewniał zawodników i miłośników wszystkich 
czterech dyscyplin. Łączymy siły, by w niedalekiej przyszło-
ści osiągać jeszcze większe sukcesy niż dotychczas. Jestem 
przekonany, że już wkrótce o arce gdynia znów będzie gło-
śno, nie tylko w polsce – dodaje. 
pomysł zrzeszenia gdyńskich klubów sportowych pod jedną 
nazwą powstał dużo wcześniej. o ewentualnej unifikacji pre-
zydent gdyni wspominał już wcześniej, jako przykład uda-
nego zrzeszenia klubów z jednego miasta wskazywał Barce-
lonę, gdzie pod tym samym szyldem grają nie tylko piłkarze, 
ale także koszykarze i szczypiorniści.
projekt „wielka arka” nie wprowadza zmian w strukturach or-
ganizacyjnych klubów. – arka nie będzie wielosekcyjna ani, na 
tę chwilę, nie będzie korzystać ze wspólnego herbu. Zarządy 

i przedstawiciele klubów są jednak w stałym kontakcie ze sobą 
nawzajem oraz z reprezentantami miasta. regularnie spotyka-
my się i planujemy rozwijanie współpracy, by wyciągnąć maksi-
mum korzyści sportowych, marketingowych i organizacyjnych 
– mówi marek Łucyk, dyrektor gdyńskiego Centrum spor-
tu. – oczywiście wciąż będziemy pamiętać o innych klubach. 
w gdyni działa ich blisko sto i wszystkie nadal mogą liczyć na 
wsparcie miasta. 
ambasadorami projektu są postaci kojarzące się z danymi dys-
cyplinami: agnieszka Bibrzycka, adam Łapeta (oboje koszy-
kówka), martyna Borysławska, robert Kamyszek (oboje piłka 
ręczna), rafał siemaszko, Krzysztof Babś (obaj piłka nożna) 
oraz piotr Bojke (rugby).
sportowcy wystąpili w specjalnym filmie promocyjnym oraz 
wzięli w prezentacji projektu, która miała miejsce w ponie-
działek na stadionie miejskim. obecni byli także przedsta-
wiciele wszystkich klubów, którzy weszli do tego przed-
sięwzięcia: wojciech pertkiewicz, Krzysztof rybicki (piłka 
nożna), Zbigniew rybak (rugby), Bogusław witkowski (ko-
szykówka kobiet), przemysław sęczkowski (koszykówka 
mężczyzn), Dawid nilsson (piłka ręczna mężczyzn) i marek 
gutteter (piłka ręczna kobiet).
Kilka dni po ogłoszeniu zrzeszenia gdyńskich klubów pod 
jedną nazwą, na skwerze arki gdynia odbył się piknik ro-
dzinny, na którym tysiące mieszkańców miasta spotkało się 
z reprezentantami wszystkich sześciu klubów wchodzących 
w skład „wielkiej arki”.

Zjednoczeni 
pod szyldem Arki

Sześć klubów sportowych przystąpiło do projektu „Wielka Arka”. Zespoły rugby, 
piłki nożnej, piłki ręcznej i koszykówki grają teraz pod jedną nazwą.

TEKST: Krzysztof Grajkowski | ZDJĘCIE: Gdyńskie Centrum Sportu



   89

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

runmageddon rozpoczął się we wrześnio-
wy piątek startem specjalnych serii run-
mageddonu Kids dla uczniów gdańskich 
szkół. w wydarzeniu wzięło udział około 
300 dzieci, które z radością uczestniczyły 
w ekstremalnej zabawie.
Kiedy 15.09 na starcie pojawili się pierwsi 
uczestnicy runmageddonu, jeszcze nic 
nie zapowiadało, że za kilka godzin wy-
darzenie przyciągnie tysiące fanów eks-
tremalnego sportu. Tuż przed południem 
w miasteczku Kibica zrobiło się pełno. 
Kibice przybywali tłumnie, by na własne 
oczy zobaczyć siłę i charakter runmaged-
dończyków biegnących w formule rekrut, 
czyli 6 kilometrowym dystansie z ponad 
30 przeszkodami.
Jedną z uczestniczek formuły była tak-
że miss polonia 2017 agata Biernat, któ-
ra poprowadziła także rozgrzewkę dla 
startujących.
wieczorem pierwszego dnia ponad 500 
osób zmierzyło się z nocną wersją formu-

ły rekrut i przemierzało park, plaże po 
ciemku pokonując przeszkody. niedziela 
była dniem dla uczestników najdłuższej 
formuł Classic, 12 kilometrów i co najmniej 
50 przeszkód oraz najkrótszej intro, 3 ki-
lometry i minimum 15 przeszkód. 
- morski runmageddon po raz kolejny zo-
stał ciepło przyjęty przez startujących i ki-
biców. stanowił intrygujące wyzwanie dla 
runmageddończyków oraz zyskał sympa-
tię mieszkańców pomorza, dlatego chęt-
nie wrócimy też na pomorze w przyszłym 
roku - mówi prezes runmageddonu Jaro 
Bieniecki, który także wystartował w jubi-
leuszowym 50-tym runmageddonie. 
- Bardzo się cieszę, że gdańska edycja 
runmageddonu cieszyła się tak ogrom-
nym zainteresowaniem zarówno startują-
cych jak i kibiców. Ta impreza, jak chyba 
żadna inna łączy w sobie ducha zdrowej, 
sportowej rywalizacji z ideą pomagania 
sobie nawzajem. – mówił prezydent gdań-
ska paweł adamowicz.

O RUNMAgEddONiE
Runmageddon jest największym w Pol-
sce i najbardziej ekstremalnym w Euro-
pie cyklicznym biegiem przez przeszko-
dy. Zmagania odbywają się w kilkunastu 
lokalizacjach rocznie. W 2017 roku w 17 
wydarzeniach wystartowało blisko 60 
tysięcy osób, a od początku istnienia 
cyklu do mety imprez dotarło już ponad 
110 tysięcy uczestników.
Specyfika tej formy aktywności polega 
przede wszystkim na dobrej zabawie, 
ale pozwala też sprawdzić siebie. Dzięki 
ogromnemu wysiłkowi fizycznemu 
i psychicznemu, w którym pokonuje się 
swoje słabości, a dopiero potem rywali, 
uczestnicy poznają swoje maksymalne 
możliwości. Mają oni do przebycia 
różne odcinki trasy z torami przeszkód 
– wspinają się, czołgają, brną w błocie, 
skaczą, a także mierzą z wodą oraz 
ogniem. Do wyboru są cztery formu-
ły – INTRO (3 km i 15+ przeszkód), 
REKRUT (6 km i 30+ przeszkód), 
CLASSIC (12 km i 50+ przeszkód) oraz 
HARDCORE (21 km i 70+ przeszkód).

Rekord Pomorza 
- 7700 startujących 

w Runmageddonie Gdańsk
Podczas Runmageddonu Gdańsk padł rekord liczby uczestników morskiej edycji ekstremalnego biegu 
przez przeszkody. Wzięło w nim udział ponad 7 700 osób, w tym 6000 dorosłych i 1700 dzieci. Gdańska 
edycja cieszyła się bardzo dużą liczbą startujących, ale także podbiła serca kibiców, mieszkańców 

oraz turystów nadmorskiego kurortu.

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: Biuro Prasowe Runmageddon - Sandra Biegun/Xrepo
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Udaje nam się wygospodarować osiem 
dni, tyle i nie więcej. Osiem latem, 
osiem zimą, a resztę urlopu z koniecz-
ności odkładamy na wieczne nigdy. Co 
zrobić zatem ze zdobytym tygodniem. 
Kusi, by porobić sobie nic lub prze-
ciwnie, aby objechać świat i z głową 
pełną obrazów wrócić szczęśliwie do 
domu. Są i tacy, którzy w te osiem dni 
pragną doświadczyć ekstremalnych 
wrażeń, lub pokonać siebie w walce 
o lepszy rezultat sportowy.
Zanim znowu przyjdzie lato, trzeba 
będzie podkuć buty i oczekując pierw-
szych ciepłych promieni słońca... wyjść 
mu naprzeciw. Miłośnicy szusowania 
po sztruksie odliczają już dni do wy-
jazdu w góry. A gdyby tak poszaleć na 
śniegu po śniadaniu, a kolację zjeść na 
plaży? Hmm... Andaluzja i jej górskie 
pasmo Sierra Nevada daje taką moż-
liwość. Pradollano, zimowy kurort na 
wysokości 2100 m n.p.m. oferuje 110 
km tras, trzydzieści wyciągów, hisz-
pańską paellę i tapas na stoku, a wie-
czorem nadmorską promenadę.
Nie ma takiej osoby, której oczekiwań 
nie moglibyśmy spełnić. Napraw-
dę! I nie jest to samochwalstwo! To 
ogrom pracy sztabu ludzi, pracują-
cych, by spełniać marzenia. Mnogość 

programów objazdowych na wszyst-
kich kontynentach.
Tej zimy odkrywać będziemy między 
innymi Panamę, Katar, Wietnam, Etio-
pię, Emiraty Arabskie, Rosję, Mada-
gaskar, ale też i zawitamy do bliższych 
miejsc jak Maroko, Wyspy Kanaryj-
skie, Portugalia, Turcja czy Włochy. 
Podróżniczym poszukiwaczom eks-
tremalnych wrażeń proponuję gotowy 
pakiety Activ Travel.
Jabel Toubkal to najwyższy szczyt 
Atłasu Wysokiego w Maroku (4167 m 
n.p.m.). Ekscytująca przygoda w nie-
zwykle orientalnym miejscu, inten-
sywność przeżyć dla najbardziej wy-
magających, doznanie czterech pór 
roku w ciągu jednego tygodnia, wie-
lość i różnorodność krajobrazów od 
morskich fal, pustynnych wydm, po 

skaliste surowe szczyty, a na koniec 
czerwone miasto. Prawdziwie magicz-
ny Marrakech. Gruziński off road dla 
zakochanych w 4x4 to wyjątkowy czas 
i najlepiej wydane pieniądze. Szumią-
ce morzem Batumi, a potem przejazd 
w głąb Kaukazu. Noclegi u stóp szczytu 
Uszba (4710 m.n.p.m.), doświadczenie 
niezwykłej, gruzińskiej gościnności to 
wartości same w sobie.
Zimowa wisienka na torcie to rejs 
Ahoj Madagaskar. Morska podróż 
katamaranem, barwne rafy koralowe, 
kąpiele z żółwiami i delfinami, plan-
tacje wanilii, bezkresne rajskie plaże. 
Trzeba Was dalej zachęcać?
Nasz facebookowy fanpagu „Podróże 
i my” namawiam nieustannie do po-
dróżowania, do eksperymentowania. 
Spotkajmy się w drodze!

witolD gulcz    |    SAlony FirMoWe iTAKA    |   CH renTAl PArK - GDAńSK -SZADółKi    |    CH AUCHAn - rUMiA   |  CH AUCHAn - GDAńSK   |   CH PlAZA – PoZnAń

w osiem dni 
dookoła 

marzeń

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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Targi Motoryzacyjne 3TM to gratka nie tylko dla fanów motoryzacji - 
- mówi Wojciech Stybor, organizator dziesiątej, jubileuszowej edycji imprezy.

Motoryzacja 
to eMocje

rOZmAWIA: Zdzisława Mochnacz | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Targi Motoryzacyjne 3TM to naj-
większe wydarzenie motoryzacyj-
ne na Pomorzu. Co zmieniło się 
na przestrzeni dekady?

to była bardzo dynamiczna de-
kada. Startowaliśmy w starych 
halach wystawienniczych Mię-
dzynarodowych targów Gdań-
skich w Oliwie, gdzie odbyły się 
trzy pierwsze edycje targów 3tM. 
Dzisiaj na tym terenie buduje się 
osiedle mieszkaniowe. Sentyment 
jednak pozostał. trudne były po-
czątki, ale ciężka praca przynosi-
ła efekty. Z czasem przenieśliśmy 
się do nowego (wtedy) obiektu 
- ERGO Areny. Do dziś wspomi-
nam te czasy i jestem wdzięczny 
wspaniałej, profesjonalnej eki-
pie, z którą miałem przyjemność 
pracować. Po kolejnych czterech 
latach trafiliśmy w nowe miejsce -  
AmberExpo. Powód przenosin był 
prozaiczny - to największy obiekt 
wystawienniczy w regionie, który 
dawał nam nadzieję na dalszy roz-
wój targów 3tM.

Z jakich elementów składają się 
targi motoryzacyjne 3tm?

Motoryzacja to są emocje. Emocje 
wzbudza zakup nowego auta, jego 
konfigurowanie i radość  z jazdy. 
Dlatego też nasze targi nigdy nie 
były tylko imprezą wystawienni-
czą i statyczną. Dbamy o to, aby 
wokół targów coś się działo. Sta-
ramy się urozmaicać ten czas róż-
nymi atrakcjami, np. pokazami 
stunterów (rodzaj wyczynów ka-
skaderskich na motocyklach), czy 
też driftu (profesjonalne zawody 
międzynarodowe odbyły się u nas 
w 2016 roku),  aż po mój autor-
ski pomysł 3tM Ring – prezenta-
cja samochodów i usług na scenie 
w galowej oprawie. Dbamy rów-
nież o edukację, szczególnie w za-
kresie bezpieczeństwa i kultury na 
drodze. Zawsze na tar-
gach 3tM znajdą się ele-
menty, takie jak:  udzie-
lanie pierwszej pomocy, 
symulatory - na przykład 
dachowania. Wszystko po 
to, aby targi Motoryza-
cyjne 3tM były nie tylko 
wydarzeniem komercyj-
nym, ale miały również 
wartość dodaną. Dlatego 
też od kilku lat organizu-
jemy wraz z klubem mo-
tocyklowym Lotor finał 
akcji MotoSerce, podczas 
której zbieramy krew. 
Oczywiście, istotą targów 
jest również oferta wy-
stawców. Co roku pokazu-

ją się nowe modele samochodów, 
a targi 3tM to jedyna okazja, aby 
zobaczyć szereg marek w jednym 
miejscu w dobrej oprawie.

mówi Pan, że tylko wspólnie z wy-
stawcami można zbudować takie 
wydarzenie. Kim są wystawcy 
i ilu ich będzie podczas tegorocz-
nej edycji imprezy?

Wystawcami są wiodący dealerzy 
samochodów w regionie, firmy 
oferujące różne usługi motoryza-
cyjne i około motoryzacyjne. Pa-
radoksalnie w tej branży nie jest 
ważna ilość wystawców, a ich  ja-
kość i jakość ich ekspozycji. Zwykle 
mamy około 40 - 50 wystawców, 
którzy zajmują hale o powierzchni 
12 000 m2. te targi różnią się od 
wszystkich innych. Zwykle stoiska 
są otwarte i sporych rozmiarów. 
Przy okazji chciałbym serdecznie 
podziękować wszystkim moim wy-
stawcom za zaufanie i wieloletnią 
współpracę. trzeba pamiętać, że 
Gdańsk to nie Genewa czy Poznań. 
Angażowane są zupełnie inne bu-
dżety. Jednakże niemal każdy 
z wystawców stara się pokazać 
się jak najatrakcyjniej. Niestety, 
ale nie na wszystko mamy wpływ 
i nie jesteśmy w stanie namówić 
każdego do udziału w naszym wy-
darzeniu. Nasz pomorski rynek 
motoryzacyjny jest stosunkowo 
wąski i czasem musimy się pogo-
dzić z decyzją dealera o braku jego 
obecności na targach.

Jedną z atrakcji w związku 
z obchodami 100-lecia odzyska-
nia niepodległości będzie wysta-
wa "100-lecie polskiej motoryza-
cji". Co jeszcze ciekawego zostało 
przygotowane dla gości?

Rzeczywiście, w tym szczególnym 
roku postanowiłem zorganizować 
przy wsparciu wielu ludzi i organi-

zacji wystawę „100-lecie polskiej 
motoryzacji”. będziemy mogli 
zobaczyć samochody, które były 
produkowane w Polsce od okresu 
międzywojennego, poprzez PRL, 
na samochodach lat 90. kończąc. 
Ale to nie wszystko. Zorganizuje-
my strefę rozrywki, a w niej m.in. 
platformy ruchu 5D vR, strefę 
gier z urządzeniami vR, konsole 
i inne nowoczesne urządzenia. 
będą też konkursy, a nagrody są 
wyjątkowo atrakcyjne - kursy bez-
piecznej  jazdy, vouchery na kur-
sy prawa jazdy i inne. Stawiamy 
również strefę bezpieczeństwa ze 
wspomnianymi wcześniej symu-
latorami dachowania, zderzeń, 
czy symulatorem decyzyjnego 
czasu reakcji z modułem drogi. 
Ważnym elementem targów jest 
wybór Auta targów - Amber Car. 
Wcześniej o wyborze Auta targów 
3tM decydowało jury, od zeszłego 
roku wyboru dokonują tylko nasi 
goście. Dodatkową zachętą będzie 
wyjątkowy konkurs, organizowa-
ny z naszym Złotym Partnerem - 
firmą Polska flota, gdzie główną 
nagrodą będzie samochód vW Up 
do użytkowania przez cały rok lub 
luksusowe bMW X4 i Mercedes 
A klasy w wersji AMG na miesiąc. 
Jestem przekonany, że w tym roku 
nasi Goście poczują się bardziej 
zmotywowani do głosowania. te-
goroczną imprezę poprowadzą 
iwona Guzowska i Adam Kornac-
ki. Można powiedzieć, że kto, jak 
kto, ale Pani iwona w ringu czuje 
się doskonale, a w towarzystwie 
wybitnego i lubianego redakto-
ra Adama Kornackiego, stworzą 
bardzo ciekawy duet. Oczywiście, 
każdy będzie mógł w wolnej chwi-
li podejść, porozmawiać czy zro-
bić sobie selfie, zdjęcie na naszej 
3tMowej ściance.

Proszę w kilku słowach zaprosić 
na „urodzinową” edycję targów.

Zapraszam serdecznie 
na dziesiąta, jubile-
uszową edycję tar-
gów Motoryzacyjnych 
3tM, które odbędą 
się w dniach od 29 do 
30 września w Am-
berExpo w Gdańsku. 
Przyjdźcie, grajcie, 
zwiedzajcie i bawcie 
się razem z nami. Za-
praszamy do wspólne-
go tworzenia tego wy-
jątkowego wydarze-
nia, bo bez Państwa 
nie miałoby to sensu. 

Do zobaczenia!
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Co wskazałby Pan jako Wasz największy atut?

Elastyczność, wysoka jakość obsługi oraz flota złożona głównie 
z samochodów premium, to nasze niewątpliwe atuty. Polska 
flota wychodzi do Klienta z maksymalnie uproszczoną procedu-
rą w taki sposób, aby wynajem samochodów przebiegał bardzo 
sprawnie i nie wymagał przeprowadzania dodatkowych analiz. 
Po prostu, aby wypożyczyć  u nas samochód, wystarczy posia-
dać prawo jazdy oraz dowód osobisty. Problemem może być je-
dynie decyzja, który samochód premium wybrać. Klient ma na 
przykład do dyspozycji praktycznie wszystkie modele bMW od 
najmniejszych, w tym Mini aż po X6. Dla miłośników gwiazdy na 
masce mamy Mercedesy niemal w każdym rozmiarze od A do 
GLE. Mamy też całą serię busów 8-9 osobowych różnych marek 
w klasie biznes. Generalnie lista pojazdów cały czas się zmienia, 
bo Klienci chętnie korzystają z tych samochodów w długich naj-
mach na abonament.

Dla większości z pewnością ważna jest cena. Ile kosztują Wasze 
usługi?

Cena jest uzależniona od wielu parametrów np.: długości najmu, 
klasy pojazdu, obecności dodatkowego wyposażenia oraz okre-
ślonego w umowie limitu kilometrów. Natomiast czynsz za usługę 
obejmuje: serwis, pakiet ubezpieczeniowy (z rozliczeniem szkód 
komunikacyjnych), opony sezonowe, a także pojazd zastępczy na 
czas naprawy. Oferty mamy naprawdę bardzo różnorodne.

to  jakie posiadacie konkretnie usługi  i dla kogo je kierujecie?

Usługa krótkoterminowego wynajmu samochodów dedykowana 
jest zarówno firmom, jak i osobom prywatnym. Może trwać od 1 
dnia do 12 miesięcy. to najpopularniejsza forma wynajęcia auta. 
Klienci wypożyczają samochód jako zastępczy pojazd na czas na-
prawy swojego, dostawczy np. na przeprowadzkę, czy wygodny 

SaMochodowy 
zawrót głowy

Blisko 500 samochodów w ofercie, z czego większość to modele 
premium. Oznacza to, że chcąc jeździć przez cały rok, codziennie 
innym samochodem nie sposób ich wszystkich przetestować, 
a w przyszłym roku liczba aut ma się jeszcze podwoić. Na placach 
czekają nowe modele wszystkich wiodących marek, z których 
można skorzystać natychmiast. Każdy znajdzie coś dla siebie: od 
dostarczającego wiele radości z jazdy Mini S w wersji kabriolet, 
przez oszczędne hybrydy Toyoty lub wywołujące emocje BMW 
w wersji M, aż po szeroki wybór samochodów typu SUV. Tak 
przedstawia się samochodowe oblicze Polskiej Floty.

Polska flota to młoda, prężnie rozwijająca się w Pol-
sce wypożyczalnia samochodów zarówno dla klientów 
indywidualnych jak i biznesowych. Dla poszukujących 
dobrego samochodu ma kilka propozycji: wynajem 
w trybie krótkoterminowym, w formie abonamentu 
oraz specjalny, unikatowy produkt CONCiERGE, dedy-
kowany klientom viP i branży hotelarskiej.
Kadra firmy ma wieloletnie doświadczenie na rynku 
motoryzacyjnym, tworząc zgrany zespół nastawiony 
na sukces. Polska flota oferuje sprostanie oczekiwa-
niom nawet najbardziej wymagających Klientów oraz 
kompleksowe działania – od doradztwa, przez wyna-
jem samochodu, programy finansowe, po jego serwi-
sowanie czy wymianę opon. firma gwarantuje, że sa-
mochód, który Klient wynajmuje jest zawsze w pełni 
przygotowany do jazdy, sprawdzony i bezpieczny.
- Nasza wypożyczalnia aut osobowych jeszcze rok 
temu działała głównie  w okolicach trójmiasta. teraz 
jesteśmy już na terenie największych miast w Polsce, 
między innymi w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Po-
znaniu, Warszawie i Wrocławiu. Naszym najbliższym 
celem jest uruchomienie oddziałów Polskiej floty 
w każdym mieście wojewódzkim. Wyróżniamy się na 
tle naszej konkurencji elastycznym podejściem do 
Klienta i jego oczekiwań. Na przykład przy rezerwacji 
samochodu można wskazać dowolne miejsce, gdzie 
chce się  by go podstawić. Często korzystali z tej opcji 
tegoroczni turyści – także ci przebywający na Półwy-
spie Helskim, którzy  zamawiali  samochód pod ho-
tel, a nawet na camping -  mówi Dariusz Dulian,  szef 
marketingu i Pr w Polskiej Flocie.

TEKST: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Dariusz Dulian
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SUv na dłuższe wyjazdy wakacyjne lub służbowe. Oczywiście 
cena zależy od okresu najmu, klasy pojazdu, dodatkowego wy-
posażenia oraz dziennego limitu kilometrów. 

Ale można wynająć samochód także na kilka lat, zamiast brać 
go w leasing, prawda?

Zdecydowanie. to bardziej opłacalna opcja, bardzo popularna 
wśród naszych Klientów. Abonament to doskonały sposób na 
korzystanie z samochodu powyżej 1 roku przez osoby prywatne 
i firmy. Klienci indywidualni zyskują atrakcyjną finansowo formę 
używania konkretnego auta, a przedsiębiorcy mogą wzbogacić 
flotę swoich pojazdów. Abonament to usługa, w której po anali-
zie potrzeb Klient przy zamówieniu indywidualnym wybiera naj-
lepszą możliwą opcję dotyczącą marki, modelu, rodzaju silnika, 
wyposażenia dodatkowego, czasu trwania umowy oraz wyma-
ganego limitu kilometrów (atutem jest możliwość modyfikacji 
ostatnich dwóch parametrów w trakcie trwania abonamentu). 
Stałe, przewidywalne koszty utrzymania samochodów, spłata 
jedynie różnicy pomiędzy ceną zakupu, a zakładaną wartością 
rezydualną (odsprzedażową), brak wymogu angażowania swo-
jego kapitału, który można przeznaczyć na osiąganie wyższych 
zysków z własnej działalności, to z pewnością niezaprzeczalne 
argumenty skłaniające przedsiębiorców do wyboru właśnie tej 
usługi.
Abonament  jest stosowany jako alternatywa dla klasycznego 
leasingu lub zakupu samochodu na własność. Klient opłacając 
tylko stałą, zryczałtowaną, miesięczną stawkę i użytkuje wypo-
życzony pojazd ponosząc jedynie koszty paliwa. Co ważne, rata 
wynajmu długoterminowego uwzględnia koszty utrzymania, 
serwisowania, polisy ubezpieczeniowej, a także zakupu ogu-
mienia wraz z jego przechowywaniem i sezonową wymianą. 
W przypadku firm, które wynajmują większą liczbę pojazdów 
oferujemy obsługę flotową. Powierzanie zadań operacyjnych 
niepowiązanych z główną działalnością przedsiębiorstwa innym 
wyspecjalizowanym firmom, to ogólnoświatowy trend cieszący 
się coraz większą popularnością. Usługa ta pozwala na wymier-

ne oszczędności. firma nie musi zatrudniać osób, które będą 
odpowiadać za prawidłową eksploatację pojazdów, organizo-
wać przeglądów i serwisów samochodów, czy prowadzić ewi-
dencji przebiegów.

na Waszej stronie mowa jest jeszcze o COnCIErGE – usłudze 
skierowanej dla klientów VIP. Dużo macie takich zleceń?

Coraz więcej. Gwarantujemy m.in. wynajem samochodów luk-
susowych np. wraz z kierowcą oraz realizację zamówień specjal-
nych na pojazdy luksusowe i klasy premium. W tym przypadku 
zakres usługi ustalany jest indywidualnie z opcjami door to door 
czy z kierowcą do dyspozycji przez 24h na dobę. Oferta skiero-
wana jest zarówno do Klienta indywidualnego, jak i zarządów 
firm korzystających z opcji obsługi flotowej. Mamy też spe-
cjalny program Affinity, który pozwala pracodawcy wyposażyć 
w samochody kadrę wyższego szczebla lub docenić konkretne-
go pracownika. Koszt wypożyczania może częściowo lub w ca-
łości pokrywać pracodawca, z gwarancją wymiany samochodu 
pracownika na nowy już po 12 miesiącach. 
W wariancie hotelowym usługi Concierge nasze samochody 
często stanowią ofertę wynajmu pojazdów w hotelu, ale rów-
nież są zintegrowane z usługą hotelową i stanowią element 
„wyposażenia” apartamentu.  Gość hotelowy ma wówczas taki 
samochód do swojej dyspozycji w cenie pokoju. Usługa Con-
cierge w przypadku hotelu zawsze się wiąże z podstawieniem 
auta pod hotel lub w inne miejsce wskazane przez gościa hote-
lowego. Zawiera ona też usługę transferu gości np.: z lotniska do 
hotelu i z powrotem. Nasza oferta jest bardzo popularna wśród 
wiodących hoteli 4 i 5 gwiazdkowych i pozwala gościom hotelo-
wym podróżować szybko i wygodnie samolotem lub pociągiem, 
a na miejscu cieszyć się swobodą poruszania po mieście i okoli-
cach w komfortowym samochodzie.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich do zapoznania się z  
ofertą oraz skorzystania z naszych usług.

Infolinia: +48 534 801 801 
www.PolskaFlota.eu 

Gdańsk | Kołobrzeg | Kraków | Olsztyn | Poznań | Warszawa | Władysławowo | Wrocław
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Na razie jeszcze pogoda nie zmusza nas do zmiany 
opon, ale synoptycy nie pozostawiają złudzeń – już 
niedługo ma nadejść ochłodzenie, a w niektórych 
regionach kraju mogą pojawić się pierwsze, prze-
lotne opady śniegu i śniegu z deszczem. 
Jeszcze kilkanaście lat temu stosowanie opon 
uniwersalnych (wielosezonowych) było standar-
dem. Dziś coraz mniej kierowców decyduje się 
na takie wyjście. Dlaczego? Przede wszystkim 
przez lata zmieniła się technologia i stosowane 
materiały, przez co opony dedykowane na kon-
kretny sezon i konkretne warunki mają znacznie 
lepsze parametry. 
Opony zimowe posiadają mieszankę gumową, któ-
ra osiąga optymalne parametry w momencie, gdy 
opony letnie zaczynają drastycznie tracić swoje 
właściwości trakcyjne - w temperaturach poniżej 
7 stopni Celsjusza. Natomiast opony całoroczne 
są produkowane z myślą o połączeniu zalet zi-
mówek i opon letnich. tyle, że takie opony są po 
prostu kompromisem. W trudniejszych warunkach 
sprawdzają się dużo gorzej, niż opony dedykowa-
ne na sezon. Podczas letnich upałów okazują się 
za miękkie i ulegają znacznie szybszemu zużyciu, 
zimą podczas mrozu twardnieją i wykazują się gor-
szą przyczepnością. 

Wielokrotnie przeprowadzane rozmaite testy po-
kazują, że opony całoroczne radzą sobie dobrze tyl-
ko w pewnych, określonych warunkach. Na opony 
całoroczne mogą zdecydować się kierowcy, którzy 
jeżdżą po ulicach w dużym mieście, gdzie śnieg nie 
zalega na drogach, preferują bardzo spokojny styl 
jazdy oraz nie przejeżdżają rocznie więcej, niż kilka 
tys. km. Ale jak już przyjdzie wyjechać za miasto, 
gdzie na drogach leży śnieg albo marznące błoto – 
zaczynają się problemy. Dlatego eksperci zdecydo-
wanie polecają wybór opon sezonowych: letnich 
i zimowych (w zależności od pory roku|). 
Należy pamiętać, że dobre opony zimowe to nie tyl-
ko bezpieczeństwo, ale też komfort i redukcja hała-
su. Ponadto mają też wpływ na spalanie, a zatem 
jeżdżenie samochodem staje się nieco tańsze. 
Warto dodać, że spore znaczenie ma też to, do 
jakiego samochodu dobieramy opony. Przeprowa-
dzone testy wykazały, że o ile opony wielosezono-
we nie najgorzej sobie radziły, gdy były założone 
na niewielkich i lekkich autach, to w przypadku 
cięższych i większych samochodów, które mają 
szersze opony, różnice między „zimówkami” a uni-
wersalnymi były bardzo duże. A zatem mając więk-
sze auto o szerszym ogumieniu należy bezwzględ-
nie zdecydować się na opony sezonowe.

jeSIeń – czylI czaS 
na zMIanę oPon
Już niedługo nadejdzie pora na zmianę opon na 
zimowe. Nie należy tego bagatelizować, ponieważ od 
jakości opon w dużej mierze zależy bezpieczeństwo 
kierowcy i pasażerów podróżujących autem. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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to marka sama w sobie, z wie-
loletnimi tradycjami - niedaw-
no obchodziła 115 rocznicę 
istnienia. 
Dwie kultowe marki - Jeep 
i Harley-Davidson - spotkały 
się w Pradze na najważniejszej 
tegorocznej międzynarodowej 
imprezie Harleya-Davidsona.
W stolicy Czech pojawiło się 
ponad 60 tys. właścicieli i en-
tuzjastów marki Harley-Da-
vidson z całego świata, którzy 
przez cztery dni świętowali 
i wspólnie się bawili w wyjąt-
kowej atmosferze.
Marka Jeep zapewniła do-
datkowe atrakcje i przypływ 

adrenaliny w specjalnej strefie 
Jeep/touring Zone, gdzie moż-
na było przetestować, na spe-
cjalnie skonstruowanym torze 
przeszkód i trasie offroadowej, 
najnowsze modele Jeepa.
to byłą pierwsza ważna wspól-
na impreza, po podpisaniu, 
już piąty rok z rzędu, porozu-
mienia o odnowieniu i wzmoc-
nieniu współpracy marek. Na 
mocy umowy, Jeep pozostaje 
nadal kluczowym partnerem 
i oficjalnym sponsorem naj-
ważniejszych imprez i rajdów 
Harleya-Davidsona w Euro-
pie, na bliskim Wschodzie 
i w Afryce.

Kultowa marka 
ma już 115 lat
Potężne silniki, ociekające chromem 
elementy, wielkie skórzane siedzenie 
– o motocyklach Harley-Davidson 
wielokrotnie słyszał każdy fan motoryzacji.

to dobra wiadomość dla posiadaczy sa-
mochodów elektrycznych - za ładowanie 
pojazdów na ogólnodostępnych stacjach 
PGE do końca roku nie zapłacą!

O tym, że do końca roku każdy może 
korzystać bezpłatnie z punktów łado-
wania samochodów elektrycznych, 
poinformował minister energii Krzysz-
tof tchórzewski podczas otwarcia 
przez PGE stacji ładowania pojazdów 
w Krynicy. Do końca roku spółka będzie 
dysponować łącznie 50 punktami łado-
wania w całej Polsce.
- Dzisiaj nasze spółki, nasze grupy 
energetyczne robią pewien gest (…), 
są stawiane punkty ładowania, gdzie 
każdy może się ładować jeszcze do koń-
ca roku bezpłatnie – wyjaśnił minister 
tchórzewski. - Z początkiem przyszłego 
roku, kiedy wejdą w życie wszystkie roz-
porządzenia, za tę energię trzeba będzie 
płacić, więc jak ktoś ma zamiar później 
kupić samochód elektryczny, to lepiej, 
jak go kupi wcześniej, bo teraz będzie 
sobie jeździł mając paliwo za darmo.
Dodajmy, że od 1 stycznia 2019 r. w peł-
ni zacznie działać fundusz niskoemisyj-
nego transportu. Obsługiwał będzie go 
Narodowy fundusz Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej na takich samych 
zasadach, jak obsługuje wszystkie inne 
działania proekologiczne. Można będzie 
uzyskać wsparcie finansowe.
- Zwiększenie dostępności aut elek-
trycznych wpłynie w sposób istotny na 
poprawę jakości powietrza w polskich 
miastach – powiedział prezes PGE Hen-
ryk baranowski. - Potrzebne są stacje ła-
dowania dla takich aut, takich punktów 
wybudowaliśmy w Polsce z jednostkami 
samorządu terytorialnego 25. Myślę, że 
do końca tego roku będzie ich około 50.

Na tym 
„paliwie” 
pojeździsz 
za darmo
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Są to samochody fabrycznie 
nowe, objęte gwarancją,  zare-
jestrowane na dealera. Oferta 
dotyczy modeli wyprodukowa-
nych w 2018 roku. 
Wśród samochodów dostęp-
nych od ręki dostępne są mię-
dzy innymi toyoty: RAv4, C-HR, 
Avensis, Auris oraz  yaris.
Poza możliwością zakupu 
samochodów dostępnych 

od ręki z rabatami, toyota 
Walder oferuje możliwość 
finansowania zakupu samo-
chodu oraz jego ubezpiecze-
nia na bardzo atrakcyjnych 
warunkach.
Wszystkim zainteresowanym 
zakupem oferuje bezpłatną 
wycenę dotychczas użytkowa-
nych aut i możliwość pozosta-
wienia ich w rozliczeniu.

toyota 
od rękI
Toyota Walder, największy w północnej Polsce 
autoryzowany dealer Toyoty w znacznym 
stopniu poszerzył swoją ofertę aut dostępnych 
od ręki. Co więcej, we wrześniu samochody 
te można zakupić z rabatem wynoszącym 
28 000zł w stosunku do ceny katalogowej.

DO OBeJrzeNia SaMOCHODóW Dealer zaPraSza DO SWOiCH SalONóW:

toyota walder rumia, 
ul. jana III Sobieskiego 28

toyota walder chwaszczyno,
 ul. oliwska 58

Pełna oferta objętych rabatami, samochodów dostępnych od ręki 
przedstawiona jest na stronie www.toyota-od-reki.pl







G A D ż E T O m a n i a

Kilka lat temu świat gier komputerowych wszedł na wyższy poziom. Gogle 
VR przenoszą graczy do wirtualnej rzeczywistości i dostarczają znacznie 
więcej emocji niż korzystanie z ekranu. Wydane przez Samsunga gogle Gear 
VR dbają, aby tym emocjom towarzyszył jak największy komfort. Dzięki 
znakomitej ergonomii urządzenie idealnie dopasowuje się do kształtu twa-
rzy, a miękka pianka zapewnia komfort użycia oraz blokuje dostęp światła 
z zewnątrz. W zestawie z goglami jest kontroler, którym można sterować 
aplikacjami, a także używać go jako pada do gier. Gear VR zapewniają bardzo 
szerokie (101º) pole widzenia i niezwykle precyzyjną rejestrację ruchów gło-
wy. Z zalet urządzenia można korzystać na coraz więcej sposobów – gogle 
obsługują już ponad 700 aplikacji, z których każdy fan wirtualnej rozrywki 
może znaleźć coś dla siebie. Ponadto urządzenie jest kompatybilne z wieloma 
smartfonami Samsunga, zarówno z wejściami mikro USB, jak i USB typu C. 

W tym miesiącu premierę miał Apple Watch Series 4. Najnowszy smartwatch 
od Apple na pierwszy rzut oka różni się od poprzedników większą, smuklejszą 
konstrukcją oraz powiększonym ekranem. Obudowa zegarka jest pokryta szkłem 
szafirowym, które jest wyjątkowo odporne na zarysowania, ale główne zalety 
urządzenia ujawniają się, gdy przyjrzymy się funkcjom. Smartwacth pomoże 
dbać o zdrowie użytkownika. Pomoże w powiadomieniu służb ratunkowych o po-
trzebie przyjazdu (podczas gdy wykryty zostanie upadek) oraz także poinformuje 
użytkownika o wszelkiego typu przypuszczalnych chorobach serca (wykrytych 
dzięki analizie wyników pomiaru pulsu) – być może najważniejszą nowością jest 
EKG (z certyfikatem FDA). Tak więc poza rozbudowaniem wcześniej obecnych w 
urządzeniu funkcji, Apple Watch Series 4 zdecydowanie postawił na pomoc w 
monitorowania zdrowia korzystających z niego osób, co sprawia, że urządzenie 
jest czymś znacznie więcej niż ułatwiającym życie gadżetem.

SMARTWATCH SPRAWDZi 
NASZE SERCE

ThinkPad X1 Yoga to smukły, lekki, w pełni konwertowalny laptop Lenovo 
z 14-calowym ekranem. Można na nim pracować w czterech różnych ela-
stycznych sposobach użytkowania, przydatnych przy pracy, tworzeniu czy 
korzystaniu z sieci. Potrafi on zastąpić wiele urządzeń, spełniając jednocze-
śnie najważniejsze funkcje przenośnego komputera. Laptop wyposażony jest 
w 14-calowy wyświetlacz ekran dotykowy, opcjonalnie wykonany w tech-
nologii OLED oraz procesor szóstej generacji Intel i7-6600U z technologią 
vPro. Podświetlona i odporna na zalanie klawiatura cechuje się dużą wytrzy-
małością, a całe urządzenie waży zaledwie 1,27 kg, co czyni go najlżejszym 
biznesowym laptopem. Urządzenie doskonale się sprawdza jako pomoc 
w biznesie, niezawodna w każdych warunkach.

Najlżejszy na świecie biznesowy laptop

Nowy wymiar wirtualnej rzeczywistości






