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Sceptyków,	 którzy	 jak	 mantrę	 powtarzają,	 że	 politycy	 ciągle	
oszukują,	zachęcam	do	tego,	aby	tym	bardziej	patrzeć	im	na	ręce,	
rozliczać	 i	głosować.	Każde	wybory	są	ważne,	a	samorządowe	są	
szczególne.	Dlaczego?	To	akurat	bardzo	proste.	Od	Twojego	głosu	
zależy	to,	czy	w	Twoim	regionie	coś	zmieni	się	na	lepsze.	Przestań	
zastanawiać	się	nad	tym,	czy	głosować,	a	zacznij	myśleć	o	tym,	na	
kogo	głosować.	Nie	zostawiaj	tego	na	ostatnią	chwilę,	aby	w	nie-
dzielę	21	października	oddać	głos	na	najlepszego	kandydata.	
W	związku	z	wyborami	w	październikowym	numerze	przedsta-

wiamy	kandydatów	na	prezydentów	największych	miast	na	Pomo-
rzu.	 Podsumowujemy	 również	działania	 samorządowców,	 którzy	
w	regionie	z	sukcesem	działają	już	od	dłuższego	czasu.	
Ambicją	Expressu	Biznesu	jest	przekazywanie	aktualnych	i	prze-

krojowych	 informacji	 z	 zakresu	 gospodarki.	 Dlatego	warto	 zapo-
znać	 się	 z	 artykułem	na	 temat	planów	 rewitalizacji	 terenów	po-
stoczniowych	na	gdańskiej	wyspie	Ostrów.		Nadto	poruszamy	kwe-
stię	zmian	personalnych	i	piszemy	o	inteligentnych	rozwiązaniach	
w	Uniwersyteckim	Centrum	Klinicznym.	
Nieodłączną	częścią	numeru	jest	kącik	Lifestyle,	w	którym	zna-

leźć	można	relację	z	tegorocznej	edycji	Festiwalu	Polskich	Filmów	
Fabularnych	w	Gdyni.	Dodatkowo	publikujemy	relacje	z	eventów	
i	konferencji,	w	których	uczestniczyliśmy.	

	 						Życzymy	przyjemnej	lektury!
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Polisa na życie to jeden z najbardziej 
„zawiłych” produktów finansowych.14-15

Gala z okazji 15-lecia 
Pomorskiego Regio-
nalnego Funduszu 
Poręczeń Kredyto-
wych Sp. z o. o. 
odbyła się w Polskiej 
Filharmonii Bałtyc-
kiej w Gdańsku.

Wraz z początkiem 
miesiąca weszły 
w życie nowe przepi-
sy, które sankcjonują 
jazdę bez dowodu 
rejestracyjnego 
i polisy OC.

26-letnia malbor-
czanka, uczestniczka 
pierwszej edycji pro-
gramu X Factor i fina-
listka siódmej edycji 
„Must Be The Music” 
wydała swój debiu-
tancki singiel.

13 16-17 18-19

Ubezpieczenie na życie 
konieczność czy 

prodUkt lUksUsowy?
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GrzeGorz Strzelczyk,
prezes zarządu LOTOS Petrobaltic

Studiował na Uniwersytecie Gdańskim oraz Wyższej 
Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Pracę zawodo-
wą rozpoczął w 1983 roku jako ekspedytor w Zarządzie 
Morskiego Portu Handlowego Gdańsk. Od 1990 roku do 
2006 roku pracował w polskim oddziale szwajcarskiej fir-
my SGS. W latach 2006-2008 pełnił funkcję wiceprezesa 
zarządu, dyrektora ds. restrukturyzacji i rozwoju ówcze-
snego PPiEZRiG Petrobaltic. Funkcję prezesa zarządu LO-
TOS Petrobaltic pełni od połowy października. Wcześniej 
pełnił jego obowiązki.

MaGdalena zdybel,
dyrektor ds. zarządzania przychodami
Grupa Dobry Hotel 

Jest absolwentką Wydziału Organizacji Usług Turystycz-
no-Hotelarskich Akademii Morskiej w Gdyni. Pracę 
w branży rozpoczęła świeżo po studiach, w roku 2009, 
gdy została recepcjonistką w należącej do Dobrego Hotelu 
Villi Aqua (obecnie Hotel Aqua Sopot). Przez całą karierę 
zawodową związana jest z trójmiejskim operatorem – 
w kolejnych latach awansowała na kierownika recepcji, 
a po otwarciu gdańskiego BWP Arkon Park Hotel iden-
tyczne stanowisko piastowała w tym obiekcie. Przez 2,5 
roku pełniła w nim też obowiązki dyrektora hotelu.

Marek Hilla,
dyrektor generalny
Gwiazda Morza Resort Spa & Sport 

Przez ostatnie pół roku zarządzał hotelem Sopot Marriott 
Resort & SPA, wcześniej funkcjonującym jako Mera SPA 
Hotel w Sopocie. W swojej karierze ma również prowa-
dzenie, takich obiektów jak: Warmiński Hotel & Confe-
rence, SPA Medical Dwór Elizy, Aureus City Hotel Gdańsk 
/ Bayjonn Hotel Sopot i Hotel Łeba. Marek Hilla jest 
absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej 
w Gdyni oraz Uniwersytetu Cornella w USA. 

Zmiany personalne w regionie

NOWI PREZESI
I DYREKTORZY

KIM SĄ?

Ostatnie tygodnie 
nie przyniosły 
dużych zmian 
personalnych. 
Choć obyło się 
bez sporych 
roszad w zarzą-
dach, to na kilku 
ważnych stano-
wiskach pojawiły 
się nowe twarze. 
Sprawdź, przed 
kim stoją nowe 
wyzwania!
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Firma powstała z inicjatywy samorządu woje-
wództwa pomorskiego w listopadzie 2015 roku. 
Jest pionierskim rozwiązaniem stworzonym do 
zarządzania środkami finansowymi samorządu 
pochodzącymi z instrumentów zwrotnych. wi-
dząc jak skutecznie wspiera start-upy oraz małe 
i średnie firmy, używając do tego unijnych pie-
niędzy „z ponownego obiegu”, również inne wo-
jewództwa zaczęły tworzyć własne, regionalne 
fundusze. warto jednak pamiętać kto był pierw-
szy, kto przecierał drogę i wytyczał kierunek.
sukces pFr jest imponujący i bardzo wymierny – 

od momentu powstania razem ze swoimi partnera-
mi pFr przekazał pomorskim przedsiębiorstwom 
środki o łącznej wartości ponad 100 milionów zło-
tych. Zdążył w ten sposób zapracować na solidną 
markę. pomorski Fundusz rozwoju wrósł w lokalny 
krajobraz pożyczek i poręczeń, stając się stabilnym 
gwarantem i transparentnym przekazicielem pie-
niędzy dla małego i średniego biznesu. szczególne 
zainteresowanie klientów budzi oferta skonstru-
owana dla start-upów – pFr nie wymaga przed-
stawiania historii kredytowej, co w wypadku tych 
dopiero raczkujących firm jest niezwykle istotne.

trzecie 
urodziny

Pomorskiego 
Funduszu Rozwoju

JAKO MARSZAłEK WOJEWóDZtWA UCZEStNiCZyłEM W PROCESiE 
POWStAWANiA PFR OD SAMEGO POCZątKU. DZiSiAJ WiDZę JAK 

DłUGA DROGA ZA NAMi i iLE UDAłO Się OSiąGNąć.

tEKSt: Mieczysław Struk | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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MIECZYsłAw stRUk, marszałek województwa pomorskiego

autorska oferta pomorskiego Funduszu rozwoju, 
składająca się aktualnie z trzech produktów – „ma-
łej pożyczki”, „pożyczki Turystycznej” i „pożyczki na 
Zatrudnienie” jest realizowana przez grono wiary-
godnych i rzetelnych pośredników finansowych.
na rozstrzygnięcie w tym roku czeka jeszcze prze-
targ, w którym pFr chce przekazać 40 milionów zło-
tych na kolejne autorskie produkty: „pożyczkę eks-
portową” i „pożyczkę nieruchomość dla Biznesu”.
przed kilkoma dniami Fundusz, realizując swoją 
strategię, przekroczył kolejny kamień milowy w hi-
storii rozwoju firmy – zawarł dwie umowy o prze-
niesieniu i cesji umów operacyjnych zawartych 
pomiędzy europejskim Bankiem inwestycyjnym 
i Bankiem ochrony Środowiska oraz europejskim 
Bankiem inwestycyjnym i Bankiem gospodarstwa 

Krajowego. na mocy zawartych umów pFr przejął 
prawa i obowiązki europejskiego Banku inwesty-
cyjnego jako menadżer środków przeznaczonych 
na rozwój obszarów miejskich dla województwa 
pomorskiego. Dzięki podpisanym umowom nieba-
wem oferta spółki poszerzy się o nowe produkty 
związane z projektami miejskimi i efektywnością 
energetyczną.
Fundusz cechuje dynamizm i rzetelność, o czym 
przekonani są wszyscy, którzy do tej pory zdążyli 
zapoznać się z jego działalnością. spółka staje się 
także znaczącym podmiotem na regionalnym rynku 
wsparcia dla mŚp oraz rozwoju obszarów miejskich 
zarządzając kwotą około 700 milionów złotych.
liczę, że państwo również zaufają spółce i skorzy-
stają z oferowanego wsparcia.

Sukces PFR jest 
imponujący i bardzo 

wymierny – od 
momentu powstania 

razem ze swoimi 
partnerami PFR 

przekazał pomorskim 
przedsiębiorstwom 

środki o łącznej wartości 
ponad 100 milionów 
złotych. Zdążył w ten 

sposób zapracować na 
solidną markę. 
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Uroczystości przyświecało hasło „rozwijaj się z nami”, od-
zwierciedlające rolę i ogromny wkład samorządu wojewódz-
twa pomorskiego w rozwój przedsiębiorczości w regionie. 
gala była okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy 
współtworzą sukces Funduszu. wręczono niezwykłe statu-
etki - okazałe Drzewo – symbol rozwoju i siły wspieranych 
przez nas przedsiębiorców. wyróżniono „ojców założycieli” 
Funduszu pana Jana Kozłowskiego-marszałka województwa 
pomorskiego w latach 2002-2010 oraz pana Henryka Hal-
mann- skarbnika województwa pomorskiego.
Za nieustanne wsparcie działalności prFpK podziękowano 
wszystkim obecnym na gali udziałowcom. statuetkę, z rąk 
pani prezes ireny wróblak, otrzymali: pan wiesław Byczkow-
ski - wicemarszałek województwa pomorskiego, reprezentu-
jący największego udziałowca spółki-samorząd wojewódz-
twa pomorskiego oraz przedstawiciele pozostałych udzia-
łowców: agencja rozwoju pomorza, gmina miasta gdańsk, 
gmina miasta gdynia, gmina miasta Tczew, a także pan sta-
nisław lamczyk – poseł na sejm rp – za wspieranie inicjatyw 
na rzecz przedsiębiorczości w województwie pomorskim.
szczególne podziękowania zostały skierowane do banków 
i funduszy, które najaktywniej z nami współpracują: Bank 
rumia spółdzielczy, Kaszubski Bank spółdzielczy, Bank spół-

dzielczy w pruszczu gdańskim, pomorski Fundusz pożycz-
kowy sp. z o o, pomorski Fundusz rozwoju oraz Bank go-
spodarstwa Krajowego. nie zapomniano o przedsiębiorcach, 
którzy od lat współpracują z Funduszem, ale także promują 
jego działalność w swoich lokalnych społecznościach, wspie-
rając naszą misję w budowaniu świadomości społeczeństwa 
o możliwościach otrzymania realnego wsparcia w prowadze-
niu własnej działalności gospodarczej.
Działalność prFpK została doceniona przez wszystkich 
gości. ponadto pani irena wróblak - prezes Zarządu prFpK 
otrzymała z rąk pana Zbigniewa Canowieckiego - prezydenta 
pracodawców pomorza złoty medal „Za ZasŁUgi Dla pra-
CoDawCÓw pomorZa”. Do podziękowań za wieloletnią 
współpracę i tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju 
lokalnych przedsiębiorców przyłączyły się również zarządy 
największych Banków spółdzielczych.
Uroczysta gala z okazji 15 lecia była okazją do spojrzenia 
wstecz i podsumowania całej działalności Funduszu. Czy fun-
dusz przez ten okres wypełnił powierzone mu cele? Czy jego 
działalność przyniosła korzyści pomorskim przedsiębiorcom? 
Ta uroczystość i jej frekwencja oraz przemówienia przyby-
łych gości pokazały jak bardzo Fundusz jest potrzebny i jak 
doskonale realizuje swoje statutowe zadania.

15-lecie Pomorskiego 
Regionalnego 

Funduszu Poręczeń 
Kredytowych 

Gala z okazji 15-lecia Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. 
odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Podniosłą atmosferę umilała 
m.in. muzyka zespołu Rama 111. Swoją obecnością zaszczycili galę znakomici Goście, 

których powitał Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego.

tEKSt: PRFP | ZDJĘCIE: materiały PRFP
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ubezpieczenie 
na życie 
konieczność czy 
produkt luksusowy?

POLiSA NA żyCiE tO JEDEN Z NAJbARDZiEJ „ZAWiłyCH” PRODUKtóW FiNANSOWyCH. WyStęPUJE 
W tAK WiELU FORMACH i ODMiANACH, żE MóWiąC „POSiADAM UbEZPiECZENiE NA żyCiE” KAżDy 
MOżE MiEć NA MyśLi COś ZUPEłNiE iNNEGO. W DODAtKU UMOWy ORAZ OGóLNE WARUNKi 
UbEZPiECZENiA (OWU) tO ZWyKLE GRUbE tOMy NAPiSANE PRAWNiCZyM JęZyKiEM, KtóREGO 
ROZSZyFROWANiE WyMAGA NiE LADA WySiłKU. EFEKt JESt tAKi, żE KUPUJEMy UbEZPiECZENiE 
W SPOSób NiEśWiADOMy, ZWyKLE NiE ROZUMiEJąC ZA CO tAK NAPRAWDę PłACiMy. GłóWNE 
źRóDłO NASZEJ WiEDZy tO ROZMOWA Z AGENtEM LUb POśREDNiKiEM. ZWyKLE JESt ONA 

bARDZO POMOCNA, GDy tRAFiMy NA DObREGO AGENtA.

tEKSt: Katarzyna Pilczuk | ZDJĘCIE: Agnieszka Potocka
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poziom skomplikowania tego produktu sprawia, że sporo osób 
niekoniecznie chce o nim słyszeć. Tymczasem w wielu sytu-
acjach polisa na życie ma bardzo głęboki sens.

Ubezpieczenie 
czy inwestycja?

na początek warto rozróżnić dwie sprawy: ubezpieczenie oraz 
inwestycję. To bardzo ważne, gdyż pomylenie tych dwóch pojęć 
jest chyba najczęstszą przyczyną nieporozumień. 
Czym się różnią? Celem inwestycji jest pomnożenie wła-
snych pieniędzy, co często wiąże się z dużym ryzykiem jeśli 
niewłaściwie wybierzemy instrument finansowy.
Celem ubezpieczenia jest transfer ryzyka. nie ubezpieczam 
się po to, aby pomnażać pieniądze, ale po to, aby uniknąć do-
tkliwych materialnych strat, których poniesienie zagroziłoby 
finansowemu bezpieczeństwu mojej rodziny. rozważmy pożar 
nieruchomości np. domu. gdyby spaliło się nasze mieszkanie 
stracilibyśmy dużo pieniędzy i brak polisy odbiłby się nieko-
rzystnie na naszej sytuacji materialnej. Dlatego w zamian za 
składkę opłacaną do zakładu ubezpieczeń przenoszę ryzyko 
finansowe tego typu zdarzenia na ubezpieczyciela. o jakich 
materialnych stratach może być mowa w przypadku ubezpie-
czenia na życie? Czy ludzkie życie można wycenić? nie, ale 
można oszacować potrzeby naszych bliskich.

Dla kogo jest polisa na życie 
i jaka jest jej rola?

wyobraźmy sobie rodzinę: mąż, żona, dwójka dzieci w wieku 
2 i 5 lat. rodzice zarabiają po 2500 zł na rękę, czyli na opłace-
nie rachunków, spłatę kredytu hipotecznego i na zakupy dys-
ponują miesięcznie kwotą 5000 zł. Załóżmy, że gospodarują 
bardzo ostrożnie swoimi pieniędzmi, ale jak 70% polaków, nie 
mają oszczędności ani żadnego zaplecza finansowego. stać 
ich na drobne przyjemności, jednak stałe wydatki pochłania-
ją wszystkie zarobki. Cieszą się dobrym zdrowiem, z pracy są 
zadowoleni, generalnie żyje się im w miarę dobrze.
Któregoś dnia żona dowiaduje się z radia o tragicznym wy-
padku samochodowym. godzinę później otrzymuje telefon 
ze szpitala informujący o tym, że jej mąż był śmiertelną ofiarą 
tego zdarzenia. Jak myślicie, co wówczas się dzieje? w ciągu 
jednej, krótkiej chwili cały jej świat legnie w gruzach. 

polisa na życie – zakres

szkody emocjonalne to jednak nie jedyny problem. nagle okazu-
je się, że rodzina potrzebująca 5000 zł miesięcznie, ma do dys-
pozycji raptem 2500 zł. Co w tej sytuacji? oprócz ogromnego 
bólu i żalu po stracie ukochanej osoby będą musieli zmierzyć się 
z problemami finansowymi. Czy samotnej matce uda się utrzy-
mać rodzinę? Czy da ona radę sprostać finansowym wymaga-
niom, takim jak spłata kredytu hipotecznego? a może w despe-
racji popełni ogromny błąd i sięgnie po jakieś chwilówki lub inne 
pożyczki, które nieuchronnie wpędzą ją w spiralę długów?
właśnie przed takimi sytuacjami ma chronić polisa na życie. To 
jest jej pierwsze, podstawowe i najważniejsze zadanie. przy ca-

łym swoim skomplikowaniu działa ona w dość prosty sposób: Ty 
umierasz – Twoja rodzina (uposażeni) otrzymuje wypłatę sumy 
ubezpieczenia. To przede wszystkim za to płacisz składkę. Czy 
każdy potrzebuje polisy na życie?

czy polisa na życie 
jest Droga?

Jeśli skupisz się na pokryciu potrzeb, a nie na wszelkiego ro-
dzaju dodatkach oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, cena 
jest zwykle bardzo przystępna. Ja preferuję proste, przejrzyste 
i optymalne kosztowo rozwiązania, dlatego ofertę dobieram in-
dywidualnie względem potrzeb.
Cena indywidualnej polisy zależy głównie od tego, jak duże jest 
prawdopodobieństwo naszej śmierci. wyliczają to aktuariusze 
w oparciu o zbierane latami dane statystyczne. wiadomo, że osoba 
starsza, schorowana, z nałogami, a do tego wykonująca stresują-
cy lub niebezpieczny zawód, zapłaci więcej. na ten element ceny 
mamy niewielki wpływ. są jednak takie elementy umowy ubezpie-
czenia, o których decydujemy sami. najważniejsze z nich to suma 
ubezpieczenia oraz okres ubezpieczenia.
suma ubezpieczenia to po prostu kwota, jaką otrzymają bliscy 
w przypadku Twojej śmierci. oczywiście im jest ona niższa, tym 
mniejsza będzie wysokość składki. Dlatego warto oszacować tę 
kwotę w rozsądny sposób. Chodzi przecież o to, aby w przypadku 
naszej śmierci pomóc bliskim w uniknięciu finansowych tarapatów, 
a nie uczynić z nich najbogatszych ludzi w mieście.
Drugi element to okres ubezpieczenia. im jest on dłuższy, tym 
wyższa będzie składka. 
polisa na dłuższy okres jest droższa, ale z drugiej strony zawarcie 
jej na zbyt krótki okres może się okazać niekorzystne. po pierwsze 
po jej ukończeniu zawarcie nowej, gdy będziemy znacznie starsi 
będzie nas kosztowało więcej a po drugie musimy pamiętać o tym, 
że nasze zdrowie musi pozostać na niezmienionym poziomie 
a o to z biegiem lat coraz trudniej. Dlatego zakup polisy powinien 
się rozpoczynać od rzetelnej analizy naszych potrzeb, oczekiwań 
i możliwości. Dobry agent pomoże wybrać najbardziej korzystną 
propozycję ubezpieczeniową, tak by jej kwota nie przekraczała 
naszych możliwości. Uważam, że zakup polisy na życie, to przejaw 
prawdziwej troski i odpowiedzialności za własną rodzinę, a właśnie 
pomoc w budowaniu finansowego bezpieczeństwa.

pytań związanych z polisą ubezpieczeniową jest wiele, jeśli jed-
nak trafimy na dobrego doradcę ubezpieczeniowego, uzyskamy 
odpowiedź na każde z nich.

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

Konsultant ds. Planowania Finansowego
Manager Zespołu Przedstawiciel Prudential Polska
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wszystkie niezbędne informacje zawarte w tych do-
kumentach będą dostępne w systemie Centralnej 
ewidencji pojazdów i Kierowców (CepiK). Dostęp 
do nich – w tym informacji do badań technicznych 
samochodu, polisy oC i informacji o właścicielu po-
jazdu – będzie miała również policja oraz główny 
inspektorat Transportu Drogowego (giTD).  
obecnie nie ma potrzeby wzywania policji przy 
stłuczkach, jeżeli szkody dotyczą tylko pojazdów, 
a uczestnicy zdarzenia mogą się porozumieć. Co 
do zasady policja powinna interweniować w wypad-
kach, czyli wtedy, kiedy jeden z uczestników od-

niósł obrażenia i gdy sprawca uciekł lub może być 
pod wpływem alkoholu lub innych środków odurza-
jących. Kolejną sytuacją, kiedy należy wezwać poli-
cję jest brak porozumienia między kierowcami.
posiadacze smartfonów mogą również pobrać apli-
kację Ubezpieczeniowego Funduszu gwarancyjne-
go (UFg). narzędzie pozwala sprawdzić na miejscu 
kolizji, czy auto sprawcy posiada polisę. wystarczy 
wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu.
nowe przepisy dotyczą wszystkich samochodów 
zarejestrowanych na terenie polski, bez względu na 
to, czy jest to samochód osobowy czy ciężarowy.

Od początku października
jeździmy bez 

dokumentów
WRAZ Z POCZątKiEM MiESiąCA WESZły W żyCiE NOWE PRZEPiSy, KtóRE 

SANKCJONUJą JAZDę bEZ DOWODU REJEStRACyJNEGO i POLiSy OC.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Polska nie jest jedynym krajem, który stosuje takie 
przepisy wobec użytkowników pojazdów. Nowe 
regulacje sprawdziły się już w innych krajach euro-
pejskich. To również kolejny krok w budowaniu wza-
jemnego zaufania pomiędzy kierowcami.
Nadal musimy pamiętać o konieczności  posiadania 
przy sobie prawa jazdy, bo za brak tego dokumentu 
w dalszym ciągu możemy otrzymać mandat.

Prosta i Przyjazna
likwidacja szkód 
– w twoim smartfonie

ERGO Hestia wdrożyła aplikację Pomoc 
Online, która dzięki technologii umożliwia 
zdalne przeprowadzenie procesu oględzin 
i znacznie upraszcza likwidację szkód.
Korzystając z aplikacji Pomoc Online w do-
wolnym miejscu i czasie możemy sprawdzić, 
które dokumenty są niezbędne do wydania 
decyzji w zgłoszonej przez nas szkodzie. 
Ponadto możemy zweryfikować, czy dany 
dokument (np. dowód rejestracyjny, notatka 
policyjna, czy oświadczenie o przebiegu zda-
rzenia) dotarł już do opiekuna szkody i czy 
został zweryfikowany. Narzędzie daje nam 
również możliwość przeprowadzenia zdalnych 
oględzin zarówno w szkodach komunikacyj-
nych, jak i majątkowych. Pozwala na wykona-
nie oględzin uszkodzonych części podczas po-
łączenia wideo na żywo z opiekunem szkody.
Aplikacja Pomoc Online to również powia-
domienia o kolejnych etapach w przebiegu 
likwidacji, informacje o bieżącym statusie 
szkody oraz możliwość zapoznania się z tre-
ścią decyzji o wypłacie odszkodowania.

aGnieSzka Madziar,
ekspert z Biura Ubezpieczeń Indywidualnych ERGO Hestii 

- Nowe przepisy niejako wymuszają na nas, aby 
wspólne oświadczenie spisać z dbałością o szcze-
góły. Oświadczenie powinno zawierać infor-
macje opisujące przebieg zdarzenia oraz dane 
wszystkich uczestników i pojazdów. Z oświad-
czenia powinno jasno wynikać, kto spowodował 
zdarzenie drogowe. Należy dopilnować również, 
aby we wspólnym oświadczeniu wpisany był po-
prawny numer rejestracyjny auta sprawcy, a jeśli 
jest to możliwe, to dodatkowo także numer nad-
wozia (VIN). Dzięki tym danym bez problemu 
ustalimy ubezpieczyciela sprawcy korzystając 
z wyszukiwarki na stronie UFG albo po prostu 
zgłaszając się do swojego ubezpieczyciela.

Piotr dySzlewicz,
zastępca dyrektora ds. likwidacji szkód 
detalicznych ERGO Hestii. 
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posiada pani gruntowne wykształcenie muzyczne. Dlacze-
go zdecydowała się pani na wybór akurat tej drogi i jak ona 
przebiegała? wiem, że studiowała pani także inny kierunek

wybór takiej drogi był dla mnie dość naturalny. od dziecka 
moim całym światem była muzyka - śpiew i gra na fortepia-
nie. przez kilkanaście lat związana byłam z studiem wokalnym 
„Balbiny” w moim rodzinnym mieście - malborku. próbowałam 
swoich sił na wielu festiwalach ogólnopolskich i międzynaro-
dowych. właściwie odkąd pamiętam, miałam kontakt ze sce-
ną. Decyzję o rozpoczęciu nauki gry na fortepianie w szkole 
muzycznej podjęłam sama. nie pamiętam do końca, dlaczego. 
Chyba zainspirowało mnie stojące w domu pianino, do któ-
rego siadałam mając zaledwie kilka lat. miałam to szczęście, 
że trafiałam na wspaniałych pedagogów, nauczycieli, którzy 
rozwijali we mnie miłość do tego instrumentu. przez 12 lat łą-
czyłam szkołę dzienną z popołudniową (w innym mieście). nie 
zawsze było łatwo, jednak miałam w sobie dużo determinacji 
i ogromne wsparcie ze strony rodziców. studia na akademii 
muzycznej w gdańsku były kolejnym krokiem na drodze mu-

zycznych marzeń. postanowiłam zakończyć przygodę z grą na 
fortepianie, muzyką klasyczną. wiedziałam, że śpiew będzie 
zawsze na pierwszym miejscu, a studia na kierunku Jazz i mu-
zyka estradowa pomogą mi w dalszym rozwoju. gdzieś pomię-
dzy śpiewaniem a… śpiewaniem, stwierdziłam, że warto byłoby 
spróbować także swoich sił na „zwykłych” studiach. padło na 
kierunek marketing i nowe media. Dzięki temu zdobyłam nową 
wiedzę, którą mogę wykorzystywać w promocji, zarządzaniu 
własną marką - pauliną Czaplą.

brała pani udział w programach telewizyjnych „Must be the 
music” oraz „X Factor”. jak wpłynęło to na rozwój pani ka-
riery muzycznej?

Udział w programach muzycznych otworzył przede mną wiele 
nowych możliwości. Zdobyłam masę kontaktów, które w tym 
„biznesie” muzycznym są niezwykle ważne. ale przede wszyst-
kim było to dla mnie bardzo wartościowe doświadczenie. wal-
ka ze stresem, konfrontacja ze swoimi słabościami i z oceną 
publiczną - to nieodłączne elementy zawodu wokalisty.

Chcę 
pokazywać
ludziom to, 
co gRA Mi 
w dUszy

PięKNA i UtALENtOWANA 26-LEtNiA MALbORCZANKA, WłAśCiCiELKA POtężNEGO GłOSU 
i GRUNtOWNiE WyKSZtAłCONy MUZyK, UCZEStNiCZKA PiERWSZEJ EDyCJi PROGRAMU X FACtOR 

i FiNALiStKA SióDMEJ EDyCJi „MUSt bE tHE MUSiC” WyDAłA SWóJ DEbiUtANCKi SiNGiEL.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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jak pani ocenia - czy w polsce można 
się utrzymać z muzyki?

Jeśli w to, co robimy, wkładamy 
serce, nie boimy się ciężkiej pracy, 
a przy okazji mamy jeszcze odrobi-
nę szczęścia, to jest to możliwe. Jak 
w każdym zawodzie, bywają lepsze 
i gorsze dni. w każdym zawodzie na-
potkamy na konkurencję. Łączenie 
pasji i pracy równocześnie nie nale-
ży do najprostszych. Jednak gdyby 
wszystko przychodziło nam z łatwo-
ścią, nie docenialibyśmy własnych 
sukcesów. aby utrzymać się z muzy-
ki czy z jakiegokolwiek innego, arty-
stycznego zawodu, na pewno musi-
my mieć w sobie dużo cierpliwości, 
dużo motywacji, ale przede wszyst-
kim stawiajmy na kreatywność.

jakie rady, wskazówki, przestrogi 
miałaby pani dla tych, którzy rozwa-
żają związanie swojego życia z muzy-
ką, w tym z wokalistyką?

Zostawiam kilka wskazówek: dużo 
wiary w siebie, ciężka praca i ciągły 
rozwój!

co w tej chwili dzieje się w pani życiu 
i jakie ma pani plany na przyszłość?

na co dzień pracuję jako trener wo-
kalny. spełniam się jako nauczyciel, 
dzielę się swoim doświadczeniem. 
Jednak większość czasu poświęcam 
na tworzenie, cały czas rozwijam się 
na polu kompozytorskim. Jakiś czas 

temu podpisałam kontrakt z wytwór-
nią muzyczną sony music polska. pra-
cuję nad materiałem na płytę. Dążę do 
tego, by móc pokazywać ludziom to, co 
gra mi w duszy. moje najbliższe plany 
na przyszłość to trasa koncertowa. 

wydała pani swój debiutancki singiel 
„twój talizman”. jak do tego doszło?

Jest to utwór, który powstał przy 
współpracy kilku autorów, takich jak 
Karolina Baszak, maciej Bechoco pi-
chlak oraz Jarosław Jaro Baran. na 
początku współpracy z wytwórnią szu-
kaliśmy mocnego, energicznego nu-
meru, który byłby dobrym początkiem 
na wejście w polski, mainstreamowy 
rynek. Kiedy usłyszałam „Twój Tali-
zman” po raz pierwszy, stwierdziłam, 
że jest to dobry numer. Zawsze dobrze 
czułam się w takiej popowej odsłonie. 
piosenka trafiła do kilku stacji radio-

wych, co bardzo mnie ucieszyło. przy 
tworzeniu obrazka do swojego pierw-
szego singla miałam okazję pracować 
z topowym, polskim reżyserem - pas-
calem pawliszewskim i jego wspania-
łą ekipą. Jestem bardzo zadowolona 
z efektów. oczywiście mam też w so-
bie dużo znacznie innej wrażliwości, 
którą również mam w planach pokazać 
szerszemu odbiorcy. 

co pani uważa za swój największy 
sukces? jakie jest pani największe 
marzenie?

myślę, że ten największy sukces 
jeszcze przede mną. Jednak mam 
za sobą te niewielkie kroki, które po-
zwalają mi na rozwinięcie skrzydeł. 
mam wiele marzeń. myślę, że więk-
szość jest realna, więc może to bar-
dziej cele niż marzenia. To najwięk-
sze zostawiam w tajemnicy.
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Z Beatą Wierzbą, dyrektorem Pomorskich Szkół Rzemiosł, rozmawiamy 
o jubileuszu placówki, ciągłym rozwoju oraz kierunkach kształcenia26-27

Tereny postoczniowe 
na gdańskiej Wyspie 
Ostrów znowu mają 
być atrakcyjne dla 
inwestorów zarów-
no już tam obec-
nych, jak i zupełnie 
nowych.

Współcześnie przed-
siębiorczość uzna-
wana jest za aktywną 
postawę w życiu, 
która pozwala reali-
zować plany zgodnie 
z naszymi talentami 
i kompetencjami. 

Prezydent Andrzej 
Duda gościł 
w Gdyni na 10. Festi-
walu Filmowym 
„Niepokorni, Nie-
złomni, Wyklęci”.  

28-29 32-33 39

Jedyna taka 
szkoła polsce
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Pomorska Gala 
rzemiosła

tEGOROCZNA „POMORSKA GALA RZEMiOSłA” POłąCZONA byłą Z JUbiLEUSZEM 10-LECiA 
ZESPOłU SZKół POD NAZWą POMORSKiE SZKOły RZEMiOSł, KtóRyCH POMORSKA iZbA 

RZEMiEśLNiCZA MSP JESt ORGANEM PROWADZąCyM.

tEKSt: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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pomorskie szkoły rzemiosł to zespół 
szkół publicznych powołany w 2008 
roku z inicjatywy gdańskich rzemieślni-
ków i przy ogromnym wsparciu władz 
miasta. stworzenie takiej szkoły było 
odważnym krokiem ze strony przedsię-
biorców jak i prezydenta gdańska oraz 
rady miasta gdańska. 
pomorskie szkoły rzemiosł są jedyną 
nie tylko w gdańsku, ale w całym woje-
wództwie pomorskim szkołą publiczną, 
prowadzoną przez organizację przed-
siębiorców. w skład zespołu szkół 
wchodzą: Technikum nr 1, Branżowa 
szkoła i stopnia nr 1 oraz liceum ogól-
nokształcące dla dorosłych. To przyszli 
pracodawcy, w dużej mierze, decydują 
o tym co, i jak będzie nauczane, biorąc 
pod uwagę przyszłe oczekiwania sta-
wiane młodym pracowników. szkoła 
posiada radę programową, w której za-
siadają przedsiębiorcy.
ważnym punktem uroczystości było 
nadanie sztandaru pomorskim szko-

łom rzemiosł, ufundowanego przez 
pomorską izbę rzemieślniczą msp.
Tradycyjnym punktem towarzyszącym 
nadaniu sztandaru jest symboliczne 
przybijanie gwoździ, czyli emblematów 
fundatorów, patronów lub założycie-
li. na drzewcu sztandaru pomorskich 
szkół rzemiosł widnieją gwoździe 
prezesa Związku rzemiosła polskiego, 
wojewody pomorskiego, marszałka 
województwa pomorskiego, prezy-
denta miasta gdańska oraz prezesa 
pomorskiej izby rzemieślniczej msp. 
w tak uroczystej chwili nie mogło za-
braknąć Kapelana pomorskiego rze-
miosła, księdza Kanonika ludwika Ko-
walskiego, który poświęcił sztandar.
podczas gali wręczono także odzna-
czenia Związku rzemiosła polskiego 
oraz izby rzemieślniczej zasłużonym 
rzemieślnikom i pracownikom szkoły, 
w podziękowaniu za zaangażowanie na 
rzecz środowiska i promowanie szkol-
nictwa zawodowego.



   23

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

Szabla im. Kilińskiego 
- najwyższe odznaczenie 
rzemieślnicze nadawane 
przez Związek Rzemiosła 
Polskiego

ryszarD 
Majchrowski
- zasłużony, wieloletni członek 
Cechu Piekarzy i Cukierników 
w Gdańsku, właściciel jednej z naj-
starszych gdańskich piekarni na 
ul. Dolna Brama 12, promujący na-
turalne i zdrowe wyroby piekarni-
cze, wyrabiane według tradycyjnej 
receptury i wypiekane w ostatnim 
gdańskim piecu piekarskim opa-
lanym węglem. Mistrz szkolący 
i członek komisji egzaminacyjnej. 
Piekarzem został przez przypadek, 
skończył bowiem studia na Poli-
technice Gdańskiej, a następnie 
zajmował się m.in. projektowaniem 
dźwigów stoczniowych. Aby pomóc 
ojcu, zamiast przy stole kreślar-
skim zaczął pracować przy blacie 
w piekarni i tak już zostało.

Odznaczenia związku 
RzemiOsła POlskiegO 

wręczali Jan GoGolewski, Prezes związku rzemiosła PolskieGo 
oraz wiesław szaJda, Prezes PomorskieJ izby rzemieślniczeJ msP.

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego

ryszarD stachUra
Członek Sopockiego Cechu Rzemiosł Różnych, właściciel firmy 
SKRAW–MET, którą prowadzi od  niemal 50 lat, równie długo zaan-
gażowany w działalność społeczną w środowisku rzemieślniczym, 
gdzie cieszy się niezmiennie wielkim szacunkiem i sympatią. Pan 
Ryszard wciąż jest aktywny zawodowo, swoją postawą udowadnia-
jąc, że podejmowanie kolejnych wyzwań motywuje i dodaje energii, 
a metryka nie stanowi żadnej przeszkody w osiąganiu założonych 
celów. Stanowi piękny przykład dla młodego pokolenia, że można 
z sukcesem prowadzić działalność gospodarczą, łącząc przy tym rze-
telność, fachowość i wierność wyznawanym zasadom.

agnieszka sitko 
wacław sitko 
Życie oraz historia Państwa Sitko nierozerwalnie związane są z hi-
storią Trójmiasta oraz przedwojennym rzemiosłem. Pomimo dostoj-
nego wieku, oboje są wciąż aktywni zawodowo, a ich Pracownia ry-
marsko-kaletnicza przy ul. Lawendowej w Gdańsku kontynuuje ro-
dzinne tradycje. W zawodzie pracują już ponad 70 lat, na przestrzeni 
których dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz zarażając 
pasją kolejne pokolenia rzemieślników. W czasach uprzemysłowienia 
i konsumpcjonizmu, dzięki takim osobom odnajdujemy ślady prze-
szłości, kiedy to człowiek, a nie maszyna był najważniejszy, i tylko 
dzięki pracy własnych rąk, wizji i pomysłowości wytwarzał przed-
mioty codziennego użytku.



eUgeniUsz piekarek 
- od ponad 30 lat członek Cechu Rzemiosła i Przed-
siębiorczości w Gdyni, właściciel firmy „ELEKTRO-
MAJSTER”, mistrz szkolący w zawodzie elektrome-
chanik, członek komisji egzaminacyjnej, zaangażo-
wany w działalność społeczną na rzecz rzemiosła.

Odznaczenia POmORskiej izby Rzemieślniczej 
msP  „RzemiOsłO – za zasługi” 

wręczali wiesław szaJda, Prezes PomorskieJ izby rzemieślniczeJ msP 
i GrzeGorz Pellowski, członek zarządu PomorskieJ izby rzemieślniczeJ.

Złota odznaka Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło – za zasługi”

Małgorzata głaDkowska 
- od 15 lat członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębior-
czości w Gdyni, mistrz szkolący w zawodzie fry-
zjer, z wielkimi sukcesami przygotowuje uczniów 
do Konkursów, aktywnie działająca na rzecz cechu 
i środowiska branżowego.

DanUta barnik - nauczyciel fizyki, wie-
loletnia wicedyrektor szkoły ds. kształcenia zawo-
dowego w Pomorskich Szkołach Rzemiosł,  zaanga-
żowana w rozwój i promocję szkolnictwa zawodo-
wego oraz rzemiosła.

Marek nowicki - starszy wizytator, Ko-
ordynator Wojewódzki ds. szkolnictwa zawodowego 
i ustawicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, 
zaangażowany w rozwój szkolnictwa zawodowego 
i wsparcie dla dualnego systemu kształcenia.

roMan Malz - od ponad 20 lat członek 
Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, 
właściciel firmy „Blacharstwo Pojazdowe”, mistrz 
szkolący w zawodzie blacharz i oddany społecznik.

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego

Marian Fornal 
- od ponad 30 lat członek Cechu Rzemiosła i Przed-
siębiorczości  w Gdyni, właściciel zakładu Mechanika 
Pojazdowa, mistrz szkolący, aktywny społecznik 
i ceniony rzemieślnik.

katarzyna schenk 
- członek Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości 
w Gdyni, właścicielka salonu fryzjerskiego „KASIA”, 
nauczyciel i wychowawca młodzieży, organizator 
Konkursu Fryzjerskiego w Gdyni oraz aktywny czło-
nek Wojewódzkiej Komisji Branżowej.

Honorowa Odznaka Związku Rzemiosła Polskiego



bogDan klaUza – który przez lata pełnił funkcję Starszego Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku, był także członkiem Zarządu, 
a następnie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP. Po-
mysłodawca i kawaler najwyższego odznaczenia rzemieślniczego – Szabli im. Jana Kilińskie-
go. Mimo przejścia na emeryturę wciąż zaangażowany w życie Cechu i puckiego rzemiosła.

sRebRna Odznaka izby Rzemieślniczej 
„RzemiOsłO – za zasługi” 

dla Pracowników Pomorskich szkół rzemiosł, za wielkie zaanGażowanie 
w życie szkoły oraz Promowanie szkolnictwa zawodoweGo i rzemiosła

joanna kostrzębska 
- nauczyciel chemii, od 7 lat wicedyrektor 
szkoły ds. kształcenia ogólnego.

anna lehMann 
- nauczyciel języka angielskiego oraz przedmio-
tów zawodowych poligraficzno- graficznych.

Marta Darżynkiewicz 
- nauczyciel przedmiotów zawodowych 
poligraficzno-graficznych.

dyPlOm za wielkie zaangażOwanie 
i wielOletnią działalnOść sPOłeczną 

na Rzecz POmORskiegO RzemiOsła 
wręczali: wiesław szaJda, Prezes PomorskieJ izby rzemieślniczeJ msP, 
GrzeGorz Pellowski, członek zarządu PomorskieJ izby rzemieślniczeJ 

i lech JędrzeJczyk, starszy PowiatoweGo cechu rzemiosł różnych 
małych i średnich Przedsiębiorstw w Pucku.

anna wołoszczakiewicz 
- nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, 
opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Marek sobczak 
- specjalista ds. techniczno – gospodarczych.

odznaczenia 
„za zasługi dla PRacOdawców POmORza”

wręczali: zbiGniew canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza” i tomasz 
limon, dyrektor zarządzaJący, członek zarządu „Pracodawców Pomorza”. 

Złoty medal „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza”

wiesław szajDa - Prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP

Odznaka honorowa „Za zasługi dla Pracodawców Pomorza” 

DariUsz gobis - Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP

beata wierzba - Dyrektor Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku



 26    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

pomorskie szkoły rzemiosł powstały 10 lat temu. jakie 
były początki, skąd wzięła się inicjatywa powołania do ist-
nienia zespołu szkół, które kształcą rzemieślników?

- Zespół szkół o nazwie „pomorskie szkoły rzemiosł” powstał 
z inicjatywy przedsiębiorców. Z analiz rynku pracy wynikała 
potrzeba szkolenia kadr potrzebnych na rynku pracy, w tym, 
w zakładach prowadzonych przez przedsiębiorców zrzeszo-
nych w Cechach rzemieślniczych, a co za tym idzie w pomor-
skiej izbie rzemieślniczej małych i Średnich przedsiębiorstw. 
nasz zespół szkół został przekształcony z samorządowego 
Zespołu szkół Technicznych i ogólnokształcących. pomor-
skie szkoły rzemiosł w gdańsku to od dziesięciu lat zespół 
szkół, w skład którego wchodzą Technikum nr 1, Branżowa 
szkoła i stopnia nr 1 prowadząca klasy Zasadniczej szkoły 
Zawodowej nr 1 oraz liceum ogólnokształcące dla Dorosłych. 
są to szkoły publiczne, ogólnodostępne, bezpłatne, których 
organem prowadzącym jest organizacja przedsiębiorców: po-
morska izba rzemieślnicza małych i Średnich przedsiębiorstw 
w gdańsku. warto przy okazji wspomnieć, że pomorska izba 
rzemieślnicza msp w gdańsku powstała w 1945 roku i z du-
żym powodzeniem funkcjonuje do chwili obecnej, będąc wraz 
z cechami najsilniejszą organizacją samorządu gospodarcze-
go naszego województwa. liczba członków pomorskiej izby 
rzemieślniczej msp oscyluje w okolicach 2500 i aktualnie jest 
jedną z najmocniejszych izb rzemieślniczych w polsce.

jak zmieniała się szkoła przez te lata?

- psr nieustannie się rozwijają, by przyciągnąć do siebie jak 
największą rzeszę młodzieży. w ciągu dziesięciu lat uruchomi-

liśmy również kształcenie w nowych zawodach potrzebnych na 
rynku pracy i tak: w Technikum nr 1 zawody: fototechnik (obec-
nie technik fotografii i multimediów), technik obsługi turystycz-
nej. w obecnej Branżowej szkole i stopnia nr 1: kucharz oraz 
monter kadłubów jednostek pływających. obecnie kształcimy 
w Technikum nr 1: technik informatyk, technik mechatronik, 
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multi-
mediów, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjer-
skich. w Branżowej szkole i stopnia nr 1: cukiernik, piekarz, 
kucharz, fotograf, fryzjer i monter kadłubów okrętowych.
w ciągu ostatniego dziesięciolecia wyremontowano szko-
łę (m.in. sale lekcyjne, schody wejściowe, portiernię, szatnię, 
aulę) i przygotowano dla uczniów nowe pracownie.
przy udziale pracodawców powstały: pracownia informatycz-
na systemów operacyjnych (przekazanie sprzętu przez firmy 
zrzeszone w Klastrze iCT); pracownia sieci komputerowych 
i urządzeń techniki komputowej; pracownia programowania 
i multimediów; pracownia cukierniczo- piekarsko – kucharska ( 
zakupiona przy współpracy Cechu piekarzy i Cukierników, sto-
warzyszenia Kucharzy polskich); pracownia fryzjerska (zakupio-
na przy współpracy firmę JBs -generalnego dystrybutora firmy 
goldwell, również przekazanie sprzętu przez tę firmę); ciemnia 
fotograficzna. pracownie, które zostały zakupione ze środków 
pochodzących z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej (do-
datkowa dotacja na dofinansowanie w zakresie wyposażenia 
w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szko-
łach rozpoczynających kształcenie w zawodach) to: studio foto-
graficzne, pracownia fotografii i multimediów, pracownia grafiki 
komputerowej, pracownia obsługi informatycznej w turystyce. 
pracownie zakupione w ramach realizacji przedsięwzięcia stra-
tegicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół za-

 
taka 
szkołA 
w PolscE
Z bEAtą WiERZbą, DyREKtOREM POMORSKiCH SZKół 
RZEMiOSł, O JUbiLEUSZU PLACóWKi, CiąGłyM 
ROZWOJU, KiERUNKACH KSZtAłCENiA i PLANACH NA 

PRZySZłOść, ROZMAWiA RAFAł KORbUt. 

ZDJĘCIE: materiały prasowe

Jedyna
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wodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regio-
nalnego rynku pracy” to pracownia grafiki i poligrafii cyfrowej.

czy szkoły współpracują z przedsiębiorcami i na bieżą-
co dostosowują kierunki kształcenia do potrzeb rynku 
pracy?

- Zdecydowanie tak, szkoły współpracę z przedsiębiorcami 
a także na bieżąco dostosowują kształcenie do potrzeb ryn-
ku pracy - jest to priorytet działalności psr, bowiem powstał 
on w celu kształcenia kadr w silnym związku z potrzebami 
przedsiębiorców, dlatego należy także wspomnieć o ważnej 
roli patronów i opiekunów merytorycznych.

Technik informatyk - Zespół szkół o nazwie pomorskie •	
szkoły rzemiosł przystąpił do interizon – pomorskiego 
Klastra iCT w roku 2013.
Technik mechatronik – firmy zrzeszona w pirZmsp, szcze-•	
gólna współpraca z firmą Hydromechanika sp. z o.o. sp. K.
Technik grafiki i poligrafii Cyfrowej - wsparcie merytorycz-•	
ne oraz opiekę nad kształceniem w zawodzie technik gra-
fiki i poligrafii cyfrowej obejmują przedstawiciele pomor-
skich zakładów poligraficznych. Umowy patronackie nad 
kształceniem w zawodzie mamy z Drukarnią wl, Drukarnią 
normex, Drukarnią misuro.
Technik Fotografii i multimediów - opiekę nad kształce-•	
niem w zawodzie objął Cech rzemiosł artystycznych.
Technik obsługi Turystycznej - patronaty nad kształ-•	
ceniem w zawodzie technik obsługi turystycznej objęło 
polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze odział 
gdański oraz gdańska organizacja Turystyczna.
Technik Usług Fryzjerskich - opiekę nad kształceniem •	
w zawodzie objął wojewódzki Cech rzemiosł Fryzjersko-
Kosmetycznych.
Cukiernik – opiekę nad kształceniem w zawodzie cukiernik •	
objął Cech piekarzy i Cukierników.
piekarz – opiekę nad kształceniem w zawodzie piekarz ob-•	
jął Cech piekarzy i Cukierników.
Kucharz – patronat na kształceniem w zawodzie kucharz •	
objęło stowarzyszenie Kucharzy polskich.
monter Kadłubów Jednostek pływających – patronat nad •	
kształceniem w zawodzie monter kadłubów jednostek pły-
wających objęła firma aluship Technology sp. z o.o.
Fotograf – opiekę nad kształceniem w zawodzie fotograf •	
objął Cech rzemiosł artystycznych.
Fryzjer - opiekę nad kształceniem w zawodzie fryzjer objął •	
wojewódzki Cech rzemiosł Fryzjersko-Kosmetycznych.

ważną informacją jest także to, że w szkole funkcjonuje po-
wołana przed 2013 r. rada programowa szkoły złożona z pra-
codawców zrzeszonych w pomorskiej izbie rzemieślniczej 
małych i Średnich przedsiębiorstw. przewodniczącym rady 
jest pan Tadeusz Zdunek. Członkami rady są również: przed-
stawiciel rady rodziców oraz samorządu Uczniowskiego. 
Celem rady programowej jest stworzenie nowej platformy 
wymiany poglądów dotyczących przede wszystkim jakości 
kształcenia, a także tworzenia warunków dla głębszego po-
wiązania środowiska szkolnego z zakładami pracy, władzami 
regionu, instytucjami branżowymi oraz z innymi podmiotami 
zatrudniającymi absolwentów szkoły. Działalność rady pro-
gramowej opiera się na pomocy i wsparciu dyrekcji i nauczy-
cieli szkoły oraz jej uczniów, którzy w trakcie nauki doskonalą 

swoją wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim 
praktyczną. wypracowane kierunki działalności szkoły przed-
stawiane są Zarządowi pomorskiej izby rzemieślniczej msp.

co pomorskie szkoły rzemiosł oferują młodym ludziom, 
którzy dopiero wejdą na rynek pracy?

- młodym ludziom psr proponują kształcenie dostosowane 
do potrzeb rynku pracy i potrzeb przedsiębiorców. w szkole 
w ramach różnych programów organizuje się kursy ułatwiające 
wejście na rynek pracy oraz staże m.in. w związku z udziałem 
w projekcie: „programy motywacyjne dla uczniów pomorskich 
szkół zawodowych” , który jest współfinansowany z europej-
skiego Funduszu społecznego w ramach regionalnego pro-
gramu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-
2020 (poddziałanie 3.3.2 rpo wp 2014-2020). projekt jest re-
alizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

czy szkoła ułatwia uczniom podjęcie praktyk zawodo-
wych, a co za tym idzie łatwiejszy start na rynku pracy po 
zakończeniu edukacji?

- Filozofią szkoły jest kształcenie dla potrzeb rynku pracy, 
w większości uczniowie w Branżowej szkole i stopnia nr 
1 kształcą się w systemie dualnym. Uczeń od pierwszego 
dnia nauki jest jednocześnie młodocianym pracownikiem 
(umowa z pracodawcą, u którego uczy się praktycznej na-
uki zawodu) i uczniem (w zasadniczej szkole zawodowej), 
realizuje naukę przedmiotów ogólnokształcących oraz teo-
retycznych przedmiotów zawodowych. Tak jak wcześniej 
wspomniałam, każdy zawód ma opiekuna merytorycznego. 
na prośbę pracodawców uruchomiono dla absolwentów, 
jeszcze wtedy, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogól-
nokształcące dla dorosłych.

jak pani ocenia sytuację na rynku pracy? czy obec-
nie jest duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
rzemieślników?

- analiza sytuacji na rynku pracy upewnia mnie w przekonaniu, 
że jest duże zapotrzebowanie na wszystkich wykwalifikowa-
nych pracowników.

jak pani widzi przyszłość szkoły, kierunek jej rozwoju 
(np. czy planowane jest stworzenie nowych kierunków 
kształcenia, może jakieś inwestycje, nowe pracownie, 
doposażenie, itp.)?

- na chwilę obecną psr wypełnione są w 100%, a od wrze-
śnia 2019 r. do szkół przyjdzie podwójny rocznik (absolwen-
ci gimnazjów i szkół podstawowych). myślimy o otworzeniu 
klasy: technik programista, który mamy nadzieję będzie 
niedługo nowym zawodem. obecnie skończyliśmy moder-
nizację nowej pracowni - studia fotograficznego, jesteśmy 
w trakcie remontu siłowni szkolnej powiększonej o salę kar-
dio. nieustannie pracujemy nad tym aby młodzi ludzie mieli 
dobre warunki nauki i praktycznej nauki zawodu, dlatego 
wszystkie pozyskane środki przeznaczamy na modernizację 
sal lekcyjnych i pracowni, nie zapominając o strefach ciszy 
i relaksu przeznaczonych dla naszych uczniów.
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Czas na zmiany 
na wyspie 

ostrów
tERENy POStOCZNiOWE NA GDAńSKiEJ WySPiE OStRóW ZNOWU MAJą być 
AtRAKCyJNE DLA iNWEStORóW ZARóWNO JUż tAM ObECNyCH, JAK i ZUPEłNiE 
NOWyCH. POMORSKA SPECJALNA StREFA EKONOMiCZNA REWitALiZUJE tE 
ObSZARy,  PRZyStOSOWUJąC JE DO PROWADZENiA PRODUKCJi StOCZNiOWEJ 

i OKOłOStOCZNiOWEJ W OPARCiU O NAJNOWSZE tECHNOLOGiE. 

tEKSt: Magdalena Gwiazda | ZDJĘCIA: materiały prasowe PSSE

Obszar Wyspy Ostrów jest 
bardzo atrakcyjny pod 
względem inwestycyjnym, 
szczególnie do prowadzenia 
produkcji stoczniowej, 
choćby ze względu na 
bliskość portu, dużych, 
przystosowanych do tego 
rodzaju działalności terenów 
i znajdujących się tam 
specjalistycznych urządzeń. 

PAwEł LULEwICZ ,wiceprezes pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej, podczas wydarzenia stocznia gdańsk 4.0. 
nowy początek przedstawił plan rewitalizacji terenów postoczniowych na wyspie ostrów.
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w porozumieniu z agencją rozwoju 
przemysłu i stocznią gdańsk pomor-
ska specjalna strefa ekonomiczna 
realizuje projekt aktywizacji tych tere-
nów. Został on zaprezentowany pod-
czas wydarzenia stocznia gdańsk 4.0 
nowy początek, z udziałem m.in. pre-
miera mateusza morawieckiego. 
projekt ma na celu przystosowanie tych 
obszarów do prowadzenia nowocze-
snej produkcji stoczniowej w oparciu 
o najnowsze technologie przemysło-
we i wykwalifikowane kadry, co prze-
widuje porozumienie psse i arp. na 
rewitalizowanych terenach powstaną 
dwie nowe płyty montażowe o łącznej 
powierzchni 20 tys. m kw., graniczące 
z nabrzeżami, co daje możliwość bez-
pośredniego wodowania jednostek. 
wzdłuż nabrzeża Trawlerowego będą 
mogły powstawać statki o długości 
do 150 m, ich elementy i nadbudówki, 
a wzdłuż Hali 33 będą budowane nad-
budówki. sama Hala 33 też jest przebu-
dowywana i będzie na nowo wyposaża-
na, tak by po zakupie nowych urządzeń 
i linii mogły tam powstawać jednostki 
o długości do 90 m.

- Jako odpowiedzialny inwestor, chce-
my szybko odbudować potencjał stocz-
ni gdańsk, dając tym samym szansę na 
rozwój w atrakcyjnych segmentach, 
dlatego większość środków zainwestu-
jemy w nowy sprzęt. liczymy, że dzięki 
nim stocznia gdańsk nie tylko szybko 
stanie na nogi, ale będzie mogła się 
rozwijać i wkrótce stanie się jednym 
z filarów przemysłu stoczniowego 
w polsce – mówi andrzej Kensbok, 
wiceprezes arp.
prowadzona przez psse modernizacja 
tego terenu ma poprawić jego atrak-
cyjność i stworzyć korzystne warunki 
również dla nowych inwestorów, tym 
bardziej, że wyspa ostrów, a zwłasz-
cza jej front, dysponuje niezwykłym 
potencjałem inwestycyjnym. Dosko-
nale skomunikowane tereny, leżące 
niemal w centrum gdańska, bezpo-
średnio graniczące z 550-metrowymi 
nabrzeżami Kaszubskim i Trawlero-
wym oraz stocznią gdańsk są unika-
towym na skalę europejską miejscem 
do produkcji stoczniowej i okołostocz-
niowej. ponadto, na rewitalizowanym 
przez pomorską specjalną strefę 

ekonomiczną terenie znajdują się hale 
produkcyjne o łącznej powierzchni 
16,5 tys. m kw., budynki produkcyjno - 
warsztatowe (11 tys. m kw.) oraz 4 tys. 
m kw. powierzchni magazynowych. 
Udźwig usytuowanych tam dźwigów 
wynosi od 16 ton do 50 ton.

- obszar wyspy ostrów jest bardzo 
atrakcyjny pod względem inwesty-
cyjnym, szczególnie do prowadze-
nia produkcji stoczniowej, choćby ze 
względu na bliskość portu, dużych, 
przystosowanych do tego rodzaju 
działalności terenów i znajdujących 
się tam specjalistycznych urządzeń. 
Jesteśmy w trakcie niezbędnych prac 
rewitalizacyjnych dla naszych przy-
szłych klientów. naszym celem jest 
zwiększenie potencjału tego terenu 
dla nowoczesnej produkcji stocz-
niowej. rozmawiamy z biznesem, by 
przygotować ten teren w taki sposób, 
aby stał się on atrakcyjny inwestycyj-
nie dla firm, głównie z branży stocz-
niowej, ale nie tylko – mówi paweł 
lulewicz, wiceprezes pomorskiej spe-
cjalnej strefy ekonomicznej. 
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proces modernizacji należącej do psse części wyspy ostrów 
został podzielony na kilka etapów. właśnie trwają pracę w ra-
mach pierwszego - obecnie na powierzchni 14 ha prowadzone są 
prace, które mają umożliwić wznowienie działalności stocznio-
wej. poza płytami montażowymi, remontem Hali 33 planowana 
jest także odbudowa fragmentu nabrzeża Kaszubskiego oraz 
budowa nowych placów składowych o powierzchni 6 tys. m kw.
prace modernizacyjne przeszła już Hala 26 (Ubotownia), 
która w kolejnym etapie ma zostać przystosowana do 
utworzenia zespołu szkolnictwa zawodowego dla kształce-
nia w zakresie nowych technologii. Kształcenie branżowe 
w realizowanym na wyspie ostrów projekcie ma stanowić 
innowacyjne zaplecze edukacyjne dla przemysłu morskiego. 
powstający tu Kampus edukacyjny będący częścią całego 
projektu i warunkiem wdrożenia prZemysŁU 4.0 w branży 
stoczniowej. Znajdą się tam sale warsztatowe, komputerowe 
i dydaktyczne, specjalistyczne pracownie dla nowoczesnych 
technologii, pracownie rysunku technicznego oraz wzornic-
twa i miernictwa, laboratoria.
w drugim etapie robót planowane jest przygotowanie 5 ha pod 
kolejne inwestycje, remont i modernizacja budynków, budowa 
nowych układów drogowych do przewozu ciężkich konstrukcji.
procesy modernizacyjne w najbliższym czasie powinny znacz-
nie przyspieszyć, gdyż arp planuje istotne wzmocnienie fi-
nansowania stoczni gdańsk. Środki w ramach dokapitalizowa-

nia mają być przeznaczone przez zarząd spółki m.in. na mo-
dernizację hal i linii technologicznych oraz inwestycje w park 
maszynowy. pozwoli to pozyskać kontrakty, także w nowych 
segmentach.
- Cieszę się, że współpraca z psse układa się pomyślnie. To 
dobry kierunek dla obu stron, który zapewni korzyści psse, 
arp i stoczni gdańsk, ale przede wszystkim przyczyni się do 
rozwoju terenów wyspy ostrów. Dla nas kluczowe jest wspie-
ranie synergii: spółka z naszej grupy jest właścicielem stoczni 
gdańsk i gsg Towers, a my z kolei udziałowcem psse. Dzięki 
podjętej modernizacji wspólnie zahamowaliśmy degradację 
tych nieruchomości, wzrośnie więc ich wartość, a psse będzie 
miała dodatkowe stabilne przychody z najmu. Z kolei stocznia 
gdańsk będzie mogła wykorzystywać halę, czy płytę mon-
tażową do budowy dużych kadłubów oraz całych jednostek. 
pozwoli to znacząco zwiększyć przychody w kolejnych latach. 
Z czasem te nieruchomości mogą być odkupione przez stocz-
nię gdańsk, a psse będzie mogła przeznaczyć środki na inne 
projekty – dodaje wiceprezes agencji rozwoju przemysłu.

planom związanym z odbudową przemysłu stoczniowego na wyspie ostrów przysłuchiwali się m.in. pracownicy stoczni gdańsk.
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w uroczystościach udział wzięli m. in. wicepre-
mier i minister nauki i szkolnictwa wyższego 
Jarosław gowin, minister anna moskwa, sena-
tor Dorota arciszewska, prezydent miasta woj-
ciech szczurek oraz władze uczelni z rektorem 
prof. Januszem Zarębskim na czele, studenci 
oraz absolwenci. 

na wstępie uroczystości pożegnano sztandar 
dawnej akademii morskiej. po wbiciu przez licz-
nie przybyłych oficjeli symbolicznych gwoździ 
w przygotowany nowy sztandar Uniwersytetu 
morskiego, został on uroczyście przekazany na 
ręce rektora Zarębskiego, który z kolei przekazał 

go pocztowi sztandarowemu nowej uczelni. od-
były się także ślubowanie oraz immatrykulacja 
studentów i doktorantów i roku.

Uniwersytet morski w gdyni jest kontynuatorem 
tradycji i następcą utworzonej 17 czerwca 1920 
roku w Tczewie szkoły mor skiej, a następnie pań-
stwowej szkoły morskiej, państwowej szkoły ry-
bołówstwa morskiego i wyższej szkoły morskiej 
w gdyni. nazwa Uniwersytet morski w gdyni zo-
stała nadana uczelni rozporządzeniem ministra 
gospodarki morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz.U. 
z dnia 16 lipca 2018 r., poz. 1362). wcześniej 
uczelnia nosiła nazwę akademia morska w gdyni.

Jedyna taka w kraju
Na Molo Południowym w Gdyni zainaugurowano rozpoczęcie nowego roku 

akademickiego Uniwersytetu Morskiego (dawniej Akademia Morska). 

tEKSt: ANGO | ZDJĘCIA: ANGO
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propagowanie przedsiębiorczości jako 
życiowej postawy to jeden z głównych 
celów organizowanego już po raz dziesią-
ty pomorskiego Dnia przedsiębiorczości 
w naszym województwie. Koordynatorem 
wydarzenia jest wojewódzki Urząd pracy 
w gdańsku działający w imieniu samorzą-
du województwa pomorskiego.

poMorzanie są aktywni 
i przeDsiębiorczy

pomorskie jest jednym z najlepiej rozwi-
jających się regionów nie tylko w polsce, 
ale i w europie, co potwierdza 4. pozycja 
gdańska i całego województwa w rankin-
gu najefektywniejszych, najlepiej radzą-
cych sobie regionów w europie. Zdecydo-

Pomorski 
klimat 

na przedsiębiorczość 
WSPółCZEśNiE PRZEDSiębiORCZOść NiE KOJARZy Się tyLKO Z PROWADZENiEM biZNESU, 
ALE UZNAWANA JESt ZA AKtyWNą POStAWę W żyCiU, KtóRA POZWALA REALiZOWAć PLANy 
ZGODNiE Z NASZyMi tALENtAMi i KOMPEtENCJAMi. tO tEż KONSEKWENCJA W DążENiU DO CELU, 
OPtyMiZM, ODPORNOść NA NiEPOWODZENiA, KtóRE W  DZiSiEJSZyCH CZASACH StANOWią 

NiEZbęDNE SKłADOWE SUKCESU ZAWODOWEGO. 

wały o tym przede wszystkim dobre wyniki 
województwa pomorskiego jeśli chodzi 
o tworzenie miejsc pracy i wzrost wynagro-
dzeń na przestrzeni pięciu lat. Trójmiasto 
zostało jednocześnie uznane za najbar-
dziej dynamicznie rozwijające się w polsce, 
szczególnie w sektorze usług biznesowych  
(wg raportu za rok 2017 milken institute). 
pomorzanie od wielu lat wyróżniają się 
przedsiębiorczością, wciąż chętnie zakła-
dają firmy i trend ten jest utrzymany. obec-
nie na pomorzu działa prawie 300 tys. firm. 
wyższą niż przeciętna w polsce aktywność 
przedsiębiorczą pomorzan potwierdza tak-
że rosnący wskaźnik podmiotów gospodar-
czych przypadających na 10 tysięcy ludno-
ści, który lokuje nasz region w czołówce 
w kraju – w 2017 r. osiągnęliśmy 4 pozycję 
(z wartością ponad 1200 przedsiębiorstw) 
po takich województwach jak: mazowiec-
kie, zachodniopomorskie, dolnośląskie.
nowe mikrofirmy, czyli osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą, stano-
wią ponad 83 % ogółu nowo rejestrujących 
się przedsiębiorstw. na pomorzu najwięcej 
z nich podejmuje działalność w handlu 
hurtowym i detalicznym oraz w sekcji bu-
downictwa. ponadto dużo firm powstaje 
w branżach takich jak informacja i komu-
nikacja, transport i gospodarka magazy-
nowa, przetwórstwo przemysłowe, a także 
działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi. 

tEKSt: WUP w Gdańsku | ZDJĘCIE: freepik.com
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poMorze -  Miejsce Do rozwojU i inwestycji

pomorskie jest regionem zróżnicowanym przestrzennie pod 
względem atrakcyjności dla lokowania działalności gospodarczej. 
najbardziej atrakcyjny, w szczególności dla działalności zaawan-
sowanej technologicznie oraz usługowej, jest podregion trójmiej-
ski. na uwagę zasługuje też podregion słupski, gdzie chętnie lo-
kuje się branża przemysłowa. pozostałe obszary cechuje nieco 
niższy potencjał przyciągania kapitału, choć każdy z nich dyspo-
nuje kombinacją unikatowych atutów i zasobów, które czynią go 
interesującym dla wybranych inwestorów. atutem regionu jest 
szeroki zakres inwestycji z sektora usługowego oraz z branży 
zaawansowanych technologii. Umożliwiają to przede wszystkim 
wysokiej jakości zasoby pracy, dobrze rozwinięty sektor instytucji 
otoczenia biznesu, rozwinięta infrastruktura społeczna, wysoka 
chłonność rynku oraz dobry stan środowiska przyrodniczego. 
istotną rolę odgrywa także duża podaż przestrzeni biurowej.

Święto przeDsiębiorczoŚci na poMorzU 
jUż 14 listopaDa

Co roku w listopadzie w wielu krajach na świecie organizo-
wany jest Światowy Tydzień przedsiębiorczości. To między-
narodowy projekt promujący świadomy rozwój, aktywną po-
stawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw, 
w którym obecnie uczestniczy aż 170 państw. wiele pomor-
skich instytucji organizuje w tym czasie różnorodne wyda-
rzenia. w Światowy Tydzień przedsiębiorczości włączają się 
aktywnie publiczne służby zatrudnienia, po raz dziesiąty 
organizując pomorski Dzień przedsiębiorczości. w tym roku 
odbędzie się on 14 listopada, we wszystkich powiatach re-
gionu, a impreza centralna,  co roku odbywająca się w innym 
powiecie, tym razem będzie miała miejsce w gdańsku. 
Tegoroczne wydarzenie dedykowane jest w szczególności oso-
bom młodym.  przedsiębiorczość jest rodzajem życiowej filozofii,  
postawą dającą napęd do działania, inicjatywę, samodzielność, 
otwartość na wyzwania i zdobywanie nowych umiejętności. nie 
każdy może i chce zostać przedsiębiorcą i prowadzić własny biz-
nes, ale każdy może w sobie kształtować kompetencje sprzyjające 
przedsiębiorczości. pokazywanie takiej filozofii pełnej energii, ak-
tywności i świadomej realizacji różnych życiowych celów jest nie-
zwykle ważnym elementem edukacji młodzieży, dopiero planują-
cej swoją przyszłość zawodową lub właśnie wchodzącej na rynek 
pracy. lekcje przedsiębiorczości coraz częściej organizowane 
w szkołach,  profesjonalne poradnictwo zawodowe na wszyst-
kich szczeblach edukacji, możliwość kontaktów z pracodawcami 
i przyglądanie się pracy w realnym otoczeniu, a także współpraca 

przy różnorodnych  projektach w ramach np. szkolnego wolon-
tariatu,   sprzyjają kształtowaniu pro-przedsiębiorczych postaw 
wśród młodzieży. podczas pomorskiego Dnia przedsiębiorczości 
uczniowie szkół średnich będą prezentowali swoje biznesplany 
i pomysły na innowacyjne firmy w konkursie „Czas na przedsię-
biorczość”. w wybranych powiatach młodzi będą mogli uczestni-
czyć  w grze Cashflow, która przez zabawę uczy jak skutecznie 
inwestować, oraz poznają najciekawsze inicjatywy społeczne re-
alizowane przez młodzież i na rzecz młodzieży.

 UrzęDy pracy wspierają 
początkUjących przeDsiębiorców 

promocja przedsiębiorczych postaw i pokazywanie spo-
łecznego wymiaru przedsiębiorczości to jeden z obszarów 
działań publicznych służb zatrudnienia.  oprócz tego urzędy 
pracy czynnie wspierają także osoby, które decydują się na 
otwarcie własnego biznesu - wiele pomorskich firm powstaje  
dzięki dotacjom z Funduszu pracy. w 2017 roku dotacja z po-
morskich powiatowych  urzędów pracy na rozpoczęcie dzia-
łalności gospodarczej wyniosła ponad 55 milionów złotych. 
również fundusze europejskie znacząco wspomagają rozwój 
pomorskiego rynku pracy. w projektach dedykowanych oso-
bom do 29-tego roku życia realizowanych w ramach progra-
mu operacyjnego wiedza edukacja rozwój  w latach 2014-
2018 ponad 6,5 tys. młodych mieszkańców woj. pomorskiego 
otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  
w wielu powiatach podczas pomorskiego Dnia przedsiębior-
czości  pojawią się prezentacje i prelekcje instytucji zaan-
gażowanych i wspomagających proces zakładania i prowa-
dzenia własnej firmy. Dla zainteresowanych otworzeniem 
działalności gospodarczej czy wsparciem finansowym na 
prowadzenie firmy, przeznaczone będą również warsztaty 
dotyczące przygotowania biznes-planu, konsultacje z przed-
stawicielami urzędów pracy,  a także wykłady z ekspertami 
dotyczące sektora nowoczesnych rozwiązań dla biznesu. 
w niektórych powiatach odbędą się również spotkania z pra-
codawcami, którzy  dzięki wsparciu z urzędu pracy otworzy-
li firmę bądź utworzyli miejsca pracy i chętnie podzielą się 
swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami.
informacje o pomorskim Dniu przedsiębiorczości będą do-
stępne na stronie www.wup.gdansk.pl 
informacje o wszystkich imprezach, które odbędą się 
w ramach Światowego Tygodnia przedsiębiorczości w woje-
wództwie pomorskim można śledzić na stronie www.tydzien-
przedsiebiorczosci.pl  w zakładce wydarzenia.



 34    

jaka jest idea pomorskiego Dnia przedsiębiorczości? 

przede wszystkim promowanie szeroko pojętej przed-
siębiorczości w wymiarze nie tylko ekonomicznym, gdzie 
kojarzona jest przede wszystkim z zakładaniem własne-
go biznesu, ale także w społecznym. Chcemy pokazywać 
przedsiębiorczość jako życiową postawę, nie bojącą się 
pewnego ryzyka i wyzwań, promować  nastawienie na roz-
wój i kształcenie przez całe życie. przypomnieć  mieszkań-
com pomorza, że bycie przedsiębiorczym oznacza także 

wykazywanie się inicjatywą w podejmowaniu różnorodnych 
działań, kreatywnym podejściem do sytuacji w których się 
znajdujemy, samodzielnością w podejmowaniu decyzji ale 
i odpowiedzialnością za to co robimy w życiu. Chcemy, żeby 
trend rozwoju gospodarczego utrzymywał się na pomorzu, 
by wykształceni absolwenci szkół nie szukali pracy poza 
granicami naszego województwa, bo potrzebujemy ich tu-
taj, na miejscu. Tworzenie proaktywnych postaw i rozwija-
nie przedsiębiorczości w różnych aspektach to działanie 
w interesie naszego regionu.

Z JOANNą WitKOWSKą, DyREKtOR WOJEWóDZKiEGO URZęDU PRACy 
W GDAńSKU ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

Przedsiębiorczość 
to sposób 
na życie

ZDJĘCIE: materiały prasowe WUP
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komu jest dedykowany pomorski Dzień przed-
siębiorczości w naszym regionie?

wydarzenie ma być okazją do  inspiracji dla tych osób, 
które myślą nad założeniem własnej działalności go-
spodarczej, rozbudzić chęć do podejmowania nowych 
wyzwań i pokazać szerokie instytucjonalne wsparcie 
przedsiębiorców.  Zgodnie z ideą przedsiębiorczości 
nie każdy musi zostać właścicielem firmy, ale każdy 
może być przedsiębiorczy, stąd obecność na wyda-
rzeniu młodych pomorzan. szczególne zaproszenie 
kierujemy też do przedsiębiorców. Chcielibyśmy 
spotkać się z nimi w malborku i wspólnie podczas 
śniadania biznesowego zastanowić się jak usprawnić 
rekrutację w firmach i dopasowywać szkolenia, żeby 
rozwijać kompetencje pracowników adekwatnie do 
potrzeb firmy. 

jakie atrakcje czekają odwiedzających central-
ne wydarzenie Dnia przedsiębiorczości, które 
w tym roku odbędzie się w gdańsku?

Centralne wydarzenie organizowane będzie w part-
nerstwie z Uniwersytetem gdańskim, a adresatem 
wydarzenia mają być osoby młode, uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych i studenci. specjalnie dla niech 
została przygotowana gra miejska, podczas któ-
rej uczestnicy odwiedzą wskazane przez nas firmy 
i wykonywać będą różnorodne zadania sprawdzające 
kompetencje składające się na postawę przedsię-
biorczą: współpraca, komunikatywność, planowanie, 
kreatywność, analiza i selekcja danych. poza grą miej-
ską na odwiedzających czekają wykłady i prelekcje 
motywacyjne prowadzone przez znanych i lubianych 
blogerów i youtuberów. prelekcje przeplatane będą 
krótkimi wystąpieniami osób, które postawiły w życiu 
na przedsiębiorczość i opowiedzą jakie kompetencje 
pomogły im w rozwijaniu swojej zawodowej ścieżki.

Chcemy, żeby trend rozwoju 
gospodarczego utrzymywał się na 
Pomorzu, by wykształceni absolwenci 
szkół nie szukali pracy poza 
granicami naszego województwa, bo 
potrzebujemy ich tutaj, na miejscu. 

młode osoby aktywnie uczestniczyły w ubiegłorocznej edycji 
pomorskiego dnia przedsiębiorczości w malborku
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projekt ruszył w marcu br., a jego pierwszy etap – obejmu-
jący termomodernizację klinik pediatrycznych Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego  – właśnie został zakończo-
ny. Kolejne kroki to wdrożenie tzw. Bms (Building mana-
gement system) – zintegrowanego systemu zarządzania 
budynkiem, który zoptymalizuje zużycie energetyczne 
mediów i pozwoli monitorować je przez 365 dni w roku.
– Dzięki inwestycji realizowanej przez grupę gpeC zde-
cydowanie poprawiły się warunki hospitalizacji naszych 
małych pacjentów i pracy personelu. Ściany klinik pe-
diatrycznych są teraz odpowiednio ocieplone, co ułatwi 
nam utrzymanie właściwej temperatury na oddziałach, 
mamy też możliwość świadomej kontroli zużycia energii. 
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wykonane prace, któ-
re są też efektem wrażliwości lokalnego środowiska biz-
nesowego i miasta na dobro naszych pacjentów – mówi 
Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego 
Centrum Klinicznego.

na tym nie koniec. gdańska firma stworzyła w UCK spe-
cjalną smart przestrzeń, której celem jest polepszenie 
warunków dla osób oczekujących na wizyty lekarskie 
oraz edukacja co do wpływu oświetlenia, temperatury 
czy jakości powietrza na samopoczucie ludzi.
– gpeC jako firma stricte ciepłownicza to przeszłość. 
patrzymy szerzej – na komfort użytkowników. Dlatego 

naszą filozofią jest integracja wszystkich ważnych dla 
tego komfortu usług: ciepła, energii elektrycznej, świa-
tła, bezpieczeństwa, wentylacji. Co więcej nie dajemy 
gotowych rozwiązań, a współtworzymy je z otoczeniem 
wsłuchując się w jego potrzeby i wykorzystując nowe 
technologie. Tak właśnie powstał projekt z UCK – mówi 
marcin lewandowski, członek zarządu grupy gpeC. 

Łączny koszt całego projektu w UCK realizowanego 
przez gpeC wyniósł ponad 2,5 mln złotych. projekt jest 
współfinansowany ze środków wojewódzkiego Fundu-
szu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w gdań-
sku, a jego efektem jest również redukcja emisji Co2 
(113 mg Co2/rok).

– w gdańsku inwestujemy coraz więcej w podnoszenie 
jakości życia mieszkańców – infrastrukturę miejską, 
transport, obsługę w urzędach, dzięki czemu miasto 
w istotny sposób się zmienia. ogromnie cieszy fakt, że 
potrzebę tych zmian dostrzega także biznes, oferując – 
na przykładzie gpeC – coraz bardziej kompleksowe i za-
awansowane rozwiązania. inwestycja w UCK jest dosko-
nałym przykładem tego, jak należy wykorzystywać nowe 
technologie i potencjał nowoczesnej lokalnej firmy, do 
udoskonalenia działalności w sektorze opieki zdrowotnej 
– mówi paweł adamowicz, prezydent miasta gdańska.

Już nie tylko ciepło. Grupa GPEC wdraża w Uniwersyteckim Centrum 
Klinicznym w Gdańsku projekt inteligentnego zarządzania komfortem 

pacjentów i pracowników. To między innymi smart oświetlenie zarządzane 
tabletami, które ma wpłynąć na lepszy nastrój przebywających w szpitalu.

Inteligentne rozwiązania 
w gdańskim UCK

tEKSt: Grupa GPEC | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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spotkał się z weteranami i młodzieżą oraz... rekonstruktorami 
unikalnych pierwszych polskich samochodów. niezapowiedziana 
wcześniej wizyta głowy państwa miała charakter nieoficjalny. 
główną ideą Festiwalu „niepokorni niezłomni wyklęci” jest tworze-
nie przestrzeni do spotkań świadków polskiej historii najnowszej, 
twórców filmów - szczególnie tych inspirowanych dziejami walki 
o niepodległość w latach 1939-89 oraz szerokiej rzeszy publicz-
ności poszukującej filmów o tej właśnie tematyce, a szczególnie 
młodzieży chcącej pogłębić wiedzę historyczną o czasach czasach 
i ludziach i skazanych przez wiele lat w prl-u na zapomnienie.
Festiwal nnw to cztery dni wypełnione projekcjami filmów fabular-
nych i dokumentalnych, spotkaniami z weteranami, dyskusjami pane-
lowymi, promocjami historycznych książek. Festiwalowi towarzyszą  
również liczne wystawy,  instalacje artystyczne i widowiska muzyczne.

Prezydent RP
na Festiwalu NNW
Prezydent Andrzej Duda gościł 
w Gdyni na 10. Festiwalu Filmowym 
„Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.  

tEKSt: ANGO | ZDJĘCIA: ANGO

prezydent rp ANDRZEJ DUDA rozmawia z dyrektorem festiwalu nnw 
ARkADIUsZEM gołębIEwskIM oraz konstruktorem repliki samochodu 
cws t-1, LUDwIkIEM RożNIAkowskIM z wejherowa.
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W listopadzie 1998 
roku na Zamku Kró-
lewskim w Warsza-
wie pierwszy starosta 
malborski Julian 
Grzanko odebrał akt 
utworzenia powiatu 
malborskiego. 

Z Gabrielą Lisius, sta-
rostą wejherowskim, 
o tym, co w powiecie 
udało się zrealizować 
w ciągu kończącej się 
właśnie kadencji, roz-
mawia Rafał Korbut. 

Z Henrykiem Skwarło, 
wójtem gminy Wej-
herowo, o kończącej 
się właśnie kadencji 
i perspektywach roz-
woju gminy na kolejne 
lata, rozmawia Rafał 
Korbut.

44-45 50-51 58-59

Z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem Wejherowa, rozmawiamy 
o tym, jak Wejherowo zmieniło się przez ostatnie cztery lata.

wspólnie 
z MieszkańcaMi wiele 

osiągnęliśMy



To oni zabiegają o foTel 

prezydenta Gdańska
Karuzela z nazwiskami kandydatów na najwyższy urząd w stolicy województwa 
pomorskiego kręciła się na długo przed ogłoszeniem terminów wyborów samorzą-
dowych. Ostatecznie o fotel prezydenta Gdańska ubiega się w sumie siedem osób.

Paweł adamowicz,
KWW Pawła Adamowicza 
„Wszystko dla Gdańska”

Gdańszczanin, prawnik, prezydent 
miasta od 1998 roku. Studiował 
prawo na Uniwersytecie Gdańskim. 
W latach 1990–1993 był prorek-
torem Uniwersytetu Gdańskiego, 
a w latach 1994–1998 przewodni-
czącym Rady Miasta Gdańska.

KacPer PłażyńsKi,
KW Prawo i Sprawiedliwość

Gdańszczanin, adwokat, członek 
partii Prawo i Sprawiedliwość. 
Jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Jako adwokat 
współpracował z czołowymi 
kancelariami prawnymi w Trójmie-
ście. Pracował na kierowniczym 
stanowisku w spółce Energa.

JaceK HołubowsKi,
KWW „Gdańsk tworzą 
mieszkańcy”

Przedsiębiorca, działacz spor-
towy, przedstawiciel inicjatywy 
społecznej „Gdańsk Tworzą 
Mieszkańcy”.  Mówi o sobie, że 
jest pragmatykiem. Wcześniej 
bezskutecznie startował w wy-
borach do Sejmu i Rady Miasta 
Gdańska.

elżbieta 
JacHlewsKa,
KWW Ruch Społeczny 
„Lepszy Gdańsk”

Ekonomistka, magistra europe-
istyki, specjalistka od prawa pracy, 
aktywistka społeczna i feministycz-
na. Zawodowo zarządza finansami 
i zasobami w firmach. Przez 
piętnaście lat prowadziła własną 
firmę w zakresie usług kadrowo-
płacowych. 

dorota 
maKsymowicz-
czaPKowsKa,
KWW Narodowego Frontu 
Polskiego-Wojciecha Olszańskiego

Absolwentka zarządzania na Uniwer-
sytecie Gdańskim. Razem z mężem 
prowadzi w Gdańsku firmę fotograficz-
ną. Jest wiceprezesem i skarbnikiem 
stowarzyszenia Narodowy Front Polski. 
Wcześniej pełniła funkcję pomorskiego 
oddziału Kongresu Nowej Prawicy. 

andrzeJ ceynowa,
KWW SLD – Lewica Razem

Były rektor Uniwersytetu Gdań-
skiego w latach 2002-2008, a 
następnie dziekan Wydziału Filolo-
gicznego. Profesor filologii angiel-
skiej, literaturoznawca. Pracował 
m.in. na Uniwersytecie Yale, Uni-
wersytecie w Waszyngtonie oraz 
jako pracownik naukowy National 
Museum of American History.

Jarosław wałęsa,
KWW Platforma, Nowoczesna 
Koalicja Obywatelska. 

Poseł do Parlamentu Europejskie-
go VII i VIII kadencji, syn Danuty 
i Lecha Wałęsów. Ukończył polito-
logię na katolickim College of the 
Holy Crossw Worcester w USA. 
Po powrocie do kraju pracował 
m.in. w biurze Lecha Wałęsy.



Kto zostanie 

prezydentem Gdyni?
Pięciu kandydatów zabiega o najwyższy urząd w Gdyni. Kto uzyska najwyższą 

liczbę głosów? Dowiemy się już wkrótce. Pierwsza tura wyborów samorządowych 
odbędzie się 21 października, a druga 4 listopada. 

marcin Horała,
KW Prawo i Sprawiedliwość 

Poseł na Sejm RP VIII kadencji. 
Ukończył prawo oraz politologię 
na Uniwersytecie Gdańskim. Od 
czternastu lat należy do Prawa 
i Sprawiedliwości. Obecnie jest 
pełnomocnikiem PiS w Gdyni oraz 
członek Rady Politycznej PiS. W 
latach 2006-2015 był radnym Rady 
Miasta Gdyni. 

łuKasz KowalczuK, 
KWW Marzę o Gdyni

Aktywista miejski z partii Razem, 
który współorganizował protesty 
w obronie praw kobiet i praw 
pracowniczych oraz przeciwko 
reformie edukacji, a także upartyj-
nianiu sądownictwa. Zaangażowa-
ny w walkę ze skutkami zaniedbań 
w polityce mieszkaniowej miasta, 
obronę mieszkańców Wzgórza 
Orlicz-Dreszera. 

marcin strzelczyK,
KKW SLD Lewica Razem

Absolwent Wydziału Ekonomiczne-
go Uniwersytetu Gdańskiego. Pełni 
funkcję przewodniczącego Rady 
Dzielnicy Redłowo. Przez dziesięć 
lat kierował Wydziałem Marketingu 
w Spółce Energa Oświetlenie. Od 
pięciu lat jest współwłaścicielem 
firmy consultingowej, doradzającej 
gminom w zakresie oświetlenia 
ulicznego. 

woJciecH szczureK,
KWW Samorządność Komitet 
Wojciecha Szczurka

Gdynianin w trzecim pokoleniu, 
z zawodu sędzia, a od 1998 roku 
prezydent Gdyni. Aktywność samo-
rządową poprzedził działalnością 
obywatelską. Inicjator powołania 
Metropolitalnego Forum Wójtów, 
Burmistrzów, Prezydentów i Staro-
stów NORDA, wiceprezes zarządu 
Stowarzyszenia Obszaru Metropoli-
talnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 

zygmunt żmuda-
trzebiatowsKi
KWW Wspólna Gdynia

Zaangażowany samorządowiec, prawnik, 
marketingowiec, społecznik. Absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Gdańskiego. Praktyk negocjacji biz-
nesowych oraz komunikacji i autoprezen-
tacji, czego uczy studentów. Zawodowo, 
poza kwestiami wynikającymi z prawni-
czego wykształcenia, przez lata związany 
był z branżą nieruchomości, edukacją, IT, 
e- commerce oraz szkoleniami. 



Wszyscy Kandydaci  

na prezydenta 
sopotu

Piotr Meler, Grażyna Czajkowska, Małgorzata
 Tarasiewicz i Jacek Karnowski. To oni w zbliżających się 

wyborach będą walczyć o fotel prezydenta Sopotu.

Piotr meler,
KW Prawo i Sprawiedliwość 

Sopocianin z urodzenia i wyboru, który od 
trzech kadencji zasiada w Radzie Miasta 
Sopotu. Ukończył Politechnikę Gdańską 
na Wydziale Budownictwa. Obecnie jest 
prezesem zarządu Energa Wytwarzanie 
S.A., jednej ze spółek-córek koncernu 
Energa. Zbliżające się wybory będą już 
trzecimi, podczas których ubiegać będzie 
się o fotel prezydenta Sopotu.

grażyna czaJKowsKa,
KWW Kocham Sopot

Radna miasta, działaczka społeczna, 
przedsiębiorczyni. Jest absolwentką Wy-
działu Ekonomiki Transportu Uniwersytetu 
Gdańskiego. Prowadzi z mężem rodzinną 
firmę, w której zajmuje się sprawami finan-
sowymi, księgowymi i administracyjnymi. 
Propaguje zasady partycypacji, zachęcając 
mieszkańców do włączania się w procesy 
decyzyjne w mieście. 

małgorzata 
tarasiewicz, 
KWW Mieszkańcy dla Sopotu 
z Poparciem K. Morawieckiego

Działaczka społeczna, polityk, aktywistka 
feministyczna. Ukończyła filologię angiel-
ską oraz studia podyplomowe na Wydziale 
Nauk Politycznych na Uniwersytecie 
Gdańskim. W latach 1991–1995 była 
dwukrotnie prezesem polskiego oddziału 
Amnesty International.

JaceK KarnowsKi,
KWW Platforma Sopocian 
Jacka Karnowskiego

Od dzieciństwa mieszkaniec Sopotu, 
od zawsze harcerz. Działalność po-
lityczną rozpoczął na studiach jako 
członek władz Ruchu Młodej Polski. 
Doktor nauk ekonomicznych Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Od 1990 roku 
radny i wiceprezydent Sopotu, a od 
1998 roku prezydent Sopotu. 

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

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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20 lat powiatu 
malborskiego

W LiStOPADZiE 1998 ROKU NA ZAMKU KRóLEWSKiM W WARSZAWiE PiERWSZy StAROStA 
MALbORSKi JULiAN GRZANKO ODEbRAł AKt UtWORZENiA POWiAtU MALbORSKiEGO. 
PODCZAS PAźDZiERNiKOWEJ UROCZyStEJ SESJi RADy POWiAtU MALbORSKiEGO POśWięCONEJ 
UPAMiętNiENiU tEGO WyDARZENiA ZAPREZENtOWANO NAJWAżNiEJSZE OSiąGNięCiA 

MiNiONEGO 20-LECiA. 

tEKSt: Kamila Chrapkowska | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

od lewej: PIotR sZwEDowskI – etatowy członek zarządu powiatu,  
bogDAN kUłAkowskI – przewodniczący rady powiatu malborskiego w obecnej kadencji, 
MIRosłAw CZAPLA – przewodniczący rady w ii kadencji, starosta, 
MAREk RUkAt – obecnie radny, przewodniczący komisji rewizyjnej
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radni pełniący mandaty od począt-
ku istnienia powiatu: obecny starosta 
mirosław Czapla, przewodniczący ko-
misji rewizyjnej marek rukat i etatowy 
członek zarządu powiatu piotr szwe-
dowski wspominali trudne początki 
powiatu malborskiego. Dziś po biedzie 
nie ma śladu, a o kondycji powiatu 
świadczą wysokie miejsca w rankin-
gach samorządów: 5. miejsce w ran-
kingu Zamożności samorządów 2017 
w kategorii powiaty, 9. miejsce w ogól-
nopolskim rankingu gmin i powiatów 
za rok 2017 w kategorii powiaty od 60 
tys. do 120 tys. mieszkańców oraz 2. 
miejsce w województwie pomorskim 
w pozyskiwaniu środków unijnych 
w przeliczeniu mieszkańca. Dyna-
miczny rozwój powiatu malborskiego 
potwierdzają również liczby: dochody 
powiatu wrosły z niecałych 50 mln zł 
w 1999 r. do ponad 90 mln w 2018 r., 
wydatki zaś uległy podwojeniu.

Zdaniem piotra szwedowskiego, naj-
ważniejszym wydarzeniem 20-lecia 
powiatu malborskiego było urato-
wanie szpitala w malborku. Było to 
zasługą przede wszystkim pracow-
ników lecznicy, wdrożenia tzw. planu 
B i w konsekwencji przejęcia szpitala 
przez samorządową spółkę powiato-
we Centrum Zdrowia. 

marek rukat zauważa, że dziś powiat 
malborski jest zupełnie innym po-
wiatem niż na początku, co wymusza 
zmianę podejścia do zarządzania nim. 
skoro podstawowe zadania zostały 
zrealizowane m.in. w obszarach eduka-
cji czy ochrony zdrowia, trzeba szukać 
nowych zadań, na które wcześniej nie 
było czasu ani środków.

mirosław Czapla pełniący funkcję sta-
rosty trzecią kadencję do niewątpli-
wych sukcesów minionego 20-lecia za-
licza zrealizowanie planu B dla powiatu 
malborskiego. - przed podjęciem dzia-
łań zadłużenie szpitala wynosiło ponad 
32 mln zł – wspomina starosta. - Dzięki 
planowi B otrzymaliśmy od państwa 18 
mln zł, resztę stanowiły środki własne. 
od momentu powstania spółka uzy-
skuje dodatni wynik finansowy. suk-

ces związany z oddłużeniem jednostki 
przełożył się na jakość świadczonych 
usług. Dobra kondycja, renoma i po-
tencjał powiatowego Centrum Zdro-
wia w malborku stały się podstawą do 
przejęcia przez powiat malborski szpi-
tala w nowym Dworze gdańskim.

wszystkie obiekty w powiecie mal-
borskim są stermomodernizowane. 
- wydaliśmy na to prawie 18 mln zł - 
opowiada Czapla. - Unowocześniliśmy 
dotychczasowe pracownie zawodowe 
i utworzyliśmy kilka nowych. Uważam, 
że mamy bardzo dobre obiekty i bar-
dzo dobry sprzęt, a przede wszystkim 
bardzo dobrych nauczycieli, bo w tej 
chwili, patrząc przez pryzmat zdawal-
ności matur, plasujemy się na wysokim 
7. miejscu, jeśli chodzi o średnią w na-
szym województwie.

starosta wskazuje też na zmianę stanu 
dróg. - Drogi, które dostaliśmy z urzę-
du rejonowego, były bardzo dziurawe 
– wspomina. - od początku podeszli-
śmy do tego bardzo skrupulatnie. Te 
w malborku przekazaliśmy pod admi-
nistrację burmistrza. pozostałe wyre-
montowaliśmy wspólnie z gminami. 
mamy 240 km dróg, z czego całkowi-
cie wyremontowanych jest prawie 180 

km. wydaliśmy ogromne pieniądze, bo 
niemal 70 mln zł, ale jakość jest na-
prawdę wysoka. Kiedy jadę samocho-
dem, to nawet jak zamknę oczy, wiem, 
gdzie się kończy powiat malborski – 
śmieje się starosta.

analizując zmiany, jakie zaszły w mi-
nionym 20-leciu, nie sposób pominąć 
sfery społecznej. - wykupiliśmy obiekt 
pod powiatowe Centrum pomocy ro-
dzinie, który został gruntownie zmo-
dernizowany i wyposażony. wybudo-
waliśmy dwa Domy Dziecka oraz po-
radnię psychologiczno-pedagogiczną. 
mamy też specjalny ośrodek sporto-
wo-wychowawczy, stowarzyszenie dla 
Dzieci z autyzmem czy młodzieżowy 
ośrodek wychowawczy dla trudnej 
młodzieży - wylicza starosta. - mamy 
orzecznictwo na cztery powiaty i we-
terynarię na dwa, Biuro paszportowe 
w budynku starostwa oraz szereg in-
nych instytucji.

Zdaniem Czapli, utworzenie powiatów 
wyzwoliło wielki potencjał tkwiący 
w społecznościach lokalnych. - nieste-
ty powiaty nadal nie mają umocowania 
w Konstytucji rp, ale jako członkowie 
Związku powiatów polskich aktywnie 
o to zabiegamy – zapewnia.

od lewej: bogDAN kUłAkowskI – przewodniczący rady 
powiatu malborskiego w obecnej kadencji, 
PAwEł CHoDYNIAk, prezes powiatowego centrum zdrowia, 
EwA kARAMoN, z-ca dyrektora ds. medycznych
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Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. 
anny w sztumie, po której dożynkowy korowód przeszedł 
do Zespołu szkół Zawodowych w Barlewiczkach. po trady-
cyjnych obrzędach dożynkowych zebrani goście przeszli 
pod nowo wybudowane warsztaty, gdzie nastąpiło ich 
oficjalne otwarcie.

- w tym roku połączyliśmy Dożynki powiatowe oraz Dni 
powiatu sztumskiego, żeby przypomnieć o naszym po-
wiecie, o tym, że on jest, że się wydzielił trochę później niż 
pozostałe - mówi starosta wojciech Cymerys. w ocenie 
starosty powiat sztumski wyróżnia przede wszystkim 
aktywność mieszkańców. - nasi mieszkańcy są na tyle 
aktywni, że dużo rzeczy nam się tutaj udaje – ocenia 
Cymerys. - w okresie minionych 16 lat, przy wsparciu 
funduszy zewnętrznych, zrealizowaliśmy szereg ważnych 
dla społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu inwestycji. 
przebudowaliśmy ponad 93 kilometry dróg powiatowych, 
wybudowaliśmy, wyremontowaliśmy i doposażyliśmy szko-
ły, przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację 
obiektów publicznych, wybudowaliśmy halę sportową 
oraz boiska, zbudowaliśmy przystań żeglarską, utwo-
rzyliśmy oddział intensywnej opieki medycznej przy 
sp ZoZ w sztumie i zmodernizowaliśmy dach szpitala. 
Kładliśmy nacisk na poprawę bezpieczeństwa publiczne-
go, ochronę zdrowia, edukację, sport i aktywizację osób 
niepełnosprawnych.

Do powstania nowoczesnych warsztatów i pracowni dy-
daktycznych w Barlewiczkach, zdaniem starosty, przyczy-
niło się wiele osób. - na pewno pan sebastian szota, który 
w naszym starostwie zajmuje się pozyskiwaniem środków 
pozabudżetowych, ale trzeba też podkreślić ogromną 
rolę nauczycieli Zespołu szkół Zawodowych pod kierow-
nictwem pani Dyrektor marzeny Zawiszy. To oni musieli 
wykazać się największą inicjatywą – przyznaje Cymerys. 
- Jestem pod wrażeniem, bo też kończyłem szkołę tech-
niczną i nasze wyposażenie warsztatowe przypominało 
czasy minione, a to wyprzedza czasy. nawet pracodawcy, 
którzy byli na otwarciu, mówią, że nie mają takich maszyn.

Dożynki Powiatu 
Sztumskiego 

w szkole XXI wieku
Tegoroczne Dożynki Powiatu Sztumskiego były połączone z otwarciem nowych 

warsztatów i pracowni dydaktycznych w ZSZ w Barlewiczkach. 

tEKSt: Kamila Chrapkowska | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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ZSZ 
w Barlewiczkach 

szkołą 
XXi wieku

ZESPół SZKół ZAWODOWyCH W bARLEWiCZKACH StAł Się JEDNą 
Z NAJNOWOCZEśNiEJSZyCH SZKół ZAWODOWyCH W WOJEWóDZtWiE. 

tEKSt: Kamila Chrapkowska | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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w Barlewiczkach powstał nowoczesny 
obiekt do praktycznej nauki zawodu. 
Zbudowano 6 nowych pracowni i warsz-
tatów dydaktycznych w branżach 
transport, logistyka, motoryzacja oraz 
środowisko. Zostały także wyposażone 
3 pracownie branży iCT i elektronika. 
przeznaczono na to blisko 8 mln zło-
tych, z czego ponad 6,5 mln zł stanowiło 
dofinansowanie unijne. Dzięki realizacji 
projektu szkoła w Barlewiczkach stała 
się prawdziwą szkołą XXi wieku.

marzena Zawisza, Dyrektor ZsZ w Barle-
wiczkach, przyznaje, że na początku nie 
wierzyła, że powstanie takiego obiektu 
na terenie szkoły będzie możliwe. - Tu 
było prawdziwie ściernisko, stała stara 
sala, kiedyś świetlica blaszana. Kiedy 
tu przyszłam w 2012 roku, pomyślałam 
sobie, że nigdy nie będę mogła tego 
zmienić – wspomina Zawisza. - od mo-
ich pierwszych dni pracy w tej szkole 
słyszałam od pracodawców, że kształ-
cimy niedostatecznie. pojawiła się ko-
nieczność stworzenia ośrodka kształce-
nia praktycznego. potrzebne nam były 
warsztaty – obiekt, w którym będzie 
można szkolić i egzaminować. rozma-
wialiśmy o tym z panem starostą już 
od 2012 roku. wiedzieliśmy, jakie mamy 
potrzeby, ale czekaliśmy na moment, 
w którym będziemy mogli je zrealizo-
wać. w pewnym momencie starosta za-
komunikował mi, że pojawiła się szansa. 
Zostaliśmy zaproszeni do rozmów przez 
Urząd marszałkowski. po długiej walce 
na argumenty Urząd marszałkowski wy-
znaczył nam te branże i kierunki, które 
mamy dzisiaj. Zależało mi, żeby włączyć 
do tego budownictwo i żywienie, nieste-
ty się nie udało. patrząc z perspektywy 
czasu, gdyby w przyszłości pojawiły się 
nowe kierunki, myślę, że będzie nam 

o wiele łatwiej je wprowadzić dzięki 
temu, co już osiągnęliśmy.

nowe warsztaty zaprojektowali na-
uczyciele szkoły. - To była wielka praca 
zespołowa – podkreśla Zawisza. - nad 
projektowaniem pracowni informatycz-
nych pracował zespół pod kierunkiem 
pana macieja Bajura. nauczyciele in-
formatycy zaprojektowali wyposażenie 
pracowni według swoich doświadczeń 
i potrzeb. pracą nad projektowaniem 
pracowni mechaniczno-motoryzacyj-
nych i mechanizacyjno-rolniczych kie-
rował pan stanisław saczuk. pomagali 
mu pan piotr smolarczyk, pan Karol 
gembicki oraz pan ryszard Blacha. 
pracownię produkcji zwierzęcej przy-
gotowywała pani ewa raszczyk, a pra-
cownię roślinną - pani Jola mroczkow-
ska. ważną rolę odegrała wicedyrektor 
szkoły pani Brygida rutkowska-piszcz. 
Była takim łącznikiem pomiędzy ze-
społem nauczycieli a starostwem czy 
Urzędem marszałkowskim. Te pracow-
nie powstały od podstaw i są to na-
prawdę nowatorskie koncepcje.

w ramach projektu został zakupiony no-
woczesny sprzęt. - mamy nowy ciągnik 
Zetor, Toyotę hybrydową z automa-
tyczną skrzynią biegów w 2 wariantach, 
nową tokarkę CnC, nowoczesną pra-
cownię metrologii – wymienia Dyrektor. 
- w tym roku przyjęliśmy do pierwszych 
klas 138 osób. są to 2 klasy szkoły bran-
żowej i stopnia i 3 klasy technikum, przy 
czym te 3 klasy są podzielone na gru-
py: technik rolnik, technik mechanizacji 

rolnictwa i agrotroniki, technik pojaz-
dów samochodowych, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych, technik 
hotelarz oraz technik informatyk. od 4 
lat technik informatyk wzbogacony jest 
o innowację służba więzienna. Jest to 
nasz nowatorki pomysł realizowany we 
współpracy z Zakładem Karnym w sztu-
mie przygotowujący do pracy w służ-
bach mundurowych. w naszej szkole 
uczą się też dzieci rolników posiada-
jących duże gospodarstwa i dla nich 
stworzyliśmy nowy kierunek technik 
mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Dyrektor jest dumna z tego, co udało się 
osiągnąć. - mamy naprawdę dobrą kadrę, 
teraz mamy jeszcze świetne zaplecze  
i zostaje tylko walczyć, żeby zapewnić 
odpowiedni poziom – przekonuje Zawi-
sza. - i walczymy, przykładem jest pani 
Jola mroczkowska, która projektowała 
pracownię produkcji roślinnej i która 
właśnie wybiera się na studia podyplo-
mowe, mimo że wkrótce mogłaby iść na 
emeryturę. nasi nauczyciele są otwarci, 
bez barier, cały czas się uczą. Trzeba też 
docenić ogromną rolę starostwa powia-
towego. nasz organ prowadzący uważa, 
że - cytując Zamoyskiego - „Takie będą 
rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”. Jeżeli dajemy wysoką jakość 
kształcenia, przekłada się to na rozwój 
całego środowiska. szkoła w Barlewicz-
kach to prawdziwa szkoła XXi wieku, 
chociaż w dalekim sztumie, na prowin-
cji. Jeżeli ktoś chce się uczyć, to może 
się u nas nauczyć i stać naprawdę bar-
dzo dobrym fachowcem – puentuje.
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z myślą 
o mieszkańcach  

Z GAbRiELą LiSiUS, StAROStą WEJHEROWSKiM, O tyM, CO W POWiECiE UDAłO Się 
ZREALiZOWAć W CiąGU KOńCZąCEJ Się WłAśNiE KADENCJi, ROZMAWiA RAFAł KORbUt. 

pani starosto, zbliża się koniec kadencji. jak w skrócie 
można ją podsumować?

To była bardzo pracowita kadencja. skupiliśmy się na bu-
dowaniu dobrych relacji z samorządami miast i gmin nasze-
go powiatu oraz wyznaczaniu kierunków wspólnego dzia-
łania. efekty współpracy widoczne są w wielu dziedzinach, 
w tym m.in. w sferze drogowej. w ciągu czterech lat ponad 
trzydzieści procent wszystkich wydatków przeznaczyliśmy 
na inwestycje. Udało nam się zrealizować większość zapla-
nowanych zadań, które wpłynęły na poprawę jakości życia 
mieszkańców. 

jaki cel postawiliście sobie na początku kadencji?

Jako cel obraliśmy sobie pozyskanie jak największej ilości 
środków z funduszy zewnętrznych na realizację naszych 
zamierzeń. skuteczne zdobycie pieniędzy z programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury Drogowej, 
regionalnego programu operacyjnego czy europejskiego 
Funduszu społecznego w wysokości blisko 50 mln zł, zna-
cząco przyczyniło się m.in. do poprawy jakości życia miesz-
kańców, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
terenie powiatu, aktywizacji osób bezrobotnych oraz pod-
niesienia jakości kształcenia.

jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować w ciągu 
tych czterech lat? 

sukcesywnie modernizowaliśmy infrastrukturę drogową. 
Część zadań realizowana była ze środków własnych powia-
tu, przy wsparciu finansowym gmin oraz dzięki pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych. Do najważniejszych inwestycji dro-
gowych wykonanych w obecnej kadencji należy: rozbudowa 
drogi powiatowej Kniewo – luzino – Łebno, w tym rondo 
„rosochy”; rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Bolsze-
wo – góra; wejherowo – gniewowo;  rozłazino – Dzięcie-

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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lec; Kisewo – Brzeźno lęborskie; Będargowo – Kolonia; budowa 
ronda w Kielnie; a także wydłużenie lewoskrętu na ulicy Chopina 
i 12 marca oraz oddanie w ostatnim czasie ronda na skrzyżowa-
niu ulic wniebowstąpienia, Judyckiego i 12 marca w wejherowie. 
ponadto przebudowaliśmy most w miejscowości Dąbrówka młyn, 
wykonaliśmy budowę chodnika i ścieżki rowerowej na ulicy ob-
wodowej oraz remont ulicy lipowej w redzie. podczas tej ka-
dencji realizowaliśmy także remonty chodników w wejherowie, 
m.in. na ulicy pomorskiej i prusa, na ulicy sobieskiego, na ulicy 
Św. Jana oraz remont nawierzchni chodnika w ciągu drogi powia-
towej Kościuszki – mickiewicza – reformatów. ponadto obecnie 
trwają prace remontowe na ulicy rybackiej w wejherowie, gdzie 
powstaje nowy pas do drogi krajowej nr 6.
Łącznie, ze środków zewnętrznych i własnych, zbudowano lub 
gruntownie zmodernizowano około 50 km dróg powiatowych 
i gminnych na kwotę blisko 100 mln zł.

Dużo działo się też w sferze oświaty?

To prawda. Udało nam się zrealizować wiele zadań oświatowych. 
pozyskaliśmy rekordową kwotę ponad 28 mln zł z rpo woje-
wództwa pomorskiego na rozwój i podniesienie jakości kształ-
cenia zawodowego w powiecie wejherowskim. otrzymane środki 
przeznaczone zostały na rozbudowę pięciu powiatowych szkół 
ponadpodstawowych, doposażenie i unowocześnienie warszta-
tów szkolnych, wyposażanie 23 nowych pracowni zawodowych 
i doposażenie 13 istniejących. wśród innych istotnych zadań zre-
alizowanych na rzecz oświaty wymienić mogę: otwarcie bloku za-
wodowego wielofunkcyjnej stacji diagnostyki w powiatowym Ze-
spole szkół nr 4 w wejherowie, otwarcie nowych pomieszczeń dla 
potrzeb modelarni Bliza-Balexmetal przy powiatowym Zespole 
poradni psychologiczno-pedagogicznych w wejherowie, oddanie 
dwóch pracowni komputerowych w powiatowym Zespole szkół 
w redzie oraz pracowni fizycznej i chemicznej w powiatowym 
Zespole szkół nr 2 w rumi. ponadto przeprowadziliśmy komplek-
sowy remont internatu oraz szkoły zawodowej w powiatowym 
Zespole Kształcenia specjalnego i termomodernizację budynku 
powiatowego Zespołu szkół nr 2 w wejherowie. 
Za sukces uważam oddanie pierwszej, pełnowymiarowej hali 
sportowej przy powiatowym Zespole szkół nr 4 w wejherowie, 
której łączny koszt wraz z wyposażeniem wyniósł blisko 10 mln 
zł oraz remont i oddanie pierwszego przedszkola specjalnego dla 
dzieci autystycznych, które działa w ramach powiatowego Ze-
społu Kształcenia specjalnego. 

a w innych dziedzinach co udało się zrealizować?

- Dzięki pozyskanym środkom z Unii europejskiej realizowaliśmy 
również projekty w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych. po-
nad 1 mln zł przeznaczyliśmy na dofinansowanie klubów sporto-
wych działających na terenie powiatu wejherowskiego i zawodni-
ków, którzy mogą pochwalić się znaczącymi sukcesami sportowy-
mi. wsparliśmy kwotą blisko 800 tys. zł organizacje pozarządowe 
na realizację zadań publicznych. Blisko 1 mln zł przeznaczyliśmy 
na rewitalizację wiele cennych obiektów zabytkowych. ponad 
500 tys. zł dotacji przekazaliśmy wejherowskiemu szpitalowi na 
remonty oddziałów i zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. 
rozpoczęliśmy budowę Książnicy prof. gerarda labudy. ponad-
to w 2015 r. otworzyliśmy nową siedzibę powiatowej Biblioteki 
publicznej wejherowie przy ulicy Dworcowej. pozyskaliśmy tak-
że fundusze zewnętrzne na zakup 300 szklanych negatywów 
augustyna Ziemensa, ukazujących nieznane zdjęcia wejherowa 
z przełomu XiX i XX w. 

a jakie są plany na przyszłość?

Zamierzamy kontynuować rozpoczęte zadania i realizować wiele 
nowych zadań inwestycyjnych, zarówno drogowych, edukacyj-
nych, jak i kulturalnych. Chcemy dalej modernizować infrastruktu-
rę drogową. planujemy m.in. remont ulicy przemysłowej, szkolnej 
i Tartacznej, budowę ścieżek rowerowych, remonty chodników 
i przebudowywanie skrzyżowań, w tym 12 marca z ulicą sikor-
skiego. Będziemy dalej dbać o utrzymanie wysokiego poziomu 
edukacji w szkołach ponadpodstawowych poprzez dalsze dosto-
sowywanie oferty kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Dodam, że w tym celu w porozumieniu ze szkołami i pracodaw-
cami została opracowana strategia rozwoju przedsiębiorczości 
na terenie powiatu wejherowskiego. Zamierzamy rozbudowywać 
szkoły i pracownie dydaktyczne, m.in. w rumi i redzie. ponadto 
będziemy wdraża
 programy zdrowotne i rehabilitacyjne, wspierać osoby niepełno-
sprawne oraz prowadzić lokalną politykę senioralną. Zamierzamy 
dalej aktywie pracować na rzecz mieszkańców powiatu.
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gospodarczy gryf pomorski to jedna z najbardziej cenio-
nych nagród wręczanych m.in. najlepszym przedsiębior-
stwom na pomorzu. w tym roku do konkursu zakwalifikowa-
no w sumie 85 podmiotów. 
- przedsiębiorcy są solą gospodarki wolnorynkowej. Trudno 
byłoby sobie wyobrazić rozwój regionu bez nich. Bez podat-
ków, które płacą, bez miejsc pracy, które tworzą (...). warto ich 
docenić – mówił podczas uroczystej gali mieczysław struk, 

marszałek województwa pomorskiego. - Tę prestiżową nagro-
dę przyznajemy już po raz 19. nie można jej sobie kupić czy 
zamówić. na tę nagrodę trzeba ciężko zapracować, wyprzedzić 
konkurencję oraz sprostać wyzwaniom współczesnego rynku. 
w kategorii „gmina przyjazna przedsiębiorcom” główną nagro-
dę zdobyło wejherowo. w gronie wyróżnionych znalazły się: 
miasto gdańsk i gmina Cedry wielkie, którą podczas uroczy-
stości reprezentował wójt Janusz goliński.

cedry wielkie 
gminą przyjazną 
przedsiębiorcom

Za nami tegoroczna edycja 
konkursu Gospodarczy 
Gryf Pomorski. W gronie 
wyróżnionych przez organizacje 
samorządu gospodarczego 
i władze województwa 
pomorskiego znalazły się Cedry 
Wielkie, które uznano „Gminą 
przyjazną przedsiębiorcom”.

w pogórzu trwa budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego. 
powstają m.in. boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, siłownia ze-
wnętrza i skate park. 

w urządzenia przeznaczone do rekreacji i wypoczynku wkom-
ponowana zostanie zieleń i elementy małej architektury. postęp 
prac na placu budowy wizytowali marcin majek, zastępca wójta 
gminy Kosakowo, adam Fajks, radny nowych osiedli pogórza 
oraz przedstawiciele Urzędu gminy. 
- Zależy nam na tym, aby stworzyć teren przyjazny mieszkań-
com, aby można było tu przyjść z dziećmi bądź grupą przyja-
ciół i miło spędzić czas - mówi marcin majek. - Takie miejsca są 
potrzebne, zwłaszcza na rozwijających się osiedlach.
warto zaznaczyć, że w ramach zadania powstanie również 
zbiornik retencyjny na wody opadowe.

Budują kompleks 
sportowo-rekreacyjny
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Kurort zwyciężył w ogólnopolskim 
rankingu miast na prawach powiatu 
pod względem jakości życia. To na-
ukowe opracowanie przygotowane 
zostało przez zespół specjalistów 
z akademii górniczo-Hutniczej oraz 
tygodnik „polityka”.
- przede wszystkim dziękuję i gra-
tuluję mieszkańcom sopotu – ko-
mentuje ranking prezydent sopotu, 

Jacek Karnowski. – Dzięki ich 
wsparciu i zaangażowaniu możemy 
razem konsekwentnie zmieniać 
sopot i sprawiać, że staje się on 
jeszcze bardziej przyjaznym miej-
scem do życia. 
sopot na najwyższych stopniach 
podium znalazł się także w rankingu 
miast obywatelskich oraz rankingu 
miast – kreatorów rozwoju kultury.

Potrójny 
sukces sopotu
W trzech na cztery z opublikowanych przez tygodnik „Polityka” 
rankingów polskich miast na pierwszym miejscu znalazł się Sopot. 

na początku tego roku mieszkańcy osiedla 
mickiewicza w sopocie zostali zapytani 
o to, w jaki sposób urządziliby teren wokół 
Domu pomocy społecznej i przyszłego 
Zakładu opiekuńczo-leczniczego. nale-
żący do miasta teren przeznaczony jest na 
funkcje rekreacyjno-sportowe.
mieszkańcy zdecydowali, że prócz wygło-
sowanego w budżecie obywatelskim wielo-
funkcyjnego boiska powstaną tam również 
plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna 
i strefa gier. właśnie rozpoczął się pierwszy 
etap realizacji przedsięwzięcia, czyli prze-
budowa wielofunkcyjnego boiska.
Dodatkowo zadanie zakłada utwardzenie 
ciągów komunikacyjnych, wybudowane 
zostaną schody na skarpie oraz pochylnia. 
w planach jest także wykonanie odwodnie-
nia liniowego boiska, instalacji oświetlenio-
wej oraz przyłącza wody.

sopot przygotowuje projekt rewitalizacji 
ul. parkowej oraz ulic do niej prostopa-
dłych. przebudowa ma dotyczyć zarówno 

Rewitalizacja 
coraz bliżej

sieci podziemnych, jak i wyglądu, a także 
zasad funkcjonowania samej ulicy.
aby uzyskać nową jakość przestrzeni 
publicznej, do dyskusji zaproszono za-
równo ekspertów od spraw mobilności, 
projektantów, architektów oraz przede 
wszystkim mieszkańców. na spotka-
niach w kwietniu i czerwcu mieszkańcy 
przekazali projektantom swoje uwagi do 
przedstawionej prezentacji.

Osiedle 
Mickiewicza 
się zmienia

Tegoroczna edycja sopockiego budże-
tu obywatelskiego była rekordowa aż 
w trzech aspektach. Chodzi o liczbę zgło-
szonych projektów przez mieszkańców, 
liczbę projektów poddanych pod głosowa-
nie i wysokości frekwencji. 
na realizację projektów wybranych przez 
mieszkańców sopot przeznacza 4 mln 
zł, z czego 2 mln zł zarezerwowano na 
projekty ogólnomiejskie i po 500 tys. zł na 
lokalne w czterech okręgach.
– Dziękuję mieszkańcom za tak duże zaan-
gażowanie na każdym etapie sopockiego 
budżetu obywatelskiego – mówi Jacek 
Karnowski, prezydent sopotu. – Dziękuję 
również radnym wszystkich opcji, którzy za-
angażowali się w propagowanie głosowania.  
spośród projektów ogólnomiejskich 
liczbą 2259 głosów zwyciężył projekt 
przywrócenia w sopocie całodobowego 
pogotowia ratunkowego.

Rekord 
za rekordem
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od 1 października wprowadzone zo-
stały nowe możliwości dla posiadaczy 
Karty mieszkańca gdyni. Do wykorzy-
stania są m.in. darmowy bilet do Teatru 
miejskiego, czy też stałe, roczne wejście 
do muzeum emigracji i muzeum miasta 
gdyni.  
 
Karta mieszkańca gdyni daje możliwość 
bezpłatnego korzystania z najwięk-
szych gdyńskich atrakcji kulturalnych 
i sportowych. Zapewnia też wiele zniżek 
i profitów stworzonych specjalnie dla 
mieszkańców gdyni. wydawana jest 
bezpłatnie i jest ważna przez trzy lata.
od początku miesiąca mieszkańcy gdy-
ni, którzy posiadają Kartę mieszkańca, 

mogą bezpłatnie korzystać z najwięk-
szych gdyńskich atrakcji kulturalnych 
i nie tylko. Do programu włączyły się 
kolejne instytucje - Teatr miejski, gdyń-
skie Centrum Kultury i gdyńskie Cen-
trum Filmowe, które oferują darmowy 
bilet na spektakl i film. Z kolei muzeum 
emigracji i muzeum miasta gdyni kuszą 
stałymi rocznymi wejściami na wystawy 
i inne wydarzenia. 
przypomnijmy, że Karta łączy w sobie 
również dotychczasowe programy 
gdynia rodzinna i Kartę gdynia senior 
plus. Dzięki temu mieszkaniec miasta 
może mieć przy sobie tylko jedną kartę 
i korzystać z wielu ofert oraz promocji 
partnerów tych właśnie programów.

Kulturalnie 
z Kartą Mieszkańca

eco-miasto to konkurs, który umoż-
liwia samorządom wymianę doświad-
czeń na temat realizacji przedsięwzięć 
zrównoważonego rozwoju. w szóstej 
edycji zmagań wzięło udział blisko 

eco-
-miasto
Za wdrażanie idei gospodarki 
o obiegu zamkniętym Gdynia 
została wyróżniona w jednym 
z największych ekologicznych 
konkursów miejskich.

pięćdziesiąt miast. samorządy ry-
walizowały w pięciu kategoriach, tj. 
gospodarka wodna, efektywność ener-
getyczna budynków, mobilność zrów-
noważona, zieleń miejska, a jakość 
powietrza oraz gospodarka o obiegu 
zamkniętym. gdynia otrzymała wyróż-
nienie w kategorii „gospodarka o obie-
gu zamkniętym” wśród miast powyżej 
100 tys. mieszkańców. 
- nasze miasto rozwija się w sposób 
zrównoważony, czego dowodem są 
liczne wyróżnienia w tym zakresie, 
łącznie z tym przyznanym nam w kon-
kursie eco-miasto – mówi Bartosz 
Frankowski, naczelnik wydziału Środo-
wiska Urzędu miasta gdyni. 
rozdanie nagród i wyróżnień w kon-
kursie eco-miasto było częścią konfe-
rencji pn. „innowacyjne eco-miasto”.

aplikacje edukacyjne 3D, które służą 
do rozwoju umiejętności uczniów 
nauk przyrodniczych, trafiły do pięt-
nastu szkół w gdyni. Dzięki nim mło-
dzi ludzie rozwiną m.in. kompetencje 
cyfrowe w zakresie TiK.

Dzięki wykorzystywaniu aplikacji 3D 
na zajęciach, nauczyciele już nie mu-
szą odnosić się do wyobraźni ucznia, 
objaśniając temat. Teraz mogą po 
prostu zaprezentować dany element 
w formie interaktywnego modelu 3D, 
pokazać jego budowę przestrzennie.  
- naszym konsekwentnie realizo-
wanym zadaniem jest zapewnienie 
uczniom najnowocześniejszych 
narzędzi i pomocy dydaktycznych, 
które mają bezpośredni wpływ na 
poziom edukacji w naszym mieście 
– mówi Bartosz Bartoszewicz, wice-
prezydent gdyni ds. jakości życia 
nowoczesne pomoce dydaktyczne 
służą do nauki m.in. biologii, chemii, 
fizyki i astronomii, a także geografii. 
Korzystanie z nich podczas zajęć 
w szkole ma przyczynić się do roz-
woju umiejętności uczniów nauk 
przyrodniczych i kompetencji cyfro-
wych w zakresie TiK (Technologii 
informacyjno-Komunikacyjnych).

Nauka w 3D
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w gdańsku ruszył pilotaż nowego systemu 
płatności za przejazd w komunikacji miejskiej. 
w piętnastu autobusach linii 110 i 210 zamon-
towano specjalne urządzenia, w których bilety 
będzie można kupić za pomocą karty płatniczej. 

linie autobusowe, w których znajdują się auto-
maty do sprzedaży biletów elektronicznych, są 
specjalnie oznaczone na szybach. elektroniczny 
system płatności obowiązuje już m.in. we wro-
cławiu i Jaworznie, a częściowo też w Łodzi. 
przez najbliższe dwanaście miesięcy Zarząd 

Transportu miejskiego będzie 
zbierał dane statystyczne. Za-
mierza analizować, co i w jaki 
sposób można poprawić.
Zaznaczamy, że wprowadzony 
system nie będzie pokrywał się 
z planowanym programem wspól-
nego biletu, który za około dwa lata 
ma zostać wdrożony w całym województwie 
pomorskim. niewykluczone jednak, że przyjęte 
w gdańsku rozwiązania zostaną wykorzystane 
w pewnym stopniu w przyszłości w pomorskiem.

Kartą za przejazd

w gdańsk Biega zwycięzcą jest 
każdy, kto pomimo jesiennej aury 
zmobilizuje się do wyjścia z domu 
i zdecyduje się na bieg indywidualny 
lub w zorganizowanej grupie. Jak 
pokazały wcześniejsze edycje, w za-
bawie biorą udział zarówno ucznio-
wie, przedszkolaki, znajomi z pracy, 
seniorzy, rodzice z wózkami, jak i pro-
fesjonalni sportowcy. Czyli biegać 
każdy może!

Trasa biegu prowadzi najpierw plażą, 
a następnie alejkami parku nad-
morskiego im. ronalda reagana. po 
ukończonym biegu każdy uczestnik 
będzie mógł zjeść gorącą grochówkę 
lub wegetariański barszcz ukraiński 
z tradycyjnej kuchni polowej. nie 
zabraknie też rozgrzewającej herbaty 
oraz kawy. Dla tych, którzy będą mieli 
ochotę na wspólną fotografię, organi-
zatorzy przygotowali dwie fotobudki.

Gdańsk biega 
już 10 lat! 
W sobotę 20 października w samo południe po raz dziesiąty 
na brzeźnieńskiej plaży wystartuje najradośniejsza gdańska 
impreza biegowa. Uczestnikami są gdańszczanie w każdym 
wieku, bo tu nie liczy się wynik i klasyfikacja końcowa, ale 
dobra zabawa na świeżym powietrzu.

Jeszcze w tym roku w pomorskim 
ruszy największy i najnowocze-
śniejszy system roweru miejskiego 
w europie. na początek dostępnych 
będzie 30 proc. floty, czyli około 
1200 rowerów elektrycznych. stacje 
już powstają, a jednoślady będą 
gotowe w połowie listopada.
system roweru metropolitalnego 
mevo będzie obejmował czterna-
ście gmin obszaru metropolital-
nego, w tym m.in. gdańsk. Cała 
flota ma być dostępna na początku 
nowego sezonu rowerowego – od 1 
marca 2019 roku.
wykonawca, firma nB Tricity, bu-
duje od podstaw system rowerów 
publicznych wraz z niezbędnym 
zapleczem technicznym i telein-
formatycznym. Do dyspozycji od 
marca 2019 roku będzie 4080 ro-
werów, przy czym wszystkie będą 
elektryczne. mevo będzie oparte 
o rowery 4. generacji wyposażone 
w moduły gps i gsm. Co to ozna-
cza? wypożyczymy je za pomocą 
aplikacji mobilnej w smartfonie, 
skanując kod Qr lub przykładając 
do roweru kartę zbliżeniową. pro-
ces ma być na tyle łatwy, że powi-
nien zająć maksymalnie 15 sekund.

Rower Mevo 
nadjeżdża
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kończy się bieżąca kadencja samorządowa. czy minione 
4 lata można uznać za sukces, czy udało się zrealizować 
większość założonych celów?

wejherowo pięknieje i zmienia się na naszych oczach. wspól-
nie z mieszkańcami wiele osiągnęliśmy. To nasz wspólny suk-
ces!  mimo sporych osiągnięć i wielu dotychczasowych suk-
cesów, jest jeszcze dużo do zrobienia. minione cztery lata to 
realizacja ważnych i ambitnych zadań. lista tych wszystkich 
inwestycji jest długa. realizujemy je dzięki zaufaniu i wspar-
ciu mieszkańców, za które bardzo dziękuję. należy kontynu-
ować dotychczasową wizję rozwoju wejherowa. rozpoczęte 
zadania chciałbym z sukcesem zakończyć tak, aby wszyscy 
wejherowianie odnieśli z nich korzyści. Dziękuję wszystkim 
mieszkańcom, którzy przekazywali swoje pomysły, propozy-
cje i uwagi. mamy nowe, dalsze plany na przyszłość, a kolej-
ne zamierzenia inwestycyjne są już przygotowywane. 

w których dziedzinach (drogi, sport, edukacja, turysty-
ka, ekologia, sport/rozrywka) szczególnie widać rozwój 
miasta?

- w tej kadencji zrealizowaliśmy łącznie ponad 130 zadań, po-
wstało 56 nowych bądź wyremontowanych ulic, chodników, 
ścieżek, parkingów. inwestycjami, które pochłonęły najwięcej 
kosztów to oczywiście węzły integracyjne: Działki, czyli za-
chodnie połączenie miasta, wejherowo Kwiatowa i pierwszy 
etap węzła Śmiechowo Zryw. Drugą bardzo ważną inwesty-
cją jest likwidacja starych pieców węglowych i wymiana ich 
na nowe źródła ciepła. Do końca roku wymienionych będzie 
blisko 200 pieców. Zrealizowaliśmy też inwestycje związane 
ze sportem, wybudowaliśmy salę treningową przy „dziewiąt-
ce” oraz zadaszenie lodowiska przy wejherowskiej „ósemce”, 
dzięki któremu zyskaliśmy obiekt wielofunkcyjny. 

wspólnie 
z mieszkańcami 

wiele 
osiągnęliśmy
Z KRZySZtOFEM HiLDEbRANDtEM, PREZyDENtEM WEJHEROWA, O tyM, JAK 
WEJHEROWO ZMiENiłO Się PRZEZ OStAtNiE CZtERy LAtA ORAZ O WyZWANiACH 
StOJąCyCH PRZED WEJHEROWSKiM SAMORZąDEM W CiąGU NAJbLiżSZyCH 

KiLKU LAt, ROZMAWiA RAFAł KORbUt. 

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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w wejherowie każdego roku wiele się 
działo, nie tylko w inwestycjach...

- mieszkańcy korzystali z wielu wydarzeń 
kulturalnych, artystycznych, sportowych 
i rekreacyjnych. Utrzymaliśmy wysoki po-
ziom wejherowskiej oświaty. wygospoda-
rowaliśmy środki m.in. dotacje dla stowa-
rzyszeń i budżet obywatelski - mieszkań-
cy bezpośrednio decydowali na co zosta-
ną wydatkowane miejskie pieniądze. 

czy wejherowo pozyskuje środki 
zewnętrzne?

- myślę, że wykorzystujemy skutecznie 
szanse rozwojowe. Udało się pozyskać 
ponad 50 mln zł z dotacji zewnętrz-
nych, co niewątpliwie wpływa na rozwój 

wejherowa. Te środki zostały wykorzy-
stane na projekty inwestycyjne, eduka-
cyjne i społeczne. 

wejherowo to miasto średniej wielko-
ści, czy łatwo jest tutaj wspierać roz-
wój biznesu?

- wspieranie rozwoju gospodarczego 
naszego miasta to bardzo ważne, choć 
niełatwe zadanie dla miejskich władz,  
ponieważ jego warunki geograficzne 
nie sprzyjają osiedlaniu się u nas no-
wych firm, szczególnie dużych. mamy 
mało wolnych terenów, ponieważ te-
renowo ogranicza nas zarówno reda 
i Bolszewo jak i Kaszubski park Krajo-
brazowy. musimy cenić każdy skrawek 
gruntu i każde miejsce pracy. 

jak sobie poradzić w takiej sytuacji?

- stawiamy na rzemiosło. najstarszą i naj-
większą organizacją samorządu gospo-
darczego, działającą na terenie nie tylko 
miasta, ale całego powiatu wejherowskie-
go jest powiatowy Cech rzemiosł małych 
i Średnich przedsiębiorstw - Związek pra-
codawców w wejherowie. Cech zrzesza 
około 300 podmiotów gospodarczych, 
które zatrudniają blisko 4000 pracowni-
ków. nasze działania – jako miasta - pole-
gają na tworzeniu w wejherowie dogod-
nych warunków do jego rozwoju oraz bu-
dowanie pozytywnych i uczciwych relacji 
z przedsiębiorcami. To ważny element 
długofalowej strategii rozwoju miasta. 

co stanowi o atrakcyjności wejherowa?

- wejherowo położone jest w samym ser-
cu Kaszub, w regionie niezwykle urokli-
wym i posiadającym wyjątkową tradycję. 
Krajobraz naturalny współgra tu z orygi-
nalną miejską architekturą, tutejsza tra-
dycja przeplata się z nowoczesnością, 
składając się na bardzo różnorodną ofer-
tę turystyczną miasta. w tej właśnie róż-
norodności tkwi siła wejherowa. oprócz 
tego miasto od wielu lat inwestuje nie-
ustannie w rozwój w różnych dziedzi-
nach – a i kolejne lata będą podobne. Ta 
atrakcyjność jest zatem atutem nie tylko 
z punktu widzenia turysty, ale przede 
wszystkim wejherowian.

wiadomo, że w działalności samorzą-
dowej bardzo istotna jest współpraca. 
jak układała się zatem współpraca 
z innymi samorządami oraz instytu-
cjami i organizacjami?

- współpraca między samorządami jest 
bardzo istotna, oczywiście pod warun-
kiem, że jest wola podjęcia współpracy. 
Jesteśmy otwarci na każdą współpracę. 
współpraca ma też duży atut w pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych. przy-
kładem współpracy z powiatem jest np. 
przebudowa skrzyżowania w ul. 12 mar-
ca, wniebowstąpienia i Judyckiego czy 
budowa ul. okrężnej. To także organi-
zacja imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych z różnymi instytucjami 
czy organizacjami.

kRZYsZtof HILDEbRANDt, prezydent miasta wejherowa
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Cztery lata 
rozwoju 
gminy 

wejherowo
Z HENRyKiEM SKWARłO, WóJtEM GMiNy WEJHEROWO, O KOńCZąCEJ Się 
WłAśNiE KADENCJi i PERSPEKtyWACH ROZWOJU GMiNy NA KOLEJNE LAtA, 

ROZMAWiA RAFAł KORbUt.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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czy minione 4 lata można uznać za sukces, czy udało się 
zrealizować większość założonych celów?

- To były bardzo pracowite 4 lata. efekty podjętych działań 
widoczne są na wielu polach pracy samorządu. Udało nam się 
zrealizować większość zaplanowanych zadań, które znaczą-
co poprawiły komfort życia mieszkańców. wiele miejscowości 
w gminie połączyliśmy nowymi drogami i zmodernizowaliśmy 
osiedlowe. przykładami mogą tu być: kompleksowa budowa 
ul. południowej łączącej gościcino z ul. sucharskiego w wej-
herowie, budowa ul. Brzozowej w gowinie oraz ul. gowińskiej 
i Łąkowej w Ustarbowie, ul. Kazimierza grubby łączącej go-
ścicino z gowinem. Zmodernizowaliśmy chociażby ul. Ks. 
leona Heyke w nowym Dworze, starowiejską w gowinie, 
Jana pawła ii w gościcinie, szeroką w górze, ul. orzechową, 
wodną i okrężną w Bolszewie. w gościcinie powstał węzeł 
integracyjny. Łącznie wybudowaliśmy ponad 13 km nowych 
dróg. Z budową dróg wiązała się również rozbudowa sieci ka-
nalizacyjnej i wodociągowej. obecnie ok. 60% mieszkańców 
ma podłączenie do kanalizacji (powstało ok. 100 km sieci). 
modernizujemy także stacje uzdatniania wody.
 
Udało się też zrealizować zadania, które przyczyniają się 
do oszczędności środków finansowych i do poprawy bez-
pieczeństwa. jakie to zadania?

- na znaczne obniżenie kosztów wpływa przeprowadzenie 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej gmi-
ny. sukcesywnie modernizujemy też oświetlenie w gminie 
wejherowo. natomiast o zapewnienie bezpieczeństwa miesz-
kańcom dbamy poprzez rozbudowywanie strażnic ochotni-
czych straży pożarnych (rozbudowaliśmy remizę w górze 
i gościcinie), zakup samochodów strażackich i nowoczesne-
go sprzętu ratowniczego. 
 
a co z edukacją, rozrywką i kulturą?

- Bardzo istotne jest dla nas rozbudowywanie placówek 
oświatowych wraz z zapewnieniem infrastruktury spełniają-
cej najwyższe standardy. oddaliśmy do użytku rozbudowa-
ną, zupełnie nową część szkoły podstawowej w Bolszewie 
i szkoły podstawowej w gowinie. powstały też kolejne stre-
fy rekreacyjno-sportowe z największą znajdującą się w go-
ścicinie. mieszkańcy mogą korzystać ze świetlic wiejskich. 
Z nowego miejsca do spotkań ucieszyli się ostatnio miesz-
kańcy Ustarbowa, a kolejne powstają w Kąpinie i w Bieszko-
wicach - tu na bazie budynków po byłym ośrodku powstaje 
Centrum integracji i Kultury woDniK.

w których dziedzinach szczególnie widać rozwój gminy?

- rozwój gminy widać w wielu dziedzinach. od 2010 roku 
sukcesywnie dążymy do zrównoważonego rozwoju i popra-
wy jakości życia wszystkich mieszkańców gminy wejherowo. 
w mijającej kadencji skupiliśmy się na ulepszaniu infrastruktu-
ry drogowej, oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i rozbudowie 
sieci kanalizacyjno-wodociągowej. ponadto mieszkańcy przez 

cały rok mogą korzystać z bogatej oferty kulturalnej.
 
co uznaje pan za największy sukces minionej kadencji?

- Znakomita większość ukończonych przedsięwzięć wykona-
na została ze znacznym udziałem dofinansowania zewnętrz-
nego. szybkie tempo realizacji kolejnych zadań, związane było 
przede wszystkim ze stale wzrastającą liczbą mieszkańców 
gminy, która ze stanu ponad 22 tys. w roku 2014 zwiększyła 
się do ponad 24,8 tys. w roku 2018. Dynamiczne zasiedlanie 
kolejnych miejscowości gminy jest dla nas dużym wyzwaniem. 
nie mniej jednak wszystkie, podjęte w mijającej kadencji de-
cyzje, zmierzały do sprostania temu wyzwaniu i wiele z nich 
przyczyniło się do stworzenia nowoczesnego i rozwiniętego 
samorządu. Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy zrealizo-
wać i dalej realizujemy wiele istotnych projektów.

jak układała się współpraca z innymi samorządami oraz 
instytucjami i organizacjami?

- gmina wejherowo jest otwarta na współpracę z jednostkami 
z sektora publicznego, jak i prywatnego. efekty współpracy 
są widoczne w wielu dziedzinach, w tym w sferze drogowej, 
kanalizacyjno-wodociągowej, rekreacyjno-sportowej, kultural-
no-edukacyjnej, społecznej. przykłady inwestycji wykonanych 
wspólnie z powiatem wejherowskim to drogi: Bolszewo-góra, 
Zamostne-Zelewo, Zbychowo-gniewowo, chodnik w Zbycho-
wie. Dzięki partnerskim relacjom i efektywnej współpracy 
gmina wejherowo stała się świetną przestrzenią do zamiesz-
kania, jak i tworzenia nowych miejsc pracy.

jakie najważniejsze wyzwania stoją przed samorządem 
na najbliższe 5 lat?

- Zamierzamy kontynuować rozpoczęte zadania, inwestycje 
i realizować wiele nowych zadań zarówno drogowych, jak 
i edukacyjnych. Chcemy dalej modernizować drogi (np. udo-
stępnienie drogi Zbychowo-reda, kontynuacja budowy ul. 
Jana pawła ii wraz z mostem w gościcinie), rozbudowywać 
sieć kanalizacyjną i wodociągową, dostosowywać budynki 
i placówki do potrzeb mieszkańców oraz budować nowe. Za-
mierzamy dalej aktywnie pracować na rzecz mieszkańców.

Gmina Wejherowo jest otwarta na 
współpracę z jednostkami z sektora 
publicznego, jak i prywatnego. 
Efekty współpracy są widoczne w 
wielu dziedzinach, w tym w sferze 
drogowej, kanalizacyjno-wodociągowej, 
rekreacyjno-sportowej, kulturalno-
edukacyjnej, społecznej. 



 60    

ŚCIANA WSCHODNIA / www.expressbiznesu.pl

to prawo uderza przede wszystkim ukraińskiego monopo-
listę gazowego,  naftohaz. Menedżerowie z tej firmy nie są 
entuzjastami europejskich zasad. starają się więc te zmiany 
jak najbardziej odwlec. Do tej pory najważniejszą linią propa-
gandową naftohazu był spór sądowy z gazpromem. bo lepiej 
było w tym sporze (nota bene wygranym przez stronę ukra-
ińską) występować z pozycji wielkiej firmy.

Kolejnym argumentem, w przekonywaniu europy do dalszych 
opóźnień we wprowadzaniu unbundlingu, pozostaje sytuacja 
wokół nord stream ii oraz potencjalnej umowy z gazpromem 
o tranzycie gazu przez Ukrainę. Bo stara umowa jest ważna 
do roku 2019. Zawarły ją gazprom z naftohazem. rozdziela-
nie teraz struktury ukraińskiej firmy mogłoby posłużyć gaz-
promowi jako pretekst do wcześniejszego zerwania umowy.
obecnie główna linia propagandowa będzie więc szła 
w kierunku wykazania, że najlepszym wariantem undun-
blingu byłoby przyciągnięcie jakiegoś poważnego inwe-
stora europejskiego. Dopóki zaś takowy by się nie znalazł 
to i sam undunbling byłby zawieszony.
Będą też przedstawiane przykłady z Francji. Tam bowiem roz-
dział pomiędzy transport, wydobycie, zakupy nie został doko-
nany. Komisja europejska uznała, że warunkom undundlingu 
odpowiada fakt, iż co prawda we Francji cały sektor jest pro-

wadzony w ramach jednej firmy, ale jednocześnie funkcjonuje 
przy firmie, niezależna od menedżerów, komisja nadzorcza. 
podobna sytuacja występuje też w niemczech. i też Bruksela 
zgodziła się na identyczne rozwiązanie jak we Francji.

to są tylko tezy. jak mają trafić do brukselskich 
decydentów.

naftohaz do momentu wyjaśnienia kwestii unbundlingu bę-
dzie w Brukseli prowadził  aktywną działalność lobbystyczną, 
mającą przekonać eurokratów oraz euro parlamentarzystów 
do tychże tez. strona ukraińska będzie chciała przedstawić 
gazprom jako eksportera … korupcji. To ma przekonać euro-
pejczyków do wielkiej ostrożności w kontaktach z rosyjskim 
gigantem. samym szczytem tej góry korupcji jest oczywiście 
zatrudnienie w gazpromie gerharda schroedera. Ukraińcy 
będą chcieli wykazać, że za niemcem idzie jeszcze wiele osób 
opłacanych z kasy gazpromu tylko po to by można powięk-
szać liczbę zwolenników rosyjskiego koncernu.
naftohaz założył w Brukseli swoje przedstawicielstwo. To 
ma być główna linia lobbingu ukraińskiej firmy w stolicy Unii. 
argumenty zaś mają dostarczać firmy analityczne z Kijowa.    
Bardzo często też w Brukseli pokazuje się Jurij Vitrenko – je-
den z dyrektorów w naftohazie.  

Europa czy Rosja 
Naftohaz 

Na rozdrożu
UNbUNDLiNG GAZOWy tO ObECNiE UNiJNy StANDARD – ROZDZiELENiE tRANSPORtU SUROWCA 
OD JEGO SPRZEDAWCy. tAKA ZASADA MA bRONić EUROPEJCZyKóW OD SZKODLiWyCH 
MONOPOLi. ZASADy UNbUNDLiNGU ZGODZiły Się tAKżE WPROWADZAć PAńStWA APLiKUJąCE 
DO UNii. MięDZy iNNyMi UKRAiNA.  JAK Się WięC MA tEN UNbUNDLiG NA UKRAiNiE. PytAM O 
tO JEDNEGO Z bARDZiEJ tU ZNANyCH ANALityKóW RyNKU GAZU, WOłODyMyRA OMELCZENKę 

Z KiJOWSKiEGO iNStytUtU RAZUMKOWA.

ROzMAWiA: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: archiwum



   61

www.expressbiznesu.pl / ŚCIANA WSCHODNIA

Ukraiński parlament przegłosował ustawę deregulacyjną, 
mającą w założeniu ułatwiać uzyskanie licencji na wydobycie 
węglowodorów. te ułatwienia miałyby także dotyczyć firm 
zagranicznych.

Ustawa ustawą, ale trudno uwierzyć w jakiekolwiek realne 
zmiany wynikające z nowego prawa, przed wyborami pre-
zydenckimi oraz parlamentarnymi. sama ustawa to ukłon 
w kierunku firm zachodnich. Dokument zakłada przede 
wszystkim zmniejszenie ilości wymogów formalnych, przy 
staraniu się o licencję na wydobycie surowców. Cały proces 
może jednak bardzo utrudnić lokalny samorząd. Bo ten or-
gan też będzie mógł współdecydować o wydaniu (bądź nie) 
licencji wydobywczej. ostatni przykład to wielokrotny brak 
zgody samorządu w połtawie dla poszukiwań gazowych, 
dla jednej z firm ukraińskich. Tenże samorząd chciałby po 
prostu wymusić od potencjalnych wydobywających gaz 
na ich terytorium większej wpłaty do budżetu lokalnego. 
Tym bardziej więc trudno sobie wyobrazić, że jakaś firma 
zachodnia będzie chciała samodzielnie uzyskać prawo do 
wydobycia ukraińskiego gazu. raczej będzie to powiązane 
z poszukiwaniem partnera ukraińskiego, który wziąłby na 
siebie obchodzenie wszelkich raf i kosztów.
Jest mało prawdopodobne, by na Ukrainę wrócili wielcy gracze 
jak shell czy exonmobil. Bo oni dopiero co z Ukrainy wyszli. 
ponadto, wedle geologów, trudno obecnie spodziewać się 
jakichś poważnych odkryć nowych miejsc, gdzie występuje 
ropa czy gaz. największy więc pewnie ruch będzie występo-
wał nie przy wydawaniu nowych licencji, ale przy zmianach 
właścicielskich rozpoznanych już pokładów. nadal pewnie 
przodował będzie w poszukiwaniach i eksploatacji (poprzez 
swoje spółki - córki), naftohaz. To miałby być taki model 
norweski, gdzie w 37% państwowy statoil nie tylko dba 
o zyski firmy, ale także jest zmuszony, poprzez odpowiednie 
ustawodawstwo, dbać o rozwój innowacyjności, przekazuje 
pieniądze na fundusze emerytalne i inne. Do tego naftohaz 
musiałby ostatecznie pozbyć się jakichkolwiek podejrzeń 
(do niedawna bardzo powszechnych) o udział w korupcji 
politycznej. gwarantem, że powrotu do udziału w procede-
rze korupcyjnym nie ma, byłaby sprzedaż akcji na giełdach 
światowych. To zmusiłoby koncern do pełnej przezroczysto-
ści, tak pożądanej w zachodnim świecie kapitału.

obecnie za najbardziej gorący temat w dyskusjach europej-
sko – ukraińsko – rosyjskich uważa się potencjalny tranzyt 
gazu (lub jego brak) przez Ukrainę do krajów Unii. czy ele-
mentem ukraińskiego nacisku na rosjan ma być korzystny 
dla naftohazu wyrok sztokholmskiego arbitrażu.

Za mało prawdopodobne uważa się szybkie rozpoczęcie 
przez naftohaz realnych działań mających za cel egzeku-
cję nałożonej w sztokholmie kary na gazprom. To raczej 
będzie element nacisku na rosyjskiego giganta, element 
niezbędny przy kolejnych rundach negocjacji dotyczących 
tak dostaw (potencjalnych) gazu na Ukrainę jak i wielkości 
tranzytu przez Ukrainę do europy Zachodniej.
naftohaz naciska, by jakiekolwiek rozmowy z gazpromem 
były prowadzone pod auspicjami Komisji europejskiej. Bo taką 
taktykę ukraiński koncern przyjął już od roku 2014. przy czym 
naftohaz przyjął taktykę straszenia rosjan podwyżkami cen 
za tranzyt, w przypadku zmniejszenia ilości gazu rosyjskiego 
w ukraińskich gazociągach. obecnie jest to 3.6 UsD za 1000 
metrów sześciennych i 100 kilometrów transportu.  podwyżka 
miałaby doprowadzić tę cenę do 7 UsD za tę samą odległość 
i tę samą objętość transportu. są też szacunki, że kwota ta 
powinna dojść do 12 UsD za 100 kilometrów. Taka podwyżka 
taryf byłaby wytłumaczalna, gdyby wielkość tranzytu gazu 
spadła poniżej 40 miliardów metrów sześciennych na rok.
elementem nacisku na gazprom może być także ogłoszenie 
przetargu wśród europejskich traderów gazowych na trans-
port rosyjskiego gazu, przez Ukrainę do krajów Unii. wtedy 
bowiem w procesie negocjacyjnym nagle by się także poja-
wił partner europejski. To jednak wymagałoby wprowadze-
nia jak najszybciej unbundlingu do ukraińskiej sieci gazo-
wej. ponadto dla europejczyków zachętą do ewentualnego 
udziału w prywatyzacji ukraińskiego tranzytowego sektora 
gazowego miałaby być możliwość wykupienia udziałów 
w tutejszych podziemnych magazynach gazu.
generalna linia negocjacyjna naftohazu jest więc taka: 
przy małej ilości transportowanego gazu muszą wzrosnąć 
także ceny za tranzyt. inaczej strona ukraińska musiałaby 
do tego dopłacać. w naftohazie uważają, że jest to celny 
argument. wedle nich rosjanie, nawet gdyby ułożyli nord 
stream ii i „Turecki potok” to i tak nie zdołają tymi liniami 
wypełnić kontrakty do europy. potrzebne będzie uzupeł-
nienie tranzytu o magistrale ukraińskie.
gdyby powstał nord stream ii to gazprom tym szlakiem 
by transportował około 50 miliardów metrów sześciennych 
surowca rocznie. Tureckim potokiem będzie można trans-
portować około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. 
pozostaje około 20 - 30 miliardów metrów sześciennych. 
i tyle pewnie gazprom będzie transportował przez Ukra-
inę. Chyba, że któryś z gazociągów obchodzących Ukrainę 
jednak nie powstanie!

Dziękuję za rozmowę.
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przystępując do wykańczania miesz-
kania lub domu, który otrzymaliśmy 
w stanie deweloperskim musimy prze-
analizować nie tylko koszty takiego 
przedsięwzięcia, ale też dostępność 
wybranych materiałów. są co prawda 
materiały, które teoretycznie możemy 
otrzymać „od ręki”, ale raczej trzeba 
się liczyć z tym, że będziemy musieli 
poczekać kilka tygodni, a może nawet 
kilka miesięcy. Dotyczy to w szczegól-
ności produktów rzadkich, sprowa-
dzanych z zagranicy czy zamawianych 
w wersji niestandardowej. 
analitycy serwisu domiporta.pl spraw-
dzili, jaki jest czas oczekiwania na wy-
brane materiały wykończeniowe. 
glazura - jeśli decydujemy się na zakup 
polskiej glazury, to najpopularniejsze 
kolekcje powinny być dostępne w ma-
gazynach. Z kolei zamawiane z katalo-
gu płytki zagraniczne (np. hiszpańskie 
lub włoskie) dostaniemy zwykle po 8 
tygodniach. 
podłoga - gdy drewnianą podłogę ze-
chcemy ściągać z zagranicy, to odbie-
rzemy ją zwykle nie szybciej niż po 8 
tygodniach. podobny jest czas ocze-
kiwania na posadzkę z drewna egzo-
tycznego, której nie ma w magazynie 
- w skrajnych przypadkach może się to 

wydłużyć nawet do 12 tygodni.
grzejniki - jeśli zdecydujemy się na 
grzejnik pokojowy lub dekoracyjny 
w innym kolorze niż standardowa biel 
lub model spoza typów i wielkości do-
stępnych na magazynie, to odbierzemy 
go po 4 - 6 tygodniach.
wyposażenie łazienki - na wannę z hy-
dromasażem czeka się od 4 do 8 tygo-
dni. podobnie na nietypową kabinę. na 
wannę akrylową w kolorze poczeka-
my co najmniej 4 tygodnie. Umywalkę 
lub sedes z rzadziej wybieranych serii 
wzorniczych - około 4 tygodni.
meble kuchenne - na meble z frontami 
z płyty wiórowej lub mDF laminowanej 
czas wynosi 3-4 tygodnie. na droższą 
zabudowę kuchenną, np. z frontami 
w wersji fornirowanej, trzeba będzie 
poczekać nawet 12-16 tygodni.
Drzwi wewnętrzne - możemy je dopa-
sować do naszych wymagań zarówno 
pod względem i wymiarów, wykoń-
czenia kolorystyki, jak i wyposażenia. 
wówczas od złożenia zamówienia do 
odbioru drzwi mija od 6 do 8 tygodni. 
przystępując do wykończenia miesz-
kania powinniśmy zatem mieć w ręku 
nie tylko listę potrzebnych materiałów 
oraz wyposażenia, ale i przewidywany 
termin ich dostawy.

Nawet do 16 tygodni 
trzeba czekać na dostawę 
zamówionych materiałów 
wykończeniowych do domu 
lub mieszkania. Najdłużej 
czeka się na meble kuchenne, 
ale w cierpliwość trzeba się 
też uzbroić przy zamawianiu 
podłogi oraz drzwi. 

Wykańczasz 
mieszkanie? 
Cierpliwości...
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Jeśli zatem kupujesz mieszkanie w stanie 
deweloperskim, pamiętaj, że musisz jeszcze 
dysponować niemałą kwotą na zakup ma-
teriałów, wyposażenia i pokrycie kosztów 
robocizny. 
od 1 tys. do ponad 3 tys. zł może kosztować 
wykończenie metra kwadratowego mieszka-
nia w stanie deweloperskim usytuowanego 
w dużym mieście. różnica w kosztach wynika 
z rodzaju zastosowanych materiałów wykoń-
czeniowych, kosztów robocizny oraz tego 
czy i w jakim zakresie wspieramy się pomocą 
architekta. 
nie ma jednej precyzyjnej definicji, któ-
ra określa co to znaczy stan deweloperski. 
Zazwyczaj w takim mieszkaniu mamy już 
wykonaną wylewkę betonową na podłodze, 
przygotowane do malowania ściany (ewen-
tualnie pokryte jedną warstwą białej farby), 
zamontowane okna i parapety (wewnętrzne 
i zewnętrzne) oraz drzwi wejściowe (ale nie 
wewnętrzne). Ułożone są w nim też odpo-
wiednie instalacje - wodna, kanalizacyjna 
i elektryczna.
Jeszcze kilka lat temu, aby orientacyjnie 
określić koszty wykończenia mieszkania 
w stanie deweloperskim przyjmowano staw-
kę za metr kwadratowy w wysokości około 
1000 zł. Dziś przeznaczając taką kwotę na 
mieszkanie w dużym mieście, urządzimy je 
w tzw. standardzie niskobudżetowym (inaczej 
ekonomicznym). oznacza to, że zastosowane 
zostaną podstawowe materiały oraz wypo-
sażenie, które kupimy na przykład w mar-
ketach budowlanych. Jeśli zdecydujemy się 
na dobrej jakości materiały i wyposażenie ze 
średniej półki, cena w może wzrosnąć do 1,5 
– 2 tys. zł za metr kwadratowy wykończenia – 
szacuje serwis domiporta.pl. Tego typu stan-
dard nazywa się zwykle średnim. natomiast, 
gdy marzy się nam zastosowanie materiałów 
naturalnych, sprzęt i wyposażenie ma pocho-
dzić tylko od uznanych producentów na ryn-
ku (często zagranicznych) wpadamy w stan-
dard wysoki, co może wiązać się z ceną nawet 
powyżej 3 tys. zł/m2.
Zatem przystępując do wykończenia 60 m2 
mieszkania dla rodziny 2+1, musimy liczyć się 
z wydatkiem rzędu przynajmniej 60 tys. pln. 
standard średni będzie droższy o co najmniej 
30 tys. pln., a górnej granicy… nie można tak 
naprawdę podać. oczywiście jeśli na przy-
kład część prac wykonamy sami (lub z po-
mocą rodziny i znajomych) możemy znacznie 
obniżyć wydatki, zaś decydując się na niety-
powe rozwiązania bądź wyposażenie, budżet 
z pewnością przekroczy nasze założenia.

Do zakupu 
dolicz jeszcze 
60 tys. zł
Co najmniej 60 tysięcy złotych – co najmniej tyle 
szacunkowo potrzebne jest na wykończenie mieszkania 
dla 3-osobowej rodziny. Jeśli zdecydujemy się na wysoki 
standard i renomowanych producentów, ta cena może 
wzrosnąć nawet trzykrotnie.źr
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70-71

Choć z zamiłowania 
jestem abstynentem 
to są w Polsce święte 
prawa gościnności. 
Dlatego musiałem 
zmierzyć się ze skle-
pową półką pełną 
kolorowych butelek.

Jedna z najwięk-
szych wysp na na-
szym globie, dryfuje 
samotnie po Oce-
anie Indyjskim od 
88 mln lat. 

W październikowy 
wieczór w restauracji 
L’Entre Villes w So-
pocie, miała miejsce 
kolejna odsłona Ge-
nezy Biznesu - cyklu 
autorskich spotkań 
biznesowych. 

67 73 66

Znakomite filmy, wybitni twórcy, największe gwiazdy rodzimego wielkiego 
ekranu pojawiły się na tegorocznym święcie polskiego kina w Gdyni.

z czerwonego 
dywanU
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na spotkaniu pojawiło się prawie 80 pań 
z branży nieruchomości i budownictwa pra-
cujących na pomorzu. Tematem przewodnim 
był  „głos Kobiety sukcesu”, a warsztaty po-
prowadził matteo mazzucca - trener wokalny, 
który szkolił się w los angeles i we włoszech, 
u trenerów wokalnych gwiazd. Tematyka 
poruszona podczas wykładu to m.in. czym 
jest daltonizm wokalny, 3 głosy Doskonałe-
go mówcy, a uczestniczki nauczyły się, jak 
wzmocnić swój głos, by wzbudzać zaufanie 
i jakich głosów unikać, by być bardziej sku-
tecznym mówcą.
w ubiegłej edycji konkursu osobą z pomorza, 
która znalazła się w gronie laureatek, była 
agnieszka Kamińska, prezes agis manage-
ment. podczas spotkania opowiedziała o swo-
ich doświadczeniach biznesowych, o odnaj-
dywaniu się w męskim świecie nieruchomości 
oraz o tym, co dało jej wzięcie udziału w Kon-
kursie Top woman in real estate.
po części oficjalnej odbył się koktajl i mode-
rowany biznes mikser, dzięki temu wszystkie 
uczestniczki miały szansę na poznanie więk-
szej liczby osób z branży.  na zakończenie na 

spotkanie branży 
nieruchomości 
w trójmieście
Do Trójmiasta zawitał Klub Top Woman in Real Estate. Spotkanie odbyło 
się  w Kinie Helios w Forum Gdańsk i było to pierwsze z 6 spotkań, które 
zorganizowane zostaną do kwietnia w największych miastach w Polsce.

terMiny 
kolejnych 
spotkań:

listopad 2018 - Kraków•	
grudzień 2018 - warszawa •	
styczeń 2019 - wrocław•	
luty/marzec 2019 - poznań •	
kwiecień 2019 – Łódź•	

wszystkich czekały prezenty od partnerów m.in. vo-
ucherty na zabiegi kosmetyczne w spa, zaproszenia 
do kina Helios i do pizzy Hut.
Klub Top woman in real estate organizuje bez-
płatne spotkania inspiracyjne dla wszystkich 
pań pracujących w branży nieruchomości i bu-
downictwa oraz w branżach bezpośrednio z nimi 
powiązanych. spotkania organizowane są od 
października br. do kwietnia 2019 r. we wszyst-
kich największych miastach w polsce. partnerem 
strategicznym jest Forum gdańsk, zaś partnerem 
wspierającym agis nieruchomości.



Tematem październikowego meetingu był sukces kobiety 
w biznesie. Tym razem właściciele restauracji gościli Jolantę 
Kwaśniewską - pierwszą damę, bizneswoman, która osiągnę-
ła sukces na wielu polach swojej działalności. gość honorowy 
podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami, 
którzy licznie przybyli na spotkanie. Drugą prelegentką 
spotkania była grażyna paturalska, projektantka autorskiej 
kolekcji grace Collection, kreatorka i stylistka wizerunku. 
Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali obu pań.
gości powitała Barbara markiewicz - prezes firmy Dock-pol 
w gdańsku oraz właściciela restauracji l’entre Villes w sopo-
cie. prezes podkreśliła również istotną rolę kobiet w budowa-

niu polskiego biznesu. o samej inicjatywie i jego organizacji 
opowiedziała monika leśniak event manager l’entre Villes:
„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nasze wydarzenie cieszy 
się dużym zainteresowaniem. sama organizacja wymaga od 
nas wiele pracy i zaangażowania. Dbamy o właściwy dobór 
prelegentów spotkania, tematyka musi być ponadczasowa 
i interesująca. szukamy właściwych rozwiązań, aby efekt 
końcowy zaskoczył pozytywnie naszych gości. przykładamy 
dużą wagę do każdego szczegółu.”
wydarzenie po raz kolejny okazało się być wielkim sukcesem 
miejsca. wybór mówczyń oraz merytoryka spotkania jak 
zwykle przyciągnęła tłumy.

Geneza  biznesu
W październikowy wieczór w restauracji L’Entre Villes 
w Sopocie, miała miejsce kolejna odsłona Genezy 
Biznesu - cyklu autorskich spotkań biznesowych. 

w październikowy weekend, na halach 
gdańskiego amber expo, obył się pokaz 
zatytułowany „niezależna Kobieta Kre-
atywna”.w pokazach na scenie głównej, 
można było zobaczyć kreacje Katarzyny 
Bednarskiej oraz Karoliny Bryl, jak rów-
nież autorską biżuterię patrycji Brendler. 
Dodatkową atrakcją była strefa Creative 
Zone by maarwin, na której odbywały się 
ciekawe prelekcje dot. wizerunku.
ponadto, przybyli goście mogli dokonać 
zakupu wyjątkowych produktów! Całość 
została realizowana przez agencję ma-
arwin! wydarzenie poprowadziły paulina 
marwińska oraz natalia Zachalska.

Niezależna kobieta kreatywna
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Choć z zamiłowania 
jestem abstynentem 
to są w Polsce święte 
prawa gościnności. 
Dlatego musiałem 
zmierzyć się ze skle-
pową półką pełną ko-
lorowych butelek.

SławoMir 
SiezieniewSki 

- prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 

 specjalista ds.mediów

czaseM warto wyjŚć Do lUDzi

Kiedyś nie było kłopotu. Wybierało 
się między czystą z czerwoną nalepką 
albo czystą z niebieską. Dziś, w prze-
ciętnym polskim hipermarkecie, kon-
sument ma średnio 1500 wariantów 
upojenia alkoholowego. Naszą wódkę 
pili Bruce Willis, Chopin i Sobieski. 
Teraz z blisko 100 milionami butelek 
rocznie jesteśmy największym produ-
centem alkoholu w Unii Europejskiej 
i 4 na świecie po Rosji, USA i Ukra-
inie. Te współczesne statystyki budzą 
wprawdzie uśmiech politowania u go-
rzelników z czasów PRL-u, ale wtedy 
nie było konkurencji i zbyt wybredne-
go konsumenta.
Dziś jest inaczej. Czystą ciągle pijemy, 
ale motorami rynku wódek są te ko-
lorowe czy smakowe i to z półki pre-
mium. Coraz lepiej sprzedaje się whi-
sky, bo chcemy być bardziej światowi. 
Przebojem są jednak lżejsze odmiany 
alkoholi. Wraz z częstszymi wyjazda-

mi za granicę, wzrostem zamożności  
i wysypem telewizyjnych programów 
kulinarnych (od Makłowicza po Ges-
slerową) narodziła się narodowa po-
trzeba odkrywania nowych smaków. 
Nie tylko na talerzu. Fit-kultura przy-
niosła poszukiwania alkoholi po któ-
rych następnego dnia głowa pozostaje 
lekka. Albo alkoholi bez alkoholu. Na-
rodowy zryw jabłkowy, związany z em-
bargiem exportu do Rosji, wprowadził 
do karty popularnych alkoholi cydr, 
choć ten z powodu ceny z roku na rok 
osuwa się na coraz niższe pozycje. 5-6 
złotych za butelkę to cenowe Himala-
je na rynku piwa. Po 15 lat wierności 
„tradycyjnym polskim smakom” pro-
dukowanym przez Japończyków (Kom-
pania Piwowarska), Holendrów (Grupa 
Żywiec) czy Duńczyków (Carlsberg) 
rozpoczął się czas odkrywania nowych 
piw. Naturalnych, regionalnych, sma-
kowych i co tam sobie ktoś wymyślił. 
Taki „Bytów” np., który - o ile dobrze 
pamiętam miał na Kaszubach raczej 
średnią opinię - dziś serwowany jest 
w warszawskich restauracjach czy przy 
Elektryków w Gdańsku. Tą drogą idą 
kolejni. W ubiegłym roku na piwną 
półkę trafiło 1600 nowych odmian 
piwa! Wprawdzie utrzymało się zale-
dwie kilkanaście z nich, ale nikt nie 
zamierza rezygnować. Od 2010 roku 
w Polsce liczba browarów wzrosła 
dwukrotnie. Z 41 milionami hektoli-
trów rocznie teraz jesteśmy 3 produ-
centem w Europie, po Niemcach i Bry-
tyjczykach. To oznacza, że co dziesiąte 
piwo na Starym Kontynencie pochodzi 
znad Wisły. Ogromne rezerwy mamy 

w produkcji wina. Przeciętny polski 
obywatel wypija 3,2 litra podczas gdy 
we Francji 15 razy więcej. 
To wszystko dzieje się mimo, że pań-
stwo – notabene największy benefi-
cjent rosnącej produkcji – o wytwór-
ców specjalnie nie dba. 75- procent 
ceny każdej wódki to VAT i akcyza. 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 
pamięta czasy stanu wojennego. Wro-
cław, Tarnów czy Tychy ograniczają 
sprzedaż w nocy. Żeby zobaczyć re-
klamę alkoholu w TV, radiu czy kinie 
trzeba wyprowadzać żubra do lasu 
albo łódkę na wodę. Nie ma też poli-
tycznego wsparcia eksportu. Podczas 
oficjalnych imprez w czasie polskiej 
prezydencji w UE zamiast krajowej 
wódki serwowano…. węgierskie wino. 
Na EXPO w Mediolanie polski cydr, 
był wyłącznie… na plakatach i fol-
derach. Ileż w tym obłudy skoro jak 
wiemy politycy, wysocy urzędnicy czy 
biznesmeni do ośmiorniczek wody nie 
pili... i nie piją.
Wstydzimy się, że pijemy. Wstydzimy 
się, że produkujemy. Odreagowujemy 
to, że Polaków na świecie przez całe 
lata uznawano za alkoholików. I ten 
kompleks trwa mimo, że dziś jak ktoś 
rzyga do fontanny Neptuna albo demo-
luje auto przy Mamuszki w Sopocie to 
prędzej jest to gość z Anglii czy Skan-
dynawii niż rodak znad Wisły.
PS 1. Pytacie co w końcu kupiłem? Nic. 
Gdy byłem przy kasie okazało się, że za-
pomniałem portfela...
PS 2. W związku z zakazem reklamy al-
koholu nie czytajcie tego felietonu przed 
godziną 23. Tak na wszelki wypadek.

s i e z i e n i e w s k i . p l



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.

Pierwsza „zła rada”: graj przeciwko 
rynkowi i spiesz się, aby kupić, nieważne 
dlaczego, coraz tańsze prace artysty.

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. 

sztuka nie jest towarem giełdo-
wym. Ceny, którego spadły dziś, 
nie muszą jutro urosnąć. Jeśli ob-
razy artysty zaczęły być zauwa-
żalnie tańsze, to wszystko może 
okazać się poważnym problemem 
przez długi czas. Dlaczego? ist-
nieje na przykład naturalna zmia-
na wartości dzieł dla historii sztu-
ki, spada zainteresowanie kolek-
cjonerów lub zdarza się, że ceny 
wzrosły z powodu faz aktywnej 

promocji, a następnie zniknęły 
możliwości „mocy napędowej” 
(spadkobierców, właścicieli gale-
rie i itp.), a tym samym wszystko 
poszło w dół. przyczyn może być 
wiele. Trzeba wszystko przeanali-
zować. ważne jest, aby nie robić 
bezmyślnych zakupów w nadziei, 
że ceny przynajmniej odzyskają 
poprzedni poziom. na rynek sztu-
ki wpływa wiele czynników i warto 
brać je pod uwagę. 

Jak stracić 
na inwestowaniu 
w sztukę? 

Finanse

Intensywny tryb pracy i duże obciążenie stresem 
niestety nie sprzyja dbaniu o zdrowie. 

 Jemy z biegu lub wcale, po 10-12 go-
dzinach spędzonych za biurkiem, nie 
bardzo mamy jeszcze ochotę na jaką-
kolwiek aktywność. Duże obciążenie 
stresem może powodować kłopoty ze 
snem przez co organizm jest zmęczo-
ny i domaga się większej ilości kalorii. 
Jest na to rozwiązanie. promocja 
zdrowego stylu życia w firmie, to pod-
stawowy kierunek jaki warto obrać 
na kolejne lata. Zdrowszy, aktywny, 
dobrze odżywiony pracownik jest 

bardziej kreatywny, lepiej reaguje na 
stres, nie chodzi na zwolnienia.
Z badań wHo wynika że zdrowe po-
siłki mogą poprawić wydajność, efek-
tywność i koncentrację pracowników 
nawet o 20 %.odpowiednio zbilan-
sowana dieta ma wpływ nie tylko na 
nasze zdrowie, ale również samopo-
czucie i sposób, w jaki funkcjonu-
jemy. przekłada się to na wszystkie 
obszary naszego życia, także na sferę 
zawodową.

Promuj zdrowy 
i aktywny styl życia 
wśród pracowników

ZDrowie



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.

Wśród akcesoriów męskich zaczynam 
właśnie od krawata, ponieważ powraca 
on znowu do męskich łask. 

Krawata nigdy nie traktuj 
jako osobnej sztuki odzieży. 
musisz dokładnie wiedzieć, 
do czego będziesz go no-
sić: do jakiego garnituru lub 
marynarki i z jaką koszulą. 
powinien idealnie pasować 
do całości ubrania i do Cie-
bie. warto przy tym pamię-
tać o ogólnych zasadach: 
jasne i delikatne kolory kra-
wata zestawione z podobną 
koszulą rozmywają się i za-
miast dodawać wyrazistości, 
osłabiają ją; kontrastowe 
zestawienia są najbardziej 
eleganckie, tworzą charak-
ter całej stylizacji, zapadają 

w pamięć, symbolizują siłę 
i energię właściciela.
najprostszy, a zarazem naj-
bardziej uniwersalny sposób 
wiązania krawata to: Four 
in hand, co w uproszczeniu 
przetłumaczyć można „na 
cztery”. nadaje się on do 
każdego typu kołnierzyka, 
a szczególnie wskazany jest 
dla panów o stosunkowo 
krótkiej i pełnej szyi oraz 
okrągłej twarzy.  męski kra-
wat – w wyobraźni kobiet, 
jest substytutem szpilek – 
w wyobraźni mężczyzn: to 
seksapil, władza, prestiż, 
sukces.

akcesoria – krawat
moDa

Na podsumowanie (Różowego) Października 
uznawanego na całym świecie za miesiąc świadomości 

raka piersi, warto przypomnieć sobie podstawowe 
zasady profilaktyki nowotworowej.

a składają się na nią zarówno dieta 
zapobiegająca rakowi, aktywność fi-
zyczna, odpowiednio dobrany stanik, 
a przede wszystkim samobadanie oraz 
badania kontrolne u specjalistów.
pisaliśmy już na zatokapiekna.pl 
o super produktach zapobiegających 
rakowi i zdecydowanie powinny się 
one znaleźć w menu kobiet dbających 
o zdrowy biust. o wielu produktach 
na pewno słyszeliście - leżą na pół-
kach polskich warzywniaków i skle-
pów: marchewka, papryka, pomidory, 
zielone warzywa, brokuły, pestki sło-

necznika i dyni, imbir, zielona herbata. 
To tylko przykładowe produkty, które 
zapewniają odporność i  profilaktykę 
nowotworową.
samobadanie jest pierwszym krokiem 
do wykrycia niepokojącej, utrzymują-
cej się dłużej niż przez kilka tygodni 
zmiany. regularne Usg oraz mammo-
grafia to kolejne narzędzia pozwalają-
ce na szybkie wykrycie nowotworu. 
nie zapominaj o swoim zdrowiu! wię-
cej przydatnych informacji na temat 
profilaktyki nowotworowej znajdziesz 
w portalu www.zatokapiekna.pl 

a ty jak zapobiegasz 
rakowi piersi?  

UroDa
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ZNAKOMitE FiLMy, WybitNi tWóRCy, NAJWięKSZE GWiAZDy RODZiMEGO 
WiELKiEGO EKRANU POJAWiły Się NA tEGOROCZNyM śWięCiE POLSKiEGO KiNA 
W GDyNi. WRAZ Z FiLMOWCAMi ZAWitAłA DO MiAStA WyśMiENitA SłONECZNA 

AURA, KtóRA POZOStAłA DO OStAtNiCH CHWiL FEStiWALU.

tEKSt: ANGO | ZDJĘCIA: ANGO

ekipa filmu kamerdyner

jerzy skolimowski, platynowe lwymałgorzta koŻuchowskafilip bajon
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największym wydarzeniem kulturalnym minionego miesią-
ca był niewątpliwie 43. Festiwal polskich Filmów Fabularnych 
w gdyni. Bardzo wysoki poziom tegorocznej imprezy gwaranto-
wały filmy wybitnych reżyserów m. in.: agnieszki smoczyńskiej, 
michała Bajona Jana Jakuba Kolskiego, Janusza Kondratiuka, 
marka Koterskiego, pawła pawlikowskiego czy Krzysztofa Za-
nussiego oraz udział w nich całej plejady gwiazd polskiego kina 
z: agatą Kuleszą, agnieszką grochowską, grażyną Błęcką-Kol-
ską, Joanną Kulig, Tomaszem Kotem, adamem woronowiczem, 
Januszem gajosem, olgierdem Łukaszewiczem, robertem 
więckiewiczem, Borysem szycem na czele.
podczas imprezy pokazano w konkursie głównym 16 filmów, 
wyselekcjonowanych jako najlepsze produkcje polskiego kina.
główna nagroda - Złote lwy, przyznano reżyserowi pawłowi 
pawlikowskiemu oraz producentom Tanyi seghatchian i ewie 
puszczyńskiej za film „Zimna wojna”. srebrne statuetki odebrali 
Filip Bajon oraz olga Bieniek i mirosław piepka (producenci) 
za „Kamerdynera” epickiej opowieści o polakach, Kaszubach 
i niemcach. nagroda za całokształt twórczości - platynowe 
lwy, powędrowały do Jerzego skolimowskiego.
wśród aktorów uhonorowano grażynę Błęcką-Kolską („Ułaska-
wienie”) i adama woronowicza („Kamerdyner”) za główne role 
(kobiecą i męską). statuetki za role drugoplanowe otrzymali 
aleksandra Konieczna oraz olgierd Łukaszewicz (oboje zagrali 
je w filmie „Jak pies z kotem”)
pozostałe nagrody w konkursie głównym przyznano: za reży-
serię - adrian panek („wilkołak”), nagrody specjalne: marek 
Koterski („7 uczuć”) za autorską wizję świata oraz wojciech 
smarzowski („Kler”) za podjęcie trudnego tematu; nagroda za 
scenariusz - Jan Jakub Kolski („Ułaskawienie”); zdjęcia - rów-
nież dwie nagrody: Jacek podgórski („Krew Boga”) i Jakub 
Kijowski(„Fuga”); muzyka - antoni Komasa-Łazarkiewicz za 
filmy („Kamerdyner” i „wilkołak”); montaż - Jarosław Kamiń-
ski („Zimna wojna”); dźwięk - mirosław makowski i maciej paw-
łowski („Zimna wojna”); scenografia - Jagna Janicka („Kler”); 
kostiumy - monika onoszko („Ułaskawienie”); charakteryzacja 
- ewa Drobiec i mira wojtczak („Kamerdyner”); debiut reżyser-
ski - agnieszka smoczyńska (Fuga”). EwA PUsZCZYŃskA, producent zimnej wojny

barbara kurdej-szatan

małgorzata pieczyńska, gabriel wróblewski

marcin bosak
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wItoLD gULCZ    |    salony firmowe itaka    |   ch rental park - gdańsk -szadółki    |    ch auchan - rumia   |  ch auchan - gdańsk   |   ch plaza – poznań

WitOLD GULCz
w.gulcz@itakagdansk.pl

Najbardziej wyjątkowe i magiczne miejsce na Ziemi. Mada-
gaskar. 90 % gatunków roślin to endemity, czyli nie spotka-
my ich w żadnym innym miejscu. Bajkowa kraina niezwy-
kłych zwierząt, królestwo zapierających dech krajobrazów, 
zielonych wzgórz, tropikalnych lasów i rajskich plaż.
Od stałego lądu wyspę dzieli setki kilometrów wody i 165 mln 
lat osobnej ewolucji. Dopiero 2 tyś lat temu człowiek zazna-
czył tam swoją obecność. Dlatego wszystko tam jest inne.
Na powierzchni dwa razy większej niż Polska, żyje 20 
mln mieszkańców, a 90 % z nich zaspokaja swoje potrze-
by za mniej niż 2 dolary dziennie. Mimo tych skrajnie 
ubogich warunków, wyspa jest obiektem westchnień po-
dróżników z całego świata. Nie spotkamy tam tłumów 
turystów, ale też nie spodziewajmy się rozwiniętej infra-
struktury hotelowej i turystycznej.
Będąc tutaj koniecznie trzeba zobaczyć Aleję baobabów, 
najlepiej skąpaną w miękkim świetle zachodzącego słoń-
ca. Ogromne 30 metrowe drzewa, liczące tysiąc lat, są ce-
lem przybywających na afrykańską wyspę.
Tsingy de Bemaraha to niewiarygodne wręcz formacje skalne. 
Choć nie jest tu łatwo dotrzeć, bo pokonać trzeba setki kilo-

metrów i dwie rzeki, jest to obowiązkowy punkt programu.
Madagaskar to raj do nurkowania. Dwie małe, zakurzone 
wioski nazwane Ifaty, to 90 kilometrów rafy koralowej, 
dziewiczej, niezniszczonej, bogatej w niezwykłe gatunki 
morskich stworzeń. Turyści najchętniej podróżują do par-
ków narodowych. Najpiękniejszym jest Park Narodowy 
Ranomafana, wielość źródeł tryskających z ziemi  i wo-
dospadów prawdziwie zachwyca. 400 km lasów deszczo-
wych to dom dla lemurów, to Madagaskar chroni je przed 
wyginięciem. W samym tylko parku Masoala zamieszkuje 
połowa gatunków roślin i zwierząt. Z całą pewnością brak 
masowego ruchu turystycznego przyczynia się do tego, 
jednak to się może zmienić głównie za sprawą Nose By, 
wysepki z najpiękniejszymi plażami na świecie. Na wyspę 
możemy wybrać się z warszawskiego lotniska za rozsądne 
pieniądze. Mamy w swojej ofercie kilka fajnych propozy-
cji hotelowych, program objazdowy i całe mnóstwo wy-
cieczek fakultatywnych. 

SPełniajcie Marzenia z naMi!

MaDagaSKaR 
nie tylko Z baJKI
Jedna z największych wysp na naszym globie, dryfuje 

samotnie po Oceanie Indyjskim od 88 mln lat. 
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FCA Performance 
Days to wielomar-
kowe wydarzenie 
dedykowane branży 
flotowej, które odby-
ło się we wrześniu br. 
na Torze Modlin.

Aby zwiększyć bez-
pieczeństwo i komfort 
jazdy w pierwsze 
mroźne dni, warto 
już teraz pomyśleć 
o przygotowaniu 
samochodu.

W słoneczną sobotę 
października w Sopo-
cie odbył się Rajd Ko-
biet Sopot po włosku 
2018. 

78 79 80

Stylowy i wyróżniający się wygląd zewnętrzny, kunszt i jakość 
wykończenia wnętrza, innowacyjne, zaawansowane technologie.

pierwszy 
crossover 
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targi były wyjątkową szansą, by 
zobaczyć premiery samochodowe 
w niecodziennej oprawie, poroz-
mawiać z pasjonatami i poznać 
prawdziwych znawców tematu. 
W targach wzięło udział kilkudzie-
sięciu wystawców i tłumy odwie-
dzających. A było warto wybrać się 
na to wydarzenie, ponieważ organi-
zatorzy przygotowali wiele atrakcji. 
Oprócz najważniejszego, czyli róż-
nych modeli rozmaitych marek sa-
mochodów, odbyły się: 3tM Ring, 
który poprowadzili iwona Guzow-
ska oraz Adam Kornacki, wiele kon-
kursów, w których do wygrania był 
m.in. samochód na cały rok, symu-
latory, gry i zabawy i wiele innych. 
Jedną z ważniejszych i ciekawszych 
atrakcji byłą wystawa „100-lecie 
Polskiej Motoryzacji”. Na wystawie 
pojawiły się pojazdy polskiej kon-
strukcji z lat 1925 – 2000. Wielki 

wkład w tę wystawę mieli bartosz 
Gondek, współpomysłodawca i ko-
ordynator oraz prof. dr hab. Piotr 
Semków, konsultant historyczno 
- metodologiczny. 
Podczas targów wybierano „Auto 
targów - Amber Car”. W tym roku 
ten zaszczytny tytuł otrzymała 
nowa A klasa od Mercedesa, dow-
cipnie nazywana „smartfonem na 
kółkach”. Nie bez powodu - poza 
odświeżonym designem jest to 
pierwszy model ze stajni Merce-
desa posiadający system sztucznej 
inteligencji „Mercedes benz User-
Experience”, który umożliwia „roz-
mowę” kierowcy z samochodem.
Podsumowując – targi Motory-
zacyjne 3tM z pewnością trzeba 
uznać za wyjątkowo udane, było 
to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń dla branży motoryzacyjnej 
w Polsce.

Nowości 
i ciekawostki 
Na trójmiejskich 
targach

Jubileuszowa, już X, edycja Targów Motoryzacyjnych 
3TM, będąca największym wydarzeniem 
motoryzacyjnym na Pomorzu, za nami. 

 ZDJĘCIA: Olga Kharina
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ideą było zaprezentowanie zaproszonym gościom poten-
cjału samochodów marek należących do FCA: Fiat, Alfa 
Romeo, Jeep i Abarth. Do dyspozycji gości została udo-
stępniona gama wyjątkowych samochodów FCA: Alfa 
Romeo Giulietta Veloce, Giulia Quadrifoglio i SUV Stelvio 
Quadrifoglio, Abarth 124 Spider i 500 Rivale, Fiat Full-
back i Fiat 124 Spider oraz Jeep Renegade trailhawk, Jeep 
Compass, dwie wersje Jeepa Grand Cherokee, SRt8 i trac-
khawk, oraz nowy Jeep Wrangler.
Alfy Romeo i Abarthy były testowane na torze sportowym, 
z próbą na szarpaku i punktowaną jazdą na czas, natomiast 
potencjał Jeepów można było poznać na trasie krajobrazo-
wej i przejeździe po torze off-roadowym.
FCA może poszczycić się portfolio kilku marek: Fiat, Alfa Ro-
meo, Jeep, Abarth i Fiat Professional, które odpowiadają na 
potrzeby mobilności zarówno w małej firmie, jak i w dużym 
przedsiębiorstwie: od samochodów miejskich, przez SUV-y, 
do lekkich pojazdów użytkowych. ta wszechstronność, wy-
różniająca flotę FCA sprawia, że są to samochody dosko-
nale spisujące się w codziennych obowiązkach zarówno na 
tradycyjnych drogach, jak i poza nimi.
i tak powstał pomysł organizacji FCA Performance Days, 
jedynego w swoim rodzaju, wielomarkowego wydarze-

sukces Fca 
PerFormaNce
Days FCA Performance Days to wielomarkowe 

wydarzenie dedykowane branży flotowej, które 
odbyło się we wrześniu br. na Torze Modlin.

nia dedykowanego branży flotowej, w czasie którego 
uczestnicy mogli przetestować samochody FCA na torze 
sportowym oraz na trasie off-roadowej.
FCA Performance Days odbyły się w cyklu czterech ca-
łodziennych eventów zorganizowanych we wrześniu 
na torze Modlin. Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
najwięksi klienci flotowi FCA, reprezentanci firm leasin-
gowych i operatorzy wynajmu długoterminowego oraz 
przedstawiciele prasy branżowej.
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Podczas przeglądu technicznego po-
jazdu po sezonie letnim, poza stan-
dardową wymianą ogumienia oraz 
kontrolą poziomu płynów chłod-
niczych i hamulcowych, zwróćmy 
szczególną uwagę na stan szyb sa-
mochodowych i wycieraczek.
W okresie, w którym noc dominuje 
nad dniem, a opady atmosferycz-
ne znacznie utrudniają widoczność, 
podstawą bezpiecznej jazdy są pra-
widłowo działające wycieraczki. 
Koszt ich wymiany nie jest wielki, 
a komfort i bezpieczeństwo, które 
podwyższa zamontowanie nowych, 
jest nieocenione zwłaszcza podczas 
długich podróży. Pierwszą oznaką, 
że pióra uległy zużyciu, jest zamglo-
na powierzchnia szyby po wykona-

niu cyklu pracy wycieraczek. Jeśli 
takie zjawisko zaobserwowaliśmy 
również w naszym samochodzie, 
zweryfikujmy, czy pióra wycieraczek 
nie są rozwarstwione lub popękane. 
Pamiętajmy, że zużyte pióra wyciera-
czek nie zbierają z szyb wody i brudu. 
Pozostawione na powierzchni smugi 
ograniczają widoczność i niepotrzeb-
nie absorbują uwagę kierowcy. 
Zanim nadejdą pierwsze mrozy, 
obowiązkowo wymieńmy płyn do 
spryskiwaczy. W przeciwieństwie do 
letniego, zimowy charakteryzuje się 
dużą zawartością alkoholu, dzięki 
czemu nie zamarza w chłodniejsze 
dni, a dodatkowo rozpuszcza zalega-
jący na szybie lód. Jeśli zachowamy 
w zbiorniczku letni płyn i zechcemy 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort jazdy 
w pierwsze mroźne dni, warto już teraz pomyśleć 
o przygotowaniu samochodu na nadejście 
znacznie chłodniejszej pory roku. 

użyć spryskiwacza na mrozie, mo-
żemy spowodować uszkodzenie 
pompy spryskiwacza czy przewo-
dów doprowadzających płyn do 
dysz spryskiwaczy. 
Aby dodatkowo zwiększyć widocz-
ność szyb podczas pierwszych 
ulewnych deszczy oraz opadów 
śniegu, jeszcze przed rozpoczęciem 
na dobre sezonu zimowego warto 
zadbać o dokładne wyczyszczenie 
i odtłuszczenie szyb. 
Przed nadejściem zimy często za-
opatrujemy się w nowe akcesoria 
do samochodu – miotełki, odmra-
żacze oraz skrobaczki do szyb. 
Szczególnie te ostatnie cieszą się 
dużą popularnością wśród kie-
rowców, gdyż stanowią najszybszą 
metodę oczyszczenia szyby z lodu 
i śniegu. Ale uwaga - intensywne 
skrobanie lodu z szyby może pory-
sować szkło, zwłaszcza, jeśli wraz 
z lodem zamarzł brud i piach. by 
zmniejszyć ryzyko naruszenia po-
wierzchni szyby, używajmy skro-
baczek z twardego tworzywa. 
W miękką linię ostrza skrobaczki 
wbijają się ziarna piasku znajdują-
ce się w zamarzniętym lodzie. 
Zatroszczmy się o przygotowanie 
naszego samochodu do trudnych 
warunków pogodowych jeszcze 
przed nadejściem zimy. Zwiększy-
my tym samym bezpieczeństwo 
swoje i najbliższych.

PrzeD zimą 
zaDbaj o szyby 
i wycieraczki
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Na molo w Sopocie stawiło się pra-
wie 18 załóg. Uczestniczki ucha-
rakteryzowane we włoskim stylu 
( przebrania od weneckich masek 
do Ala Capone) robiły ogromną 
furorę wśród spacerowiczów. Po 
odprawie Panie zajęły miejsca za 
kierownicą swoich  samochodów i 
wystartowały na trasę . Na uczest-
ników  czekało wiele atrakcji oraz 
prób sprawnościowych mających 
na celu poprawę umiejętności za 
kierownicą oraz wyuczenia po-
prawnych zachowań i „odruchów” 
w razie niespodziewanych zdarzeń 
na drodze.

Dziewczyny jak i Panowie w charak-
terze pilotów świetnie radzili sobie 
za kierownica samochodów marki 
Fiat udostępnionych przez firmę 
Fiat Schewe. Aktywności odbywały 
się w dwóch lokalizacjach Sopotu. 
Współorganizator rajdu Ergo Are-
na udostępniła parking, na którym 
zawodnicy pokonywali 3 próby 
sprawnościowe samochodami oraz 
skuterem. Na terenie Kart Center w 
Sopocie na załogi czekały przejazdy 
gokartami, warsztaty z udzielania 
pierwszej pomocy organizowane 
przez stowarzyszenie Motoaktywni 
oraz wyścigi samochodami zdalnie 
sterowanymi Planety Rc.

Na mecie po kilku godzinach nieby-
wałych emocji za kierownicą zjawi-
ły się  wszystkie startujące załogi. 
Atrakcjom jednak nie było końca, 
po rajdowych zmaganiach w ocze-
kiwaniu na wyniki miały warsztaty 
ViVA itALiA we włoskiej restaura-
cji Casa Cubeddu. Prezydent Jacek 
Karnowski wręczał nagrody zwycię-
skim załogom. Główną Wygraną w 
rajdzie były bilety wstępu na kon-
cert Romina Power i Al. bano oraz 
sylwester w pensjonacie barcelona 
w Mikoszewie.
Automobilklub Orski dzięki wszyst-
kim  partnerom rajdu.

rajD kobiet
W słoneczną sobotę października w Sopocie odbył się Rajd 
Kobiet Sopot po włosku 2018.  Impreza zorganizowana 
przez Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub 
Orski cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
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teraz gama Lexusów zostaje wzbogacona o wyjąt-
kowego crossovera – UX. Nowy crossover Lexus 
UX, wyznacza nowe trendy zestawiając odważny 
miejski design z niezawodnością. Na niepowtarza-
ny wygląd najnowszego modelu składają się agre-
sywne linie nadwozia oraz charakterystyczne dla 
marki światła. twórcom modelu przyświecała kon-
cepcja miejskiego crossovera (Urban Crossover).
Wdrażając innowacyjne podejście, zespół projek-
tantów UX opracował wiele rewolucyjnych roz-
wiązań w zakresie aerodynamiki. Należą do nich 
płetwa na tylnych światłach LED połączonych ze 
sobą charakterystyczną listwą,a także specjalnie 
zaprojektowane nadkola, które pomagają ustabi-
lizować pojazd przy pokonywaniu zakrętów.
Siedząc w fotelu kierowcy wydaje się, że tablica 
przyrządów przechodzi płynnie w przednią szybę. 
Efekt ten pozwala kierowcy lepiej wyczuć wielkość 
pojazdu, co w połączeniu z doskonałą widoczno-
ścią z przodu ułatwia manewrowanie w mieście.
UX jest wyposażony w wiele innowacyjnych tech-
nologii, takich jak kamery 360 stopni i światowej 
klasy system audio Mark Levinson® Premium Sur-
round. Ponadto, wszystkie wersje wyposażenia 
UX posiadają w standardzie zaawansowany sys-

tem bezpieczeństwa Lexus Safety System+.
Jako pierwszy Lexus zbudowany na nowej platformie 
architektury globalnej (GA-C), UX może pochwalić 
się najniższym środkiem ciężkości w swojej klasie 
i wyjątkową sztywnością nadwozia, zapewniając 
wrażenia z jazdy samochodem typu hatchback.
Model UX oferuje dwa nowe układy napędowe: 
UX 250h wyposażony w nowy układ hybrydowy 
czwartej generacji oraz UX 200 zasilany przez 
nowy 2-litrowy silnik benzynowy.
Lexus UX w specjalnej, przedsprzedażowej ofer-
cie dostępny jest od kwoty 139 000zł. Samochód 
w tej wersji wyposażony został w aktywny tem-
pomat, kamerę cofania, automatyczne światła 
drogowe, asystenta utrzymania pasa ruchu, sys-
tem ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem 
pieszych (również w nocy) i rowerzystów (PCS), 
rozpoznawanie znaków drogowych.
Samochód będzie niewątpliwie konkurencją dla 
modeli takich jak bMW X2, Mercedes GLA, Audi 
Q3 czy Volvo XC40.
Samochód niedawno można było obejrzeć pod-
czas oficjalnej trójmiejskiej premiery w salonie 
jedynego trójmiejskiego dealera marki, zlokalizo-
wanym przy Alei Zwyciestwa 241/3 w Gdyni.

Pierwszy 
crossover 

Lexusa
Stylowy i wyróżniający się wygląd zewnętrzny, kunszt 

i jakość wykończenia wnętrza, innowacyjne, zaawansowane 
technologie - wszystko to czyni samochody marki Lexus 

jednymi z najbardziej pożądanych samochodów na świecie.
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Kolejna odsłona urządzeń z serii Microsoft Sur-
face Pro została zaprezentowana. Pora na urzą-
dzenie 2w1 numerowane cyfrą sześć. W związku 
z dostępnością procesorów Intel 8. generacji 
– inaczej niż w przypadku Surface Studio 2, gdzie 
Microsoft wciąż stosuje CPU poprzedniej genera-
cji – Surface Pro 6 otrzymało taką właśnie jed-
nostkę. Cztery rdzenie zapewnią zdecydowanie 
lepszą wydajność niż dotychczasowe dwa w 
poprzednich odsłonach Surface Pro oraz Laptop. 
Posługując się tak lubianymi przez Microsoft po-
równaniami, nie zapomniano dodać, że Surface 
Pro 6 będzie o 67% szybszy niż Surface Pro 5.

MicrosoFt
sUrFace pro

Odbyła się premiera najnowszego 
smartfona Samsunga, jakim jest 
model Galaxy A9.To pierwszy 
smartfon tej marki posiadają-
cy aż cztery aparaty foto-
graficzne zlokalizowane na 
tylnym panelu. Posiada „6,3” 
wyświetlacz z matrycą Super 
AMOLED o rozdzielczości 1080 
x 2220 pikseli, która gwarantuje 
znakomitą jakość obrazu i nasycenie 
kolorów. Natomiast ośmiordzeniowy procesor 
sprzężony z 6 lub 8 GB RAM daje pewność płyn-
nego działania wszystkich aplikacji, zaś bateria 
umożliwi długie działanie sprzętu.

Samsung A9

Samsung Galaxy Note9 jest 
idealną ewolucją całej rodziny 
Galaxy Note. Zawiera wszyst-
kie funkcje charakterystyczne 
dla rodziny Galaxy Note, takie 
jak rysik S Pen, łącząc je ze 
wspaniałym wzornictwem oraz 
dużym ekranem w kompakto-
wym korpusie. Wyposażony 
w podwójną kamerę z optycz-
ną stabilizacją obrazu i dwu-
krotnym zoom’em optycznym. 
Telefon ma duży, 6,4-calowy 
wyświetlacz w technologii 
Super AMOLED, co gwarantuje wspaniałe, żywe 
kolory, wysoki kontrast, szerokie kąty widzenia 
i doskonałą widoczność nawet w silnym słońcu.

Samsung Note9

Składany i poręczny dron podróżny na małe 
i wielkie przygody. Dzięki kontroli głosem i śledze-
niu optycznemu podąży za Tobą gdziekolwiek 
się udasz. Niezależnie od tego czy właśnie jesteś 
na wyprawie na Filipinach, czy spędzasz urlop 
z rodziną nad Bałtykiem - Mantis Q, dzięki swojej 
energooszczędnej konstrukcji zapewni do 33 minut 
lotu oraz niezwykłe zdjęcia i filmy z lotu ptaka. Do-
łączony kontroler lotu pozwala sterować dronem 
do 800m (1,5 km w wersji amerykańskiej).

Dron Mantis q

To smartwatch Garmin Instinct, 
oparty na module GPS, a stworzo-
ny do zadań specjalnych. Zegarek 
ma się bowiem przydać przede 
wszystkim wyczynowcom, którzy 
często biegają, bądź uprawiają 
kolarstwo górskie. W Garmin In-

stinct znajdzie się trójosiowy kompas, barometryczny wysokościo-
mierz oraz trzy systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS oraz 
Galileo). Oprócz tego zegarek ma funkcję TracBack Garmina, która 
zostawia cyfrowe okruszki na naszej trasie. 

Smartwatch 
do zadań specjalnych






