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Przed	 Państwem	 kolejny,	 69.	 numer	 Expressu	 Biznesu.	
Mimo	 jesiennej	 aury	 nie	 zwalniamy	 tempa.	 W	 ten	 sposób	
działa	 też	 wiele	 pomorskich	 przedsiębiorstw,	 które	 dwoją	
się	i	troją,	aby	osiągać	jak	najlepsze	wyniki.	
Lekturę	 numeru	 proponujemy	 rozpocząć	 od	 artykułu,	

przybliżającego	sylwetkę	prezesa	Pomorskiej	Izby	Rzemieśl-
niczej.	Z	tekstu	można	dowiedzieć	się	między	innymi	o	po-
czątkach	działalności	gospodarczej	Wiesława	Szajdy,	a	tak-
że	obecnej	pozycji	firmy	Hydromechanika.	 	
Warto	zapoznać	się	również	z	materiałem	o	skutecznych	

metodach	na	przyciąganie	inwestorów.	Na	polecenie	zasłu-
guje	również	tekst	o	agentach	ubezpieczeniowych,	a	także	
rewolucji	na	rynku	hotelarskim.	
Ambicją	 Expressu	 Biznesu	 jest	 przekazywanie	 aktualnych	

i	 przekrojowych	 informacji	 z	 zakresu	 gospodarki.	 Dlatego	
przybliżyliśmy	temat	wykorzystywania	wodoru	jako	paliwa	al-
ternatywnego.	Nadto	poruszamy	kwestię	zmian	personalnych	
i	piszemy	o	apelu	Kaszubskiego	Związku	Pracodawców.	
Nieodłączną	częścią	numeru	 jest	kącik	Lifestyle,	w	którym	

zamieszczony	 został	wywiad	 z	podróżnikiem	Marcinem	Gie-
nieczko.	 Dodatkowo	 publikujemy	 relacje	 z	 eventów	 i	 konfe-
rencji,	w	których	uczestniczyliśmy.	

	 						Życzymy	przyjemnej	lektury!

Piotr Ruszewski
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Krystyna 
DanilecKa-

WojeWóDzKa,
prezydent Słupska

Ukończyła studia na Uniwersy-
tecie Gdańskim. W 1977 roku 
rozpoczęła pracę jako nauczy-
cielka w I LO w Słupsku. Od 

1993 roku była w nim wicedy-
rektorem, a w latach 1997–2006 
dyrektorem. Współprowadziła 
również firmę transportową. 

Przez kilka lat sprawowała tak-
że funkcję rzecznika prasowego 
prezydenta Słupska i pracowała 
w wydziale kultury. Od grudnia 
2014 roku była zastępcą prezy-
denta Słupska Roberta Biedro-
nia, odpowiadając w ratuszu za 
oświatę, kulturę, sport i pomoc 

społeczną.

MareK 
ŁucyK,

wiceprezydent Gdyni 
ds. rozwoju

W latach 2009-2011 pełnił 
funkcję dyrektora sportowego 
klubu Vistal Gdynia, w którym 

zajął się budową struktury 
organizacyjnej. W 2011 roku 

został dyrektorem Gdyńskiego 
Centrum Sportu (wówczas 
funkcjonowało ono jeszcze 

jako Gdyński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji). Sport zna nie tylko 

w teorii. Aktywność fizyczną 
propaguje w każdej wolnej 

chwili. Uczestniczy w impre-
zach biegowych i triathlono-
wych. Szczęśliwy mąż i ojciec 

trójki dzieci. 

rafaŁ 
Klajnert,

dyrektor Gdyńskiego 
Centrum Sportu

Karierę samorządową rozpoczął 
w 2005 roku od pracy w Urzędzie 
Marszałkowskim, gdzie zajmował 
się m.in. wdrażaniem Regional-
nego Programu Operacyjnego. 
W 2011 roku objął stanowisko 
zastępcy dyrektora ówczesnego 
GOSiR-u, później przemiano-
wanego na Gdyńskie Centrum 
Sportu. Jest wiceprzewodniczą-
cym gdyńskiej Rady Sportu, ko-
ordynuje przygotowania do Mi-
strzostw Świata FIFA U20 2019, 

Mistrzostw Świata Juniorów 
w Żeglarstwie 2019 i Mistrzostw 

Świata w Półmaratonie 2020. 
Wolny czas spędza aktywnie.

Zmiany personalne w regionie

Nowi prezydeNci 
i dyrektorzy. 

kim są?
W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych zmian personalnych. 
Choć obeszło się bez rewolucji, to na kilku ważnych stanowiskach pojawili 

się nowi ludzie. Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania!



Z naszych informacji wynika, iż za projekt elektryfikacji sieci Pomorskiej Kolei Metropoli-
tarnej  oraz budowę nowego przystanku „Gdańsk Firoga” odpowiedzialne będzie Biuro 
Projektów Komunikacyjnych z Poznania. Techniczna dokumentacja zgodnie z prognozami 
ma być gotowa w ciągu roku, zaś jej koszt oscyluje w granicach 2.5mln złotych. 
Zgodnie z warunkami umowy realizacja projektu powinna zostać ukończona w roku 2023. 

„Port Gdynia” od wielu mie-
sięcy intensywnie poszukuje 
partnerów do realizacji pro-
jektu budowy portu zewnętrz-
nego. Działania marketingowe 
oraz promocyjne dotychczas 
nie przyniosły oczekiwanych 
skutków, dlatego przedstawi-

ciele marki zjawili się na tar-
gach „China International Import Expo”. Z nieoficjalnych 
źródeł wiemy, iż prezentacja oferty poważnie zaintereso-
wała Azjatów, którzy dostrzegają realną szansę zwiększe-
nia liczby zawinięć oceanicznych, ich optymalizacji, a tak-
że kreowania nowych łańcuchów logistycznych.

Choć współczesne metody 
marketingowe w przypad-
ku gastronomii odgrywają 
rolę kluczową, to istnieją 
miejsca na mapie naszego 
kraju, które posiadają sta-
tus kultowy. Jednym z nich 
jest „Lodziarnia Miś” usy-

tuowana w Gdańsku przy ulicy Sukienniczej. Lokal 
istniejący od 1962 jakiś czas temu dostał nowe życie. 
Bynajmniej nie świadczy to o zmianie receptury Sta-
nisława Stolarczyka – założyciela lodziarni, a o me-
tamorfozie wnętrza, która ma zachęcić turystów do 
skosztowania w pełni naturalnych lodów. 

Orientalny rOmans 
„POrtu Gdynia”

KOlejne inwestycje 
PersPeKtywą 
rOzwOju PKm

KultOwe miejsce 
w nOwej OdsłOnie

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



 10    

Prezes 
pomorskich 

rzemieślników
WiESłAW SZAJDA, PREZES SPółKi HyDROMECHANiKA W PiASKOWCU K. OStASZEWA, JESt 
NiE tyLKO ZNANyM i CENiONyM biZNESMENEM. OD 2001 ROKU SPRAWUJE tAKżE fUNKCJę 
PREZESA POMORSKiEJ iZby RZEMiEśLNiCZEJ MAłyCH i śREDNiCH PRZEDSiębiORStW 
W GDAńSKU. JEGO POZyCJę NA RyNKU OKREśLA RóWNiEż tO, żE JESt CENiONą PRZEZ 
MięDZyNARODOWE śRODOWiSKO fiNANSOWE PERSONą - ZASiADA bOWiEM W RADZiE 

NADZORCZEJ tU SiGNAL iDUNA POLSKA.

tEKSt: Kamila Chrapkowska | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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prezes wiesław szajda jest wiceprzewodniczącym woje-
wódzkiej rady Dialogu społecznego w gdańsku, repre-
zentując tym samym Związek rzemiosła polskiego. w tym 
roku mogliśmy obserwować pomorską galę rzemiosła, 
podczas której powołane z inicjatywy prezesa pomorskie 
szkoły rzemiosł, obchodziły dziesięciolecie działalności. 
wiesław szajda działa również na rzecz hospicjum „po-
morze dzieciom”, zasiadając w jego radzie i bezpośred-
nio je wspierając. wszystkie zasługi i dokonania prezesa 
sprowadzają się do jednego, wspólnego, napędzającego je 
mianownika- spółki Hydromechanika.

na początku działalności Hydromechanika była małym 
warsztatem rzemieślniczym. Dziś jest nowoczesnym zakła-
dem, zajmującym się obróbką metali, którego wyroby trafiają 
do odbiorców niemal z całego świata.
- Do roku 1981 pracowałem w Zakładach Urządzeń okrę-
towych Hydroster w gdańsku, na stanowisku kierownika 
Działu montażu - wspomina prezes wiesław szajda. - mia-
łem jednak dość pracy w państwowym przedsiębiorstwie 
i zdecydowałem się na samodzielną działalność gospodar-
czą. w ostaszewie na Żuławach otworzyłem warsztat branży 
metalowej. przez dwa lata prowadziłem go sam. pomagała 
mi tylko żona. Z czasem zatrudniałem trzech pracowników. 
pierwszymi produktami były elementy hydrauliki siłowej, 
między innymi węże ciśnieniowe czy rozdzielacze. Trafiały 
one przede wszystkim do naszych zakładów przemysłu rol-
niczego. po roku 1989 zakłady te zaczęły upadać. Dla mojej 
firmy rozpoczął się trudny okres, bo straciła głównych klien-
tów, a w magazynie zalegały nieodebrane wyroby wartości 
wielu milionów złotych. Zacząłem więc poszukiwać nowych 
możliwości, gdy chodzi o działalność produkcyjną. opraco-
wałem też strategię rozwoju firmy na następne lata. obejmo-
wała ona nowe inwestycje, rozbudowę zakładu, modernizację 
parku maszynowego, szkolenie pracowników oraz podnie-
sienie jakości wyrobów poprzez certyfikację i wprowadzenie 
międzynarodowych norm jakości iso, których posiadanie 
otwierało firmie drzwi prowadzące na rynki zachodnie. 
niewielki warsztat i ograniczony teren w ostaszewie unie-

możliwiały wiesławowi szajdzie powiększenie zakładu. Dla-
tego też kupił 1 hektar gruntu w pobliskim piaskowcu. po-
zwoliło to na zbudowanie hali produkcyjnej o powierzchni 
800 m kw., z zapleczem biurowo-socjalnym i technologicz-
nym, a później - nowoczesnego magazynu. Jednocześnie 
zaczęło się skupowanie, z upadających wówczas dużych, 
państwowych zakładów mechanicznych, używanych maszyn 
do precyzyjnej obróbki elementów metalowych. aby za nie 
zapłacić, wiesław szajda sprzedał nawet własny samochód 
osobowy i do zakładu dojeżdżał z gdańska autobusem pKs. 
- Zakupione maszyny były jeszcze w miarę nowoczesne 
i znajdowały się w dobrym stanie technicznym - zaznacza 
prezes wiesław szajda. - po przeglądach i zmodernizowaniu 
nadawały się one do ponownego wykorzystywania w pro-
dukcji. Z warszawskich zakładów Bumar odkupiłem 6 toka-
rek, a z zakładów w pruszkowie - centra obróbcze sterowane 
numerycznie. wprowadzenie do procesu produkcyjnego ma-
szyn nieco starszych, ale ze zmodyfikowanym sterowaniem 
komputerowym, obniżyło nakłady na wyposażenie zakładu 
o około 60 procent, a wydajność produkcji wzrosła aż 10 
razy. w 1996 roku firma, funkcjonująca wtedy pod nazwą 
przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe Hydro-
mechnika w piaskowcu, otworzyła kolejny zakład. Był on zlo-
kalizowany w małych walichnowach. 
w czerwcu 1997 roku Hydromechanika jako pierwsza firma 
rzemieślnicza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
uzyskała certyfikaty zintegrowanego systemu zarządzania 
jakością pn - en iso 9001, zarządzania ochroną środowiska 
pn - en iso 14001 i zarządzania bezpieczeństwem pracy 
pn - en iso 18001. Certyfikaty przyznało polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji. Dzięki nim kontrahenci zachodni akcep-
towali bez zastrzeżeń oferty dostaw produktów metalowych. 
posiadany park maszynowy umożliwił firmie wdrożenie do 
produkcji nowoczesnych technologii i zaoferowanie wyro-
bów znajdujących zbyt na wymagających rynkach zachod-
nich. możliwy stał się wzrost ilościowy i jakościowy pro-
dukcji, a poziom zatrudnienia przekroczył liczbę 100 osób. 
pierwsze duże zamówienia, na łopatki turbin, złożyła firma 
aBB Zamech w elblągu. obecnie jest ona oddziałem koncernu 

Niewielki warsztat i ograniczony teren 
w Ostaszewie uniemożliwiały Wiesławowi 
Szajdzie powiększenie zakładu. Dlatego 
też kupił 1 hektar gruntu w pobliskim 
Piaskowcu. Pozwoliło to na zbudowanie 
hali produkcyjnej o powierzchni 
800 m kw., z zapleczem biurowo-
socjalnym i technologicznym, a później - 
nowoczesnego magazynu. 
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alstrom power, będącym nadal klientem zakładu w ostasze-
wie, prowadzonego już samodzielnie przez roberta szajdę, 
syna właściciela Hydromechaniki. Z czasem odbiorców ele-
mentów metalowych przybywało. wśród nich znajdowały się 
firmy branż energetycznej, lotniczej, motoryzacyjnej, okręto-
wej, medycznej czy zbrojeniowej ze szwecji, niemiec, stanów 
Zjednoczonych i włoch. Do stałych kontrahentów należały 
szwedzkie firmy Truck BT, skanjet i monark, niemiecki kon-
cern Krupp, dla którego wytwarzano noże do maszyn tnących 
opony samochodowe, a gigant elektroniczny philips odbierał 
oprzyrządowanie narzędziowe. Dla amerykańskiego Boeninga 
produkowano tytanowe elementy pierścieni mocujących ło-
patki w turbinach silników odrzutowych. Do ciekawszych pro-
duktów zaliczały się czasze z otworami, do przeprowadzania 
operacji mózgu, wykonywane dla szwedzkiej firmy aerotech.
w ostatnich latach zrealizowano kolejne inwestycje zwięk-
szające możliwości produkcyjne Hydromechaniki. objęły one 
zbudowanie w piaskowcu dużej hali, wyposażonej w maszyny 
i urządzenia produkcyjne najnowszej generacji, dostarczone 
przez renomowane firmy japońskie i tajwańską, jak matsuura, 
moriseiki, Doosan puma, mori seiki, Quaser czy okuma. Cen-
tra obróbki metali, sterowane cyfrowo, umożliwiają precyzyjną 
obróbkę tytanu i najbardziej wytrzymałych oraz twardych ga-
tunków stali, jakie są dostępne na rynku światowym. w zakła-
dzie w wielkich walichnowach przeprowadzane są procesy 
chemiczne, związane z przygotowaniem powierzchni wyrobów, 
montowanie wyrobów, ich testowanie i wysyłka. Łączna po-
wierzchnia hal w tych zakładach wynosi około 10 tys. m kw. Dzi-
siaj Hydromechanika, przeobrażona w spółkę, zatrudnia łącznie 
145 pracowników, w tym ponad 30 inżynierów. Zarządzają nią 
prezes wiesław szajda z córką moniką Karnabal, wiceprezesem 
ds. finansowych, oraz żona elżbieta szajda, wiceprezes.
Hydromechanika wytwarza elementy systemów połączenio-

wych offshore i subsea, służących poszukiwaniom i wydobywa-
niu ropy oraz gazu z podmorskich złóż, spełniające najbardziej 
rygorystyczne parametry techniczne i wymogi jakościowe. Fir-
ma produkuje również wyroby dla przemysłu samochodowe-
go, medycznego, okrętowego i energetycznego. stąd procesy 
wytwórcze, a nawet warunki pracy i zatrudnienia, nieustannie 
kontrolują inspektorzy firm zamawiających wyroby. odbiorca-
mi produktów są przede wszystkim koncerny o zasięgu global-
nym, takie jak Honeywell, rolls-royce marine, scanjet marine 
aB, simens energy, Vetcogray, akersolutions, alstom i eatom. 
różne wyroby metalowe z żuławskiej firmy trafiają drogami 
lądowymi, morskimi i lotniczymi do australii, nowej Zelandii, 
afryki, ameryki - Brazylii, meksyku i stanów Zjednoczonych, 
a w europie - do norwegii, szwecji i wielkiej Brytanii.
- współpraca z dużymi koncernami nie jest łatwa - podkreśla 
prezes wiesław szajda. - sami musimy kupować materiały 
oraz odpowiadać za ich dobór i jakość. nadzorujemy też zło-
żony proces produkcji wyrobów, łącznie z ich kontrolą jako-
ściową i techniczną. od kontrahentów otrzymujemy jedynie 
płaskie rysunki produktów, które trzeba przetworzyć na do-
kumentację 3D i oprogramowanie sterujące pracą maszyn. 
w rezultacie w niedużych firmach, jak nasza, rośnie liczba 
pracowników zajmujących się przygotowaniem produkcji 
i logistyką, a zmniejsza tych, którzy bezpośrednio obsługują 
maszyny. na razie dajemy sobie radę, bo na rynku świato-
wym mamy ugruntowaną dobrą opinię. receptą na sukces 
w biznesie jest stałe inwestowanie i innowacyjność, najwyż-
sza jakość oferowanych produktów lub usług, terminowość 
dostaw i rzetelność oraz posiadanie i realizowanie strategii 
rozwoju firmy. w planach mamy zbudowanie kolejnej hali 
produkcyjnej i poszerzenie oferty produkcyjnej o wyroby 
przeznaczone dla sektorów lotniczego oraz dystrybucji lą-
dowej surowców energetycznych.
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Choć powyższa recepta zdaje się być banalna, to w prak-
tyce efektywne pozyskanie inwestorów przypomina długą 
i krętą drogę. współcześnie większość przedsiębiorców – 
zwłaszcza tych początkujących korzysta z dofinansowań 
unijnych. pomoc niosą także regionalne instytucje rozwojo-
we oraz agencje przedsiębiorczości. w przypadku małych 
przedsiębiorstw pomoc owych instytucji zdaje się być nie-
oceniona, a tego typu rozwiązanie jest z pewnością sku-
teczne. w tym miejscu rodzi się pytanie – co z większymi 
przedsiębiorstwami? Dla średnich oraz dużych firm ostat-
nią deską ratunku pozostaje pozyskanie inwestorów. 

EfEktywna sElEkcja to podstawa

pierwszy etap procesu pozyskiwania inwestorów polega na ich 
efektywnym wyselekcjonowaniu. w tej kwestii należy wziąć 
pod uwagę trzy kluczowe czynniki – określenie potrzeb in-
westycyjnych, zdefiniowanie typu inwestorów oraz wyodręb-
nienie potencjalnych partnerów. warto podkreślić, iż wstępna 

lista ewentualnych inwestorów powinna być długa, aby mieć 
możliwość tzw. selekcji racjonalnej. polega ona na uwzględnie-
niu nie tylko wysokości wnoszonego kapitału, ale także wiedzy 
dotyczącej określonej branży, czy bazy kontaktów. 
w związku z tego typu selekcją potencjalnych inwesto-
rów dzielimy na dwie podstawowe grupy – inwestorów 
finansowych dla których najważniejsze jest dokonywanie 
zwrotów z inwestycji na zaangażowanym kapitale, co sta-
nowi dobre rozwiązanie dla firm z rosnącymi przychodami 
oraz inwestorów strategicznych dla których bardziej od 
pozyskanych funduszy liczą się nowatorskie w skali rynku 
technologie i im podobne. 

przygotowaniE odpowiEdniEj 
dokumEntacji

Kolejnym etapem w procesie pozyskiwania inwestorów jest 
przygotowanie stosownej dokumentacji. To właśnie doku-
mentacja kreuje opinię inwestora o przedsiębiorstwie tym 

ZGODNiE Z KANONEM PORADNiKóW biZNESOWyCH PROCES PRZyCiąGANiA 
iNWEStORóW WZGLęDEM WłASNEGO biZNESU OPiEWA W tRZy, NA POZóR 
PROStE KROKi. PiERWSZyM Z NiCH JESt WySELEKCJONOWANiE POtENCJALNyCH 
PARtNERóW, DRUGiM ZAś PRZyGOtOWANiE DOKUMENtACJi iNWEStyCyJNEJ. 
W OPiNii EKSPERtóW NAJtRUDNiEJSZyM KROKiEM JESt tEN OStAtNi – PRZEKONANiE 
PRZySZłyCH WSPóLNiKóW DO iNWEStyCJi SWEGO KAPitAłU. CZy iStNiEJą 

SKUtECZNE MEtODy NA PRZyCiąGNięCiE iNWEStORóW? JEśLi tAK, tO JAKiE?

Skuteczne 
metody 
na przyciągnięcie 
inwestorów

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: freepik.com
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samym wpływając na jego późniejszą decyzję. na tym eta-
pie kluczowym dokumentem inwestycyjnym jest executive 
summary znany również pod nazwą trasera inwestycyjnego. 
Ów dokument zawiera najważniejsze informacje dotyczące 
przedsiębiorstwa w uproszczonej i spójnej formie. Co cieka-
we, pełni on rolę nie tylko informacyjną, ale także perswa-
zyjną, ponieważ inwestor na podstawie krótkiej motywacji 
często podejmuje ostateczną decyzję. 
executive summary to ważne ogniwo procesu pozyskiwania 
przedsiębiorców, ale w dokumentacji inwestycyjnej ważną 
rolę odgrywają także inne rodzaje pism. Jednym z nich jest 
model biznesowy zawierający bazowe informacje dotyczące 
firmy, rodzaju usług oraz źródeł przychodów. istotnym do-
kumentem jest także model finansowy stanowiący genezę 
danych finansowych oraz prognozę dotyczących rachunków, 
strat oraz zysków. w dokumentacji inwestycyjnej nie może 
zabraknąć również biznesplanu , który jest przekrojową for-
mą spisu celów oraz wyzwań stojących przed firmą.

warto poczuć się inwEstorEm

ostatnim etapem w procesie skutecznego pozyskiwa-
nia inwestorów jest nakłonienie ich do zaangażowania 
we własny plan. etap ten poprzedza w większości przy-
padków prezentacja, której pokłosie stanowi wycena 
inwestycji. Jakie aspekty są wówczas najważniejsze dla 
inwestorów? przede wszystkim stadium rozwoju w jakim 
znajduje się dana marka, jej doświadczenie, sytuacja fi-
nansowa oraz ocena prezentowanego produktu, bądź 
usługi. przywołane na wstępie poradniki biznesowe za-
lecają początkującym przedsiębiorcom przywiązanie du-
żej wagi przede wszystkim do ostatniego etapu. Biznes-
meni powinni być świadomi metod podejmowania decyzji 
przez inwestorów z uwzględnieniem najistotniejszych 
dla nich kryteriów. Jak mówi popularne porzekadło – 
w ostateczności to ludzie, a nie wskaźniki ekonomiczne 
decydują o powodzeniu całej misji.



przeglądy i remonty kapitalne wysokoprężnych silników   •	
głównych i pomocniczych 
Kompletna wymiana silników i kompleksowe remonty statków  •	
na całym świecie - w trakcie pobytu w porcie  jak i podczas rejsu  
przeglądy i remonty pomocniczego wyposażenia siłowni   •	
okrętowej oraz urządzeń pokładowych 
obróbka mechaniczna i  regeneracja specjalistyczna •	
szlifowanie wałów korbowych w silniku •	
remonty silników lokomotyw •	
Usługi piaskowania i mycia ultradźwiękowego części  •	
Części zamienne genuine and oem  – Kontakt: 605 223 517•	

Hanna Borejszo 
Prezes, Dyrektor Finansowy 
AHB Service

Na coraz bardziej wymagającym globalnym 
rynku przemysłu stoczniowego z powodze-
niem i satysfakcją spełniamy oczekiwania 
naszych klientów i kontrahentów, a szeroka 
i doświadczona grupa naszych serwisantów 
gwarantuje niezawodność usług. Stale po-
szerzamy swoją wiedzę i kompetencje. 

aHB serVice
Od 29 lat Twój zaufany partner 
w naprawie silników



NASZA MISJA 
Rozwój rzetelnej i profesjonalnej firmy 
zapewniającej kompleksową obsługę 
w zakresie remontów statków i silników 
okrętowych, oraz wszelkich potrzeb z zakresu 
części zamiennych i doradztwa technicznego.

Ogromne doświadczenie, 
29 lat działalności

Obsłużyliśmy setki małych jednostek 
i potężnych statków transportowych. 
Mamy doświadczenie we współpracy 
zarówno z armatorami jak i stoczniami 

budowlanymi i remontowymi. 

1989 
początek 

działalności

300 
Liczba pracowników 

przy największych 
zleceniach

NASZĄ SIŁĄ SĄ 
NASI SERWISANCI
Kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie sprawia, 
że dysponujemy najlepszą 
kadrą specjalistów.

450 
naprawionych
silników

Pełna mobilność
Świadczymy usługi na terenie Polski,

Europy i reszty świata. Nie ogranicza nas 
ani ilość kilometrów ani mil morskich, 

a napraw dokonujemy zarówno 
w portach, stoczniach i podczas rejsów. 

26 
krajów, w których 

naprawialiśmy
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Profesjonalny 
ageNt 

ubezpieczeNiowy 
– o kim mowa?

WEDłUG bADAń ZREALiZOWANyCH PRZEZ POLSKą iZbę UbEZPiECZEń DLA ZDECyDOWANEJ 
WięKSZOśCi POLAKóW AGENt UbEZPiECZENiOWy JESt PODStAWOWyM źRóDłEM WiEDZy 
O UbEZPiECZENiACH. NA bOK ZAtEM iDą KRZyWDZąCE StEREOtyPy. ZRESZtą, ZAPRASZAM 
SAMA DO iCH ZREWiDOWANiA – PRZEKONACiE Się PAńStWO, żE NiE NACiąGAMy, NiE 
SPRZEDAJEMy NA Siłę, A RZEtELNiE DORADZAMy, OtACZAJąC KLiENtóW OPiEKą. tAK, bEZ 

KOZERy śMiEM NAZyWAć Się PROfESJONALNyM DORADCą i WłAśNiE OPiEKUNEM.

tEKSt: Katarzyna Pilczuk | ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka
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według dostępnych danych, w polsce w branży ubezpiecze-
niowej pracuje około sty tysięcy osób, o których możemy 
powiedzieć, że są agentami ubezpieczeniowymi. To poważna 
grupa zawodowa. liczna i znacząca, powtórzę zresztą – o do-
brej opinii. stereotypy biorą się z negatywnej siły pojedyn-
czych czarnych owiec, a nie z rzeczywistego obrazu. Ktoś za-
dał sobie trudu i postanowił spytać młodych polaków, dopiero 
zaczynających swoje życie zawodowe o ich opinie o agentach. 
i co się okazało? studenci, bo to była grupa, którą przebadano, 
wymieniają takie skojarzenia z agentami ubezpieczeniowymi: 
wiedza, ciężka praca, profesjonalizm i godne zarobki. 

coraz więcEj ryzyk 

Świat stał się mniej bezpiecznym miejscem, niż jeszcze 10 czy 
20 lat temu. na szczęście w naszym sąsiedztwie brak wojny, 
ale nie brak już niewypowiedzianych konfliktów zbrojnych 
w promieniu 3-4 godzin lotu samolotem. równie dużo ryzyk 
czyha na nas przez zmiany klimatyczne. Kolejne doniesienia 
o pogodowych kataklizmach nie są już niczym nadzwyczaj-
nym, ale czy towarzyszy temu wszystkiemu refleksja o tym, co 
i jak powinniśmy ubezpieczyć? Dzisiaj to rola profesjonalnego 
agenta ubezpieczeniowego – doradzić co i jak objąć ochroną. 
Życie, zdrowie, majątek, naszą firmę. miejsce na profesjonal-
ne doradztwo ubezpieczeń znajdzie się i dzisiaj, i za dziesięć, 
i za dwadzieścia lat. ryzyko jest w końcu wpisane w nasz byt, 
kwestia tylko zarządzania tym ryzykiem i zabezpieczenia się 
ubezpieczeniem. To także moja rola, by doradzić klientom co 
i jak powinni chronić. Bo w końcu kto lepiej miałby się na tym 
znać niż profesjonalny agent i doradca ubezpieczeniowy? 

ŹrÓdŁo wiEdzy

skoro już sobie powiedzieliśmy o ryzykach i opinii polaków 
o agentach ubezpieczeniowych, to nie sposób nie zauwa-
żyć oczywistego faktu. liczba regulacji prawnych oraz kon-
strukcja ubezpieczeń powodują, że muszę być… na bieżąco. 
To kolokwializm, ale świetnie oddaje moją rolę. od finansów 
osobistych, przez matematykę, po prawo i rozumienie sytuacji 
w jakiej znajduje się klient. moja wiedza ma służyć temu, aby 
dostał odpowiedni – w ubezpieczeniach mówimy adekwatny – 
produkt ubezpieczeniowy. a wcześniej – muszę wiedzieć jak 
ocenić ryzyka, na wypadek których klient ma mieć ochronę. 

szyBko i onlinE

ponoć nic nie zastąpi kartki i długopisu. Chociaż mam je 
zawsze pod ręką, to jednak jest coś jeszcze, co cenią sobie 
klienci. prudential, jako niemal jedyne towarzystwo ubezpie-
czeniowe wyposaża swoich agentów w profesjonalną aplika-
cję, dostępną na tablecie. Z jednej strony to wymiar czystko 
ekologiczny – bo dzisiejszy agent, ciągle w ruchu – nie może 
być obarczony tonami papieru. Z drugiej – to narzędzie, które 
obrazuje klientowi wszystko, o czym rozmawiamy na spotka-
niu. może on sam dobrać sobie przy mojej pomocy składniki 
ubezpieczenia i łatwo sprawdzić, jak wyglądać będzie ochrona 
na wypadek niespodziewanego zdarzenia. 

ludzkiE rElacjE 

profesjonalny agent ubezpieczeniowy to doradca. Jego rolą 
jest podpowiedzieć klientowi możliwe rozwiązania. empatia 
i zrozumienie drugiego człowieka – bez tego ani rusz. sami 
państwo sprawdźcie, czy ktoś zasługuje na miano profesjonal-
nego agenta ubezpieczeniowego. większość moich klientów 
pochodzi z ich bezpośrednich rekomendacji. Zapraszam do 
kontaktu, jeśli troska o finansową przyszłość swoją i swoich 
bliskich nie jest państwu obca.

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

Konsultant ds. Planowania Finansowego
Manager Zespołu Przedstawiciel Prudential Polska
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private baNkiNg 
alior baNku 
z nową siedzibą 
oddziału w Gdańsku
ALiOR bANK OtWORZył NOWą SiEDZibę ODDZiAłU PRivAtE bANKiNG W PREStiżOWEJ 
LOKALiZACJi - WiEżOWCU OLiviA StAR. ULOKOWANA NA 30. PiętRZE PRZEStRZEń ZOStAłA 
UDOStęPNiONA KLiENtOM bANKU, KtóRZy MOGą W NiEJ SKORZyStAć M.iN. Z  iNDyWiDUALNEJ 

OPiEKi  bANKiERA  ORAZ  SZEROKiEJ  OfERty  PRODUKtóW  iNWEStyCyJNyCH. 

tEKSt: ALIOR BANK PRIVATE BANKING | ZDJĘCIA: Olga Kharina

Mateusz Poznański - Wiceprezes zarządu alior Banku s.a,
Dariusz Wroniak - dyrektor oddziału alior Bank private Banking
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Uroczyste otwarcie siedziby mia-
ło miejsce 20 listopada br., gościem 
specjalnym wydarzenia był światowej 
klasy tenisista - Łukasz Kubot.
alior Bank nieprzypadkowo wybrał 
olivia star na siedzibę private Ban-
kingu. mierzący aż 180 metrów wie-
żowiec jest najwyższym budynkiem 
w Trójmieście, a z jego okien rozciąga 
się widok na panoramę miasta. w no-
wej przestrzeni na klientów private 
Bankingu oczekiwać będą wykwalifi-
kowani bankierzy, którzy posłużą pro-
fesjonalną radą. 

– Dzięki najwyższym standardom, po-
zyskaliśmy zaufanie wielu klientów 
w samym Trójmieście oraz w całym 
regionie. przyzwyczailiśmy ich do na-
szej jakości obsługi i udowodniliśmy, 
że ciągłe dążymy do perfekcji. przed 
nami kolejny etap. Zależy nam, aby 
nasi klienci - tak samo jak my - czuli 
się wyjątkowo. oddajemy w ich ręce 
nowe miejsce spotkań, z widokiem 
na Hel oraz na mierzeję wiślaną. To 
miejsce idealnie oddaje naszą kulturę 
bankowości i pozwala mierzyć jeszcze 
wyżej – opisuje Dariusz wroniak, dy-
rektor oddziału private Banking alior 
Banku w gdańsku. 

podczas wydarzenia inaugurującego 
otwarcie nowej siedziby, zgromadze-
ni goście mieli możliwość uczestni-
czenia w degustacji szwajcarskich 
czekolad oraz win serwowanych 
przez doświadczonego sommelie-

ra. Uroczystość swoją obecnością 
uświetnił Łukasz Kubot – wybitny 
tenisista, triumfator turniejów au-
stralian open 2014 i wimbledon 2017 
w grze podwójnej, lider rankingu aTp 
deblistów w 2018 roku. 
alior Bank drugi raz z rzędu został 
okrzyknięty najlepszym polskim 
bankiem dla klientów zamożnych, 
posiadających aktywa inwestycyjne 
w wysokości od 1 do 5 mln dolarów. 
Ten tytuł to wynik badania „private 
Banking and wealth management su-
rvey 2017” przeprowadzonego przez 
prestiżowy magazyn „euromoney”. 
w kategorii głównej, usługi banko-
wości prywatnej, uplasował się na 4. 
miejscu w polsce. 

– podstawą każdego sukcesu są re-
lacje. my ze swojej strony robimy 
wszystko, aby je nawiązać, rozwijać 
i podtrzymywać. Tylko długotrwa-
łe relacje pozwalają na zbudowanie 
zaufania i zrozumienia pomiędzy 
klientem a bankierem, co przenosi 
się na efektywność działań. Cieszy 
nas to, że nasze starania doceniane 
są zarówno w kraju, jak i za granicą. 
To daje nam motywację do dalszego 
działania – mówi andrzej rosłaniec, 
dyrektor Departamentu private Ban-
king w alior Banku.

alior Bank posiada oddziały ban-
kowości prywatnej w warszawie, 
gdańsku, poznaniu, Katowicach 
i Krakowie.

Mateusz Poznański - Wiceprezes zarządu 
alior Banku s.a; Łukasz kubot- gość specjalny 
Wydarzenia; anDrzej rosŁaniec - dyrektor 
departamentu alior Bank private Banking
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mikro, maŁE i ŚrEdniE przEdsięBiorstwa
 
w kategorii mikroprzedsiębiorstw kapituła wyróżniła dwie 
firmy: usługowy warsztat mechaniki, blacharstwa i la-
kiernictwa samochodowego Bogusław Łosiak oraz biuro 
architektoniczne projekt grzegorz piankowski. pierwszą 
uhonorowano za 43 lata pracy w rzemiośle branży moto-
ryzacyjnej, wykształcenie wielu pokoleń uczniów i prak-
tykantów oraz przekazywanie techniki rzemieślniczej. 
Drugą zaś – w uznaniu za 20-letnią działalność w zakresie 
projektowania budowlanego, realizację wielu projektów 
architektonicznych na terenie miasta i regionu oraz ciągłe 
doskonalenie i wzbogacanie oferty, a także przekazywa-
nie wiedzy i umiejętności kolejnym pokoleniom.
 
w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw nagrodzo-
no hurtownię papierniczą elemix s.c. wyróżnienie odebrali 
właściciele firmy - elżbieta i Jan leszczyńscy - w uznaniu 
za 26-letnią działalność handlową na rynku detalicznym 

i hurtowym, nieustanny rozwój sieci sklepów, hurtowni, 
stworzenie internetowej platformy do obsługi zamówień, 
podtrzymywanie rodzimej działalności oraz zaufanie wielu 
klientów i instytucji w powiecie. - Kluczem do sukcesu jest 
dobra załoga i systematyczna praca. Firma cały czas się 
rozwija. rozszerzamy asortyment, rozbudowujemy obiekt, 
staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów 
- mówiła właścicielka firmy, elżbieta leszczyńska.

dEBiut roku

Za debiut roku kapituła uznała kawiarnię plumkawka. 
Firmę wyróżniono za stworzenie nowego punktu gastro-
nomicznego na mapie starego miasta nawiązującego 
do jego tradycji i charakteru. nagrodę z rąk prezydenta 
Tczewa odebrała właścicielka firmy - Bogumiła Śliwa. - na 
początku było trudno. słyszałam demotywujące komen-
tarze, ludzie mówili, że w tym mieście nic się nie uda. Jak 
widać, nie mieli racji - mówiła właścicielka kawiarni.

WYRÓŻNIONO 
sześć tczewskich firm
KONKURS ZORGANiZOWANy był JUż PO RAZ SióDMy, A JEGO CELEM JESt PROMOCJA 
LOKALNyCH PRODUKtóW i USłUG. W tyM ROKU NAGRODZONO PRZEDSiębiORCóW 
W CZtERECH KAtEGORiACH: MiKROPRZEDSiębiORStWA, MAłE i śREDNiE 

PRZEDSiębiORStWA, DEbiUt ROKU ORAZ iNWEStyCJA/iNWEStOR ROKU. 

tEKSt: Kamila Chrapkowska  | ZDJĘCIE: Kamila Chrapkowska 
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inwEstycja roku
 
wyróżnienia w kategorii inwestycja/inwestor roku otrzyma-
ły dwie firmy: Zespół opieki Zdrowotnej medical oraz grupa 
gpeC. Zespół opieki Zdrowotnej medical sp. z o. o. wyróżniono 
za utworzenie nowoczesnego kompleksu medycznego, świad-
czenie na tczewskim rynku usług medycznych na europejskim 
poziomie oraz uznanie klientów i instytucji powiatu tczewskie-
go. - Działamy od 1999 roku. Zaczynaliśmy od dwóch małych 
ośrodków w Turze i w swarożynie. w tej chwili mamy na liście 

aktywnej prawie 50 tysięcy pacjentów i 16 przychodni. mamy 
nowoczesny rezonans, tomokomputer, pracownie diagno-
styczne z zakresu i Usg i endoskopii, więc tak naprawdę pa-
cjent, przychodząc do nas, może być kompleksowo przebada-
ny - mówiła wiceprezes firmy, leokadia rembiasz-szenrok.
grupa gpeC została natomiast nagrodzona za wieloletnią 
działalność i stały rozwój, stworzenie i rozwój infrastruktury 
ciepłowniczej na terenie starego miasta, a także wspieranie 
jednostek, instytucji kultury oraz podmiotów i organizacji spo-
łecznych z terenu całego powiatu.
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nowy budynek mieści się w bezpo-
średnim sąsiedztwie dotychczasowej 
siedziby. Budowa trwała dwa lata i po-
chłonęła 11,5 mln zł. Budowa obiektu 
była niezbędna, ponieważ obecna 
siedziba (jest to budynek z lat 40. ub. 
wieku) nie spełniała już żadnych obec-
nych norm i wymogów. wówczas były 
inne wymagania prawne, w innych wa-
runkach pobierano krew – przez lata 
uległo to zmianie. 

- Dlatego podjęliśmy decyzję o bu-
dowie nowej siedziby i dwa lata temu 
podpisaliśmy umowę z wykonawcą – 
mówi wiktor Tyburski, dyrektor rCKiK 
w gdańsku. - Budynek, który miał roz-
wiązać szereg problemów, z którymi 
się borykaliśmy, powstawał w formule 
„zaprojektuj i zbuduj” - czyli od pod-
staw projektu, poprzez wykonanie, 
wszystkie zezwolenia aż po oddanie do 
użytku. głównym naszym problemem 

było to, że preparatyka znajdowała się 
dotychczas w piwnicy, czyli w miejscu 
nieodpowiednim do tego celu. musie-
liśmy podjąć działania, by tę sytuację 
radykalnie zmienić. 
nowy budynek, który właśnie oddano 
do użytku, ma powierzchnię 1500 m 
kw., na trzech kondygnacjach znajduje 
się dział, w którym krew przetwarzana 
jest na preparaty służące do leczenia, 
dział ekspedycji, dwie mroźnie (z tego 

Nowy budynek
I jUbIlEUszOWA

gala
REGiONALNE CENtRUM KRWiODAWStWA i KRWiOLECZNiCtWA W GDAńSKU 
śWiętOWAłO JUbiLEUSZ 70-LECiA DZiAłALNOśCi. WCZEśNiEJ ODDANO DO UżytKU 

NOWy bUDyNEK, KtóRy StANiE Się SiEDZibą CKKiK. 

tEKSt: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut

od leWej: Wiktor tyBurski - dyrektor rckik W gdańsku, mirosłaW górski -
kieroWnik działu preparatyki i ekspedycji krWi rckik W gdańsku, małgorzata lorek
- dyrektor narodoWego centrum krWi, piotr krysiński - Wiceprezes Fundacji
kropelka energii, grzegorz piestrak - prezes zarządu m2m team

mirosłaW czapla, starosta malBorski
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jedna w pełni zautomatyzowana 
i skomputeryzowana) oraz całe za-
plecze logistyczne oraz socjalne. 
wewnątrz zastosowano najnowocze-
śniejsze technologie, jak np. system 
ogrzewania i klimatyzacji oparty na 
pozyskiwaniu energii geotermalnej, 
najnowsze mroźnie do krwi i prepara-
tów pozyskiwanych z krwi, sieć tele-
informatyczna, itp. 
- nie była to łatwa inwestycja, ponie-
waż grunt w tym miejscu nie był nośny 
– opowiada grzegorz piestrak, prezes 
zarządu firmy m2m Team, która pro-
jektowała i budowała obiekt. - Dlatego 
najpierw wybudowaliśmy 27 studni 
o głębokości nawet 8,5 metra. i do-
piero na tym postawiliśmy budynek. 
wykonaliśmy też odwierty geotermal-
ne i zainstalowaliśmy rury, które służą 
do wymiany ciepła. służą ona zarówno 
do skraplania czynnika chłodzącego 
w mroźniach, jak i zapewnienia ogrze-
wanie. Zastosowaliśmy też najnowo-
cześniejsze urządzenia chłodnicze ze 
względu na to, że przechowywany bę-
dzie tu bardzo cenny materiał – ludz-
ka krew. wszystko to łącznie zapew-
nia idealne warunki magazynowania 
krwi i jej składników oraz utrzymanie 
właściwej temperatury w całym bu-
dynku niezależnie od pory roku. 
na uwagę zasługują też mroźnie 
z automatycznym magazynem – to 
50 ruchomych półek o długości 3,5 
metra, sterowanych komputerowo. 
operator w bardzo krótkim czasie 
może wybrać, z której półki chce 
pobrać preparaty, wszystko odbywa 
się w pełni automatycznie. 
- obiekt został sfinansowany całkowi-
cie ze środków własnych rCKiK – do-
daje dyrektor Tyburski. - przed nami 
kolejne wyzwanie na najbliższe lata, 
czyli remont starego budynku. 
po przecięciu wstęgi wszyscy zapro-
szeni goście mieli okazję zwiedzić bu-
dynek, a następnie udali się do Teatru 
wybrzeże, gdzie odbyła się uroczysta 

gala jubileuszowa z okazji 70-lecia 
działalności rCKiK w gdańsku. 
- Krew jest bezcenna, dlatego wszyst-
kim, którzy oddają krew i tym, którzy 
pracują przy jej poborze, gratuluję 
i składam wyrazy wielkiego szacunku 
– powiedział mirosław Czapla, starosta 
malborski, przekazując dyrektorowi 
rCKiK kwiaty oraz obraz przedstawia-
jący malborski zamek, który ozdobi 
ściany nowej siedziby placówki. 
gala byłą okazją do wspomnień, przy-
bliżenia najważniejszych wydarzeń 
z historii centrum, podziękowań i wrę-
czenia gratulacji i odznaczeń. 
odznaczenia resortowe ministra 
Zdrowia „Za zasługi dla ochrony 
zdrowia” otrzymali: Barbara Bieliń-
ska, małgorzata Borysiewicz, miro-
sław górski, maria Kortas, małgorza-
ta Kowalewska, Bożena Łangowska, 
elżbieta Łapicka-Teda, Bożena paru-
szewska, Danuta pruszkowska i li-
lianna wenta-Bukato. 
odznaki „Honorowy Dawca Krwi 
– Zasłużony dla Zdrowia narodu” 
(przyznawane osobom, które odda-
ły co najmniej 20 litrów krwi) otrzy-
mali: norbert Bełwon, adrian Czyż, 
Bronisław Hallmann, leszek litwic, 
Jacek misiun, Jarosław pawelczyk, 
roman rewa, michał rodzik, paweł 
sarnowski i rafał Tymiński. 
wyróżnienia dla pracowników rCKiK 
w gdańsku, ufundowane przez na-
rodowy Bank polski za wybitne osią-
gnięcia na rzecz krwiodawstwa ode-
brali: małgorzata Dybkowska, Jan 
szpindler, mirosława wika-Czarnow-
ska i Barbara wyrwińska. 
wyróżnienia dla 10 najlepszych orga-
nizatorów mobilnych akcji poboru krwi 
w kategorii „największa ilość zebranej 
krwi w 2018 roku” otrzymali: piotr Kry-
siński i Tomasz rubanowicz (Fundacja 
Kropelka energii), iwona Kondracka 
(Urząd miasta gdyni), adam Dołasiń-
ski (firma intel Technology poland), 
ariel sinicki (akcja woŚp w rumi), 

agnieszka szamreto (nZs akcja wam-
piriada), Katarzyna szczepaniak (luzi-
no), leszek Bryja (puck), marcin siko-
ra (Kaszubski Klub HDK w połchowie), 
lucyna waruszewska (Hotel almond) 
i monika szenfer (firma lpp s.a.). 
wręczono też podziękowania dla or-
ganizatorów mobilnych akcji pobo-
ru krwi za „najdłuższą współpracę 
z rCKiK gdańsk”. odebrali je: Filip 
nerc (sTU ergo Hestia), lechosław 
Dzierżak (stowarzyszenie Krewak-
tywni), ks. ryszard Konefał (parafia 
pw. Św. michała w skarszewach), 
Beata olenkiewicz (pCK nowy 
Dwór gdański), por. piotr Bidziń-
ski (akademia marynarki wojennej 
w gdyni), Jarosław Kowal (stocz-
nia remontowa nauta), Krzysztof 
wasilewski (policyjny Klub HDK), 
andrzej Konkel (miejski Klub HDK 
pCK we władysławowie), paweł mi-
lewczyk (osp szemud) i stanisław 
mielewczyk (osp Kielno). 
wręczanie odznaczeń było prze-
platane z występami artystów. i tak 
zgromadzeni goście mogli podziwiać 
krwiste tango w wykonaniu oliwii 
i piotra ze szkoły Tańca Dance ave-
nue, wspaniały pokaz akrobacji na 
zawieszonym nad sceną kole zapre-
zentowany przez annę Czarniecką 
z Teatru Tańca mira-art i posłuchać 
niezwykle subtelnej muzyki granej na 
nietypowym instrumencie o nazwie 
Hang Drum, z którym doskonale ra-
dzi sobie maria Kochańska (niedaw-
no awansowała do finału programu 
telewizyjnego mam Talent). 
na zakończenie przygotowano dla 
uczestników prawdziwą „muzyczną 
ucztę”. na scenie wystąpiła paulina 
Czapla. wokalistka jest znana szer-
szej publiczności m.in. z programów 
telewizyjnych, jak „must Be The mu-
sic” czy „X-Factor”. artystka zaśpie-
wała znane przeboje polskiej sce-
ny muzycznej, wspaniałym głosem 
oczarowując publiczność.

paulina czapla sWoim głosem 
zachWyciła puBliczność

Wiktor tyBurski, dyrektor rckik W gdańsku Wręczenie odznaczeń „za zasługi 
dla ochrony zdroWia”
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APARTHOTElE 
w Trójmieście
OStAtNiMi CZASy NA RyNKU HOtELARSKiM DOKONUJE Się SWOiStA REWOLUCJA. W CORAZ 

WięKSZą Siłę ROSNą iNNE fORMy WyNAJMU MiEJSC NOCLEGOWyCH. 

tEKSt: Martyna Świderska | ZDJĘCIE: freepik.com
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Do jednych z nich zalicza się aparthoteli, inaczej nazywa-
ny apartem-hoteli albo apartamentem hotelem. Jak podno-
szono w raporcie „sytuacja na rynku hotelowym w polsce” 
– aparthotele stają się coraz poważniejszą konkurencją dla 
tradycyjnych hoteli. ich popularność rośnie szczególnie 
w gronie „[…] milenialsów, którzy szukają tańszej, ale atrak-
cyjnej i pewnej oferty noclegowej”. Jak zaznacza marcin 
Dragan, aktualnie jest to sprawnie działający rynek, ulega-
jący nieustannej profesjonalizacji. podnosi on, iż „ […] skala 
działania firm, grupujących po kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
apartamentów, coraz bardziej przybliża je do skategoryzo-
wanych obiektów hotelarskich”.

jak do tEgo doszŁo?

głównie dzięki aktualnym przepisom prawnym dotyczącym 
tego typu działalności. od hoteli wymagano znacznie więcej 
( za przykład mogą posłużyć tu wymogi przeciwpożarowe), 
natomiast aparthotele owe regulacje nie dotyczyły. ponadto, 
dla inwestorów kuszące były obiecywane zyski mieszczące 

się w przedziale 6-8% w skali roku. Jak mówi stanisław 
wilgocki, dyrektor regionalnego igHp na pomorzu, - „To 
jest dla nas spory problem. To po prostu nieuczciwa ry-
walizacja. w gdańsku jest około 1200 mieszkań w airbnb. 
To w zasadzie 4 duże hotele! Jestem za tym, by gość miał 
wybór, ale startujmy na równych zasadach”.
Za przykład miasta, w którym zaczęto już protestować 
przeciwko aparthotelom, może posłużyć Kraków. rada mia-
sta podjęła tam kroki, mające skłonić parlament do zajęcia 
się tym problemem. skłonił ich do tego fakt, iż w centrum 
miasta zaczęło przybywać coraz więcej kamienic, w których 
stałych lokatorów nie ma albo stanowią oni mniejszość.

podstawowE 
rÓŻnicE

Czym różnią się w rzeczywistości aparthotele od tradycyj-
nych hoteli? lech swędrak wymienia tutaj przede wszyst-
kim fakt, iż w aparthotelach nie ma „ […] wspólnej infra-
struktury hotelowej w postaci restauracji, basenów i spa”. 
mimo to, rynek ten prężnie się rozwija, łącząc się w tzw. 
Condohotele. Tworzona jest wówczas sieć apartamentów, 
działających często pod tą samą marką, w których goście, 
tak jak w hotelach – mają możliwość wyboru różnych po-
kojów. Cena aparthotelu za noc zależna jest oczywiście od 
standardu, jednym z istotnych czynników jest ich metraż. 
Tak choćby sieć longstay podaje, iż ich apartamenty zaj-
mują powierzchnię od 20 do 101 m2 .

najlEpszE 
apartHotElE 

w trÓjmiEŚciE

Jeśli chodzi o sieć Condohoteli należałoby tutaj wy-
mienić przede wszystkim ofertę in apartaments, który 
oferuje aparthotele mieszczące się w gdańsku. Do sieci 
operatora należą m.in. marina residence, Tre mare apar-
tamenty, a także Tartaczna suite.
Kolejną siecią condohoteli, jest wspomniana wcześniej 
sieć longstay. w ofercie tej mieści się pięć rodzajów 
apartamentów. najtańszym z nich jest pokój standard, 
za który za noc należy zapłacić 215 złotych. Jego metraż 
jest najmniejszy, wynosi bowiem jedynie 20 m2 . Do naj-
droższych zaś należy apartament prestige, mogący po-
mieścić 6 osób i posiadający metraż 101 m2 . Jedna noc 
w nim kosztuje 665 złotych.
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total cost of ownErsHip

Jeszcze kilka lat podstawowym 
kryterium przy zakupie auta w for-
mie leasingowej była cena. obecnie 
większe znaczenie ma kalkulacja wy-
nikająca z kosztów użytkowania oraz 
posiadania pojazdu. Tego typu analiza 
kompleksowa nosi nazwę „Total Cost 
of ownership”. w jej skład wchodzą 
pakiety dodatkowe zawierane na 
podstawie umowy leasingowej. Usługi 
bonusowe odznaczają się elastyczną 
formą, co pozwala przewidzieć dodat-
kowe koszta. Tego rodzaju prognoza 
ekonomiczna może przynieść spore 
zyski dla użytkownika pojazdu. gama 
usług dodatkowych jest nader sze-
roka. Do najważniejszych pakietów 
zaliczamy m.in. leasing z wysokim 
wykupem, pakiety serwisowe, formy 
ubezpieczenia oraz tzw. gwarancję 
mobilności.

szEroka palEta 
pakiEtÓw sErwisowycH

większość pakietów serwisowych do-
liczana jest do raty miesięcznej okre-
ślonej na podstawie umowy leasingu 
operacyjnego. Tego typu usługi do-
datkowe gwarantują bezawaryjność 
pojazdu. Do ich największych zalet 
zaliczamy przede wszystkim bezpłat-
ne przeglądy oraz naprawy w któ-
rych stosuje się oryginalne części. 

w konsekwencji pojazd nie traci na 
swej wartości po wygaśnięciu umowy. 
innym rodzajem pakietu dodatkowego 
jest tzw. leasing z wysokim wykupem. 
owa forma pozwala na zwrot auta 
firmie leasingowej po zakończeniu 
trwania umowy. Usługa ta pozwala na 
uniknięcie procesu sprzedaży pojaz-
du, a dodatkowym walorem rozwiąza-
nia jest fakt, że rata miesięczna jest 
znacznie niższa.

uBEzpiEczEniE 
to podstawa

Z badań statystycznych wynika, że 
leasingobiorcy najchętniej korzystają 
z dodatkowego pakietu ubezpieczeń. 
w skład usługi dodatkowej wchodzi 
rozbudowany pakiet ubezpieczeń 
komunikacyjnych, który może obej-
mować całkowity okres finansowania. 
To nader komfortowe rozwiązanie dla 
użytkownika pojazdu, bowiem w przy-
padku wystąpienia szkody wszelkie 
formalności – także te finansowe 
znajdują się po stronie leasingodawcy, 
zaś leasingobiorca może mieć pew-
ność, że pojazd zostanie przywrócony 
do stanu pierwotnego w punkcie 
autoryzowanym. rozbudowana gama 
pakietów dodatkowych sprawia, że 
leasing operacyjny z ekonomicznego 
punktu widzenia jest znacznie bar-
dziej opłacalny od tradycyjnego kre-
dytu samochodowego.

pakiety dodatkowe 
w umowie leasingowej
Leasing operacyjny to obecnie najbardziej powszechna forma finansowania 
zakupu pojazdu. Podstawowym walorem owego rozwiązania jest przewidywalność 
kosztów związanych z eksploatacją. Do zalet zaliczyć można również usługi takie 
jak ubezpieczenie i serwis w ramach umowy leasingowej. Jak się okazuje nie jest to 
jedyny pakiet dodatków na który może liczyć potencjalny leasingobiorca.

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: freepik.com



Aktualna kondycja rynku pracy wpływa bezpośrednio na jej kulturę – zwłaszcza w przy-
padku korporacji. Te – przyzwyczajone do wyznaczania zakresu obowiązków i skonkre-
tyzowanych wymagań stanęły przed wyzwaniem, ponieważ zgodnie z nowym kanonem 
pracownik może liczyć na swobodny rozwój, indywidualizm w aspekcie edukacyjnym oraz 
realizowanie własnych pasji. Czy korporacyjny ład wyjdzie zwycięsko z owej potyczki?

W pojedynku rolników 
z nieprzewidywalną aurą, 
która spowodowała suszę, 
a w konsekwencji niesa-
tysfakcjonujący urodzaj 
ci pierwsi mogą liczyć na 

odszkodowania. Dotychczas 
wypłacono na ich konto 1.16mld złotych. 16 listopada 
skończył się nabór wniosków w sprawie pomocy suszo-
wej prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

Kolejny burzliwy kongres  
Związku Pracodawców 
Przemysłu Piwowarskiego 
dotyczył wielu istotnych 
kwestii, ale spotkanie na 
szczycie zdominował nieko-
niecznie spodziewany wątek, 

a mianowicie nowego logo, które zostało zaprezentowane 
przez Browary Polskie oraz Polską Agencję Inwestycji 
i Handlu. Prezentacja miała na celu promowanie rodzi-
mych piw poprzez poinformowanie konsumentów z całe-
go świata. Nowe logo – „Proudly Made in Poland”  będzie 
umieszczone zarówno na puszkach, jaki na butelkach.

zwycięsKa 
Passa 
rOlniKów 

dynamiczne zmiany 
Kultury Pracy 

i  KOrPOracyjne wyzwania

„PrOudly made in 
POland”, a zuPa 
cHmielOwa

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA 
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POlskA. 
bIAłA PlAMA 

na wodorowej 
mapie Europy?

i  MięDZyNARODOWA KONfERENCJA WODOROWA ZOStAłA ZORGANiZOWANA PRZEZ 
KLAStER tECHNOLOGii WODOROWyCH i CZyStyCH tECHNOLOGii WęGLOWyCH, KtóREJ 

KOORDyNAtOREM  JESt  REGiONALNA  iZbA  GOSPODARCZA  POMORZA. 

tEKSt: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza (RIGP)

wykorzystanie wodoru pod postacią paliwa alternatywne-
go w gospodarce zeroemisyjnej było głównym tematem 
międzynarodowej Konferencji wodorowej, jaką zorganizo-
wano niedawno w gdyni. w wydarzeniu pCHeT 2018 - bo 
pod taką nazwą figurowało spotkanie - udział wzięło blisko 
200 osób z polski oraz z zagranicy. w znacznej większości 
byli to przedstawiciele renomowanych marek oraz instytucji 
naukowych. spotkanie miało charakter interaktywnych pre-
zentacji dotyczących obszaru zastosowań wodoru w ener-
getyce oraz transporcie z uwzględnieniem procesu jego 

wytwarzania, a także magazynowania. współorganizatorami 
wydarzenia byli członkowie Klastra Technologii wodoro-
wych oraz Czystych Technologii węglowych. przedstawi-
ciele owych instytucji od wielu lat popularyzują innowacyj-
ne technologie wodorowe w naszym kraju ze szczególnym 
uwzględnieniem szerokiego spectrum zastosowań wodoru 
w gospodarce.  podstawowym celem konferencji było zapre-
zentowanie korzyści wynikających z zastosowania wodoru 
w poszczególnych gałęziach gospodarki.
panel dyskusyjny otworzyli patryk Demski, prezes grupy 
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sŁaWoMir HalBryt, 
prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza:

- Jest to konferencja poświęcona 
w całości technologiom wodorowym 

- pierwsza tego typu konferencja 
w Polsce. Mamy bardzo ciekawych 
prelegentów, doskonały przegląd 

technologii i możliwości zastosowań 
wodoru w różnych aspektach – czy to 

w transporcie, czy energetyce.

założyciele klastra WodoroWego:

loTos, sławomir Halbryt, prezes rigp, oraz Tomasz pelc. 
- wodór to jedno z najbardziej atrakcyjnych alternatywnych 
paliw – podkreślił prezes patryk Demski. - grupa loTos od 
początku swego istnienia stosuje go w procesach petroche-
micznych. Dzisiaj chcemy wodór zaoferować obywatelom. 
we współpracy z miastem gdynia chcemy zaoferować gdy-
nianom i turystom m.in. tankowanie w komunikacji miejskiej. 
wodór jest nośnikiem czystej energii.
Uroczyste rozpoczęcie, prezentacje oraz panel dyskusyj-
ny to tylko preludium względem wydarzeń, które nastąpiły 
w trakcie konferencji. Jednym z nich – ważnym, bo symbo-
licznym było przyznanie tytułu partnera głównego wydarze-
nia oraz udzielenie praw względem owego tytułu. niewątpli-
wym zwrotem akcji w trakcie trwania panelu dyskusyjnego 
okazało się ukierunkowanie rozmowy przez moderatorów na 
obszar skonkretyzowanych wyzwań oraz planów w zakresie 
roli wodoru w branży paliwowej. merytoryczna dyskusja za-
wierała w sobie mnóstwo odpowiedzi na nurtujące pytania 
większości zaproszonych osób. 
pozostaje mieć nadzieję, że rola wodoru w przemyśle pa-
liwowym ulegnie znaczącej zmianie i wbrew temu co mó-
wił prezes patryk Demski jako kraj przestaniemy stanowić 
białą plamę na paliwowej mapie europy. Dwuletni plan ma 
przybliżyć nasz przemysł paliwowy do zachodnich – wysoko 
rozwiniętych krajów, zaś symbolem owego planu będzie wo-
dór i bynajmniej nie chodzi tu o symbolikę związaną z ukła-
dem okresowym pierwiastków chemicznych, a o realne za-
początkowanie nowoczesnej technologii w gospodarce.
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Kaszuby fair 
dlA cUdzOzIEMcÓW 

APEL POD tyM tytUłEM ZOStAł WyStOSOWANy WZGLęDEM LOKALNyCH PRZEDSiębiORCóW 
PRZEZ KASZUbSKi ZWiąZEK PRACODAWCóW.

tEKSt: Kaszubski Związek Pracodawców 
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w piśmie zwrócono uwagę przede wszyst-
kim na przepisy regulujące formę zatrud-
nienia cudzoziemców z uwzględnieniem 
aktualnej kondycji regionalnego rynku 
pracy. Czy apel skłoni kaszubskich przed-
siębiorców do refleksji?

istnE oBlęŻEniE

rok 2018 to czas oblężenia rodzimego 
rynku pracy przez cudzoziemców.  Świad-
czą o tym statystyki zawarte w oficjalnym 
komunikacie ministerstwa rodziny, pracy 
i polityki społecznej. Dane znajdujące się 
w raporcie mówią nam o dynamicznym 
wzroście liczby wydanych przez wojewo-
dów zezwoleń na pracę dla cudzoziem-
ców. wzrost ten oscyluje w granicach 
100% w stosunku do roku 2016. Zwiększa 
się także liczba oświadczeń o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy na rzecz 
osób spoza granic rp. w tym przypadku 
tendencja wzrostowa mówi nam o pozio-
mie 40% w stosunku do roku ubiegłego. 
owe statystyki mają wpływ na kondycję 
rodzimego rynku pracy o czym doskona-
le wie Kaszubski Związek pracodawców, 
który postanowił wystosować apel wzglę-
dem lokalnych przedsiębiorców. 

niEpokojącE sygnaŁy

Twórcy apelu na wstępie definiują trud-
ną sytuację rynku pracy, która odbija się 
negatywnie na regionalnych przedsię-
biorstwach. Braki kadrowe dają się we 
znaki nie tylko samym przedsiębiorcom, 
ale także konsumentom i usługobiorcom. 
Zatrudnienie cudzoziemców to szansa 
na zwiększenie potencjału oraz rozwój. 
w treści apelu możemy wyczytać, iż do 
KZp docierają niepokojące sygnały do-
tyczącego tego rodzaju zatrudnień.  oto 
fragment oficjalnego pisma :
„…Docierają do nas jednak sporadyczne 
sygnały o niewłaściwym traktowaniu pra-
cowników przez samych pracodawców, 
którzy zatrudniają obcokrajowców bez-
pośrednio, a znacznie częściej o niewła-
ściwym traktowaniu tych pracowników 
przez agencje pośrednictwa pracy. Firmy 

organizujące pracowników z zagranicy 
są potrzebne i niezbędne, a dla przedsię-
biorcy jest to wygodne rozwiązanie zdej-
mujące z niego całe odium formalności 
i labilności potencjalnych pracowników…”
Kaszubski Związek pracodawców w swym 
komunikacie zwraca szczególną uwagę 
na formalności dotyczące zatrudnienia. 
w tym przypadku istotnym aspektem jest 
forma pobytu oraz pozwoleń na pracę. 
Kluczowe mankamenty dotyczą warun-
ków socjalnych oraz opłacania składek 
ubezpieczenia zdrowotnego. owe kwestie 
bardzo często pomijane są nie tylko przez 
samych przedsiębiorców, ale także przez 
agencje pośrednictwa pracy. w związ-
ku z wyszczególnieniem tych wątków 
Związek uwypuklił w treści apelu najważ-
niejsze zasady dotyczące zatrudniania 
cudzoziemców. 

5 przykazań związkowycH

pierwsza zasada odnosi się do legalnej 
formy zatrudnienia – zgodnej z obowią-
zującymi przepisami prawa. Te z kolei 
z racji dynamicznych zmian i niedopre-
cyzowania mogą stanowić utrudnienia 
natury formalnej zwłaszcza dla małych 
oraz średnich przedsiębiorstw. Druga 
z zasad dotyczy wyrównania wysokości 
płac na danych stanowiskach. nie spo-
sób nie domyślić się, iż właściciele firm 
poszukują oszczędności w obszarach 
w których jest to możliwe, a niższe staw-
ki i etatowe redukcje są w tym przypadku 
wodą na młyn dla ekonomicznej kondycji 
danej firmy. Kolejne zasady mają związek 
z pomocą dotyczącą zakwaterowania 
pracowników spoza granic kraju, rzetel-
nej współpracy przedsiębiorstw z agen-
cjami pośrednictwa pracy oraz pomocy 
przy osiedlaniu się w naszym kraju – in-
nymi słowy aklimatyzacji.
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Ponad połowa mieszkańców Wejherowa zaufała sprawującemu od ponad 20 lat władzę 
prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi ponownie oddając swój głos na kandydata 
z ramienia ugrupowania „Wolę Wejherowo”. Dotychczasowy prezydent sprawuje swój 
urząd od roku 1998.  Krzysztof Hildebrandt z wykształcenia jest prawnikiem. 
Należy do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Pomimo medialnej 
narracji dotyczącej 
wyborów samorzą-
dowych w Gdań-
sku, która pompo-
wała przysłowiowy 
balonik nie sposób 

nie odnieść wrażenia, iż dotychczasowy pre-
zydent Paweł Adamowicz w walce o fotel nie 
był zagrożony nawet przez chwilę. W opinii 
ekspertów asem w rękawie Adamowicza był 
prozaiczny fakt braku przynależności do zwa-
śnionych ugrupowań. 

Pompatyczna aura tegorocznych 
wyborów dała się we znaki 
nawet tym, którzy uważają, że 
robienie polityki łudząco przy-
pomina proces produkcyjny 
kreowania parówek. Zdecydo-
wanie bardziej romantyczne są 

ciekawostki przyświecające ostatecznym wynikom. Bo któż by 
przewidział, że wójtem gminy Dębica kolejny raz zostanie Sta-
nisław Rokosz? Pan Rokosz sprawuje ów urząd nieprzerwanie 
od roku 1996. Na odległym biegunie znajduje się z kolei świe-
żo upieczony burmistrz Leska – Adam Snarski, który w wieku 
28 lat stał się najmłodszym zwycięzcą II tury w regionie.

as w ręKawie 
Pawła 
adamOwicza

wejHerOwsKi 
mOnOPOl 

samOrządOwy

wyBOry 
samOrządOwe 2018 
– cieKawOstKi
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rytm życia,
nowe 

PersPektywy
URZEKAJąCE KRAJObRAZy, iNtERESUJąCE ZAbytKi, DłUGi PAS WybRZEżA, 
LiCZNE GOSPODARStWA AGROtURyStyCZNE SKłADAJą Się NA NiEZWyKLE 

AtRAKCyJNą OfERtę GMiNy PUCK.

kliF osłoniński i zatoka pucka

Nad morzem 
odkryj Gminę Puck!

tEKSt: Jan P. Dettlaff | ZDJĘCIA:  P. Widerski, J.P. Dettlaff; arch. OKSiT



Ciekawą trasą spacerów są liczne prze-
sieki puszczy Darzlubskiej. amatorom 
wędkowania polecamy leśne Jezioro 
Dobre i oczywiście Zatokę pucką z do-
skonałymi warunkami do żeglowania. 
największą osobliwością przyrodniczą 
gminy puck jest jedyna w swoim ro-
dzaju na niżu polskim polodowcowa 
grota w mechowie. rezerwaty przyrody: 
Beka k. osłonina, Bielawa k. mieroszyna 
i Darzlubskie Buki k. mechowa zapew-
niają o stabilnym ekosystemie. Tereny 
gminy przecinają kwalifikowane szlaki 
turystyczne, piesze, rowerowe, konne, 
ale wyjątkowy jest pomorski szlak Cy-
sterski, włączający gminę puck w euro-
pejskie dziedzictwo kulturowe, zabytka-
mi sztuki, takimi jak kościoły w mecho-
wie, czy starzynie oraz pozostałościa-
mi zabudowań folwarku cysterskiego 
w starzyńskim Dworze. pocysterskie 
kościoły, sanktuarium matki Boskiej 
swarzewskiej - to najciekawsze sakralne 
obiekty.  natomiast XiX-wieczne pała-
ce w rzucewie, rekowie górnym, sła-
wutówku z funkcjami restauracyjnymi 
i hotelowymi tworzą przyjazny klimat 
przeszłości.

wiEjska gmina puck 

promując się hasłem: „Rytm życia, 
nowe perspektywy…”  jednoznacz-
nie określa swoją otwartość na 
wszelką twórczą i ekonomicznie 
uzasadnioną współpracę. Zasadni-
czym celem jest rozwój funkcji go-
spodarczych i usług – przyjaznych 
dla środowiska, efektywnych 
ekonomicznie i proekologicznych 
z wykorzystaniem nadmorskiego 
położenia gminy. Jej walory kul-
turowe, przyrodnicze, turystyczne 
mogą być Twoją „tajemniczą wy-
spą” nad wodami Zatoki Puckiej.

park kulturowy – 
osada ŁowcÓw 
fok w rzucEwiE 

/III-II tys. p.n.e. / Łowcy 
stworzyli silną, oryginalną 
kulturę zw. rzucewską, znaną 
z charakterystycznej ceramiki, 
wyrobów bursztynowych, ka-
miennych narzędzi.

pomosty 
ŻEglarskiE 
w swarzEwiE, 
rzucEwiE 
i osŁoniniE 

znakomicie umożliwiają 
rekreację wodną i po-
znanie walorów gminy 
również z morskiej 
perspektywy.

trasy rowErowE:

Szarych Mnichów– Mechowo-
Starzyno-Starzyński Dwór-
Jastrzębia Góra, w rozwinięciu 
Wejherowo-Jastrzębia Góra

ŚciEŻki rowErowE: 

Puck-Swarzewo-Hel 
oraz Swarzewo-Krokowa.

mechoWo, grota, Wnętrze
m

ec
ho

W
o,

 g
ro

ta

noWe Formy rekreacji

sWarzeWo, stanica Wodna oksit
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rozpoczęła się nowa, 5-letnia ka-
dencja samorządów. czy będzie to 
czas całkowicie nowych zadań, czy 
raczej kontynuacja rozwoju gminy 
w kierunkach obranych w poprzed-
nich latach? 

Konsekwentnie działamy zgodnie ze 
strategią rozwoju gminy, zaplanowaną 
do 2025 roku. Jest to dokument, któ-
ry został przez gminę sporządzony już 
szereg lat temu i według tej strategii 
konsekwentnie, krok po kroku, realizuje-
my nasze zamierzenia. Będziemy zatem 
kontynuować bardzo ważny temat dróg. 
oprócz tego priorytetem jest – i tu od 
kilku lat są czynione wysiłki – odnowie-
nie linii kolejowej do sierakowic. 

dlaczego linia kolejowa to priorytet? 

Dzisiejszy układ drogowy – biorąc pod 

uwagę natężenie ruchu – nie jest w sta-
nie zabezpieczyć potrzeb komunikacyj-
nych mieszkańców. Dziś dojazd do Trój-
miasta to ponad dwie godziny! a nikogo 
– ani pracodawcy, ani pracownika – nie 
stać na to, żeby codziennie „zamrozić” 
się na cztery godziny, stojąc w korku. 
Tymczasem dojazd koleją do centrum 
gdańska powinien być możliwy w cza-
sie o połowę krótszym To jest główny 
warunek rozwoju naszej gminy. 

czy są realne szanse, aby 
w najbliższych latach połączenie 
kolejowe z sierakowicami zostało 
uruchomione?

mamy zapewnienie, że linia 229, która 
jest już w Kartuzach, będzie wydłużona 
i dotrze do naszej gminy. w pierwszym 
etapie ma być doprowadzona do sie-
rakowic, a następnie dalej, do lębor-

ka. wciąż czynimy starania i wysiłki, 
szukając sprzymierzeńców w osobach 
posłów, senatorów, marszałka woje-
wództwa. i dziś mamy dużą przychyl-
ność, by tę linię odnowić. szansa, żeby 
udało się to zrealizować, jest bardzo 
duża, tym bardziej, że w trakcie przy-
gotowywania jest już dokumentacja. 
Dla nas wielkim osiągnięciem było to, 
że linia kolejowa do sierakowic i dalej 
do lęborka została w końcu wpisana 
na główną, krajową listę inwestycyj-
ną polskich linii Kolejowych. Jeszcze 
dwa lata temu byliśmy poza listą, póź-
niej przez dwa lata istnieliśmy na liście 
rezerwowej, a od lata bieżącego roku 
zostaliśmy wpisani na listę podstawo-
wą. a to oznacza, że ta linia przewi-
dziana jest do dofinansowania. nakła-
nianie i przekonywanie decydentów 
w końcu przyniosło efekty. Trudno mi 
przewidzieć, w jakim czasie może zo-

Z tADEUSZEM KObiELą, WóJtEM GMiNy SiERAKOWiCE, O KiERUNKACH ROZWOJU GMiNy 
i NAJWięKSZyCH WyZWANiACH NA NAJbLiżSZE LAtA, ROZMAWiA RAfAł KORbUt. 

Po pierwsze: 
kolej 
i sieć 
gazowa

ZDJĘCIE:  materiały prasowe
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stać zrealizowana, ale liczę, że będzie 
to w okolicach lat 2020 – 2022. 

co jeszcze, oprócz połączenia kolejo-
wego, określił by pan mianem najważ-
niejszego wyzwania, jakie stoi przed 
gminą? 

Drugą sprawą cywilizacyjną, bardzo nam 
potrzebną, jest gazyfikowanie gminy. 
w efekcie 7 lat prowadzenia rozmów 
udało nam się przekonać pgnig, aby tę 
inwestycję zrealizować. Została zrobio-
na dokumentacja techniczna na dopro-
wadzenie nitki gazowej do sierakowic 
i z tego, o czym mnie zapewniano pod-
czas rozmów niespełna miesiąc temu, 
jeszcze w tym roku ma być ogłoszony 
przetarg. gdy mieszkańcy będą mieć 
możliwość podłączenia gazu, będzie to 
miały spory wpływ na czystość powie-
trza – wiele domostw wymieni bowiem 
przestarzałe kotły węglowe na nowocze-
sne, ekologiczne kotły gazowe. 

te dwie sprawy – linia kolejowa i do-
prowadzenie sieci gazowej – to spra-
wy strategiczne, ale z pewnością bar-
dzo kosztowne. skąd wziąć pieniądze 
na ich realizację?

przede wszystkim muszę bardzo mocno 
podkreślić, że że gmina w tych przypad-
kach nie będzie inwestorem. nie będzie-
my budować ani linii kolejowej, ani sieci 
gazowej. To nie są nasze zadania, poza 
tym nas nie byłoby na to stać. nasze za-
danie w tych kwestiach polega na prze-
konaniu decydentów, że realizacja tych 
inwestycji jest niezbędna. natomiast my, 
jako samorząd gminy, będziemy nadal się 
koncentrowali na tych zadaniach, które 
z mocy prawa są przypisane gminie. 

jakie to zadania?

Jak już wspomniałem będziemy nadal 
inwestować w drogi lokalne. poza tym 
nadal będziemy usilnie szukać środków 
zewnętrznych, chcemy też wprowadzić 
nieco zmian w pobliżu ołtarza papie-
skiego (ma tu powstać plac zabaw dla 
dzieci i miejsce przeznaczone do re-
kreacji) i oczywiście wiele innych spraw 
z różnych dziedzin życia. 

w gminie sierakowice jest bardzo 

duży przyrost naturalny, na pewno 
więc istotnymi sprawami jest oświata 
i edukacja? 

Zgadza się, nasze działania w tym kie-
runku w głównej mierze podyktowane są  
tym fenomenem demograficznym. nie-
dawno oddaliśmy do użytku duże, nowo-
czesne przedszkole. Będziemy na pew-
no rozbudowywać w tej kadencji szkołę 
w lisich Jamach, która dziś „trzeszczy 
w szwach”. na najbliższe lata stawiamy 
sobie ambitne cele. Chcemy zbudować 
trzy lub cztery sale gimnastyczne. Jeśli 
to się uda, wszystkie szkoły będą mieć 
zapewnione zaplecze sportowe. pierw-
szą z takich inwestycji jest budowa sali 
przy szkole w Załakowie. wniosek o dofi-
nansowanie jest już kilka miesięcy temu 
złożony do ministerstwa. Czekamy na 
rozstrzygnięcie. 

problemem, z którym gmina niejed-
nokrotnie musiała się zmagać, są lo-
kalne podtopienia. czy w tej kwestii 
też ma się coś zmienić? 

Jedną z ważniejszych spraw jest dokoń-
czenie budowy magistrali burzowej wraz 
ze zbiornikami retencyjnymi. To, co się 
w ostatnich latach coraz częściej zdarza, 
czyli gwałtowne ulewy i deszcze, powo-
duje lokalne podtopienia. Bywało, że całe 
centrum sierakowic w okolicach ołtarza, 
które jest niżej położone, podlegało pod-
topieniu. podejmujemy więc działania, 
żeby ten problem rozwiązać. w tym roku 
kończymy budowę głównego kanału bu-
rzowego, który będzie mógł – według za-
pewnień projektantów – odebrać tę całą 
wodę. ponadto budujemy dwa potężne 
zbiorniki retencyjne, które w chwilach 
zwiększonych opadów mogły tę wodę 
zgromadzić, a później umożliwić powol-
ny, swobodny jej odpływ. 

a turystyka i rekreacja?

Będziemy kończyć budowę ścieżek ro-
werowych, które powstają w oparciu 
o węzeł integracyjny przy obecnie nie-
funkcjonującym jeszcze dworcu kole-
jowym. Dodam, że w cały powstający 
system ścieżek rowerowych jesteśmy 
wpisani razem z innymi gminami. Dzię-
ki temu wszystkie trasy rowerowe będą 
połączone i stworzą jedną, spójną sieć. 

rozwój gminy to nie tylko inwesty-
cje, ale też wiele spraw o charakte-
rze społecznym...

Z istotnych planów na najbliższą przy-
szłość chcemy zabezpieczyć najbar-
dziej potrzebującą grupę osób star-
szych, czyli wprowadzić program opieki 
medycznej dla seniorów. ma to być 
rodzaj opieki telemedycznej. Zauważa-
my bowiem, że w naszym środowisku 
jest wiele osób starszych, samotnych 
i chcemy im tę opiekę zapewnić. ra-
zem z powiatem zakupiliśmy specjalne 
urządzenia, które powodują, że taka 
osoba czuje się bardziej bezpieczna 
i może w razie potrzeby powiadomić 
odpowiednie służby czy osoby.

gdybyśmy więc chcieli podsumo-
wać, co będzie priorytetowymi spra-
wami w gminie sierakowice w ciągu 
najbliższych kilku lat, to...

...to będzie to poprawa systemu komu-
nikacji poprzez uruchomienie połącze-
nia kolejowego, poprawa infrastruktury 
drogowej, doprowadzenie sieci gazowej 
na teren gminy, dokończenie budo-
wy kanalizacji burzowej, rozwój bazy 
oświatowej poprzez rozbudowę szkół 
i budowę sal gimnastycznych, rozbudo-
wa szlaków rowerowych, dbałość o czy-
stą wodę i czyste powietrze oraz wiele 
projektów o charakterze społecznym. 
Czeka nas zatem wiele pracy.

Jedną z ważniejszych 
spraw jest dokończenie 
budowy magistrali 
burzowej wraz 
ze zbiornikami 
retencyjnymi. To, co 
się w ostatnich latach 
coraz częściej zdarza, 
czyli gwałtowne ulewy 
i deszcze, powoduje 
lokalne podtopienia. 
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w gminnych obchodach narodowego 
Święta niepodległości uczestniczyli 
też lokalni samorządowcy, miejscowi 
przedsiębiorcy, przedstawiciele insty-
tucji publicznych, działacze społeczni, 
duchowni oraz pedagodzy. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą, którą koncelebrował ks. arcybiskup 
sławoj leszek głódź wraz z duchowni 
z Dekanatu Żuławy steblewskie. po 
uroczystej sumie uczestnicy wyda-
rzenia na czele z orkiestrą przeszli 
pod pomnik 100-lecia odzyskania nie-
podległości, gdzie nastąpiło wspólne 

odśpiewanie mazurka Dąbrowskiego. 
po wciągnięciu flagi polski na maszt 
i okolicznościowych przemówieniach 
gen. Tomasz madej wręczył wójtowi 
Januszowi golińskiemu Złoty Krzyż 
piłsudczyków rp. 
Zwieńczeniem uroczystości było odsło-
nięcie pomnika, symbolu 100. rocznicy 
odzyskania przez polskę niepodległości, 
a następnie jego poświęcenie przez 
metropolitę gdańskiego. monument upa-
miętnia zarówno tych, którzy sto lat temu 
wywalczyli wolność, jak i tych, którzy 
przez cały ten okres strzegli ojczyzny.

Obchody 
100-lecia 
niepodległości
Metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź, wojewoda 
Dariusz Derlich, Ryszard Świlski, członek zarządu 
województwa pomorskiego, starosta Stefan Skonieczny, 
gen. bryg. Związku Piłsudczyków RP odpowiedzieli na 
zaproszenie wójta Janusza Golińskiego i przybyli do 
Cedrów Wielkich, aby wspólnie z mieszkańcami świętować 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  

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

Zamów prenumeratę:
reklama@expressy.pl
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Sopot wszedł 
do spółki
Sopot stał się współwłaścicielem miejscowego szpitala 
reumatologicznego. Miasto oficjalnie przystąpiło do 
spółki Pomorskie Centrum Reumatologiczne. 

w zamian za wniesienie wkładu gotówkowego 
w wysokości 2,1 mln zł teraz i 4,3 mln zł w 2019 
roku sopot objął udziały w kapitale zakładowym 
spółki. Środki te przeznaczone zostaną na współ-
finansowanie budowy szpitala geriatrycznego.  
Z okazji przystąpienia do spółki w pomorskim 
Centrum reumatologicznym odbyła się uroczy-
stość, w której czasie marszałek mieczysław 
struk podpisał akt notarialny, a prezydent Jacek 
Karnowski dokument potwierdzający przystąpie-
nie sopotu do pomorskiego Centrum reumatolo-
gicznego. prezydent Karnowski poinformował, że 
miasto nie tylko przejmuje odpowiedzialność za 
rozwój szpitala, ale zamierza także dbać o rozwój 
sopotu jako uzdrowiska, co wiąże się z wykorzy-
stywaniem sopockiej solanki.

Z myślą o pieszych, rowerzystach 
i rolkarzach. w sopocie odda-
ny do użytku został nowy ciąg 
pieszo-rowerowy. 
500-metrowy odcinek ścieżki 
połączy osiedle przylesie z sana-
torium leśnik i Trójmiejskim par-
kiem Krajobrazowym. w ramach 
przeprowadzonych prac odno-
wiono nawierzchnię, wykonano 
oświetlenie i wybudowano parkin-
gi rowerowe. 
inwestycja zrealizowana została 
w ramach pierwszego etapu od-
nowy leśnych szlaków rekreacyj-
nych w sopocie.

Nowa ścieżka 
rekreacyjna

Monitorują 
jakość 
powietrza
w sopocie zamontowane zostały dwa 
mierniki jakości powietrza. pierwszy 
z nich przytwierdzony został do jednej ze 
ścian Domu pomocy społecznej, a drugi 
pojawił się na budynku handlowo-usługo-
wym przy ul. Kraszewskiego 26. 
mierniki mierzą stężenie pyłu zwie-
szonego pm10 oraz pm2,5. Za ich 
obsługę odpowiada Fundacja agencja 
regionalnego monitoringu atmosfery 
aglomeracji gdańskiej, która jest rów-

nież operatorem automatycznej stacji 
monitoringu powietrza przy ul. Bitwy 
pod płowcami w sopocie.
Zamontowane mierniki pozwolą na 
bardziej szczegółową ocenę jakości 
powietrza w sopocie, która od kilku-
nastu lat określana jest jako dobra lub 
bardzo dobra. w ostatnich latach stę-
żenia średnioroczne zanieczyszczeń 
powietrza nie przekraczają 50 proc. 
wartości dopuszczalnej. 
Do takiego stanu przyczyniły się między 
innymi działania podejmowane przez 
miasto w celu obniżania niskiej emisji. Do 
działań tych zaliczyć można m.in. dotacje 
na likwidację ogrzewania węglowego, czy 
też montaż odnawialnych źródeł energii. 
w przyszłym roku planowane jest rozsze-
rzenie sieci pomiarowej na terenie sopotu 
o kolejne mierniki.
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Do 30 listopada trwa na-
bór wniosków osób zain-
teresowanych wynajęciem 
mieszkania plus w gdyni. 
na przyszłych najemców 
czekają mieszkania od jed-
no- do pięciopokojowych. 
nabór wniosków odbywa 
się za pośrednictwem 
strony dedykowanej gdyń-

Trwa nabór 
wniosków

Zielony Park 
Centralny
Ścieżki, ławki, wybieg dla psów, 
sprzęty do aktywnego spędzania 
czasu, a przede wszystkim – mnó-
stwo zieleni i trawnik, na którym bę-
dzie można odpocząć. w gdyni po-
wstaje park, który nawiązywał będzie 
do nowojorskiego Central parku.
inwestycja będzie zlokalizowana 
między ulicami Tetmajera, legionów 
i aleją marszałka Józefa piłsud-

skiej inwestycji, tj. www.
mieszkanieplusgdynia.pl. 
we wniosku należy podać 
m.in. swoje dane osobowe, 
rodzaj umowy, jaką najem-
ca jest zainteresowany 
oraz metraż mieszkania. 
wypełniając wniosek, 
należy zwrócić uwagę na 
podanie poprawnego ad-
resu e-mail, na który kan-
dydat otrzyma informację 
zwrotną z nadanym nume-
rem wniosku oraz wyma-
ganymi oświadczeniami 
i dokumentami. poten-
cjalni najemcy będą mieli 
czternaście dni na do-
starczenie wypełnionych 
dokumentów do wydzia-
łu spraw społecznych 
Urzędu miasta gdyni. 
Czynnikiem decydują-
cym o przyznaniu miesz-
kania jest spełnienie 
kryteriów finansowych, 
czyli posiadanie zdolno-
ści terminowego opłaca-
nia czynszu najmu.

Z towarami? Z dzieckiem? Z dodatkowym bagażem? nie 
ma problemu. w gdyni ruszył projekt, który ma prze-
konać mieszkańców, że nie ma takich rzeczy, których 
nie da się przewieźć rowerem. miasto kupiło dziesięć 
elektrycznych rowerów towarowych, tzw. e-cargo bi-
kes, z których będą korzystać gdyńscy przedsiębiorcy. 
wszystko dzięki dofinansowaniu z unijnego projektu 
CoBiUm z programu interreg południowy Bałtyk. 
w gdyni czeka na chętnych kilka różnych typów rowe-
rów, które różnią się budową, przeznaczeniem i kształ-
tem przestrzeni towarowej. Jak je wypożyczyć? w łatwy 
sposób można dopełnić niezbędnych formalności. wy-
starczy wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@
mobilnagdynia.pl, który będzie zawierał nazwę i adres 
firmy, planowany termin wzięcia roweru w użyczenie 
oraz przybliżoną trasę, po której będzie jeździł rower lub 
wypełnić formularz rezerwacyjny.

Rowery do zadań 
specjalnych!
Przewożenie dodat-
kowych kilogramów 
po Gdyni ma być 
łatwiejsze niż kiedy-
kolwiek – w mieście 
pojawiły się rowery 
cargo, które można 
wypożyczyć i przete-
stować na przykład 
w codziennej działal-
ności własnej firmy. 

skiego. Jednym z pomysłów, który zostanie 
wprowadzony w parku Centralnym, jest ogród 
Zmysłów. Dzięki zastosowaniu różnych grup 
roślin, wprowadzeniu gamy barw, bukietu za-
pachów oraz dźwięku, spacerując po parku lub 
uprawiając różne formy aktywności, będziemy 
mogli odbierać przestrzeń zarówno zmysłem 
wzroku (wielobarwna rabata bylinowa), jak 
i słuchu, węchu (roślinność pachnąca) oraz 
dotyku (rośliny o różnych fakturach). ma być 
to miejsce przyjazne nie tylko spacerowiczom, 
ale i zwierzętom. Z myślą o owadach zostanie 
zasadzona roślinność miododajna, a także 
przyciągająca motyle.
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Fundacja rozwoju eduka-
cji i szkolnictwa wyższego 
przyznała miastu również 
nadzwyczajne wyróżnienie za 
największy progres w dziedzi-
nie projektowania i wdrażania 
nowatorskich rozwiązań 
w edukacji w stosunku do 
poprzedniego postępowania 
certyfikacyjnego. 
prezydent paweł adamowicz 
oraz jego zastępca, piotr 
Kowalczuk, otrzymany już po 
raz trzeci przez miasto certy-
fikat „samorządowego lidera 
edukacji” dedykują wszystkim 
osobom zaangażowanym 
w pracę na rzecz edukacji, 
oświaty, wychowania i rozwoju 
w gdańsku. 
- razem na rzecz i po stronie 
przedszkolaków oraz uczniów 
we współpracy ze wszystkimi 
partnerami placówek oświa-
towych – podkreśla zastęp-
ca prezydenta ds. polityki 
społecznej, zaznaczając, że 
miasto nie osiągnęłoby tego 
sukcesu, gdyby nie ciężka 
wspólna praca wielu ludzi. 
piotr Kowalczuk wyjaśnia, że 
gdańsk otrzymał certyfikat, bo 
spełnia wysokie kryteria jego 
przyznawania, m.in. w spo-
sób szczególny dba o rozwój 
szkolnictwa na swoim terenie 
oraz wyróżnia się pod wzglę-
dem inwestycji w oświatę.

Samorządowy 
lider edukacji
Gdańsk już po raz kolejny otrzymał certyfikat 
„Samorządowego Lidera Edukacji”. 

Koniec roku oznacza 
przedświąteczną gorącz-
kę pełną promocji. atrak-
cyjną ofertę przygotował 
także gdański Urząd 
pracy. Jest nią projekt 
pn.„odkryj swój kapitał!”. 
To propozycja dla 
wszystkich mieszkań-
ców gdańska oraz 
powiatu gdańskiego 
pozostających bez pracy, 
zarejestrowanych jako 
bezrobotni. Do udziału 
w programie gdański 
Urząd pracy zachęca 
przede wszystkim osoby 
z niepełnosprawnościami. 
na drodze do podjęcia 
zatrudnienia na począ-
tek niezbędny będzie 
dobry plan działania, 
który uczestnicy projek-
tu indywidualnie ustalą 
wspólnie z doradcą klien-
ta oraz ze specjalistami 
stowarzyszenia akcja 
społeczna. następnie 
przyjdzie czas na udział 
m. in. w treningach i gru-
powych warsztatach. 
na kolejnym etapie, 
w zależności od potrzeb, 
będzie można skorzystać 
ze szkoleń, staży, a także 
zatrudnienia w ramach 
prac interwencyjnych. 
Dla zainteresowanych 
przygotowane zostało 
również poradnictwo 
prawne i obywatelskie. 
nie zabraknie również 
pomocy finansowej 
związanej z opieką nad 
dziećmi do lat 6 (dzieć-
mi z niepełnosprawno-
ściami - do lat 18) lub 
osobami zależnymi.

Odkryj 
swój 
kapitał!

nowy obiekt dla amatorów łyżwiarstwa, hokeja 
i curlingu powstanie na południu gdańska. 
Całoroczne lodowisko ma zostać wybudowane 
w latach 2021-22. 
- w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prze-
prowadzaliśmy analizy rynku sportów zimo-
wych, rozmawialiśmy ze środowiskami zaintere-
sowanymi powstaniem lodowiska – mówi paweł 
adamowicz. - Chcielibyśmy, aby ta inwestycja 
powstała w ścisłej współpracy ze środowiskiem 
użytkowników – dodaje prezydent gdańska.
w przyszłym roku ma powstać koncepcja nowej 

inwestycji, uwzględ-
niająca różne warian-
ty. wybór projektu 
nastąpi do końca 2019 
roku. w 2020 roku 
opracowana powinna 
być dokumentacja 
projektowa. rok 2021 to uzyskanie pozwolenia 
na budowę, wybór modelu finansowego oraz 
rozpoczęcie procedury przetargowej wyłaniają-
cej wykonawcę robót. Budowa obiektu planowa-
na jest na lata 2021 – 22.

Na łyżwy 
przez cały rok
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Wejherowskie 
inwestycje 

dla najmłodszych

NOWE PRZEStRZENiE WyPOCZyNKOWO-REKREACyJNE DLA NAJMłODSZyCH POWStAJą 
W WEJHEROWiE. W OStAtNiM CZASiE ODDANO Aż tRZy  PLACE ZAbAW DLA DZiECi. 

tEKSt: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Coraz więcej terenów w mieście zo-
staje zagospodarowywanych pod ką-
tem stworzenia miejsc do wypoczyn-
ku i rekreacji. inwestycje realizowane 
są przede wszystkim z myślą o tym, 
żeby dzieci miały gdzie aktywnie 
spędzać czas wolny, ale także aby 
rodzice czy dziadkowie mogli w tym 
czasie trochę odpocząć lub poćwi-
czyć na świeżym powietrzu. 

siŁownia, Boisko, 
plac zaBaw

siłownia na świeżym powietrzu, plac 
zabaw z dużą piaskownicą i urzą-
dzeniami do zabawy, miniboisko 
do gry w koszykówkę i piłkę nożną, 
ławki i stolik do gry w szachy – taka 
przestrzeń wypoczynkowo- rekre-
acyjna dla dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych powstała przy osiedlu 
Dzięcielskiego. 
Teren ma kilka stref – aktywną (si-
łownię na świeżym powietrzu), wy-
poczynkową (z ławkami i stolikiem 
do gry w szachy), plac zabaw dla 
młodszych oraz miniboisko (do gry 
w piłkę czy koszykówkę). ogólnodo-
stępny plac zabaw jest ogrodzony,  
zagospodarowany zielenią, oraz wy-
posażony w elementy małej architek-
tury, dodatkowo ma być uzupełniony 
o kamery monitoringu. inwestycja 
kosztowała ok. 250 tys. zł. miasto 
zdobyło na ten cel dofinansowanie - 
50 tys. zł z ministerstwa sportu i Tu-
rystyki w ramach programu otwarte 
strefy aktywności (osa).
warto dodać, że budowa placu za-
baw przy osiedlu Dzięcielskiego za-
planowana była na etapie budowy 
węzła Śmiechowa (Zryw) już w 2015 
roku. po uregulowaniu wszystkich 
spraw związanych z własnością te-
renu i otrzymaniu dofinansowania 
latem tego roku ruszyła budowa. 
Budowa  placu zabaw była wcześniej 
konsultowana z mieszkańcami pobli-
skiego osiedla.

kolEjnE atrakcjE 
w parku

w ramach rewitalizacji parku miej-
skiego powstał kolejny plac zabaw. 

Zbudowano go przy istniejącej si-
łowni zewnętrznej, która także zo-
stała rozbudowywana.
przypomnijmy, że rewitalizacja wej-
herowskiego parku trwa już ponad 10 
lat, co roku wykonywane są kolejne 
prace. Zmodernizowany został staw, 
wyremontowany mostek, powstały 
nowe ścieżki i woliera. a ostatnio 
zbudowano właśnie kolejny plac 
zabaw i powiększono siłownię tere-
nową oraz doposażono ją w kolejne 
urządzenia do ćwiczeń. Dzięki takim 
inwestycjom park staje się coraz 
atrakcyjniejszy i jest tłumnie odwie-
dzany przez mieszkańców,  którzy 
bardzo chętnie spędzają tu czas. 
nowy plac zabaw dla dzieci jest wy-
posażony w trzy trampoliny, huś-
tawkę bocianie gniazdo, poręcze do 
podciągania i ściankę aktywności. 
Z kolei, siłownia zewnętrzna powięk-
szona została o dodatkowe dziesięć 
urządzeń. Teraz mogą tu ćwiczyć 
m.in. osoby z niepełnosprawnościa-
mi ruchowymi. Zamontowane zo-
stały także elementy dodatkowe jak 
ławeczki, stojak rowerowy, i stolik do 
gry w szachy.
To kolejne w wejherowie miejsce 
wielopokoleniowej rekreacji, zarów-
no dla młodzieży, jak i seniorów, 
kosztowało ponad 270 tys. zł, z cze-
go 50 tys. zł pochodzi ze środków 
Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo-rekreacyj-
nej o charakterze wielopokolenio-
wym - osa.

piErwszy plac 
w tEj częŚci miasta

Urządzenia do ćwiczeń oraz plac 
zabaw dla dzieci zostały zainsta-
lowane na niezagospodarowanym 
dotychczas placu przy ul. iwaszkie-
wicza w wejherowie. o budowę pla-
cu zabaw już od kilku lat apelowali 
okoliczni mieszkańcy argumentując, 
że dzieci nie mają miejsca, gdzie 
mogą spędzić czas pod opieką ro-
dziców. Dodatkowo oprócz samego 
placu została zbudowana siłownia 
zewnętrzna. 
rozmowy o planach budowy placu 

Beata 
rutKieWicz, 
zastępca prezydenta 

Wejherowa:

Pojawiły się środki 
ministerialne, które dały 

możliwość dofinansowania 
budowy placów zabaw. 

Wystąpiliśmy o to 
dofinansowanie do budowy 

czterech inwestycji: przy 
ul. Iwaszkiewicza, w parku 

miejskim, na os. Dzięcielskiego 
oraz na Blizie. Z tym, że 
ostatniego nie udało się 

zrealizować w tym roku ze 
względu na duże koszty, ale 

udało nam się przenieść 
pieniądze na ten cel na 

przyszły rok, tak więc nie 
przepadły, będą jeszcze 

wykorzystane. Jeśli chodzi 
o lokalizacje, to wybraliśmy 
te, o które wnioskowali sami 

mieszkańcy.

zabaw rozpoczęto już 3 lata temu. rad-
ny Bartłomiej Czyżewski zgłosił wów-
czas potrzebę przebudowy ulicy i bu-
dowy terenu rekreacyjno-sportowego. 
na obiekt najbardziej czekały dzieci 
– do tej pory w tej części miasta bra-
kowało bowiem takiego miejsca. Teren 
został podzielony na dwie części - dla 
dzieci oraz dla dorosłych. 
Koszt inwestycji to ponad 172 tys. zł 
(z tego 50 tys. zł to dofinansowanie 
z budżetu centralnego).
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W poszukiwaniu 
koalicji rządzącej

Parlamentarne 
PrzePychanki 

na Łotwie
NA łOtWiE 6 PAźDZiERNiKA ODbyWAły Się WybORy PARLAMENtARNE. DO tEJ PORy JEDNAK 
tRWAJą PRZEtARGi WOKół UtWORZENiA NOWEJ KOALiCJi RZąDZąCEJ. WybORy WyGRAłA 
SOCJALDEMOKRAtyCZNA PARtiA ZGODA. JEJ GłóWNyM ZAPLECZEM JESt ELEKtORAt 

ROSyJSKOJęZyCZNyCH MiESZKAńCóW łOtWy.

tEKSt: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: pixabay.com



   47

www.expressbiznesu.pl / ŚCIANA WSCHODNIA

partia ta ma 23 mandaty w 100 – osobowym, łotewskim par-
lamencie.  Jej przewodniczącym jest mer rygi, nils Usha-
kovs. przy czym do parlamentu z ramienia „Zgody” dostało 
się ośmiu rdzennych Łotyszy. To może świadczyć o bardzo 
powolnym zdobywaniu przez tę partię, głosów także wśród 
elektoratu nie rosyjskiego. aż trzy partie mające swoich 
przedstawicieli w nowym parlamencie to ugrupowania cał-
kiem nowe. populistyczna, antysystemowa partia Do Kogo 
należy państwo (KpV lV, szefem jest aktor artuss Kaimins), 
z 16 mandatami. nowa partia Konserwatywna, która zdobyła 
popularność na fali walki z korupcją (13,6%, 16 mandatów – jej 
czołowi działacze to byli pracownicy służby antykorupcyjnej, 
którzy odchodząc z pracy wzięli z sobą mnóstwo materiałów 
mających kompromitować dotychczasowe elity), a także li-
beralne, pro unijne, kierowane przez euro parlamentarzystę 
artisa pabriksa, na rzecz rozwoju/Za! (12%, 13 mandatów). 
pozostałe to partie tworzące do tej pory koalicję rządzącą 
– stowarzyszenie narodowe wszystko dla Łotwy/ojczyzna 
i wolność/lnnK - 13 miejsc w parlamencie (11% głosów), 
Związek Zielonych i Chłopów - 11 mandatów (9,9%), nowa 
Jedność – 8 mandatów (6,7%). Te trzy partie mają obecnie 
tylko połowę mandatów jakie mieli do tej pory. nie mogą więc 
odtworzyć dotychczasowej koalicji rządzącej krajem. 
wedle większości obserwatorów łotewskiej sceny politycznej 
pewnikiem jest, że zwycięska (od kilku już elekcji) „Zgoda” 
nie ma szans na wejście do koalicji rządzącej. Ciągnie się bo-
wiem za tym ugrupowaniem odium „prorosyjskości”. wobec 
jednak rozdrobnienia parlamentu pozostałe partie nie mogą 
dojść do porozumienia w sprawie utworzenia koalicji rządzą-
cej.  nowa większość będzie musiała opierać się na sojuszu 
czterech lub pięciu sił politycznych. Taka konfiguracja będzie 
wymuszać osiąganie bardzo wielu kompromisów. prezydent 
raimonds Vējonis nie jest natomiast związany formalnie do 
zaoferowania tworzenia rządu szefowi największej partii, 
obecnej w parlamencie. Jeszcze przed wyborami stwierdził 
on jednoznacznie, że na pewno misji sformowania rządu (nie-
zależnie od wyniku elekcji) nie otrzyma „Zgoda”.  raczej mało 
prawdopodobne jest także, by misję tworzenia nowego rządu 
otrzymał szef KpV lV, artuss Kaimins. Jest on traktowany na 
Łotwie jak aktor, który owszem może rozśmieszyć, ale poważ-
ne rządowe role to już nie dla niego. gdy Kaimins wychodzi 
na sejmową trybunę to też gra swoją rolę. gestykuluje tak 
by kamera telewizyjna to najlepiej uchwyciła. wszędzie też 
chodzi ze swoją kamerą nagrywając kolegów, posłów. Zara-
zem tenże Kaimins gubi się momentalnie, gdy ktoś go zacze-
pia tak ad hoc. widać, że do wystąpienia potrzebny jest mu 
scenariusz. a ten scenariusz (wedle ryskich komentatorów) 
pisze atis Zakatistovs, prawdziwy twórca 
partyjnych działań. Kandydatem tej partii 
na stanowisko premiera może być nato-
miast adwokat, audis godzems. 
pomiędzy potencjalnymi koalicjantami wy-
stępują bardzo duże różnice programowe. 
nowi Konserwatyści chcieliby zwiększać 
deficyt budżetowy, aby tylko powiększać 
daniny socjalne. KpV lV ogłosiła koniecz-
ność wielkiej reformy administracyjnej po-

wiązanej ze zdecydowanym zmniejszeniem ilości samorządo-
wych okręgów administracyjnych z ponad stu do 27. musia-
łoby to być połączone z masowym zwalnianiem urzędników 
w terenie. partia Zielonych i Chłopów jest temu zdecydowanie 
przeciwna. Bo oni właśnie tam mają najwięcej swojego elek-
toratu. Dalej idzie ogłaszana reforma oświatowa połączona 
ze zmniejszaniem sieci szkół. Za takim działaniem są „nowi 
Konserwatyści”, a „Zieloni i Chłopi” są zdecydowanie prze-
ciw. nawet ogłosili, że będą bronić każdej szkoły. Kaimins zaś 
ogłosił, że trzeba … budować następne szkoły. następna jest 
„optymizacja” sieci szpitali czyli zamknięcie części placówek. 
Zdecydowanie przeciwny temu jest Kaimins. 
ponadto Kaimins obiecał, że z 13 ministerstw jego partia 
zejdzie do 6 resortów.  inną obietnicą Kaiminsa jest zmiana 
sposobu wyboru prezydenta na bezpośredni. To jednak mu-
siałoby oznaczać potrzebę zmiany konstytucji. Do tego trze-
ba mieć większość, a inne partie wcale się nie palą do takiej 
zmiany. 
Układanie koalicji może być także utrudnione przez wiele 
wzajemnych, bardzo osobistych, ataków z okresu kampanii 
wyborczej. Kaimins choćby co jakiś czas publicznie oskarżał 
patrona Zielonych, aivarsa lembergsa o skorumpowanie. 
wręcz nawet twierdził, że lembergs już teraz powinien su-
szyć suchary więzienne. Tymczasem żaden sąd, jak do tej 
pory, lembergsa za korupcję nie skazywał. Tenże sam Ka-
imins twierdził publicznie, że jeden z prominentnych parla-
mentarzystów z ramienia „Zielonych”, august Brigmanis, to 
przykład typowego komunisty. Co prawda w czasach komu-
nizmu był ten człowiek szefem jednego z powiatowych komi-
tetów partyjnych, ale przecież nie był to (wśród łotewskich 
polityków) przypadek odosobniony i na dodatek Brigmanis 
nigdy nie wypowiadał się w duchu ideologii komunistycznej.
Konkludując można stwierdzić, że najbardziej prawdopodob-
na koalicja to ta z udziałem pięciu partii, z KpV lV i „Zgodą” 
w opozycji.  elementem sprzyjającym przyspieszeniu rozmów 
o powstaniu nowej koalicji będzie także potrzeba przegłoso-
wania jeszcze w tym roku budżetu na rok następny. gdyby 
jednak rozmowy o tworzeniu koalicji nie dały jakiegokolwiek 
porozumienia, prezydent zawsze może rozwiązać parlament 
i ogłosić kolejne wybory. 
w przypadku, gdyby jednak poszczególne partie nie mogły 
się ze sobą dogadać odnośnie tworzenia koalicji pozostaje 
(prócz rozwiązania parlamentu) jeszcze jeden wariant: po-
wstaje rząd formalnie mniejszościowy korzystający jednak 
z cichego poparcia „Zgody”. Tylko jaką cenę wyznaczyłaby 
„Zgoda” za takie poparcie?
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W ostatnim kwartale bieżącego roku ceny mieszkań w województwie pomorskim ko-
lejny raz wzrosły. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez portal Gratka.pl. Co 
ciekawe w okresie wakacyjnym ceny odznaczały się stabilizacją, zaś ich wzrost nie 
był tak dynamiczny jak chociażby na początku roku. Owa sytuacja dotyczy zarówno 
rynku pierwotnego, jak i wtórnego. 

Wzdłuż ulicy Morskiej 
łączącej Redę z Rumią 
powstaje najwyższy wie-
żowiec „Małego Trójmia-
sta” – AquaTower. Wespół 

z budynkami – AquaSfery oraz Aquapark kreuje on 
nowoczesny kompleks architektoniczny zharmoni-
zowany z estetycznymi walorami otoczenia. W opinii 
architektów ów styl ma na celu nawiązanie do nadmor-
skiego klimatu. Dzieła architektoniczne wyróżnia prze-
nikanie form, płynność linii oraz lekkość projektu.

Współczesny trend ar-
chitektoniczny wyznacza 
zupełnie nowy szlak w es-
tetyce oraz rozwiązaniach 
praktycznych. Do najpo-
pularniejszych stylów we 

współczesnej architekturze wnętrz zaliczamy m.in. 
styl skandynawski, loftowy, awangardowy oraz moder-
nistyczny. Co łączy tak szeroką gamę stylistyki? Jest 
to przede wszystkim minimalizm i funkcjonalność 
przestrzeni. Oba te czynniki mają na celu zwiększenie 
optyki zwłaszcza niewielkich mieszkań.

arcHiteKtura 
naznaczOna 
wsPółczesnym 
trendem

ceny mieszKań 
w POmOrsKiem 

idą w Górę

czym cHaraKteryzują 
się wsPółczesne style 
arcHiteKtOniczne?
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nawet kilkanaście tysięcy złotych 
– tyle można zaoszczędzić kupując 
mieszkanie i wnioskując o kredyt 
przed nowym rokiem. 

poprawić statystyki

powodem jest lepsza oferta, która ma 
pozwolić bankom i deweloperom sprze-
dać jak najwięcej produktów. Dzięki 
temu mogą pochwalić się dobrym wy-
nikiem na koniec roku. nabywca, który 
planuje jeszcze w tym roku zakup, powi-
nien wykorzystać to w negocjacjach.
po latach wyznaczania kolejnych re-
kordów liczby sprzedanych miesz-
kań, na rynek deweloperski wkroczy-
ło spowolnienie. wciąż sprzedaż jest 
na poziomach notowanych w bardzo 
dobrym 2016 roku, ale dziś już nikt 
nie ma złudzeń, że rekord odnotowa-
ny w 2017 roku nie zostanie w bieżą-
cym roku pobity. 

gorszE wyniki, 
to lEpszE raBaty

Jeśli ktoś potrzebuje dziś mieszkania, 
to powinien tę słabość deweloperów 
wykorzystać. sprzyja temu też zbliżają-
cy się koniec roku. Deweloperzy mogą 
chcieć podreperować bieżące wyniki 
sprzedaży. Jest to przecież dla nich 
bardzo ważny wskaźnik efektywności, 
którym np. giełdowe firmy chwalą się 
przed akcjonariuszami. Taka sytuacja 
sprzyja nabywcom, którzy chcieliby 
w biurze sprzedaży wynegocjować 
rabat. Co warto podkreślić – podczas 
tych negocjacji - lepiej też nie skupiać 

się wyłącznie na cenie za metr. Znacz-
nie łatwiej jest z taką firmą negocjować 
np. niższą cenę miejsca postojowego 
(ze względów podatkowych), darmo-
wy ogródek lub niższą cenę pakietu 
wykończeniowego.
niestety nie możemy tu nadmiernie 
przesadzić – na rynku wciąż jest dużo 
osób chcących kupić mieszkanie. Jeśli 
będziemy wymuszać na deweloperze 
wysoki na przykład dziesięcioprocento-
wy rabat, to z dużym prawdopodobień-
stwem nie uda nam się lokalu kupić. 
statystyka potwierdza jednak, że 
czwarty kwartał jest korzystny dla na-
bywców. przeciętna cena m kw. sto-
łecznego mieszkania deweloperskiego 
była w ostatniej dekadzie o 112 złotych 
niższa niż ta z trzeciego kwartału – wy-
nika z danych nBp przeanalizowanych 
przez open Finance. statystycznie 
rzecz ujmując kupując 50-metrowe „m” 
pod koniec roku można liczyć na to, że 
w warszawie jego całkowita cena bę-
dzie średnio o 5-6 tys. zł niższa niż gdy-
by zakupu dokonywać w trzy miesiące 
wcześniej.

Bankom tEŻ zalEŻy

podobny mechanizm działa w przy-
padku kredytów hipotecznych. marże 
kredytów oferowanych pod koniec roku 
są bardzo często niższe. w efekcie – 
jak wynika z danych nBp za lata 2008 
– 2017 – marże z umów kredytowych 
podpisywanych w styczniu i lutym są 
niższe niż w grudniu czy całym drugim 
półroczu. powód jest prosty – jeśli ktoś 
pod koniec roku zdecyduje się na zakup 

końcówka roku 
to dobry czas 
na decyzję
Co prawda patrząc na dłuższą perspektywę czasu 
można zauważyć wyraźny wzrost cen nieruchomości, 
o tyle w perspektywie roku ostatni kwartał to czas, 
gdy nieruchomości i kredyty staniały. 

mieszkania, to procedury kredytowe 
najprawdopodobniej przeciągną się 
na pierwsze miesiące kolejnego roku. 
Korzystając z oferty z końca roku 
można liczyć na realne oszczędności. 
nie będą one powalające, ale obniże-
nie marży kredytowej o 5 – 10 punktów 
bazowych oznacza, że przez 30 lat 
odsetki od kredytu zaciągniętego na 
300 tys. złotych (średnia kwota, któ-
rą zaciągają nabywcy 50-metrowych 
stołecznych lokali) będą łącznie o 3-6 
tys. złotych niższe. Tyle mówi średnia, 
ale zarówno w banku, jak i w biurze 
sprzedaży dewelopera wprawny ne-
gocjator może ugrać więcej.
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Spowolnienie 
na rynku 
finansowym
MiESZKANióWKA ZWALNiA, ALE tWARDEGO LąDOWANiA NA SZCZęśCiE NiE bęDZiE 
– tAK W SKRóCiE MOżNA PODSUMOWAć GORąCE DySKUSJE PODCZAS 12. EDyCJi 

KONfERENCJi „POLSKi RyNEK MiESZKANiOWy”. 

tEKSt: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Polski Rynek Mieszkaniowy
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„polski rynek mieszkaniowy” to uznany cykl konferencji i dys-
kusji o najważniejszych problemach rodzimego rynku miesz-
kaniowego.  Co roku w wydarzeniach pod szyldem „prm” biorą 
udział najważniejsi rynkowi gracze: deweloperzy, pośrednicy, 
agencje doradcze, generalni wykonawcy, przedstawiciele ban-
ków, pośrednicy finansowi, architekci, branżowi eksperci i wie-
lu innych. nie inaczej było i tym razem – w 12. edycji „polskiego 
rynku mieszkaniowego” wzięło udział ok 350 osób. Jak zwy-
kle mogli oni korzystać z unikalnego narzędzia komunikacyj-
nego – specjalnego systemu „match maker” umożliwiającego 
nawiązywanie kontaktów biznesowych z innymi uczestnikami 
wydarzenia. podczas obu dni konferencji umówiono w ten 
sposób ponad 300 spotkań biznesowych!
Jednym z ciekawszych punktów konferencji był wykład 
jej gościa specjalnego - Jana Knikkera, partnera w legen-
darnej holenderskiej pracowni architektonicznej mVrDV. 
opowiedział o głównych ideach, jakie powinny przyświecać 
współczesnej architekturze - ludzkiej skali, ekologiczno-

ści i odpowiednim wkomponowywaniu nowych projektów  
w istniejącą już tkankę miejską. 
wielu uczestników konferencji czekało na tradycyjny już panel 
dyskusyjny, podsumowujący obecną sytuację na rynku miesz-
kaniowym i ogłoszenie najnowszych wyników badań firmy 
doradczej reas, monitorującą naszą mieszkaniówkę. rynek 
nieruchomości mieszkaniowych to wciąż jeden z najprężniej 
rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. wszystko dla-
tego, że w polsce wciąż brakuje mieszkań. Średnia w krajach 
Unii europejskiej to 466 mieszkań na 1000 osób, u nas to zale-
dwie 327 lokali mieszkalnych. 
Katarzyna Kuniewicz, partner i szef działu badań w firmie 
reas, potwierdziła krążące od pewnego czasu obiegowe 
opinie: rynek mieszkaniowy przekroczył już swój szczyt i po-
woli zwalnia. w całym 2018 roku ilość mieszkań sprzedanych 
w sześciu największych polskich miastach spadnie do 62,5 tys. 
wobec wyniku 72,8 tys., osiągniętego rok wcześniej. natomiast 
liczba lokali wprowadzonych do oferty prognozowana jest na 
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60,6 tys. w tym roku wobec 67,5 tys. w 2017 r., oznacza to spa-
dek odpowiednio o 14 i 10 proc. sprzedaż spada, bo zmniejsza 
się podażowa oferta deweloperów, rosną za to - i to całkiem 
szybko - ceny nowych mieszkań. według reas od 1 stycznia 
2017 roku średnie ceny w warszawie urosły o 20 proc., we 
wrocławiu - 17 proc., w Trójmieście 22 proc., a w Krakowie - 
o 11 proc. ale jednocześnie trzeba zauważyć, że np. w 2008 
roku za średnią pensję można było kupić 0,4 m kw. mieszkania, 
a dziś jest to już 0,8 m kw. 
Za malejącą sprzedaż można obwiniać głównie rosnące ceny, 
które są konsekwencją wzrostu kosztów ponoszonych przez 
deweloperów. Katarzyna Kuniewicz przekonywała jednak, że 
spadków należało się spodziewać, ponieważ 2017 rok był na 
rynku nieruchomości rekordowy i trudno będzie znów osią-
gnąć takie wyniki. rynek odczuwa również skutki zakończe-

nia programu mdm, który dotacjami wspierał sprzedaż naj-
tańszych mieszkań. problemem dla mieszkaniówki, wpływa-
jącym, na spadek podaży mieszkań, jest także malejąca ilość 
gruntów pod nowe inwestycje w miastach. 
Czego zatem można się spodziewać w kolejnych miesiącach 
i w przyszłym roku? najbardziej prawdopodobny wydaje się 
scenariusz kurczenia się rynku przy wyższych, ale już wol-
niej rosnących cenach. 
– Zarówno stopy procentowe, inflacja, jak i bezrobocie są 
pod kontrolą i nie przewidujemy tu rewelacji - mówił podczas 
konferencji marek poddany, wiceprezes zarządu pZFD. – 
wydaje mi się, że wzrost kosztów budowy powoli wyhamuje 
i nastąpi stabilizacja na rynku. liczba niewiadomych, które 
wpływają na rynek, jest jednak zbyt duża, żeby powiedzieć 
to z całą pewnością.
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zakuP 
mieszkania 

z rynku 
wtórnego.  

Na co zwrócić uwagę?

ZAKUP MiESZKANiA tO WyJątKOWO StRESUJąCy EtAP W żyCiU KAżDEGO CZłOWiEKA. 
ZWłASZCZA JEśLi JESt tO NASZE PiERWSZE WłASNOśCiOWE LOKUM. ZGODNiE Z bADANiAMi 
StAtyStyCZNyMi WięKSZOść MłODyCH OSób DECyDUJE Się NA ZAKUP MiESZKANiA Z RyNKU 
WtóRNEGO. NAJCZęśCiEJ Są tO NiEWiELKiE POWiERZCHNiE bLOKóW PAMiętAJąCyCH 
MiNiONą EPOKę. ZALEtą OWEGO WybORU Są NiSKiE KOSZtA, WADą Z KOLEi MNóStWO 
NiEbEZPiECZEńStW, KtóRE CZyHAJą NA POtENCJALNEGO NAbyWCę NiEMAL NA KAżDyM 

KROKU. NA JAKiE ASPEKty WARtO ZWRóCić SZCZEGółOWą UWAGę PODCZAS WybORU? 

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: freepik.com
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garŚć statystyk

w roku 2015 przeprowadzono badanie na zlecenie marki Tns 
polska. Z raportu wynika, iż nieco ponad 50% ankietowanych 
osób podczas wyboru domu, bądź mieszkania bierze pod uwa-
gę oferty pochodzące wyłącznie z rynku pierwotnego. Blisko 
12% osób biorących udział w badaniu zadeklarowało, że inte-
resuje ich przede wszystkim rynek wtórny. nie sposób nie do-
myślić się, że były to przede wszystkim osoby na tzw. dorob-
ku. skąd owa niechęć w stosunku do używanych mieszkań? 
eksperci podkreślają, iż częstym powodem rezygnacji jest zły 
stan techniczny obiektów. ważnym czynnikiem jest także brak 
swobody urządzania wnętrza. Jak się okazuje nie są to jedyne 
przyczyny tego rodzaju wyborów…

zasada ograniczonEgo zaufania

warto podkreślić, iż zakup mieszkania bez względu na formę 
rynku z jakiego pochodzi jest dużą inwestycją. podczas wybo-
ru należy dokonać skrupulatnej kalkulacji i kierować się zasadą 
ograniczonego zaufania. w ciekawy sposób pisze o tym na ła-
mach portalu direct.money.pl ekspertka – aleksandra Zabiełło :
„…zakup nieruchomości to poważna decyzja i nie należy po-
dejmować jej pochopnie. Bez względu na to, czy inwestujesz 
w mieszkanie nowe, czy używane, kieruj się zasadą ograni-
czonego zaufania. To w twoim interesie leży, aby sprawdzić 
wszystkie dokumenty i ustalić, jaki jest stan techniczny loka-
lu oraz budynku. Jeżeli przerażają cię formalności związane 
z kupnem mieszkania, skorzystaj z porady profesjonalistów. Za 
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usługi pośrednika będziesz musiał dodatkowo zapłacić, ale 
zyskasz pomoc na każdym etapie dokonywania transakcji…”
na ostateczny wybór składa się wiele czynników.  Do naj-
ważniejszych zaliczamy przede wszystkim lokalizację, 
stan techniczny obiektu, stan wnętrza oraz aspekty zwią-
zane z przepisami prawnymi. 

niE wszystko zŁoto co się ŚwiEci…

Biorąc pod uwagę aspekt lokalizacji warto przede wszystkim 
skupić się na komunikacji miejskiej – bliskości przystanków 
oraz rodzaju układu dróg. w dalszej perspektywie duże zna-
czenie ma również bliskie położenie sklepów, przychodni le-
karskich, aptek, czy placówek edukacyjnych. w celu określe-
nia lokalizacji obiektu oraz ewentualnych zmian warto zajrzeć 
do upublicznionych planów zagospodarowania przestrzenne-
go. To właśnie w nich uwzględnione są rodzaje przyszłych in-
westycji ze zbliżonymi terminami ich przeprowadzania. 
Kolejnym ważnym aspektem wyboru mieszkania jest okre-

ślenie stanu technicznego budynku. rok budowy to nie 
jest jedyne kryterium na którym należy się skupić. ważna 
wiedza dotyczy także historii przeprowadzanych prac re-
montowych oraz ich rodzaju. w następnej kolejności warto 
ocenić również stan klatki schodowej i windy. podobnie jest 
z oceną wnętrza mieszkania, dlatego zaleca się, by oględzi-
ny były dokonywane za dnia. w ten sposób mamy większą 
szansę na znalezienie mankamentów takich jak wilgoć, czy 
nieefektywne ogrzewanie. Do równie istotnych aspektów 
należy zaliczyć stan instalacji kanalizacyjnej, kondycję 
drzwi, ścian , okien oraz podłóg. 
ostatnim etapem wyboru mieszkania z rynku wtórnego jest 
sprawdzenie dokumentacji. najważniejszym dokumentem 
w tym przypadku jest oczywiście księga wieczysta nieru-
chomości, którą można sprawdzić online, bądź na podstawie 
wniosku skierowanego do tożsamego sądu. Z księgi wieczy-
stej dowiemy się m.in. kto jest właścicielem nieruchomości 
oraz jakie wady ukryte może posiadać obiekt. Cenną infor-
mację stanowi także poziom potencjalnego zadłużenia.
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Paradoksalnie najjaśniejszym punktem pierwszego dnia Kongresu i Targów TSLA EXPO 
2018 był pokaz mody Basi Olearki pod tajemniczo brzmiącym tytułem „Tribute To Black”. 
Ceniona projektantka na zwieńczenie pierwszego dnia wydarzenia przygotowała 
30 stylizacji, które jak sam tytuł wskazuje mają na celu oddanie hołdu względem czerni. 
Pokaz udowodnił, iż  tytułowa czerń stanowi spoiwo łączące świat mody oraz motoryzacji. 

Kolacja biznesowa 
rządzi się swoimi pra-
wami i bynajmniej nie 
dotyczą one wyłącznie 
francuskiej sztuki zwa-
nej „Savoir Vivre”. Duże 
znaczenie odgrywa rów-

nież dress code wespół ze stosownym przebiegiem 
wydarzenia, któremu nierzadko towarzyszą trudne 
rozmowy i negocjacje. Kolacja biznesowa w domo-
wych pieleszach to niewątpliwie novum, dlatego 
warto zastanowić się nad menu. Jakie dania pole-
cają eksperci ze świata sztuki kulinarnej? 

Eleganckie smartwatche 
to ciekawa alternatywa dla 
pań miłujących połączenie 
stylowości i funkcjonalno-
ści. Współczesne kolekcje 
w wariancie biznesowym 

nawiązują pod względem wzorniczym do luksusowych – 
klasycznych zegarków zachowując inteligentne funkcje. 
Zaliczamy do nich m.in. odbieranie powiadomień oraz 
monitorowanie codziennych aktywności. Czy wybór 
tytułowego zegarka w przypadku ważnych spotkań bizne-
sowych nie będzie przysłowiowym „faux pas”? 

PrOPOzycje 
menu na KOlację 
BiznesOwą

symBOliczny 
POwrót 

dO czerni

smartwatcH 
w eleGancKim 
wydaniu

fot. pixabay.com



spotkania to przestrzeń do wymiany 
doświadczenia oraz poznania warto-
ściowych kontaktów. wyróżniają się 
przede wszystkim praktyczną wie-
dzą bazującą na realnych doświad-
czeniach przedsiębiorców i ludzi 
zarządzających firmami. 

podczas konferencji wystąpiła: ali-
cja Jędrzejewska z idea money, któ-
ra przedstawiła możliwości zwięk-
szenia płynności finansowej m.in. 
poprzez usługę faktoringu; o han-
dlowych porażkach i o tym jak być 

skutecznym sprzedawcą wg sandler 
Training opowiedział Jacek Czar-
nowski – trener biznesu i konsultant 
z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w sprzedaży i marketingu.
w ramach nowego cyklu Tell your 
story wystąpiła Joanna Bochyńska  
- architektka i inwestorka od 23 lat 
właścicielka firmy Jota architekci, 
która podzieliła się swoją historią 
biznesu i spełniania marzeń. 
poczuj jaka siła drzemie w spo-
łeczności lady Business Club oraz 
promUJ sieBie i swoJĄ FirmĘ.

spotkanie prowadziła emilia Bar-
tosiewicz – założycielka i prezes 
lady Business Club Business wo-
men Foundation, właścicielka ima-
gine yourself sp. z o.o., redaktor 
naczelna portalu ladyBusiness.pl, 
ekspert od osobistego pr w sieci 
oraz Beata Block – prezes Zarzą-
du, Dyrektor Zarządzający, Ceo 
i współwłaściciel firmy handlowo-
usługowej rDl Hydraulics sp. z o. 
o., prezes oddziału północnego 
lBC Business women Foundation.

Lady Business Club 
wystartował z nowym 
cyklem spotkań 
dla przedsiębiorców
W Sopockiej Szkole Wyższej odbyła się konferencja dla przedsiębiorców i menadżerów 
z Pomorza w nowej odsłonie, nowymi tematami i nową formą spotkania. Make Your 
Business Better Pomorze to projekt fundacji Lady Business Club Business Women 
Foundation, która od 2011 roku integruje i promuje polskie kobiety biznesu. 

ZDJĘCia: Katarzyna Krajewska Turczyn / KKT studio / wysoka szpilka
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w ramach międzynarodowego Dnia praw 
Dziecka – miasto gdynia, we współpracy 
z adwokat Honoratą Janik- skowrońską 
wydało Broszurę „Dziecko w centrum – 
w sytuacji rozstania rodziców”. 
patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
Unicef. autorka porusza w niej temat roz-
stania w kontekście sytuacji prawnej dzie-
ci – ich praw i obowiązków ich rodziców. 
adwokat Honorata Janik- skowrońska od 
kilkunastu lat zajmuje się szeroko pojętym 
prawem rodzinnym i zagadnieniami praw-
nymi dotyczącymi dzieci. Łączy wiedzę 
prawną i psychologiczną. ma na swoim 
koncie wiele wystąpień (w tym senat rp, 
wykład „sytuacja dziecka w polskim proce-
sie” na ii Kongresie dziecięcym -  Kocham, 
rozumiem, szanuję” i in.) 

Dziecko w centrum 
– w sytuacji rozstania rodziców

honorata janik- skoWrońska



Altus  Off ice
operator biur serwisowych 
oraz wirtualnych, swoje 
centrum biznesowe de-
dykuje najemcom cenią-
cym sobie komfort miej-
sca pracy, atrakcyjność 
z perspektywy kosztowej 
a także lokalizacji za którą 
kryje się rozpoznawalność 
i dostępność do węzłów 
komunikacji. Lokale biu-
rowe swoją powierzchnią 
idealnie wpisują się w po-
trzeby małych i średnich 
przedsiębiorstw. Komplek-
sowa obsługa sekretariatu, 
dbałość o kwestie orga-
nizacyjne oraz zapewnie-
nie swobody konwersacji 
w miejscu spotkań jakim 
jest sala konferencyjna, są 
poświadczeniem wyżej wy-
mienionego komfortu.

ALTUSoffice.pL

l’assai® médical Clinic jest nowym punktem na trójmiejskiej mapie. 
Znajduje się w budynku sea Towers w sercu gdyni, przy ul. antoniego 
Hryniewickiego, a z jej okien roztacza się piękny widok na morze Bałtyckie. 

wszystkich gości oficjalnie powitała anastazja skuras, reprezentantka 
Kliniki i organizatorka sobotniego otwarcia: 
 
- Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać na oficjalnym otwarciu pierw-
szego oddziału l’assai® médical Clinic. Będziemy tu państwa zapraszać, 
by wydobyć z was prawdziwe piękno. posiadamy szeroki zakres usług, 
zaczynając od medycyny estetycznej, poprzez zabiegi skierowane do 
panów, a na chirurgii kończąc. Każdy, kto do nas trafi, zostanie potrakto-
wany indywidualnie, a nasi specjaliści doradzą, co możemy dla państwa 
zrobić. mam nadzieję, że dzisiaj będziecie się świetnie bawić, a za rok 
spotkamy się na pierwszych urodzinach Kliniki.

obiekt zainteresuje wszystkich tych, którzy przywiązują szczególną 
wagę do swojego wyglądu. w klinice wykonywane są zabiegi z wielu 
dziedzin: od medycyny estetycznej przez chirurgię plastyczną, ogólną 
i naczyniową, ortopedię, urologię, ginekologię estetyczną, a kończąc 
na neurologii. goście mieli okazję obejrzeć pokazowy gabinet, w którym 
odbywać się będą wymienione zabiegi.

Oficjalne otwarcie 
L’assai® Médical Clinic
W sobotni listopadowy wieczór otwarto nową Klinikę, 
której celem jest dbanie o poprawę wyglądu przy pomocy 
zabiegów z różnych gałęzi medycyny estetycznej. 
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ideą Dni austrii jest budowanie mostów kulturowych i po-
łączeń pomiędzy polską a austrią. głównym organizatorem 
wydarzenia jest austriackie stowarzyszenie FaCT - free art 
& culture transfer, które działa na rzecz międzynarodowej 
wymiany sztuki i kultury. Jest to organizacja non profit 
powstała w wiedniu w 1999 roku, dzięki inicjatywie budo-
wania mostów kulturowych pomiędzy polską a austrią.
- sama pochodzę z gdańska i wielokrotnie to podkreślam. 
mam bardzo duży sentyment do tego miejsca, jestem 
z niego dumna - mówi magdalena Jaetke, gdańszczanka, 
która mieszka w austrii, pomysłodawczyni Dni austrii. - 

Chciałam pokazać austriakom, że wiele tu się dzieje. To 
miejsce z duszą, czuć że coś wielkiego tu się zaczyna. Co 
chwilę powstają ciekawe miejsca, czuć mobilizację ludzi 
do tworzenia coraz to nowych rzeczy. Tym wydarzeniem 
chcemy budować mosty - zależy nam na dialogu.
w programie znalazły się m.in. ciekawe spotkania ze sztu-
ką, muzyką, biznesem, filmem i literaturą. atrakcje organi-
zowane były w różnych miejscach gdańska – w oddziale 
muzeum narodowego, oliwskim ratuszu Kultury, nowej 
synagodze i Łaźni. wstęp na wszystkie wydarzenia, z wy-
jątkiem „wiedeńskiego śniadania na trawie”, był wolny.

Dni Austrii 
pełne atrakcji

Za nami trzecia edycja Dni Austrii 
w Gdańsku - festiwalu wypełnionego 
wydarzeniami z dziedziny sztuki, 
kultury, muzyki oraz biznesu, łączącego 
społeczność austriacką i polską. 

ZDJĘCia: olga Kharina



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

powrÓt tErminatora 
czyli Hasta la vista, BaBy!

Fajny film wczoraj widziałem. Masz! Mo-
mentów nie było, bo to się w przyszłości 
działo. Pewien robot zabił swojego kon-
struktora, żeby ostrzec ludzkość przed 
atakiem sztucznej inteligencji stworzo-
nej przez chciwy koncern. Na szczęście 
w ostatniej chwili czarnoskóry detek-
tyw odzyskał kontrolę i ocalił ludzkość. 
Pewnie bym się tym nie przejął, gdybym 
następnego dnia nie dzwonił do firmy 
Orange. W słuchawce – jak się okazało 
na razie eksperymentalnie – przywitał 
mnie głos Sztucznej Inteligencji. Rozmo-
wa z botem Maxem trwała równie długo 
jak przy normalnym połączeniu z tym 
operatorem. Tyle, że wcześniej musiałem 
wcisnąć 84 klawisze, odpowiedzieć na 
43 pytania, sprawdzić 3 stare rachunki 
i bezbłędnie wyrecytować NIP i numer 
kołnierzyka, a teraz to Inteligencja naci-
skała klawisze za mnie. Trochę mnie to 
zaniepokoiło. Dzięki hollywoodzkim 
twórcom wiem, że AI ( czyli Artificial 
Inteligence ) na początku pomaga lu-
dziom, a dopiero później zamienia się 
w Terminatora albo klonującego się 
mr. Smitha z Matrixa. Tak jak w tam-

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

tych filmach - naukowcy zapewniają, 
że Sztuczna Inteligencja to przyszłość 
planety i przyjaciel ludzkości. Na razie 
temu przyjacielowi wydaje się, że speł-
nia moje marzenia w handlu i rozrywce. 
W cyberprzestrzeni ciągle podsuwa mi 
reklamy czy oferty, które – zdaniem AI 
– najbardziej mnie interesują. Bo AI już 
mnie zdefiniowało w swojej gigabajto-
wej głowie i aż strach pomyśleć co wie!
Tymczasem prace nad wykorzystaniem 
AI w innych dziedzinach idą równie 
szybko. Prym wiodą najbogatsi- czyli 
Chiny, USA, Wielka Brytania i Izrael. 
Za Oceanem w ciągu ostatnich dwóch 
lat ilość firm pracujących z tej dziedziny 
wzrosła dwukrotnie. Podczas londyńskiej 
konferencji „Future Decoded 2018” Mi-
crosoft ogłosił, że na Wyspach powstanie 
specjalna szkoła by przeszkolić pół milio-
na osób do pracy ze sztuczną inteligencją. 
Według oceny specjalistów - gospodarki, 
które zainwestują w AI będą rosły w tem-
pie 1,5 punktu procentowego szybciej 
niż pozostałe. Dziś nikt nie ekscytuje się 
pojedynkiem Gary Kasparowa z kompu-
terem Deep Blue ( choć to raczej Big Data 
), bo najgenialniejszy szachista nie jest 
w stanie wygrać ze Sztuczną Inteligencją 
analizującą w ułamku sekundy miliony 
danych i wybierającą najlepsze warianty. 
Dzięki analizom AI wiemy, że drzewo 
gry w kółko i krzyżyk ma 26830 węzłów, 
a w kostce Rubika choć istnieje 4x10 do 
19 różnych pozycji to każdą z nich da się 
rozwiązać w nie więcej niż 20 ruchów. 
Z botami nie mamy szans w pokerze, 
scrabble, puzzlach, tryktraku czy brydżu.
Dla jednych ekscytujące jest to, że robot 
humanoidalny Sophie dostał obywatel-
stwo Arabii Saudyjskiej – dla innych, że 
Sztuczna Inteligencja rewolucjonizuje go-

spodarkę. Największą przyszłość AI widzi 
się w energetyce, gdzie mogłaby optymali-
zować zarządzanie siecią, sterować bloka-
mi i obciążeniami, wykrywać kradzieże, 
analizować dane dotyczące wiatru, wody 
czy pogody, by maksymalnie napędzić 
turbiny. W przemyśle AI mogłaby mieć 
zastosowanie od projektowania maszyn 
i ich budowy – po wykrywanie awarii 
i sterowanie ciągiem produkcyjnym. To 
się zresztą dzieje. AI zaprojektowała ścia-
ny grodziowe oddzielające sekcje w Air-
busie A320. Uzyskano spadek masy tych 
elementów o 45 procent, przy takiej samej 
trwałości. 45 procent wagi to w samolo-
cie 10 klas różnicy! Skoro o samolotach 
mowa, to program Alpha wygrał 100 pro-
cent walk w symulatorze bitwy powietrz-
nej z wojskowymi pilotami. W medycy-
nie superkomputer Watson poprawnie 
diagnozował 90 % przypadków raka płuc, 
podczas gdy przeciętny onkolog osiąga 
wynik 50 %. Podobnie w przypadku za-
palenia płuc, gdy lekarzy zawstydził Che-
XNet, czy przy wykrywaniu czerniaka. 
Granic Unii Europejskiej strzegł będzie 
specjalny program teleinformatyczny, łą-
czący funkcjonalność aplikacji bazodano-
wej z wariografem. iBorderCrtl – na razie 
pilotażowo – ma weryfikować uchodź-
ców pod kątem prawdomówności.  Teraz 
za Sztuczną Inteligencją muszą nadążać 
drukarki 3 D by wydrukować to co stwo-
rzy elektroniczny umysł. Muszą nadążać 
też ludzie, którzy na razie nie są do końca 
w stanie wyobrazić sobie co może za nich 
zrobić sztuczna inteligencja. Trudno się 
dziwić skoro swojej własnej inteligencji 
ludzkość nie potrafi zdefiniować i opisać. 
Dlatego uważajcie! Kto wie czy któregoś 
dnia nie usłyszymy metalicznego 
– „ I’ll be back! Hasta la Vista, baby!”
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otóż nie. istnieje wiele zabiegów, które w krótkim czasie, 
bez rekonwalescencji i bólu poprawiają kondycję Twojej 
skóry, zmęczonej niedoborem snu, przebywaniem w klima-
tyzowanych pomieszczeniach, wysuszonej częstymi lotami 
lub podróżami pociągiem. poznaj niektóre z nich: 

intraceuticals - Korzystając z najnowszych osiągnięć •	
medycznych stworzono w australii rewolucyjny sys-
tem – infuzję intraceuticals™ bazującą na technologii 
łączenia hiperbarycznego tlenu ze specjalnym serum, 
które bogate jest w kwas hialuronowy oraz składniki 
regenerujące. preparat w połączeniu z tlenem natu-

ralnie i natychmiastowo liftinguje powierzchnię skóry, 
wygładza cienkie linie i wypełnia zmarszczki. skóra 
natychmiast wygląda młodzieńczo i zdrowo. 
sonoQueen - HFU- to aktualnie absolutny hit medy-•	
cyny estetycznej. To prawdziwie królewski dotyk od-
mładzający, zamknięty w formie szybkiego, komforto-
wego zabiegu na twarz i ciało. proces przebudowy i li-
ftingu odbywa się wewnątrz Twojej skóry, dzięki temu 
natychmiast powracasz do swoich codziennych zajęć, 
a resztę pracy nad młodym wyglądem pozostawiasz 
swojej skórze. sonoQueen to nowa era uzyskiwania 

Ekspresowe 
zabiegi 
dla zabieganych

PROWADZiSZ WłASNy biZNES, DO tEGO DOM, RODZiNA… A JESZCZE PRZyDAłby Się CZAS DLA SiEbiE. 
CZy żEby DObRZE WyGLąDAć, tRZEbA POśWięCAć PiELęGNACJi DłUGiE GODZiNy tyGODNiOWO?

tEKSt: Lorenzo Coletti | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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efektu wielowymiarowego, trwałego napięcia i wygła-
dzenia skóry, zarówno twarzy, jak i ciała. lifting bez 
skalpela. 
medyczny termolifting rF- nowoczesny zabieg od-•	
wracający skutki starzenia skóry. głęboka diatermia 
powoduję skracanie włókien kolagenowych, odbudo-
wę kolagenu i rozbijanie komórek tłuszczowych. Jest 
to obecnie jedna z najskuteczniejszych kuracji ujędr-
niających, poprawiających gęstość skóry, podnoszą-
cych owal i redukujących zmarszczki. 
Fotoodmładzanie- przy użyciu medycznego lasera •	
możemy pozbyć się niechcianych przebarwień, zagę-

ścić i rozjaśnić skórę. Zabieg ten jest polecany szcze-
gólnie osobom, które pragną spowolnić proces sta-
rzenia się skóry, jak i wszystkim, którzy borykają się 
ze zmianami naczyniowymi, trądzikiem różowatym, 
rozszerzonymi porami, rumieniem, a także przebar-
wieniami posłonecznymi.

wszystkie te zabiegi i wiele innych znajdziesz w Klikach lo-
renzo Coletti w rumi i gdańsku. 
To fantastycznie miejsca, gdzie kompetencje zespołu ko-
smetologów i lekarzy zawsze idą w parze ze znakomitą at-
mosferą i skutecznością zabiegów wykonywanych na apa-
raturze światowej klasy.
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Z okazji Urodzin Kliniki

rumia, 
Grunwaldzka 14
731 800 444  

Gdańsk 
ul. Trzy Lipy 4/2 
733 308 080 

www.lorenzocoletti.pl

-40% na zabiegi na aparaturach 
medycznych*



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.

Druga „zła rada”: Kupować notorycznie 
drogie prace mało znanych autorów. 
A „drogie” to ile?

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. 

 w praktyce górny poziom emocjonalnych zakupów 
w chwili obecnej ustalony jest na poziomie 5 000 
euro. Chodzi o pieniądze, którymi kolekcjonerzy 
gotowi są bezboleśnie zaryzykować: po prostu się 
podobało - postanowiłeś kupić, bez żadnych po-
ważnych oczekiwań komercyjnych. ale kiedy jesteś 
przekonany do kupienia nie za 5 000, ale za 50 000  
euro, to... nic strasznego w tym nie ma, ale trzeba 
zapomnieć o aspekcie inwestycyjnym. pomyśli, że 
po prostu przyjemnie wydałeś pieniądze i najpraw-
dopodobniej na dobry uczynek.

Jak stracić 
na inwestowaniu 
w sztukę? 

Finanse

Każdy z nas prowadzi inny tryb życia, wykazuje 
większą lub mniejszą aktywność fizyczną. Dlatego 
nasze zapotrzebowanie na kalorie, ale również na 

makro- i mikroskładniki jest zróżnicowane. 

To, ile konkretnych składników odżyw-
czych potrzebujemy, jest uzależnione 
od bardzo wielu czynników. pod uwagę 
bierze się tu między innymi wiek, płeć, 
predyspozycje fizyczne (np. szybką 
przemianę materii lub skłonności do 
szybkiego przybierania na wadze), ro-
dzaj oraz ilość wykonywanej codzien-
nie pracy, aktywność sportową oraz jej 
intensywność w ciągu dnia. 
Bardzo często przykładacie się do 
ćwiczeń, inwestujecie swój wolny czas, 
żeby mieć więcej zdrowia, lepszą kondy-
cję, wyglądać lepiej. Z moich doświad-
czeń wynika, że racjonalne odżywianie 
jest w drodze do lepszego „ja” często 
słabym punktem. Zdrowe, racjonalne 
przygotowanie posiłków jest dość kło-
potliwe ze względu na swoją złożoność 

oraz czas, który trzeba poświęcić na 
ich przygotowanie. Żyjemy w czasach, 
kiedy specjalizacja powoduje outsour-
cing usług. oddajemy swoje rachunki 
księgowym, a samochód do serwisu. 
Dlaczego zatem nie poprosić kucharza, 
żeby przygotował nam jedzenie na cały 
dzień, a firmę kurierską o dostarczenie 
jedzenia pod same drzwi.
Chwila na refleksję. Chcesz zadbać 
o zdrowie, kondycję, lepszą koncen-
trację oraz zaoszczędzić czas, któ-
ry możesz przeznaczyć dla siebie 
i swojej rodziny- zaufaj zawodow-
com! Ja korzystam z cateringu die-
tetycznego od dwóch lat i nie wy-
obrażam sobie, żeby  miało być ina-
czej. Także korzystaj z życia i bądź 
najlepszą wersją siebie!

Droga do lepszego siebie
ZDrowie
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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.

To nic innego, jak chusteczka, którą wkłada 
się do brustaszy  (a nie butonierki, jak jest 
często mylnie nazywana), czyli zewnętrznej 
kieszonki marynarki, po lewej stronie. 

poszetka przechodziła, po-
dobnie jak wiele innych ele-
mentów stroju, swoje wzloty 
i upadki. po wielu metamorfo-
zach na przestrzeni dziesię-
cioleci występuje już nie tylko 
jako mała, biała, lniana lub ba-
wełniana chusteczka noszona 
do ubrań o formalnym i oficjal-
nym charakterze, ale również 
jako kolorowy i wzorzysty, 
intrygujący element męskie-
go stroju noszony z krawatem 
lub w jego zastępstwie. 
poszetki najczęściej uszyte 
są z bawełny, lnu lub jedwa-

biu. Te z lnu i bawełny w bia-
łym kolorze, nosi się głównie 
do ubrań formalnych: fraka, 
smokingu, garnituru wizyto-
wego, choć czasami również 
do eleganckiej granatowej 
marynarki połączonej z białą 
koszulą i dżinsami. 
nigdy nie należy łączyć w ze-
staw poszetki z krawatem, 
uszytych z tego samego ma-
teriału, mimo że najczęściej 
tak są sprzedawane, przez 
co niepotrzebnie wprowa-
dzają w błąd mniej zoriento-
wane osoby.

POSZETKA
moDa

Dokładnie 25 lat temu swoje początki miało towarzystwo 
PTMEiAA. To dzięki niemu w Polsce organizowany jest 

największy w Europie Środkowo-Wschodniej kongres 
poświęcony medycynie estetycznej, a polscy lekarze 

zdobywają wiedzę na najwyższym, światowym poziomie.

ostatnie ćwierćwiecze w medycynie 
estetycznej w polsce niewątpliwie 
upłynęło pod znakiem rewolucji. Za-
biegi estetyczne, niegdyś oceniane 
jako kontrowersyjne oraz zarezer-
wowane dla gwiazd, awansowały do 
miana profilaktyki anti-aging, trak-
towanej jako wyraz dbałości o swoje 
zdrowie i urodę. 
niesłychany postęp uczynił z niej god-
ną konkurentkę dla wielu procedur 
przeprowadzanych dawniej jedynie 
w ramach chirurgii plastycznej. Dy-
namiczny rozwój nowych technolo-

gii, choćby w zakresie liftingu twarzy 
czy modelowania sylwetki, sprawił, że 
wiele zabiegów estetycznych jest dziś 
dużo bardziej skutecznych i bezpiecz-
nych, a okres rekonwalescencji skrócił 
się do niezbędnego minimum. 
rozwój niesie za sobą jednak pewne 
zagrożenia, o których mówiliśmy pod-
czas debaty „medycyna estetyczna 
– bezpieczeństwo pacjenta i lekarza” 
zorganizowanej przez portal Zatoka 
piękna, podnosząc m.in. kwestię prze-
prowadzania zabiegów przez wykwali-
fikowanych lekarzy.

Ćwierć wieku medycyny 
estetycznej w Polsce

UroDa
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w hotelu nadmorskim miała miejsce kolejna gala ladies 
in reD pod hasłem „Kobietą być, wolną być.” Celebrowano 
KoBieCĄ wolnoŚĆ. odbył się m.in., nietypowy pokaz 
mody „gdynia jest kobietą” przygotowany przez twórczy-
nię projektu lir  - marię gotkiewicz. w pokazie brały udział  
gdynianki działające aktywnie na rzecz miasta, które po-

dzieliły się swoimi spostrzeżeniami w temacie wolności. 
spotkanie  to miało też na celu łamanie schematów i barier, 
czego dowodem była modelka na wózku i jej wzruszająca 
historia. ważne było również wsparcie dla podopiecznych 
stowarzyszenia mamy szczęście iwony guć. wieczór  
uświetnili liczni partnerzy oraz tańce Flamenco.

V gala Ladies in Red
fot. monika mielczarek

Czyli jesienna odsłona karty restauracyjnej 
Hotelu Haffner. podczas komentowanej ko-
lacji zaproszeni goście mogli poczuć i za-
kosztować aromatycznego smaku jesieni. 
Doskonale skomponowane menu  przez szefa  
Kuchni michała Zawierzeńca, a także wyśmie-
nite desery, które  przygotował mistrz polski 
Cukierników 2018r. michał wiśniewski.

M Może 
Więcej
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gośćmi specjalnymi wydarzenia byli: dyrektor 
najbardziej prestiżowych targów sztuki art Basel 
(1997-2000), dyrektor międzynarodowych targów 
sztuki art stage singapore / art stage Jakarta - 
lorenzo rudolf i jego małżonka oraz Vip relations 
menadżer - maria elena rudolf.
w pięknej scenerii nadmorskiego hotelu marriot 
resort & spa punktualnie o godz. 13 gołębie – 
symbol pokoju i dialogu – poszybowały w niebo, 
otwierając przestrzeń na wspólne działania arty-
styczne. spotkanie rozpoczęło się od przywitania 
gości przez dyrektorkę Targów – magdalenę 
wentę, która opowiedziała o zamyśle imprezy. 
istniała również okazja do podziwiania tańca 
indonezyjskiego w wykonaniu Jadwigi możdżer 
- tancerki Teatru Tańca Damai sendratari. na 
zakończenie spotkania lorenzo rudolf opowie-
dział o aktualnych trendach w sztuce, świecie 

kolekcjonerów 
i najważniejszych 
kolekcjach sztuki 
współczesnej na 
świecie.
Targi art Vertical, 
które odbędą się 
jesienią 2019 roku, 
będą skupiać wo-
kół siebie uznane 
osobowości i galerie z Jedwabnego szlaku, a ich 
głównym celem ma być wspieranie dialogu pokoju 
pomiędzy różnymi kulturami, od azji wschodniej 
po europę Zachodnią. Zamiarem organizatorów 
jest stworzenie miejsca w europie, w którym 
przedsiębiorcy, miłośnicy i kolekcjonerzy sztuki, 
będą mieli możliwość poznania sceny artystycz-
nej Jedwabnego szlaku.

O aktualnych 
trendach 
w sztuce
W ramach promocji Międzynarodowych Targów 
Sztuki Współczesnej Art Vertical odbyło się 
spotkanie inaugurujące Art Vertical/Preview X. 
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fot. olga Kharina
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Stolica wyspy Las Palmas to ogromne 
portowe miasto. Przybijają tu największe 
wycieczkowce świata. Piąte co do wielko-
ści miasto w Hiszpanii. To stąd Krzysz-
tof Kolumb rozpoczął swą wyprawę do 
Ameryki. Miasto pełne urokliwych uli-
czek, restauracji, niezwykle kolorowe, 
zatopione w zieleni. 
Za najpiękniejsze uchodzi jednak małe 
Puerto de Mogan, z charakterystyczną 
kanaryjską architekturą. Port jachtowy, 
który przyjmuje 230 jachtów z całego 
świata, jest niezwykle malowniczo poło-
żony, wśród białych kamienic, tonących 
w kwiatach. 
Szczególnym miejscem na wyspie, które 
jak magnes przyciąga turystów, są wy-
dmy Maspalomas Dunas. Na południo-

koNtyNeNt 
w miniaturze

Tak określa się jedną z kanadyjskich sióstr, Gran Canarię. Zielona północ 
wyspy, saharyjskie południe, skalisty, klifowy wschód i górzyste wnętrze wyspy, 

a wszystko to skąpane w błękicie Oceanu Atlantyckiego. 

WitoLD GULCz
w.gulcz@itakagdansk.pl wym krańcu można poczuć się jak na 

Saharze. Krajobraz do złudzenia przypo-
mina libijską pustynię, a zestawienie jej 
z oceanem wywiera spektakularne wra-
żenie. W pobliżu turystycznego kurortu 
Playa del Ingles znajduje się Palmitos 
Park, botaniczny ogród pełen niezwy-
kłych roślin, endemicznych gatunków. 
Dzieci uwielbiają show z papugami 
w roli głównej, a dla rodziców atrak-
cją będzie pokaz drapieżnych ptaków.  
Dla aktywnych Grań Canaria ma 2 tys. 
km tras trekkingowych o różnych stop-
niach. Jedna z nich prowadzi przez naj-
wyższy szczyt wyspy Pico de las Nives, 
z którego rozciąga się widok na cały ar-
chipelag. Naturalny park Nublo, będący 
rezerwatem biosfery UNESCO, to ulu-
bione miejsce mieszkańców, przyjeżdżają 
tu w dni wolne od pracy, aby odetchnąć 
od upałów na Wybrzeżu. 
 

Fantastyczny klimat przez cały rok, 
wielość plaż, lasów, zapierających 
dech widoków – to wszystko sprawia, 
że chętnie tam wracamy.
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ustanowił pan rekord guinnessa za 
najdłuższą samotną wyprawę w ca-
noe, pieszo przeszedł pan syberię 
przybajkalską, a wisłę przepłynął 
pontonem. co stanowiło dla pana 
największe wyzwanie?

Bez wątpienia największym wyzwa-
niem był dla mnie wielkie triathlon 
przez amerykę południową, w które-
go trakcie przejechałem rowerem 700 
km, przepłynąłem w canoe 5 980 km 

i przebiegłem 80 km. Część trasy przez 
amazonkę, począwszy od miejscowo-
ści san Francisco do atalaya, poko-
nałem w duecie. od atalaya do Belem 
płynąłem samotnie z wyłącznie jedną 
przerwą, kiedy musiałem skorzystać ze 
wsparcia partnera. Uważam, że to wła-
śnie ten etap wyprawy był najbardziej 
niebezpieczny. musiałem przepłynąć 
przez strefę zagrożoną atakami pirac-
kimi, gdzie napadnięty został między 
innymi aleksander Doba. natknąłem się 
na sporo zagrożeń, ale najtrudniejsze 
okazały się relacje międzyludzkie. Cięż-
ko było między innymi przezwyciężyć 
bariery językowe. nadto w niektórych 
regionach ameryki południowej nadal 
panuje przekonanie, że biali ludzie po-
rywają indiańskie dzieci, co stanowiło 
dla mnie dodatkowe utrudnienie. 

zaczynał pan od wędrówek po 
Bieszczadach i tatrach. kiedy po 
raz pierwszy pojawiło się marzenie 
o dalekich podróżach.

inspirację do podróżowania znalazłem 
w książkach, które niegdyś bardzo in-

tensywnie pochłaniałem. swoją pierw-
szą wyprawę zorganizowałem w roku 
1997. To była rowerowa podróż dookoła 
kraju, która niestety, ale z powodu po-
wodzi na południu polski nie zakończy-
ła się sukcesem. mimo porażki podjąłem 
się organizacji kolejnych wypraw.

na swoim koncie ma pan mnóstwo 
ekstremalnych ekspedycji, cho-
ciażby wspominany wcześniej tria-
thlon przez amerykę południową. 
skąd bierze pan pomysły na kolej-
ne wojaże? 

moje wyprawy są konsekwencją prze-
myśleń, pozyskiwania pozwoleń i ca-
łego procesu organizacyjnego. Tu nie 
ma mowy o przypadku. To są zbyt 
duże przedsięwzięcia i wyzwania, aby 
liczyć na łut szczęścia, czy też po-
myślne zrządzenia losu.

którą podróż nazwałby pan podróżą 
swojego życia? która wyprawa do-
starczyła panu emocji, na których 
myśl nadal przechodzą panu ciarki 
po plecach?

Jestem stworzony do robienia 

wielkich 
rzeczy

PODRóżNiK, SPORtOWy AMbASADOR GMiNy KOSAKOWO, DRUGi ZAWODNiK śWiAtA 
W PłyWANiU NA CANOE. O ZREALiZOWANyCH PROJEKtACH i PLANOWANyCH WyPRAWACH 

Z MARCiNEM GiENiECZKO ROZMAWiA ANNA WALK.

ZDJĘCIA: materiały prasowe

przejście kolymy przy minus 50 stopniach



Trzy wyprawy są podróżami mojego życia. 
na pewno zaliczyć należy do nich wspo-
mniany wielki triathlon przez amerykę 
południową. wcześniej podobnym osią-
gnięciem mogą poszczycić się wyłącznie 
dwie osoby. Bardzo spektakularne było 
samo przepłynięcie przez amazonkę, naj-
większą rzekę świata. To, że udało mi się 
to zrobić, spowodowało, że zrozumiałem, 
iż jestem stworzony do wielkich rzeczy. 
Do swoich wypraw życia zaliczam również 
podwójny trawers gór mackenzie. 1000 
km, z czego 610 km samotnie, udało mi się 
przemierzyć w 44 dni. w lipcu tego roku 
zdobyłem tytuł drugiego zawodnika świa-
ta w pływaniu na canoe. przepłynąłem 
Jukon na dystansie 1600 km w siedem 
dni i dziewięć godzin. na część 100-lecia 
odzyskania przez polskę niepodległości 
płynąłem na łódce independent poland, 
której byłem kapitanem.  

choć jest pan ciągle w podróży, to 
mocno związany jest pan z gminą ko-
sakowo? dlaczego akurat ta część po-
morza jest dla pana tak ważna?

nie ważna, a najważniejsza. To jest tak, 
że każdy z nas w końcu znajduje swo-
je miejsce na Ziemi. Ja urodziłem się 
w Kętrzynie, a ponadto to mieszkałem 
w olsztynie, poznaniu, warszawie, gdzie 
studiowałem, gdańsku, gdyni, czy też 
w whitehorse na Jukonie oraz anchora-
ge na alasce, a dom kupiłem na terenie 
gminy Kosakowo, w której całkowicie się 
zakochałem. Uwielbiam przestrzeń, przy-
rodę i wodę, a tutaj nad Zatoką pucką 
mam wszystko to, co jest mi tak bliskie. 
Doskonale odnalazła się tu również moja 
rodzina, która obecnie nie wyobraża so-
bie tego, by mieszkać gdzieś indziej. 

prowadzi pan spotkania z uczniami, 
organizuje warsztaty motywacyjne 
dla firm. co jest głównym celem tego 
typu spotkań?

Dzieciom pragnę pokazać najważniejsze 
wartości. To, że nie liczy się czas spędzo-
ny przed komputerem, ale czas poświę-
cany na rozwój. młodzież zachęcam do 

uprawiania sportu i tzw. zdrowej ry-
walizacji. organizuje też spotkania dla 
firm z zakresu wewnętrznej motywacji. 
na bezpośrednim spotkaniu autorskim 
poruszam kwestie, które mają na celu 
na wzbogacanie osobowości, światopo-
glądu, czy też funkcjonowania w sytu-
acjach stresowych

wśród podróżników istnieje wie-
le autorytetów. kto dla pana jest 
takim guru w dziedzinie osiągania 
czegoś, co zdaje się nieosiągalne?

Jest jedna osoba, która stanowi dla 
mnie inspirację. To mike Horn, pocho-
dzący z rpa szwajcar, który dokonał 
mnóstwo wielkich rzeczy. Dwukrotnie 
opłynął świat i zdobył między innymi 
Biegun północny nocą, czy też cztery 
ośmiotysięczniki. Jego dokonania są 
dla mnie ważne, ale nie najważniejsze. 

mike Horn jest przede wszystkim oso-
bą, która ma podobne do moich warto-
ści, ustabilizowane życie rodzinne i ana-
logiczne zainteresowania. w czołówce 
najlepszych podróżników utrzymuje się 
już trzydzieści lat. To osiągnięcie, które 
bardzo mi imponuje. 

co dalej? czy już kolejna wyprawa 
jawi się na horyzoncie? 

obecnie moim celem jest podwójny 
trawers grenlandii, czyli 1200 km tam 
i z powrotem. Chcę też zdobyć biegun 
południowy – dojść na niego i wrócić, 
co daje w sumie 2400km przez an-
tarktydę na nartach. To ma być kul-
minacja mojego życia sportowego, 
eksploracyjnego, bo większej rzeczy 
nie można już zrobić. Honorowy pa-
tronat nad tym przedsięwzięciem ob-
jął polski Komitet olimpijski.
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marcin gienieczko kończy Wyścig W kategorii 
solo yukon river Quest 720 km W 67 godzin.

marcin gienieczko zdoByWa 
tytuł vice mistrza śWiata 

na canoe na łódce independent poland



 72    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

ZDJĘCia: olga Kharina

luxury night to impreza skierowana do przedstawicieli 
trójmiejskiego świata biznesu. w ramach wydarzenia 
swoją nową inwestycję zaprezentowała firma nDi Deve-
lopment. pozostałymi partnerami tegorocznej edycji gali 
były, takie firmy jak: Jubitom, mercedes Benz witman 
oraz Fidelity international.
imprezę pod względem artystycznym uświetnił zespół good 
stuff Band, którego występ rozpoczął galę. na finał na sce-

nie zaprezentował się Cezary pazura, popularny aktor i ko-
mik. artysta rozbawił publiczność, opowiadając między in-
nymi o niuansach skomplikowanych relacji damsko-męskich 
oraz aktualnych zagadnieniach społeczno-obyczajowych.
w ramach imprezy można było zapoznać się również z pre-
zentacjami przygotowanymi przez partnerów wydarzenia. 
pokazy skierowane były do osób, które na co dzień zajmują 
się między innymi inwestowaniem.

Biznesowy wieczór 
Citigold Banku
Kolejna edycja gali Luxury Night za nami. Na zaproszenie 
trójmiejskiego zespołu Citigold Banku Citi Handlowy 
odpowiedziało prawie dwieście osób. Gwiazdą wieczoru 
w Starym Maneżu był Cezary Pazura. 



tel. 518 300 168

ovkharina@gmail.com

www.xofoto.pl

ZDJęciA 
imprezowe
nA wigilię
firmową
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Motoryzacyjna ekspansja Seata trwa. Renomowany producent wprowadza na rynek sportową 
markę Cupra. Jej debiutanckim modelem okazała się Ateca – SUV z silnikiem o mocy 190 KM. 
Nazwa nowopowstałej marki pochodzi od połączenia angielskich słów – „Cup” oraz „Race”, co 
podkreśla sportowe zacięcie pojazdu. Konstruktorzy auta zwracają uwagę przede wszystkim na 
zadziorność, dynamikę jazdy, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz bogate wyposażenie. 

Bez względu na kondycję 
rynku finansowego i globalną 
sytuację ekonomiczną, w skali 
roku w tytułowej branży wy-

daje się setki miliardów dolarów. 
Debiutujących przedsiębiorców nie odstrasza wymaganie 
sporego kapitału początkowego, zaś do obszarów cieszą-
cych się sporymi dochodami zaliczamy m.in. produkcję 
części zamiennych, tuning aut, sprzedaż ubezpieczeń sa-
mochodowych oraz wynajem aut i motocykli.

Ze systematycznym upo-
rem mocodawcy decy-
dują o wdrożeniu zmian 
w przepisach dotyczących 
egzaminów na prawo 
jazdy. Uparcie również 

odraczają swe decyzje, a najlepszym tego przykładem są 
zmiany, które miały wejść w życie 4 czerwca bieżącego 
roku. Tak się złożyło, że nie weszły po dziś. Konsekwen-
cją swego rodzaju niezdecydowania jest oblężenie, które 
od kilku miesięcy przeżywają nie tylko szkoły jazdy, ale 
także Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. 

Biznes 
mOtOryzacyjny 
– czy Gra jest 
warta świeczKi?

cuPra ateca 
eleGancja ze 

sPOrtOwym zacięciem

Karuzela zmian 
w eGzaminacH 
na PrawO jazdy
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ten model toyoty Camry obecny jest 
niemal we wszystkich zakątkach świa-
ta. Najnowsza, viii generacja modelu, 
po 14 latach nieobecności w oficjal-
nej sieci sprzedaży toyoty w Polsce, 
powraca na nasz rynek i wprowadza 
tę markę w nową epokę. 
Premierowy pokaz, zorganizowany 
przez toyotę Walder w studiu filmowym 
Panika miał „hollywoodzki” charakter. 
Poza prezentacją nowej Camry na gości 
czekały atrakcje w postaci samodziel-
nego odkrywania współczesnych tech-
nik filmowych. Ogółem w premierze 
uczestniczyło blisko 300 osób.
Nowa Camry to odważnie stylizo-
wany, nowoczesny, duży sedan, 
wyraźnie aspirujący do segmentu 
Premium o którym złośliwi twier-
dzą, że wcale nie jest potrzebny, 
bo poprzednie wcielenia tego sa-
mochodu wciąż działają i mają się 
dobrze. Camry słynie z trwałości 
i niezawodność i tej tradycji ma być 

wierny także najnowszy model.
Do napędu toyoty Camry posłuży 
silnik benzynowy, 4-cylindrowy o po-
jemności 2.5 litra, który moc prze-
kazuje na przednie koła. Ponieważ 
tradycyjnie już dla toyoty jest to sa-
mochód hybrydowy, jednostkę spa-
linową wspomaga silnik elektryczny. 
łączna moc obu tych napędów wy-
nosi 218 koni mechanicznych, co po-
zwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h 
w nieco ponad 8 sekund, a prędkość 
maksymalna wyniesie 180 km/h.
Co ważne, jest to hybryda najnowszej, 
iv generacji w której znacząco zwięk-
szyła się wydajność całego układu 
i stał się on mniejszy oraz lżejszy. Efek-
tem tego jest np. zwiększenie maksy-
malnej prędkości jazdy. Korzystając 
tylko z jednostki elektrycznej osiągnąć 
można do 125 km/h, podczas gdy 
wcześniej było to ok. 80 km/h.
Nowe Camry liczy ponad 4.8 metra 
długości i mimo klasyfikacji do kla-

sy średniej jest wyraźnie większa od 
większości konkurentów. Nadwozie 
jest o ponad 13 centymetrów dłuższe 
niż ma to miejsce w przypadku Ave-
snsis’a. Większy jest także bagażnik 
i to o 15 litrów. Mimo konieczności 
zastosowania dużych akumulatorów, 
udało się wygospodarować aż 524 li-
trów przestrzeni bagażowej.
trójmiejski przedstawiciel toyoty, 
firma Walder z salonami w Chwasz-
czynie i Rumi, ma już kilku klientów, 
którzy zdecydowali się na zakup tego 
modelu. bez wątpienia jest to jedna 
z najważniejszych premier tego roku. 
Do stałej oferty samochód wejdzie 
w kwietniu 2019 roku. Ceny rozpoczy-
nają się od 139 900 zł.

Powrót 
do salonów 
Po 14 latach

Pierwsza generacja Toyoty Camry 
zadebiutowała w 1982 roku. Od 
tego czasu Toyota Camry stała 
się najpopularniejszym sedanem 
na świecie, który wyprodukowano 
w liczbie ponad 19 milionów sztuk!
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Zalet wynajmu jest wiele. Najważ-
niejsza to fakt, że nie trzeba posia-
dać jednorazowo sporych zasobów 
finansowych, aby móc bez ograni-
czeń korzystać z samochodu. Warto 
zauważyć, że nowe generacje kon-
sumentów nie są już tak przywią-
zane do własności - bardziej liczy 
się dla nich wygoda. A trzeba mieć 
świadomość, że posiadanie auta 
wygodne nie jest. trzeba je serwi-
sować i naprawiać. A jeśli chcemy 
później sprzedać, to może okazać 
się wcale niełatwe, ponieważ to, 
co dziś jest nowoczesne i modne, 
za kilka lat będzie przestarzałe. 
Poza tym samochody coraz szyb-
ciej tracą na wartości. 
i tu pojawia się opcja wynajmu 
samochodu – w zależności od po-
trzeb krótko- lub długotermino-
wego. Czemu bowiem nie wziąć 
auta, jakie sobie wymarzyliśmy, 
i nie użytkować go, płacąc jedynie 
miesięczną ratę? Szczególnie, że 
w czasie trwania umowy użytkow-
nika nie interesują też koszty prze-
glądów, serwisów, wymiany opon 
ani ubezpieczenia - wszystko to 

zapewnia firma, która wynajmuje 
nam auto. 
Decydując się na wypożyczenie auta 
bardzo istotną sprawą jest wybór 
firmy, z którą podpiszemy umowę – 
tylko wybór rzetelnego kontrahenta 
zapewni wynajmującemu komfort 
użytkowania auta i bezproblemowe 
załatwienie wszystkich formalno-
ści. taką firmą jest fleet Number 
One. to dynamicznie rozwijająca 
się ogólnopolska wypożyczalnia 
samochodów klasy premium, sku-
piająca się na realizacji usług dla 
klientów biznesowych oraz indywi-
dualnych. firma prowadzi wynajem 
samochodów w trybie krótkoter-
minowym (rent a car), oraz w for-
mule abonamentowej. Specjalizuje 
się w usługach abonamentowych 
dla przedsiębiorstw, a także oferu-
je specjalny produkt dedykowany 
klientom viP i branży hotelarskiej 
– fiveStARS (m.in. wynajem samo-
chodów luksusowych marek wraz 
z kierowcą). Warto dodać, że fn1 
oferuje samochody do wynajmu 
w idealnym stanie technicznym 
i bogato wyposażone.  

- Naszym podstawowym celem jest 
zapewnienie mobilności naszym 
klientom w całej Polsce i Europie 
na najwyższym poziomie – podsu-
mowuje Dariusz Dulian, manager 
w firmie fleet Number One. - Nasi 
klienci mają zagwarantowane nie 
tylko na indywidualne podejście, 
ale także znakomite warunki ce-
nowe oraz szerokie możliwości do-
stępnych pakietów, dopasowanych 
do swoich potrzeb.
Jeśli więc cenisz sobie komfort 
i najwyższą jakość usług – oferta  
fleet Number One jest dla Ciebie!

wynajem auta 
zamiast jego kuPna

Kupno samochodu 
to spory wydatek. 
I nie kończy się na 
cenie samochodu, 
gdyż do tego 
zwykle dochodzą 
koszty kredytu, 
ubezpieczenia, 
itp. Może więc 
zamiast kupować 
samochód, to go 
wynająć?

Fleet 
number 
one
tel. +48 669 100 101
Al. Grunwaldzka 411
Gdańsk
www.fn1.eu 
info@fn1.eu 



 78    

Spółka Energa Oświetlenie wspólnie z firmą Comarch, 
dostawcą technologii, uruchomiła w Gdańsku, przy uli-
cy Długie Ogrody, nową usługę „Smart Parking”. Projekt 
realizowany jest w ramach SOLEZ - unijnego programu 
wdrażania inteligentnych rozwiązań na rzecz Stref Ogra-
niczonej Emisji oraz innych nisko emisyjnych strategii 
w miastach Unii Europejskiej.
„inteligentny Parking” to system, który ma ułatwić kierow-
com znalezienie wolnego miejsca parkingowego w coraz bar-
dziej zatłoczonych centrach miast. Pozwala on jednocześnie 
na zredukowanie zbędnego ruchu pojazdów, a tym samym 
minimalizację ryzyka powstawania korków drogowych.
System zainstalowany w Gdańsku obejmie pilotażowo 
200 z 300 miejsc postojowych. Dla miasta system in-
teligentnego parkowania oznacza przede wszystkim 
zrównoważenie obłożenia miejsc parkingowych i moż-
liwości zbierania danych pozwalających na usprawnie-
nie komunikacji i odciążenie ruchu w centrum. Oprócz 
informacji o zajętości miejsc, system może być także 
źródłem informacji m.in. o czasie korzystania z oznako-
wanych miejsc parkingowych, obłożeniu w danej porze 
dnia i nocy oraz stopniu zainteresowania kierowców 
postojem w tym rejonie miasta.
Aplikacja Comarch SmartParking jest dostępna bez-
płatnie, można ją pobrać na urządzenia mobilne opar-
te o system Android. Urządzenie mobilne pozwala na 
sprawdzenie, czy na monitorowanym obszarze są wolne 
miejsca postojowe i wskazuje najszybszą trasę dotarcia 
do punktu docelowego.
W skład systemu inteligentny Parkingu w Gdańsku wchodzi 
zespół 22 kamer zamontowanych na słupach oświetleniowych 
i podłączonych do sieci internetowej, inteligentna analityka 

obrazu i aplikacja na telefon komórkowy typu smartfon.
Zadaniem kamer, które są „oczami” całego systemu, 
jest całodobowe dostarczanie niezakłóconego obrazu 
znajdującego się w monitorowanym obszarze. Od liczby 
kamer i obejmowanego pola widzenia zależy skutecz-
ność oraz niezawodność i precyzja systemu.
informacja wideo dostarczana przez kamery jest anali-
zowana przez program komputerowy posiadający cechy 
sztucznej inteligencji. Algorytm ivA (intelligence video 
Analytics) jest „mózgiem” tego systemu.
Użytkownik, chcący znaleźć wolne miejsce parkingowe, 
komunikuje się z systemem za pomocą aplikacji zainstalo-
wanej na smartfonie. Może ustawić swoje preferencje do-
tyczące np. wielkości samochodu, rodzaju miejsca czy też 
konkretnej lokalizacji na parkingu. funkcjonalność apli-
kacji pozwala na poprowadzenie użytkownika za pomocą 
mapy do docelowego miejsca parkingowego. System jest 
w stanie rozpoznać wielkość samochodu i skierować kie-
rowcę do najlepszego dla niego wolnego miejsca.
instalowany przez Energę system pozwoli w przyszłości 
wprowadzić nowe funkcje, które będą mogły być wyko-
rzystywane przez służby miejskie. Zostaną one zaalar-
mowane w przypadku, kiedy system zidentyfikuje pozo-
stawiony bez opieki przedmiot (próba zamachu terro-
rystycznego) czy rozpozna zagrożenia życia lub zdrowia 
człowieka (leżący bez ruchu człowiek na drodze). Służby 
miejskie otrzymają również informacje o pozostawieniu 
pojazdów w miejscach niedozwolonych, zastawieniu 
wjazdów czy blokowaniu ścieżek rowerowych.
System docelowo będzie również mógł monitorować bezpie-
czeństwo na parkingach i zawiadomi służby straży miejskiej 
oraz właściciela auta, np. w przypadku próby kradzieży.

inteligentny 
Parking 
– bezPieczeństwo 
i wygoda
W Gdańsku zainstalowano inteligentny 
system parkowania. „Smart parking” ma 
ułatwić kierowcom znalezienie wolnego 
miejsca parkingowego, zmniejszyć ruch 
pojazdów i powstawanie korków. 
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budowa nowego przedstawicielstwa marki volkswa-
gen już się rozpoczęła. inwestorem jest spółka Delta 
invest, powiązana z Grupą PGA, którą zarządza już 
salonami bawaria Motors i City Motors w Gdańsku. 
W ramach inwestycji powstanie nie tylko salon sprze-
daży samochodów, ale także serwis mechaniczny, bla-
charsko-lakierniczy, myjnia samochodowa oraz całe 
niezbędna zaplecze i infrastruktura. Umowa z wyko-
nawcą przewiduje, że salon będzie oddany do użytku 
najpóźniej do 31 maja przyszłego roku.
Warto zauważyć, że obecnie jest to zupełnie „dzie-
wiczy” teren, jeśli chodzi o rynek motoryzacyjny. 
inwestor zdecydował się na tę lokalizację, ponieważ 
w tej części miasta budowane są obecnie nowe, duże 
osiedla mieszkaniowe. Ponadto w pobliżu powstanie 
także kompleks biurowców - Quantum Park Gdańsk. 
Niewykluczone także, że w niedalekiej przyszłości 
podobne inwestycje będą chcieli zrealizować przed-
stawiciele innych marek samochodów. 
Obecnie salon City Motors znajduje się w Gdańsku 
Przymorzu.

Volkswagen otworzy 
nowy salon
Na Pomorzu powstaje nowy 
salon marki Volkswagen. 
Zlokalizowany będzie przy ulicy 
Uczniowskiej w Gdańsku. 

fot. PGA Polska

Do obecnie działających może dołą-
czyć wkrótce nowa, tym razem dedy-
kowana osobom niepełnosprawnym. 
Z blisko 4 mln Polaków, którzy posia-
dają orzeczenie o niepełnosprawności 
ok. 200 tys. posiada uprawnienia do 
kierowania pojazdami. Jeszcze mniej 
ma własne auto. Powód w większości 
przypadków jest ten sam – fundusze. 
Po pierwsze na zakup pojazdu, po dru-
gie na specjalistyczną adaptację, która 
może pochłonąć nawet kilkadziesiąt 
tysięcy złotych.

Wychodząc naprzeciw potrzeb osób 
z dysfunkcjami narządów ruchu insty-
tut transportu Samochodowego po-
wołał już 3 lata temu Centrum Usług 
Motoryzacyjnych dla Osób Niepełno-
sprawnych – pierwszą w Polsce insty-
tucję, która w kompleksowy sposób 
umożliwia osobom niepełnospraw-
nym ruchowo mobilność na poziomie 
osób w pełni zdrowych.
- W ramach rozszerzania oferty Cen-
trum przygotujemy platformę car-
sharingową działającą pilotażowo na 

terenie Warszawy. Rozwiązanie bazu-
jące na istniejących już technologiach 
dedykujemy osobom niepełnospraw-
nym, które potrzebują okazjonalnego 
i wyspecjalizowanego środka lokomo-
cji. Wychodzimy z prostego założenia, 
że przy ograniczonych funduszach 
lepiej jest wypożyczyć, niż kupować 
auto, które i tak przez większość czasu 
stoi nieużywane – tłumaczy prof. Mar-
cin ślęzak, dyrektor instytutu trans-
portu Samochodowego, w którym 
funkcjonuje Centrum.

car-sharing dla 
niePełnosPrawnych
Wypożyczalnie jednośladów i aut osobowych 
dobrze przyjęły się w naszym kraju. O ich 
popularności świadczy liczba użytkowników. 
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Nie był to jedyny zaprezentowany model. Swoją premierę 
miała jednocześnie najnowsza wersja X5. 
Nie będzie przesadą powiedzenie, że na ten dzień z nie-
cierpliwością czekała zdecydowana większość miłośników 
motoryzacji. Wydarzenie było ważne z dwóch powodów. 
Po pierwsze „ósemka” wróciła do salonów po niemal 20 
latach! to luksusowe, sportowe auto, produkowane było 
przez niemiecki koncern w latach 1989 – 1999. Gdy sa-
mochód po raz pierwszy ujrzał światło dzienne, spowo-

Podwójna 
Premiera: 
nowe X5 
i legendarna 
„ósemka”
Model z najwyższej półki marki BMW 
po latach powraca do salonów. 
W dwóch salonach BMW – w Gdyni 
i Olsztynie – zaprezentowano 
najnowsze sportowe coupe serii 8. 

dował ogromne zamieszanie na rynku. Nic więc dziw-
nego, że oczekiwania co do nowej wersji były ogromne. 
Drugim z powodów sporego zainteresowania premierą 
była nowa odsłona jednego z najpopularniejszych mo-
deli, czyli X5. ten model także trafił po raz pierwszy 
na rynek niemal 20 lat temu, od tamtego czasu znalazł 
ponad 2.2 miliona nabywców.
Gdyński salon w dzień premiery odwiedziło ponad 100 
gości. imprezę prowadził ambasador bMW Zdunek – ko-
mentator sportowy Mateusz borek. „ósemka”, jak można 
było się spodziewać, wzbudziłą ogromne zainteresowa-
nie. tym bardziej, że można ją było porównać ze swoją 
starszą siostrą – czyli modelem 840Ci z lat 90-tych. Nowe 
auto serii 8 dostępne jest w dwóch wersjach: M850i xDri-
ve Coupé z nowym silnikiem benzynowym 4.4 litra v8 o 
mocy 530 KM oraz bMW 840d xDrive Coupé z sześcio-
cylindrowym rzędowym silnikiem wysokoprężnym o po-
jemności 3 litrów i mocy 320 KM. Obydwie wersje wypo-
sażone są w 8-stopniową skrzynię Steptronic i napęd na 
cztery koła. Niedługo w salonach mają się pojawić wersje: 
cabrio, wyczynowa M8 oraz 4-drzwiowe Gran Coupe.
Z kolei nowe bMW X5 dostępne jest w czterech warian-
tach silnikowych, ale z jednym zastrzeżeniem – najmoc-
niejsza wersja z silnikiem benzynowym v8 o mocy 462 
KM niedostępna będzie w Europie. Klienci w naszym 
krajku moga natomiast wybierać spośród X5 xDrive40i z 
6-cylindrowym rzędowym silnikiem benzynowy o mocy 
340 KM i pojemności 3 lirów lub jednym z dwóch trzy-
litrowych, 6-cylindrowych, rzędowych silników diesla o 
mocy 265 KM lub 400 KM.

ZDJęCiA: Olga Kharina
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A pokaz był niezwykły, ponieważ zorganizowano go 
w niecodziennej scenerii - w industrialnym wnętrzu Cen-
trum Stocznia Gdańsk. impreza zorganizowana została 
przez Porsche Centrum Sopot. 
Sprzedaż i wydawanie samochodów Porsche Macan 
zaplanowana jest na 8 grudnia. Klienci sopockiego sa-
lonu i zaproszeni goście mogli poznać nową wersję Ma-
can już ponad dwa tygodnie wcześniej. 
Macan to kompaktowy SUv, który cieszy się sporym po-
wodzeniem klientów. Naturalnym „środowiskiem” dla 
niego jest gąszcz miejskich ulic – stąd organizator wybrał 
jako miejsce pokazu Stocznię Gdańską. 
Patrząc na nowego Macan od razu widać, co to za mo-
del – w pierwszej chwili nie różni się bowiem znacząco 
od swojego starszego brata. Nie oznacza to jednak, że 
to to samo auto. Lifting objął nie tylko nowe, charak-
terystyczne dla obecnego trendu Porsche, wzornictwo, 
ale także zmiany podwyższające komfort, dynamikę 

jazdy i zastosowanie nowych technologi. Przebudowa-
no choćby nadwozie i przeprojektowano układ jezdny, 
przez co auto jeszcze lepiej się prowadzi. Po dokład-
niejszym przyjrzeniu się widać nieco odmienioną linię 
nadwozia i tylny pas świateł diodowych, a po zajrze-
niu do wnętrza wzrok przykuwa spory, 11-calowy ekran 
dotykowy, za pomocą którego steruje się najnowszym 
systemem Porsche Communication Management. Nie 
sposób też nie zwrócić uwagi na sportową kierownicę 
Gt i zmienione wloty powietrza. Standardowe wyposa-
żenie obejmuje najnowocześniejsze systemy łączności, 
takie jak inteligentne sterowanie głosowe czy nawiga-
cja online. Dodatkowo klient może zamówić np. Joniza-
tor powietrza czy podgrzewaną przednią szybę. 
Nowy Macan wyposażony jest w 2-litrowy turbodołado-
wany silnik benzynowy o mocy 245 KM. Napęd przekazy-
wany jest na obie osie przez automatyczną, 7-biegową, 
dwusprzęgłową skrzynię.

komPaktowy suV 
od Porsche Po liFtingu
Blisko pół tys. osób wzięło udział w niezwykłym, przedpremierowym 
pokazie najnowszej wersji Porsche Macan. 

ZDJęCiA: Olga Kharina
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Jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tegorocznej edycji targów CES 2018 
okazała się opaska na głowę – Philips SmartSleep, która ułatwia zasypianie spra-
wiając, że nasz sen jest bardziej komfortowy i zdrowy. W jaki sposób działa tytułowe 
urządzenie? Opaska generuje tzw. białe szumy, których natężenie zmienia się na pod-
stawie aktywności mózgu. Jego częstotliwość z kolei określana jest dzięki zawartym 
w warstwie czołowej sensorom, które definiują fazę naszego snu. W momencie, gdy 
sensory wykryją fazę głęboką, opaska Philips SmartSleep rozpoczyna emitowanie 
szumów poprawiając tym samym jakość snu. Dla osób wrażliwych na dźwięk mamy 
dobrą informację – dzięki zastosowaniu przewodnictwa kostnego wszelkie efekty 
dźwiękowe są całkowicie wyeliminowane, a my możemy spać spokojnie.

pHilips 
smartslEEp 
– gwarancja 
spokojnEgo snu

Telewizor przyszłości – takim mianem 
określa się najnowszy model marki Sam-
sung. Eksperci nie mają złudzeń – Samsung 
The Wall to nie tylko prototyp telewizora 
najbliższych dekad, ale także zapowiedź 
rewolucyjnej technologii obrazowania od 
południowokoreańskiego producenta. Tech-
nologia ta nosi nazwę „MicroLED”.
Na czym polega innowacyjne obrazowa-
nie? Jaka sama nazwa wskazuje - każdy 
miniaturowy LED emituje światło w sposób 
zautomatyzowany oraz indywidualny w 
konsekwencji nie wymagając dodatkowego 
podświetlania. Metoda funkcjonowania 
może zatem przypominać technologię OLED 
z tą różnicą, iż jest ona pozbawiona wad w 
postaci uciążliwych diod organicznych, któ-
re wypalają się w tempie błyskawicznym.
Samsung The Wall odznacza się jeszcze 
jedną nowatorską funkcją. Jest nią modu-
łowość konstrukcji.

Rewolucyjna 
technologia 
obrazowania

Dzieła niemieckiej marki „Philippi” 
są regularnie wystawiane w pre-
stiżowym Muzeum Sztuki Współ-
czesnej w Nowym Jorku. Perłą 
najnowszej kolekcji wykreowanej 
przez Jana Philippiego jest ma-
gnetyczna klepsydra LALA, która 
urzeka swym pięknem i prostotą. 
Innowacyjna metoda działania 
urządzenia polega na umieszcze-
niu wewnątrz klepsydry proszku 
ferrytowego, który opadając na 
magnetyczną podstawę tworzy 
nietuzinkowy wzór – za każdym 
razem inny. Model LALA ze wzglę-
du na swe wymiary oraz zastoso-
wanie magnetycz-
nego mechani-
zmu odmierza 
czas bardzo 
wolno, dzięki 
czemu mamy 
wrażenie, iż 
znajdujemy się 
w odmiennej 
przestrzeni 
w której czas 
płynie znacznie 
wolniej.

Innowacyjne 
metody 
spowalniania 
czasu

Drzewiej zegarki, następnie rowery 
– jeszcze do niedawna smartfony, 
a w ramach ułańskiej fantazji i za-
sobnego portfela – quady. Prezenty 
dla naszych pociech w swej formie 
są wprost proporcjonalne do rozwoju 
technologicznego. Współcześnie nasi 
najmłodsi celują w drony. Podniebne 
fascynacje potrafią być urzekające 
dla ich wyobraźni – niestety często 
także niebezpieczne. 
Odpowiedzią na ów trend i zmini-
malizowanie niebezpieczeństw jest 
najnowszy model drona – Xiaomi Mi 
Drone Mini. Wariant niewiele większy 
od dłoni zadebiutował na rodzimym 
rynku kilka tygodni temu. Producenci 
na etapie projektowania postawili na 
stabilność oraz odporność.

Dron dla 
najmłodszych






