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Grudzień	 to	 jeden	 z	 najbardziej	 intensywnych	 okresów	
w	biznesie	 oraz	 świecie	mediów.	Osnowa	 świątecznej	 aury	
nastraja	 nas	 pozytywnie,	 zaś	 	 magia	 rodzinnej	 atmosfery	
sprawia,	 że	 zbliżamy	 się	 do	 siebie	 oddalając	 tym	 samym	
troski	 na	 drugi	 plan.	 Koniec	 roku	 to	 również	 okres	
podsumowań	 i	 rachunków	 sumień.	 Krótka	 chwila,	 która	
skłania	 do	 refleksji	 na	 gruncie	 prywatnym	 i	 zawodowym.	
W	 wydaniu	 puentującym	 rok	 pełen	 ważnych	 wydarzeń	
i	 nieoczekiwanych	 zwrotów	 akcji	 łączymy	 dla	 Państwa	
najważniejsze	 treści	 ze	 świata	 szeroko	 pojętego	 biznesu.	
Nasza	 obecność	 na	 spotkaniach	 podsumowujących	 dała	
nam	 możliwość	 ich	 rzetelnego	 relacjonowania.	 Z	 okazji	
zbliżających	 się	 świąt	 oraz	 nowego	 roku	 życzę	 Państwu	
przede	 wszystkim	 spełnienia	 marzeń	 oraz	 realizacji	
wyznaczonych	celów.	
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Ostatnie tygodnie nie przyniosły dużych zmian personalnych. 
Choć obyło się bez sporych roszad w zarządach, 

to na kilku ważnych stanowiskach pojawiły się nowe twarze. 
Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania!

Kto, gdzie 
i za Kogo?

Zmiany personalne w regionie

Marta Makuch, 
zastępca prezydenta Słupska

Wieloletnia działaczka organi-
zacji pozarządowych, aktywistka 

miejska, która posiada bogate 
doświadczenie w pozyskiwaniu 
środków finansowych ze źródeł 

krajowych oraz europejskich. Jest 
ekspertką z zakresu funkcjono-

wania tzw. trzeciego sektora oraz 
współpracy z jednostkami samo-

rządowymi. Przez wiele lat pełniła 
funkcję członkini zarządu ogólno-
polskiej Sieci SPLOT. Ukończyła 
VI Szkołę Trenerów Organizacji 

Pozarządowych STOP oraz Szkołę 
Facylitatorów Budowania Part-

nerstw Lokalnych Stowarzyszenia 
Szkoły Trenerów Organizacji 

Pozarządowych.
Za swą działalność na rzecz 

budowania społeczeństwa oby-
watelskiego odznaczona została 

Srebrnym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego.

Grażyna 
Bolewska, 

prezes Centrum Inicjatyw 
Obywatelskich w Słupsku

Tematyką funduszy unijnych zaj-
muję się od ponad dziesięciu lat. 
Pracowała jako samodzielna spe-

cjalistka ds. programów Unii Euro-
pejskiej w Wojewódzkim Urzędzie 

Pracy w Gdańsku. Była również 
odpowiedzialna za koordynację 
projektów realizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. 
W Centrum Inicjatyw Obywatel-
skich w latach 2012-2015 koordy-
nowała innowacyjny projekt testu-

jący „Od partnerstwa do koope-
racji”. Obecnie nadzoruje projekty 
międzynarodowe z hiszpańskimi 
partnerami, tj. „Model na więcej”, 
„Ekonomia solidarna bez granic” 

oraz „Czas na zmianę – polsko-ka-
talońska wymiana doświadczeń”. 
Od 2016 roku jest doradczynią 

kluczową i biznesową w Ośrodku 
Wsparcia Ekonomii Społecznej 

w subregionie słupskim. 

roBert DoMżał,
dyrektor Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku

Stopień naukowy doktora uzyskał 
w 2007 roku na Wydziale Historii 
Uniwersytetu Gdańskiego. W Na-

rodowym Muzeum Morskim 
w Gdańsku pracuje od 1996 roku, 

a od 2007 roku pełni funkcję 
kierownika Działu Historii Bu-

downictwa Okrętowego oraz peł-
nomocnika ds. rozwoju Muzeum 
Zalewu Wiślanego. Koordynował 
prace nad utworzeniem Oddziału 
Muzeum – Muzeum Zalewu Wi-
ślanego w Kątach Rybackich. Kie-

rował kilkoma międzynarodowymi 
i krajowymi projektami naukowy-
mi. Autor oraz współautor licznych 
publikacji i wystąpień naukowych 
wygłoszonych podczas krajowych 
i międzynarodowych konferen-
cji naukowych. Od 2018 roku 

członek Rady do Spraw Muzeów 
i Miejsc Pamięci Narodowej przy 
Ministrze Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego.



Plan projektu pogłębienia kanału portowego wreszcie doczekał się wejścia w fazę 
realizacji. Przebudowa nabrzeża Słowackiego w gdyńskim porcie stanowi pierwszy 
etap owej fazy. Jest to zarazem krok kluczowy względem całej inwestycji. Konstrukcja 
nowego pasma ma przybrać formę zakotwionej palościanki. Na całej długości portu 
znajdzie się ściana o wymiarze 186m.  Dzięki owej inwestycji port zostanie wyposa-
żony w  nowoczesne urządzenia odbojowe oraz polery cumownicze.

Z badań wykonanych na 
zlecenie Rejestru Dłużników 
BIG InfoMonitor wynika, iż 
grudzień jest najtrudniejszym 
pod względem ekonomicznym 
miesiącem w skali roku. Blisko 
70%  dorosłych osób biorą-

cych udział w badaniach zadeklarowało, że właśnie w tym 
miesiącu dotykają ich największe problemy z gospodarowa-
niem budżetem domowym. W opinii ekspertów ze świata 
finansów przyczynia się do tego kosztowny okres świąt. 
Problemy finansowe najczęściej mają związek z opłacaniem 
rat oraz rachunków.

Jak zwykł mawiać Julian 
Tuwim – „Plan to takie coś, 
co potem wygląda zupełnie 
inaczej”. Warto wziąć sobie 
do serca to zdanie zwłaszcza 
w momencie podsumowań i 
prognoz biznesowych z ja-
kimi mamy do czynienia na 

przełomie starego oraz nowego roku. W opinii specjalistów 
z dziedziny biznesu największe szanse na rozwój w roku 
2019 mają marki związane z przemysłem gastronomicz-
nym – zwłaszcza cukiernie. Szanse na rozwój ma także 
branża braffiterska.W zasadzie trudno się dziwić – w koń-
cu świąteczny okres przyczynia się do nabierania krągłości. 

Grudniowe 
wyzwania 
dla portfela

Słowacki 
z zatoką w tle

BizneSowy 
nurt poetycki

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 
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Z LESZKiEM MiAZGą, ZAłOżyCiELEM i PREZESEM AGENCJi MARKEtiNGOWEJ 2Pi GROUP 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

2Pi Group
Marketing 
and More 

– to hasło agencji, która 
rozumie biznes Klienta

ZDJĘCIA: Anna Songin

Pretekstem do tej rozmowy jest 
jubileusz Twojej Agencji, 2Pi Gro-
up. 10 lat to sporo jak na pomor-
ski rynek agencji reklamowych, 
czyż nie?

To bardzo ciekawe, jak zmieniła 
się nasza rzeczywistość gospodar-
cza na przestrzeni ostatnich lat. 
Jestem aktywnym uczestnikiem 
tego życia od roku 2000. wtedy to, 
z pasji do sportu i turystyki, prze-
kształciliśmy klub nepTUn przy 
pTTK w niezależne stowarzyszenie, 
prowadzące działalność gospodar-
czą. miałem 17 lat i to były moje po-
czątki z przedsiębiorczością, mój 
pierwszy zarząd. później poleciało: 
leśna szkoła przygody nepTUn 
Drzewina (nasza własna baza nocle-
gowa i imprezy integracyjne, obozy 
dla dzieci i firm), ekstremalny rajd 
na orientację Harpagan, który 
wspólnie z guru światowej orienta-
cji sportowej, Karolem Kalszteinem, 

przenieśliśmy na inny poziom. Ko-
lejno: studia i aktywna działalność 
studencka - największy festiwal ar-
tystyczny młodzieży akademickiej 
Fama, eliminacje regionalne i finał 
w Świnoujściu, w tym produkcja 
koncertów finałowych dla TVp2 
live, w prime time! Do tego  przygo-
da redakcyjna z Dziennikiem aka-
demickim i Dziennikiem Bałtyckim, 
aktywność fotoreporterska i foto-
graficzna. własne wystawy fotogra-
ficzne, projekty graficzne i marke-
tingowe. Bardzo dobrze czułem się 
w przemyśle kreatywnym. ogromne 
tempo jednak wyczerpuje i na ja-
kiś czas odstawiłem działalność 
gospodarczą i eventową na rzecz 
uczelni. Brałem udział w badaniach 
naukowych na politechnice gdań-
skiej i na Technische Universität 
Kaiserslautern, wyjechałem rów-
nież na półroczne stypendium do 
Universidad de las palmas de gran 
Canaria. 

Kiedy pojawiła się nazwa 2Pi Group?

nazwa 2pi group pojawia się pierw-
szy raz pod koniec roku 2003, kiedy to 
wspólnie z kolegami zakładamy spółkę 
i po 3 miesiącach działalności wdra-
żamy oprogramowanie usprawniające 
pracę sądu okręgowego w gdańsku. 
w 2008 roku marka 2pi group pojawia 
się ponownie. nazwa tak mi się spodo-
bała, że rozwiązując i dzieląc firmę 
ze wspólnikami zabieram nazwę. od 
tego czasu 2pi group funkcjonuje jako 
agencja marketingowa, którą rozwijam, 
pracując jednocześnie dla niezwykłej 
osoby, profesora Janusza rachonia, któ-
ry był wówczas rektorem politechniki 
gdańskiej, szefem rady narodowego 
Centrum Badań i rozwoju i jednocześnie 
senatorem rp. Kreatywna część mojej 
osobowości wygrywa i stawiam na wła-
sną firmę. Dopiero później okaże się, że 
te wszystkie różnorodne doświadczenia 
i unikalne kompetencje wykorzystam 
w działalności agencji reklamowej.
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Nie zostawiam projektów 
niedokończonych, a kiedy 

podejmuję się zadań, to 
oddaje się im całkowicie.
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To bardzo dużo zadań i obowiązków!
 
nie zostawiam projektów niedokoń-
czonych, a kiedy podejmuję się zadań, 
to oddaje się im całkowicie. Zostaję 
wyróżniony zaproszeniem do zarządu 
international project management as-
sociation (ipma polska, wtedy spmp). 
To daje 2pi group nowe możliwości 
- wchodzimy na scenę ogólnopolską. 
różnorodność zadań, praca z najlep-
szymi w kraju, a przez międzynarodową 
rodzinę ipma również z zagranicy, dają 
kolejne, niesamowite doświadczenia 
i kontakty. nie byłoby jednak sukcesu, 
gdyby nie praca zespołowa, na którą 
zawsze stawiałem. pierwszym pracow-
nikiem 2pi zostaje marta soboń, pod-
pora agencji, a dziś wspólniczka firmy. 
wkład w rozwój firmy wnosiła również, 
przez pewien czas, moja małżonka, 
która po jakimś czasie zostawiła swój 
wyuczony i praktykowany zawód by 
wspierać rozwój 2pi group. przez 10 lat 
w firmie pojawia się szereg wartościo-

wych osób, które budują wyjątkowość 
marki 2pi. Kluczem do sukcesu naszej 
grupy i sukcesów naszych klientów był 
zawsze silny zespół.

Jak dziś wygląda praca agencji, czy 
widzisz różnicę w tym, co robiłeś 10 
lat temu a dziś!?

różnica jest bardzo duża i polega 
głownie na zmianie zachowań spo-
łecznych i gospodarczych. Te procesy 
zawsze mnie intrygowały. w praktyce 
zawodowej priorytetem są cele i dobro 
klienta. Jednak ciekawości nie da się 
uśpić. w marcu 2014 roku, wspólnie ze 
środowiskiem akademickim Trójmiasta 
pod wodzą rektora Ug, profesora Je-
rzego gwizdały, założyliśmy pomorski 
instytut naukowy im. prof. Brunona sy-
naka. wspólnie z prezesem instytutu, 
profesorem robertem Bębnem, współ-
tworzymy zarząd organizacji, której 
celem stają się badania marketingowe, 
ze szczególnym uwzględnieniem ba-
dań ruchu turystycznego oraz oddzia-
ływania projektów infrastrukturalnych 
na interesariuszy. Dzielę się swoim 
doświadczeniem z projektów, przy któ-
rych pracowaliśmy już jako 2pi: Kulczyk 
investments, energa, loTos, orlen, 
autostrada amberone a1, pern, gaz 
Łupkowy – ministerstwo Środowiska, 
ministerstwo gospodarki, wFoŚigw, 
nFoŚigw i inne. Doświadczenie w dzia-
łalności komercyjnej i działalność spo-
łeczna w instytucie doskonale się uzu-
pełniają, tworząc wartość dodaną dla 
obu organizacji, ale przede wszystkim 
dla naszych interesariuszy.

Projekty i marki dla, których pracu-
jecie robią wrażenie, to bardzo od-
powiedzialne zadania?

nie lekceważymy żadnego projektu. 
Z jednej strony, pracując przy komuni-
kacji dużego projektu energetycznego, 
mam świadomość, że jeden nasz nie-
odpowiedni ruch wpływa bezpośrednio 
na wycenę i notowania spółki na krajo-
wym czy zagranicznym parkiecie. Ta-
kie poczucie sprawczości jest bardzo 
kuszące i mobilizujące. Z drugiej stro-
ny, zdaje sobie sprawę, że kilka milio-
nów euro dla jednych znaczy dokład-
nie tyle samo co 100 tysięcy złotych 

dla regionalnego przedsiębiorcy. mam 
świadomość tej odpowiedzialności, 
dlatego analizuję projekt zawsze z kilku 
perspektyw, wchodzę w rolę naszego 
klienta i staram się współodczuwać to, 
co  czuje i jak myśli. To wymaga energii, 
ale tworzy unikalną więź między mną, 
naszym zespołem a klientem.

Jak wygląda praca w takiej agencji 
jak 2Pi Group?

odpowiedzią na to niech będzie wia-
domość otrzymana w sobotę o 19:30 
(do okazania redakcji): „Cześć, leszek 
dzięki za pomoc przy kontroli :) masz 
naprawdę fajny zespół”. Dokładnie tak 
jest, atmosfera jest bardzo ważna, nie 
jest to jednak moja zasługa. Uważam, 
że mam sporo szczęścia spotykając 
naprawdę wyjątkowych i dobrych ludzi 
na swojej drodze życia. 

różnorodność naszej działalności jest 
naszą, niewątpliwą przewagą. organi-
zacyjnie firma podzielona jest, według 
kompetencji, na 5 obszarów:
1. MEDIA
2. ACTION
3. ONLINE
4. OOH
5. CSR

MEDIA to projekty kreatywne, koncep-
cje marketingowe, branding, design, 
kompletne kampanie reklamowe. wy-
graliśmy kilka konkursów, otrzymali-
śmy szereg nagród za działania w tym 
obszarze w kraju i za granicą. Zrealizo-
waliśmy również z sukcesem wiele pro-
jektów pr’owych.

ACTION to zespół zajmujący się even-
tami, akcjami ambientowymi, działania-
mi prosprzedażowymi. Bardzo kreatyw-
ny i spektakularny dział. Tutaj każde 
spotkanie staje się wydarzeniem. Dużo 
swojej energii wnieśliśmy do leCHii 
gDaŃsK. pracujemy również z Tre-
Flem gDaŃsK i TreFlem sopoT.

ONLINE to kampanie internetowe, sieć re-
klamowa adwords, media społecznościo-
we. Jesteśmy bardzo mocni w tym obsza-
rze. wyniki w internecie mierzy się bardzo 
dokładnie, dzięki czemu klient doskonale 
potrafi sprawdzić naszą skuteczność.
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OOH to bardzo ciekawy obszar rekla-
my zewnętrznej, mamy własne loka-
lizacje i nośniki reklamowe. od 2006 
roku, dzięki naszej działalności kilka-
dziesiąt budynków i zabytków zyskało 
zupełnie nowy blask. współpracujemy 
w tym obszarze z konserwatorem za-
bytków oraz samorządami. 

CSR – wspieramy wiele ngo’sów (or-
ganizacji pozarządowych), prowadzimy 
własny inkubator przedsiębiorczości na 
Kaszubach, szkolimy i upowszechniamy 
wiedzę na temat podmiotów ekonomii 
społecznej. aktualnie jestem członkiem 
2 komisji, które przyznają granty w ra-
mach Funduszu inicjowania rozwoju Up 
Foundation oraz funduszu innaczej in-
nowacje społeczne. pracowaliśmy rów-
nież w obszarze Csr dla największych 
firm w kraju. Za innowacyjną, partycy-
pacyjną kampanię na temat gazu łupko-
wego, po audycie Deloitte, otrzymaliśmy 
pierwszą  nagrodę od wicepremiera i mi-
nistra gospodarki rp.

Jaka przyszłość rysuje się przed 
Tobą i przed 2Pi Group?

przyszłość nie rysuje się sama -  to 
my ją tworzymy. Każdego dnia, pracu-
jąc i podejmując małe i duże decyzje 
piszemy historię naszej przyszłości. 
na świat nie można się obrażać, trze-
ba go zmieniać! 2pi group również się 
zmienia, organizacja ewoluuje, ciągle 

się doskonali. Świat elektroniczny, 
wirtualny zdecydowanie wkroczył do 
naszego życia. To obszar, w którym 
jesteśmy od dawna i będziemy dalej 
konsekwentnie w niego inwestować. 
nasi klienci czerpią z naszej pracy zy-
ski i ten cel już zrealizowaliśmy. 

od tego roku mam przyjemność, ale 
i ogromną odpowiedzialność zarzą-
dzać Funduszem pożyczkowym „po-
morze przyszłości”. są to środki Ue na 
prace badawczo-rozwojowe w ramach 
inteligentnych specjalizacji pomorza. 
Jednocześnie, coraz mocniej jestem 
zaangażowany w promocję funduszu 
kapitałowego w ramach narodowego 
Centrum Badawczo-rozwojowego. 
więcej ciekawych szczegółów będę 
mógł zdradzić w styczniu. przyszłość 
to zmiana i innowacja. Zarządzanie 
portfelami różnorodnych projektów 
daje mi ogromne możliwości kontaktu 
z najlepszymi osobistościami i zespo-
łami. Zespołami, które z dnia na dzień 
zmieniają nasz świat!

Mamy okres świąteczny, czy chciał-
byś przekazać jakieś życzenia z tej 
okazji?

pozdrawiam moich synów: mieszka 
i Zbyszka, a czytelnikom expressu 
Biznesu życzę tyle samo pasji i za-
angażowania w swojej pracy, ile ja 
mam w swojej!

leszek Miazga
Założyciel i prezes agencji 
2Pi Group – Marketing & More

ul. Jaśkowa Dolina 9/6, Gdańsk
www.2pi.media

Wiceprezes 
Regionalnej Izby 
Gospodarczej Pomorza

Członek Zarządu 
Pomorskiego Instytutu 
im. Prof. Brunona Synaka

Wiceprezes Rady
Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Reklamy 
Wielkoformatowej

 Jako firma promuJąca
cSr wSpieramy firmy

i organizacJi Społecznie
odpowiedzialne i wrażliwe.

Fundusz InIcjowanIa Rozwoju 
I konFeRencja. uP FoundatIon:

Gdańsk, – 2016”
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Z MAGDALENą BOREJSZO-BULC DyREKtOREM ZARZąDZAJąCyM ORAZ PAWłEM BOREJSZO 
DyREKtOREM HANDLOWyM RODZiNNEJ fiRMy AHB SERViCE, ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

Spoglądając 
NA hoRyzoNT, 

ale nie wypuszczając 
z rąk wioseł!

ZDJĘCIA: Aleksandra Herrmann 
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Kończy się rok kalendarzowy, a wraz z nim 
czas na podsumowania osiągnięć i planów 
z ostatnich 12 miesięcy. Jak w firmie AHB 
Service zapamiętacie Państwo rok 2018?

MAGDALENA: Jeśli mogę określić jednym sło-
wem to na pewno „nieschematyczny”. wiele wy-
darzeń, szczególnie na rynkach zagranicznych, 
które postrzegamy jako dalekie od nas, na nas 
w biznesie mają rzeczywisty wpływ. w związ-
ku z tym, w jaki sposób działaliśmy i na jakie 
okazje wypracowaliśmy procedury, musiało ulec 
modyfikacji. pierwszą z nowości jest orientacja 
na zlecenia od polskich firm. Jeszcze kilkana-
ście miesięcy temu zastanawialiśmy się jak da-
leko szukać kontraktów. Dziś okazuje się, że 
dzięki prowadzonej przez nas aktywności w celu 
utrzymywania dobrych relacji na rynku krajo-
wym, zdobyliśmy zaufanie nowych partnerów. 
naszą intencją było tworzenie transparentnych 
działań poprzez publikację informacji, udział 
w spotkaniach branżowych, konferencjach dot. 
gospodarki morskiej i targach.

PAwEł: Kolejnym usprawnieniem było włączenie 
nowej maszyny w celu utrzymania tempa zleceń 
i poszerzenia zakresu oferowanych usług. Za-
kupiliśmy urządzenie do sprawdzania parame-
trów pracy silnika, co pozwala na jego bieżącą 
obserwację i analizę jego wyników. Dzięki temu 
możemy niezwłocznie podjąć prace naprawcze. 
warsztat został wyposażony w stanowisko pro-
biercze do badania wtryskiwaczy. Ten sprzęt 
z kolei umożliwia precyzyjną pracę oraz szybsze 
testy. serwisanci pracujący dla klientów korzy-
stają z mobilnej „walizki” do wykonywania ba-
dań nieniszczących, czyli sprawdzania struktury 
materiału na występowanie pęknięć za pomocą 
specjalnej magnetycznej substancji w formie 
sprayu z wykorzystaniem ręcznego magnesu 
i specjalnej lampy UV. nasz klient jest pewny, że  
wykryjemy każde uszkodzenie materiału przed 
przystąpieniem do prac serwisowych. Zmierza-
my do rozszerzenie zakresu działalności  firmy, 
aby świadczyć bardziej kompleksową obsługę, 
uzupełnioną chociażby o prace maszynowe ta-
kie jak naprawy linii wałów, przekładnie i napę-
dy. Kolejne kroki nie byłyby możliwe, gdybyśmy 
również nie rozpoczęli współpracy z nowymi 
pracownikami. patrząc na sprawozdania rok do 
roku, pracujemy w większej grupie. 

Przedsiębiorcy, z którymi omawiamy wy-
zwania biznesowe ubiegłego roku najczę-
ściej wskazują brak wykwalifikowanych 
pracowników. Zwiększenie liczebności zało-
gi cieszy podwójnie?

PAwEł: widzimy na horyzoncie spore zapotrze-
bowanie na pracowników o zawodowych kwa-
lifikacjach i równocześnie brak nowych absol-
wentów szkół zawodowych. Tworzy się luka, bo 
wszyscy oczekujemy „gotowych do pracy” spe-
cjalistów i to  „na wczoraj”. na to samo liczy  fir-
ma z Trójmiasta, szczecina – i dalej: z niemiec, 
Holandii, norwegii. Jak wyjść z zaklętego kręgu? 
w przypadku naszej firmy dyskutujemy z siostrą 
o podjęciu nowej dla nas aktywności – uczestni-
czenia w systemie edukacji zawodowej. 

MAGDALENA: To poważne zobowiązanie, które 
wymaga przygotowania z naszej strony. szukamy 
obecnie takiego modelu, który satysfakcjonowałby 
szkoły, uczniów i nas, jako ich przyszłych pracodaw-
ców. podglądamy, jak firmy podobne do naszej mogą 
się zaangażować, nie gubiąc przy tym celów bizne-
sowych. wydaje się to być banalnie proste, przecież 
przez dziesięciolecia zakłady przyjmowały na staże 
czy praktyki. ale wówczas charakter firm pozwalał 
na takie działania i na poświęcanie czasu uczniom. 
nasza branża przed zmianami w latach 90-tych była 
zdominowana przez firmy dziś określane jako duże, 
zatrudniające 250 pracowników i więcej. obecnie 
mało która firma jest w stanie utrzymać rentowność 
przy zatrudnieniu 100 osób. Dodajmy również naszą 
codzienność czyli prowadzenie rachunkowości, śle-
dzenie nieustających zmiany prawnych i podatko-
wych, uczenie się nowych form promocji i funkcjono-
wania w zmieniających się warunkach geopolitycz-
nych. Brak jest jakiegokolwiek schematu – i aktualnie 
przed tym wyzwaniem stoimy. 
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w przyszłym roku przypada jubileusz 30-lecia dzia-
łalności waszej firmy. Co zmieni sam fakt, że macie 
więcej doświadczenia? 

PAwEł: Dla całego zespołu pracującego nad ter-
minowością, dokładnością i efektywnością zleceń 
będzie to wyścig z nowymi technologiami i pozosta-
niem w realnej rzeczywistości. maszyny są w stanie 
wykonać na razie czynności, do których zaprogra-
muje je człowiek. w naszej części branży nie wy-
myślono niczego lepszego ponad bardzo dokładne 
ręce, pracujące w oparciu o uważny wzrok mecha-
nika. Dlatego doświadczenie i każda kolejna dobra 
realizacja zlecenia powoduje, że mamy więcej chęt-
nych do powierzania nam pracy. Czyli klientów.

MAGDALENA: Kontynuując ten wątek, bardzo liczę 
na wykorzystanie magii okrągłej liczby. niesie ona za 
sobą wiarygodność do pracowników naszej firmy. Jak 
dobrze policzyć lata w niej spędzone to ja pracuję 
prawie połowę czasu jej istnienia. niektóre zachowa-
nia na pewno kopiujemy od rodziców, gdyż jesteśmy 
wszyscy ze sobą zżyci. ale każde nowe pokolenie 
w firmie przynosi zmiany, a starsze uwrażliwia na ry-
zyko ze zmianami związane. wciąż z tyłu głowy mamy 
najważniejszą myśl, jak budować dalej naszą markę, 
jak nie tracić zaufania klientów, jak mocno upierać się 
przy zachowaniu czegoś, co za chwilę może nas kosz-
tować więcej niż modernizacja. Chciałoby się zapytać 
„to jak żyć?” w tej całej skomplikowanej maszynerii. 
no cóż. wydaje się nam, że spoglądając na horyzont, 
ale nie wypuszczając z rąk wioseł!
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Można 
wyPRzEdzić los 

i zapobiec szkodom
NOWA OfERtA ROZWiąZAń DLA KL iENtóW KORPORACyJNyCH ERGO HESti i  POZWALA 
PRZEWiDyWAć i  ZAPOBiEGAć ZAGROżENiOM. O DZiAłANiACH PODEJMOWANyCH 
PRZEZ UBEZPiECZyCiELA OPOWiADA HUBERt RUtKOWSKi, DyREKtOR B iURA HEStiA 

CORPORAtE SOLUtiONS.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Hestia Corporate Solutions – co 
kryje się pod tą nazwą, skąd po-
mysł na tak innowacyjne rozwiąza-
nia dla biznesu? 

w tradycyjnym podejściu ubezpiecze-
nie uruchamia się, gdy szkoda już się 
wydarzyła i przedsiębiorstwo działa 
mniej efektywnie lub zupełnie nie jest 
zdolne do kontynuowania działalno-
ści. Takie spowolnienie, czy całkowity 
przestój firmy, powodować mogą utra-
tę płynności finansowej (na czas na-
prawy i odbudowy zakładu) lub nawet 
prowadzić do wypadnięcia z rynku. nie 
mówiąc już o tym, że właściciel przed-
siębiorstwa musi mieć przez cały ten 
czas środki na utrzymanie rodziny wła-
snej i rodzin swoich pracowników.
a mówimy tu tylko o skutkach „naj-
prostszego” scenariusza – pożaru, 
gwałtownych żywiołów, awarii maszyn 
i urządzeń. ogromnym obciążeniem 
finansowym mogą być także koszty 
związane z usuwaniem zanieczyszczeń 
ze środowiska w wyniku wycieku sub-
stancji szkodliwych z zakładu przed-
siębiorcy, koszty wycofania z rynku 
produktów niebezpiecznych, czy od-
szkodowania wypłacane poszkodowa-
nym. Dziś nie można też zapomnieć 
o skutkach ataku hakerskiego na sys-
temy informatyczne firmy. 
w ramach działań podejmowanych 
w Biurze Hestia Corporate solu-
tions postanowiliśmy wyprzedzić 
los i pomóc naszym klientom zapo-
biegać szkodom.

w jaki sposób ERGO Hestia osiąga 
swój cel? Czy stawiacie na bazę 
ekspertów, inżynierów i technolo-
giczne rozwiązania? 

ergo Hestia wyrosła na ubezpiecze-
niach przemysłowych. Trzy lata po po-
wstaniu firmy powołaliśmy jednostkę, 
która zajmowała się m.in. analizą, oce-
ną ryzyka i obliczaniem scenariuszy 

szkodowych. ekspertyzy dla naszych 
klientów oferujemy już od 25 lat. Dziś 
kontynuujemy te działania wzbogaca-
jąc je najnowszymi technologiami. 
współpracujemy z inżynierami z róż-
nych branż. Zapobiegamy pożarom, 
wybuchom, dysponujemy też specjali-
stami z zakresu awarii maszyn, czy tak 
istotnej kwestii, jak wycofywanie z ryn-
ku niebezpiecznych produktów. mamy 
również ekspertów zajmujących się  
analizą zagrożeń ekologicznych.

Jak to rozwiązanie funkcjonuje 
w praktyce?

współpracujemy z klientem komplek-
sowo. Zaczynamy od tzw. oceny ryzy-
ka, czyli analizy działalności przedsię-
biorstwa, wykorzystywanych maszyn, 
specyfiki produktów czy usług, ale tak-
że lokalizacji, otoczenia, istniejących 
zabezpieczeń i wielu innych czynników. 
na tej podstawie sporządzamy raport 
wraz z rekomendacjami zmierzającymi 
do zmniejszenia ryzyka. identyfikacja 
słabych punktów pozwala na zapropo-
nowanie dedykowanych rozwiązań.
Jednym z takich przykładów jest 
termowizja, którą realizujemy na za-
awansowanym poziomie, współpra-
cując z amerykańską, siostrzaną firmą 
– Hartford steam Boiler. Termowizja 
pozwala pokazać „punkty zapalne” 
w przedsiębiorstwach, np. w rozdziel-
niach elektrycznych, gdzie często 
umiejscowione jest źródło pożarów 
w zakładach. Dzięki specjalistycz-
nej kamerze termowizyjnej jesteśmy 
w stanie precyzyjnie określić lokaliza-
cję potencjalnego zagrożenia i stopień 
ryzyka wystąpienia pożaru. 
Kiedy mamy zdiagnozowane miejsca 
krytyczne w zakładzie, możemy za-
oferować klientowi sensory, które na 
bieżąco monitorują na przykład wi-
bracje i temperaturę urządzenia, tak, 
by w odpowiednim momencie, choćby 
za pośrednictwem aplikacji mobilnej, 

zaalarmować o niebezpieczeństwie. 
Klient może zareagować, zanim doj-
dzie do tragedii.
inna nasza usługa chroni przed cybera-
takami. większość klientów nie uświa-
damia sobie, że ataki hakerskie mogą 
dotyczyć także ich działalności. Zdarza 
się, że mówią: „kto chciałby nas zaata-
kować, jesteśmy niewielkim zakładem”. 
To tak nie działa. Cyberataki m.in. wirus 
pietia sprzed roku, pokazały, że nie mu-
szą być wycelowane wyłącznie w duże 
firmy. Hakerzy mogą zniszczyć system 
informatyczny firmy, wszystkie danem, 
czy receptury produktów. 
oferujemy rozwiązanie w postaci te-
stów, które sprawdzają odporność 
firmowej sieci informatycznej klienta 
na złośliwe ataki. Ta oferta już cieszy 
się dużą popularnością.

Czy przewidywanie i zapobie-
ganie ryzykom nie jest podcina-
niem gałęzi, na której opierają się 
ubezpieczenia?

wręcz przeciwnie. naszym wspólnym 
celem we współpracy z klientami jest 
minimalizacja ryzyka wystąpienia szko-
dy. Dodatkowo klient świadomy zagro-
żeń odpowiednio rozszerzy zakres 
ubezpieczenia, lepiej zabezpieczając 
swój majątek i odpowiedzialność cy-
wilną. Takim działaniem zapewni sobie 
ciągłość działania, nie ryzykując nie-
oczekiwanych przerw w pracy zakładu 
i wynikających z tego strat. ekspertyzą 
inżynierską i innowacyjnymi rozwią-
zaniami technologicznymi pomagamy 
klientom lepiej chronić się w obsza-
rach możliwych do zidentyfikowania 
i analizowania, a na nieprzewidziane 
wystąpienia siły wyższej oferujemy do-
pasowane polisy ubezpieczeniowe. To 
odwrócenie dotychczasowej roli ubez-
pieczyciela. Dziś jesteśmy doradcą 
przedsiębiorcy w zakresie zarządzania 
ryzykiem – nie tylko po szkodzie, ale 
zarówno przed jej wystąpieniem.
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Szkoleniowcy chcą 
PowołANiA 
sAMoRządU

„WySOKA JAKOść. NAJLEPSi GRAJą W JEDNEJ LiDZE!” - POD tAKiM HASłEM W GDAńSKU 
ZORGANiZOWANO SPOtKANiE, W KtóRyM WZięLi UDZiAł SZKOLENiOWCy i SPECJALiśCi 

Z BRANży ZWiąZANyCH Z RUCHEM DROGOWyM. 

TEKST: Poldek | ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka
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wcześniej w warszawie odbyło się semi-
narium „rozwój innowacyjnych kwalifikacji 
w transporcie drogowym”. podczas semi-
narium rozmawiano m.in. o wprowadzeniu 
koniecznych zmian w zawodach instrukto-
ra i egzaminatora. wydarzenie zorganizo-
wano z inicjatywy Fundacji Zapobieganie 
wypadkom Drogowym i polskiego Klastra 
edukacyjnego. współorganizatorem byli 
Centralny instytut ochrony pracy – pań-
stwowy instytut Badawczy oraz grupa 
image. wsparcia udzielili: międzynarodo-
wa szkoła wyższa logistyki i Transportu 
we wrocławiu, instytut medycyny pracy 
im. prof. J. nofera w Łodzi, przemysło-
wy instytut motoryzacji i instytut Badań 
edukacyjnych.
Tomasz piętka z Departamentu Trans-
portu Drogowego w ministerstwie infra-
struktury omówił zmiany statusu zawo-
dów instruktora i egzaminatora wraz ze 
zmianami przepisów prawa oraz potrzeby 
i oczekiwania w tym zakresie.

w drugiej części seminarium odbyła się 
dyskusja nt. społecznej inicjatywy nieobo-
jętnych na rzecz powołania samorządu 
zawodowego instruktorów i egzamina-
torów. wprowadzeniem do dyskusji było 
wystąpienie Tomasza matuszewskiego, 
rzecznika instruktorów i wykładowców 
nauki Jazdy, który przedstawił „Deklara-
cję 13 listopada”. prezes polskiego Klastra 
edukacyjnego, witold wiśniewski, omówił 
koncepcję prac i konsultacji dotyczących 
procesu powoływania samorządu zawo-
dowego instruktorów i egzaminatorów. 
Zaproponował też strukturę organizacyj-
ną, w ramach której powinny działać po-
szczególne zespoły. podkreślając zakres 
trudności, zaprosił i zachęcał do współ-
pracy wszystkich obecnych w ramach po-
szczególnych struktur społecznych.

w związku z w/w inicjatywą pod ko-
niec listopada w gdańsku odbyło się 
spotkanie branżowe zorganizowane 
przez ośrodek szkolenia Kierowców 
„polDeK” oraz polski Klaster eduka-
cyjny pn. „wysoka jakość. najlepsi grają 
w jednej lidze!”.
na spotkanie przybyli przedstawiciele 
środowiska  instruktorów i egzaminato-
rów nauki jazdy z  całego województwa 
pomorskiego i zachodniopomorskiego. 
Jednym z tematów było zapoznanie 
przybyłych z inicjatywą powołania sa-
morządu Zawodowego instruktorów 
i egzaminatorów, w skrócie sZie.

obecnie osiemnaście zawodów w na-
szym kraju ma swoje samorządy zawo-
dowe. są to zawody zaufania publiczne-
go – takie jak np. : lekarz czy adwokat. 
instruktorzy i egzaminatorzy nauki jaz-
dy mogą dążyć do tego, by ich zawody 

zostały uznane za zawody zaufania 
publicznego. ich sposób pracy wpływa 
bowiem bezpośrednio na stan bezpie-
czeństwa na polskich drogach. praca 
tej grupy społecznej znajduje swoje od-
bicie w zdrowiu i życiu kursantów, przy-
szłych kierowców.
idea powołania samorządu Zawodo-
wego, która spotkała się dużym zain-
teresowaniem uczestników spotkania, 
wzbudza coraz więcej emocji na terenie 
całego kraju. obecny stan prawny wy-
wołuje bowiem wiele kontrowersji nie 
tylko w formie szkolenia, ale również 
egzaminowania. wielu osobom zależy 
na usystematyzowaniu prawa i dopro-
wadzeniu do stanu, w którym zawód 
instruktora i egzaminatora będzie po-
ważany, a wspomniani będą mieli też 
faktyczny wpływ na legislaturę oraz 
jakość wychodzących spod ich skrzy-
deł młodych kierowców (w tym również 
kierowców zawodowych).
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom,
Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia,
szczęścia i wszelkiej pomyślności

Ośrodek Szkolenia Kierowców POLDEK

Próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
inicjatywa powstania SZIE jest tak ważna, 
podjęła właścicielka OSK „POLDEK” 
DaGMara roManowicz. 
- Jestem pewna, że to odpowiedni czas, aby środowisko instruktorów 
i egzaminatorów zaczęło stanowić o sobie – przekonywała  Dagmara 
Romanowicz. - W środowisku nastąpił marazm, a co za tym idzie 
zniechęcenie. My – szkoleniowcy - przestaliśmy się wzajemnie szanować, 
co spowodowało, że kursanci nie mają już do nas takiego zaufania, 
jak kiedyś. Musimy wzmocnić autorytet nauczycieli, czyli instruktora 
i egzaminatora. Tylko silne, spójne środowisko może doprowadzić 
do zmian, które obecnie są nieuniknione. Jako szkoleniowcy  chcemy 
i musimy mówić jednym głosem. To głos silny i zdeterminowany. 
W trakcie spotkania apelowano do zapisywania się do pracy w zespołach  
ekspertów, takich jak: przeglądu kwalifikacji, przeglądu prawa oraz 
innowacji i rozwoju. Zgodnie wyrażono też chęć uczestniczenia 
w inicjatywie, podpisując deklarację poparcia.

w grudniu odbyło się spotkanie or-
ganizacyjne, dotyczące pracy grupy 
inicjatywnej „Społecznej Inicjatywy 
Nieobojętnych na rzecz powołania Sa-
morządu Zawodowego Instruktorów 
i Egzaminatorów”.
postanowieniem Fundacji Zapobieganie 
wypadkom Drogowym i polskiego Klastra 

edukacyjnego, utworzono grupę inicjatywną oraz przyjęto jej 
strukturę. w skład grupy wchodzi:
Komitet Koordynujący, którego sekretarzem została Dagma-
ra romanowicz, Zespół ds. przeglądu kwalifikacji, Zespół ds. 
przeglądu prawa, Zespół ds. innowacji i rozwoju.

ponadto do poszczególnych zespołów będą nominowane 
osoby, które zadeklarują chęć aktywnego udziału w pra-
cach. wręczono już pierwsze nominacje, na mocy których 
w działaniach Zespołu ds. innowacji i rozwoju weżmie 
udział m.in. marek romanowicz.
w pierwszym kwartale 2019 roku ma się ukonstytuować 
rada Konsultacyjna, do której zostaną zaproszeni przed-
stawiciele kadry naukowej, organizacji i instytucji wspiera-
jących oraz eksperci. w planach jest organizacja spotkań 
regionalnych, a także utworzenie w regionach punktów 
konsultacyjnych. wszystko po to, by wspólnie przygotować 
treść ustawy, na mocy której zostanie powołany samorząd 
Zawodowy instruktorów i egzaminatorów.
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6 grudnia Dwór artusa zmienił się w mały półwysep iberyj-
ski. 31 października 1978 roku uchwalono Konstytucję Hisz-
panii. Ustawa zasadnicza została zatwierdzona i podpisana 
przez króla kilka tygodni później. w szósty dzień grudnia 
okrągłą rocznicę najważniejszego aktu prawnego świętował 
Honorowy Konsulat Hiszpanii. w gdańskim Dworze artusa 
nie zabrakło z tej okazji znamienitych gości.
Zabraknąć nie mogło oczywiście  ambasadora Królestwa 
Hiszpanii w polsce. Francisco Javier sanabria Valderra-
ma otrzymał mnóstwo prezentów. na szczególną uwagę 
zasługuje akwarela oraz bryła bursztynu podarowana od 

Katarzyny gruszeckiej-spychały – wiceprezydent gdyni do 
spraw gospodarki. wśród zaproszonych gości był obecny 
również konsul honorowy Hiszpanii w gdańsku – maciej 
Dobrzyniecki.
goście obecni podczas uroczystości zwracali uwagę na 
doskonałe relacje łączące oba kraje. wysokie obroty 
handlowe, dynamiczny rozwój turystyki, a także roz-
wojowy proces wymiany uczniów oraz studentów w ra-
mach działalności trójmiejskich placówek oświatowych 
to tylko część osiągnięć jakie udało się wypracować na 
przestrzeni ostatnich lat.

Viva la Espana! 
– Hiszpańskie słońce 
w Dworze Artusa
Równo 15 lat temu działalność na terenie Gdańska rozpoczął Honorowy Konsulat Hiszpanii. 
Okrągły jubileusz zbiegł się z celebrą uczczenia 40-lecia konstytucji hiszpańskiej. Obie te 
okazje stały się powodem do zorganizowania uroczystości w Dworze Artusa.

ZDJĘCia: olga Kharina
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punktualnie o godzinie 8.00 sala konferencyjna hotelu 
„sadova” usytuowanego w gdańsku przy ulicy Łąko-
wej wypełniła się członkami pomorskiego Klubu Biz-
nesu oraz zaproszonymi gośćmi. po krótkiej wymianie 
bieżących informacji rozpoczęła się oficjalna część 
wydarzenia. niespełna 30-minutowa prezentacja dzia-
łalności firmy real estate projects group dotyczyła 
przede wszystkim misji oraz celów prężnie rozwijającej 
się marki. Zaproszeni goście mogli poznać charakter 

działalności tytułowego przedsięwzięcia.
„…pomorski Klub Biznesu to inicjatywa właścicieli 
firm i kadry zarządzającej pomorskiego biznesu. 
Członkowie Klubu aktywnie wspierają się w kon-
taktach zawodowych i towarzyskich, rozwijając 
i propagując inicjatywy, postawy i działania – 
sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości i przed-
siębiorców pomorza – członków i partnerów po-
morskiego Klubu Biznesu…”

Śniadanie 
z PoMoRskiM 

klUbEM 
bizNEsU

W GRUDNiOWy PiątEK POMORSKi KLUB BiZNESU WESPół Z REAL EStAtE PROJECtS 
GROUP ZORGANiZOWAł KOLEJNE WyDARZENiE Z CyKLU „śNiADANiE POMORSKiE Z PKB”. 
MOtyWEM WiODąCyM OWEJ EDyCJi OKAZAłO Się ZAGADNiENiE JAKOśCi ZABEZPiECZEń 
iNWEStyCJi W NiERUCHOMOśCi ORAZ POtENCJAłU RyNKU NiERUCHOMOśCi W POLSCE. 
GOśCiEM SPECJALNyM KONfERENCJi Był PRZEWODNiCZąCy RADy NADZORCZEJ 

„PROPERty SECURED fUND” – GRZEGORZ UfNAL. 

TEKST: PKB | ZDJĘCIA: Sylwester Ciszek 
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CELE POMORSKIEGO KLuBu BIZNESu

prezentacja dotycząca misji oraz charakteru działalności zawiera-
ła w sobie także skonkretyzowane cele. pośród najważniejszych 
warto podkreślić przede wszystkim integrację środowiska pomor-
skiego biznesu, wymianę doświadczeń oraz kreowanie przestrzeni 
względem współpracy w sferze ponadregionalnej zarówno w przy-
padku osób i firm, jak również instytucji. idea przyświecająca or-
ganizacji skupia się głównie wokół wspierania biznesowych przed-
sięwzięć w celu pobudzenia przedsiębiorczości z uwzględnieniem 
merytorycznych oraz rzetelnych praktyk biznesowych.  o  krótkie 
podsumowanie mijającego roku dla czytelników expressu Biznesu 
pokusił się prezes Zarządu pKB – artur Kowalczyk.

„To był naprawdę intensywny rok. Każdy mie-
siąc wypełniony był wydarzeniami o charak-
terze biznesowym. Pomorski Klub Biznesu 
organizował spotkania, konferencje, szko-
lenia, debaty, a wszystko po to, aby jeszcze 
lepiej zintegrować pomorskich przedsiębior-
ców. Oprócz sesji networkingowych biznes-
meni mieli okazję zdobyć fachową wiedzę na 
tematy z zakresu finansów, inwestycji czy 

ekonomii. Zapoczątkowana przez Pomorski 
Klub Biznesu formuła połączenia biznesowych śniadań z sesja-
mi netowrkingowymi cieszą się niezmiernie dużą popularnością. 
Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się „Czwartkowe 
wieczory After Office z PKB”.  Wydarzenia o nieformalnych cha-
rakterze niewątpliwie przyczyniają się do zacieśnienia relacji 
biznesowych. Naszym klubowiczom, partnerom i entuzjastom 

składamy serdecznie podziękowania i życzymy sobie równie 
udanej współpracy w kolejnym roku!”

ZABEZPIECZENIA wIERZyTELNOśCI

w kolejnej części spotkania o rzeczowych formach zabezpie-
czenia wierzytelności opowiedział przewodniczący rady nad-
zorczej property secured Fund s.a – grzegorz Ufnal. gość 
specjalny w trwającej 20 minut prezentacji skupił się przede 
wszystkim na zagadnieniu związanym z przywłaszczeniami. 
wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i pośred-
nictwa finansowego oraz bankowości hipotecznej sprawiło, iż 
gość specjalny przestrzegł zgromadzonych członków przed 
różnymi formami oszustwa. Jedną z popularniejszych metod 
jest sfałszowanie dowodu osobistego.
„Dowód osobisty można sfałszować dziś w bardzo prosty 
sposób. najpopularniejszą metodę stanowi naklejenie bardzo 
cienkiej folii na której znajdują się nowe – rzecz jasna sfałszo-
wane dane. nasza marka w mijającym roku spotkała się z kil-
kunastoma tego typu przypadkami. właśnie dlatego współ-
pracujemy z licencjonowaną agencją detektywistyczną, która 
tego rodzaju metody wykrywa w sposób błyskawiczny…”
wystąpienie grzegorza Ufnala opiewało w wiele intrygujących 
wątków  - w konsekwencji nie zabrakło również licznych pytań 
ze strony zgromadzonych gości.
ostatnie w roku 2018 spotkanie z cyklu „Śniadanie pomorskie 
z pKB” jak sama nazwa inicjatywy wskazuje zakończyło się 
wspólnym posiłkiem. w trakcie smakowania specjałów nie za-
brakło także  rozmów networkingowych służących wymianie 
doświadczeń oraz nawiązywaniu kontaktów.



 28    

około 250 przedsiębiorców, przedstawicieli władz samo-
rządowych, urzędów i środowiska: nauki, oświaty, kultury, 
sportu i mediów przybyło na uroczystość opłatkowo – wi-
gilijną, zorganizowaną przez starogardzki Klub Biznesu – 
Związek pracodawców. w spotkaniu uczestniczyli również 
ks. biskup diecezjalny pelpliński ryszard Kasyna oraz po-
słowie Jan Kilian i małgorzata Chmiel. 
grzegorz Borzeszkowski, prezes sKB-Zp podkreślił w swo-
im przemówieniu ogromne znaczenie działalności organi-
zacji zrzeszającej pracodawców dla całego regionu. Zwrócił 
też uwagę na fakt, że sKB-Zp stale się rozwija i kolejne fir-
my dołączają do szeregów Klubu. 
- spektrum naszych działań w różnych dziedzinach jest ogrom-
ne – podkreślił grzegorz Borzeszkowski. - podejmowane są 
przez nas takie tematy, jak ochrona środowiska, szkolnictwo 
branżowe, zrównoważony transport w regionie czy w końcu 
zrównoważony rozwój miasta i powiatu. 
spotkanie wigilijne było też doskonałą okazją do podsumowa-
nia minionego roku. starogardzki Klub Biznesu zorganizował 

w tym czasie dziesiątki spotkań, w których wzięło udział wielu 
przedsiębiorców i przedstawicieli różnych środowisk i instytu-
cji. Działalność Klubu można więc określić jako system ciągłych 
konsultacji, podczas których omawiane są rozmaite problemy 
wpływające na rozwój przedsiębiorczości w regionie. 
prezes zwrócił też uwagę na sprawy, które niepokoją przedsię-
biorców, jak przewidywalność podatkowa czy obecna polityka 
energetyczna. pracodawcy zgodnie podkreślili, że oczekują od 
przedstawicieli urzędów i samorządów informacji wyprzedzają-
cych, które umożliwią im przygotowanie niektórych zadań. 
przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego oraz ks. 
biskup Kasyna złożyli przedsiębiorcom życzenia świąteczne 
i noworoczne. podczas spotkania wręczono też znaczki i cer-
tyfikaty przedstawicielom firm, które właśnie wstąpiły do sta-
rogardzkiego Klubu Biznesu – Związku pracodawców. warto 
dodać, że organizacja wciąż się rozrasta, a przedsiębiorcy 
dzięki temu, że działają wspólnie i współpracują z samorządami 
i instytucjami oraz organizacjami, mają realny wpływ na to, co 
dzieje się w powiecie starogardzkim.

ŻyczENiA, 
PodsUMowANiA 
i plany na następny rok

żyCZENiA, GRAtULACJE ZA SUKCESy ODNiESiONE W KOńCZąCyM Się ROKU, PLANy NA KOLEJNy 
ROK i DZiELENiE Się OPłAtKiEM – tAK ByłO PODCZAS COROCZNEGO SPOtKANiA WiGiLiJNEGO 

PRZEDSięBiORCóW W StAROGARDZiE GDAńSKiM. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Artur Hossa

zarząd SkB-związek pracodawców. od leweJ: wiceprezeS mariuSz Szwarc, wiceprezeS 
elżBieta remBiarz, prezeS grzegorz BorzeSzkowSki, dyrektor edward SoBiecki.
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Zbigniew gulgowski – PreZes sPółdZielni inwalidów „PomorZanka”• 
TomasZ lichnerowicZ – właściciel firmy „darTomeks” – rudno• 
eugeniusZ Piechowski – PreZes firmy „PesTar”• 
grZegorZ roZmus – PreZes PrZedsiębiorsTwa budowy dróg• 
waldemar schüTZ – właściciel firmy „cenTrum klinkieru”• 
barbara sTanuch – PreZes firmy „gPec”• 
krysTyna sobiecka – Z-ca dyrekTora PuP• 

Certyfikaty i znaCzki 
przynależności do organizacji SKB-zp:

kancelaria adwokacka w sTarogardZie gdańskim – krZysZTof arTski• 
kancelaria adwokacka arTski & arTski w TcZewie – marek arTski• 
firma Tdf rudno – dariusZ lichnerowicZ• 
frima dTb TcZew – barTłomiej hassa• 
firma sTarbud sTarogard gd. - rafał kosianowicZ• 

Honorowa odznaka 
„za zaSługi dla Budownictwa”:

Zbigniew ciecholewski – właściciel firmy ciecholewski wenTylacje• 
ZygmunT oelrich – firma budowlana Ze skarsZew• 
michał PącZek – dak – bud PelPlin• 

Honorowa odznaka 
„zaSłużony dla Kultury polSKiej”:

sTefan scharmach – firma red, dZiałacZ sTowarZysZenia • 
ii Pułku sZwoleżerów rokiTniańskich

Honorowa odznaka 
„za zaSługi dla Sportu”:

Zenon błański – PreZes banku sPółdZielcZego w sTarogardZie gd.,   • 
Za wkład w roZwój sPorTu na wsi i wsPieranie roZwoju Piłki nożnej,
Zbigniew olsZewski – właściciel aPTeki rodZinnej, Za wkład    • 
w roZwój kosZykówki i siaTkówki,

SKB-ZP wyróżnił 
„MedaleM za wSpieranie rozwoju przedSięBiorczości”:
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W gdyńskiej stoczni Crist ukończono budowę jednej z najbardziej nowoczesnych jednostek służącej ob-
słudze farm wiatrowych. Dzieło o nazwie „Acta Centaurus”  powstało na zamówienie holenderskiego 
armatora – Acta Marine. Statek imponuje nie tylko innowacyjną konstrukcją typu SOV (Service Ope-
ration Vessel), ale także zastosowaniem rozwiązań X-BOW oraz X-STERN. Pozostaje mieć nadzieję, że 
farmy wiatrowe będą obsługiwane z dynamizmem jakiego nie powstydziłaby się nadmorska bryza.

Biorąc pod uwagę naj-
nowsze dane PMI można 
dojść do wniosku, że ro-
dzima gospodarka upra-
wia nieświadomy taniec 
na krawędzi przepaści. Ze 
wspomnianego raportu 
wynika, iż koniunktura 

w polskim sektorze przemysłowym otarła się o sta-
gnację. Wskaźniki przedstawiające tempo poprawy 
warunków gospodarczych ostatni raz były tak nie-
korzystne w końcówce roku 2016. Wtedy to liczba 
nowych zamówień spadła blisko dwukrotnie. 

W ekonomicznych pla-
nach rządu na zbliżający 
się rok przewidziano do-
finansowanie w ramach 
Krajowego Programu Ko-
lejowego. Programem tym 
objętych jest aktualnie 220 

projektów inwestycyjnych.  Rząd zamierza zwiększyć 
dotychczasowy budżet o kwotę około 4mld złotych. 
W pierwszym kwartale roku 2019 rząd planuje przy-
jęcie nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia 
wspomnianego programu.

taniec 
na krawędzi

GdyńSki powiew 
Stoczniowej 

innowacji

Szerokie 
tory pkp



www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA 



 32    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

Gdyński OPEC 
AkTywNy 

w dziAłANiAch csR
ZAANGAżOWANiE W żyCiE SPOłECZNE WPiSANE JESt W StRAtEGię OKRęGOWEGO 
PRZEDSięBiORStWA ENERGEtyKi CiEPLNEJ, ZWiąZANą Z AKtyWNyM UDZiAłEM W LOKALNyCH 
iNiCJAtyWACH. JESt tO WyNiK ODPOWiEDZiALNOśCi ZA DRUGiEGO CZłOWiEKA i śRODOWiSKO, 

W KtóRyM PRZEDSięBiORStWO fUNKCJONUJE. 

TEKST: OPEC | ZDJĘCIA: OPEC

janusz RóżalskI, PRezes zaRządu oPec odbIeRa naGRodę „oRzeł PomoRskI sPołecznej odPowIedzIalnoścI 2018” 
z Rąk  mIeczysława stRuka, maRszałka województwa PomoRskIeGo (Fot. sławomIR Panek/Foto GRuPa)
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w dzisiejszej rzeczywistości nie jest 
już niczym zaskakującym, że biznes 
angażuje się w działania na rzecz lo-
kalnych społeczności, realizuje pro-
jekty i akcje społeczne, wspiera or-
ganizacje pozarządowe. Budowanie 
pozytywnego wizerunku marki dawno 
już wykroczyło poza przedmiot dzia-
łalności danej firmy czy instytucji. 
Firma pomaga: fundacjom, ośrodkom 
i ogniskom opiekuńczym, hospicjom, 
stowarzyszeniom i osobom niepełno-
sprawnym. pomoc przekazywana jest 
w formie pieniężnej i rzeczowej. 
Działania przedsiębiorstwa, które po-
przez rozwój miejskiej sieci ciepłowni-
czej, aktywnie zaangażowało się w wal-
kę ze smogiem, nie są przypadkowe. są 
to projekty długofalowe, często realizo-
wane na podstawie wieloletnich umów 
z partnerami, w obszarach: zdrowia, kul-
tury, edukacji i sportu.

Za swoją aktywność w powyższym za-
kresie opeC otrzymał 15 listopada br. 
nagrodę „orzeł pomorski społecznej 
odpowiedzialności 2018”. po raz pierw-
szy w historii nagrody została ona przy-
znana w zakresie działań Csr.

przedsiębiorstwo dba o swoich pra-
cowników i proponuje im bardzo sze-
roki zakres benefitów, tj.: wczasy pod 
gruszą, kolonie, obozy, turnusy reha-
bilitacyjne, sport i rekreacja, kultura, 
zapomogi losowe (w tym wyprawka 
szkolna), imprezy okolicznościowe 
(w tym Dzień Dziecka i Choinka), 
dofinansowanie do żłobków i przed-
szkoli, pożyczki mieszkaniowe. Do 
tej listy można dopisać jeszcze inne 
formy pomocy, jak: fizykoterapia, 

konsultacje z dietetykiem, posiłki regeneracyjne, przygotowane na podstawie 
wytycznych dietetyka i dostarczane na wyznaczone miejsce pracy, konsultacje 
z fizjoterapeutą, ćwiczenia gimnastyczne dofinansowania do studiów, kursów 
i szkoleń, festyny rodzinne, wyjazdy integracyjne oraz bardzo bogaty pakiet 
opieki medycznej, daleko wykraczający poza standardy: dostęp do ponad 50-
ciu specjalistów, konsultacje profesorskie, konsultacje domowe, pełna diagno-
styka z rezonansem, tomografem, usg.  od 4 lat przedsiębiorstwo w ramach 
pracowniczego programu zdrowotnego, od jesieni do wiosny, przekazuje pra-
cownikom raz w tygodniu ekologiczne jabłka, jednocześnie wspierając lokal-
nych producentów owoców.

OPEC to także 
odpowiedzialny 
pracodawca, 
który zatrudnia 
pół tysiąca osób. 
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Ciepło systemowe 
skutecznym narzędziem 
w wAlcE 
zE sMogiEM

W GRUDNiU 2018 R. W SOPOCiE, ODByłA Się KONfERENCJA REGiONALNA „AKtUALNE 
PROBLEMy fUNKCJONOWANiA CiEPłOWNiCtWA” KONfERENCJę ZORGANiZOWAłA 
iZBA GOSPODARCZA CiEPłOWNiCtWO POLSKiE WSPóLNiE Z iNfRACORR GDAńSK. 
WZięLi W NiEJ UDZiAł PRZEDStAWiCiELE fiRM CiEPłOWNiCZyCH ORAZ PRODUCENCi 

URZąDZEń DLA CiEPłOWNiCtWA SyStEMOWEGO.

w polsce co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza 
umiera 44 tys. osób. największym trucicielem są indywidualne 
piece gospodarstw domowych oraz lokalne kotłownie, które 
nie podlegają kontroli i emitują blisko 24 razy więcej zabój-
czych pyłów, średnio ponad 23 razy więcej benzo(a)pirenu, 
o 120 proc. więcej dwutlenku węgla, 3,41 razy więcej dwutlenku 
siarki,  1,99 razy więcej tlenków azotu oraz ponad 153 razy wię-
cej  tlenku węgla, niż budynki zasilane przez  przedsiębiorstwo 

ciepłownicze. według ekspertów budynek ogrzewany ciepłem 
systemowym jest nieszkodliwym dla środowiska miejscem do 
mieszkania. rozwój sektora ciepłowniczego wraz z dynami-
zacją działań termomodernizacyjnych jest  realną szansą na 
ograniczenie smogu. potencjał branży w walce z niską emisją 
jest ogromny, jednak wymaga wsparcia finansowego, niezbęd-
nych zmian legislacyjny oraz szeroko zakrojonych działań 
edukacyjnych. 

TEKST: Zbigniew Borkowski | ZDJĘCIE: Infracorr, materiały prasowe
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Firmy ciepłownicze zrzeszone w igCp kilkanaście lat temu 
podjęły aktywną walkę o czyste powietrze. przedsiębiorstwa 
te zrealizowały szereg inwestycji, których celem było zmniej-
szenie emisji szkodliwych substancji do środowiska i spro-
stanie coraz bardziej wyśrubowanym standardom emisyjnym 
narzucanym przez Ue. efekty są widoczne i spektakularne. 
w marcu ubiegłego roku izba uruchomiła wspólnie z instytu-
tem Certyfikacji emisji Budynków, program certyfikacji sys-
temów ciepłowniczych, który w przejrzysty sposób wykazuje 
wpływ produkcji i dystrybucji ciepła systemowego na środo-
wisko, w porównaniu z innymi sposobami ogrzewania. 
równolegle zmiany legislacyjne powinny dotyczyć również 
planowania energetycznego realizowanego przez gminy, tak 
by został zapewniony wspomniany na wstępie priorytet pod-
łączania do sieci. Jest to zadanie własne wprowadzone ustawą 
prawo energetyczne, które wg badań izby gospodarczej Cie-
płownictwo polskie wykonało tylko ok.50 proc. samorządów. 

wNIOSKOwANE  ZMIANy LEGISLACyJNE:

wprowadzenie skutecznego rozwiązania obligującego •	
gminy do wykonywania takich planów . Do rozważenia 
pozostaje na przykład uzależnienie możliwości korzysta-
nia ze środków publicznych od wykonania przedmioto-
wych planów.
Jednoznaczne przesądzenie ustawowe, że takie plano-•	
wanie ma rangę prawa miejscowego  
(w praktyce nie zawsze jest to oczywiste i nawet w sytu-
acji wykonania takich planów wskazujących na koniecz-
ność podłączania do ciepła systemowego, zdarza się, że  
realizowana jest budowa kotłowni lokalnych).
opracowanie wytycznych techniczno-ekonomicznych •	
dla sporządzania takich planów  
i wydanie ich w formie rozporządzania do prawa ener-
getycznego (praktyka wskazuje, że część wykonanych 
planów spełnia realizację tego zadania własnego jedynie 
od strony formalnej).

wSPARCIE fINANSOwE

Dla sprawnego rozwoju i zlikwidowania jak najwięcej indywi-
dualnych pieców, potrzebne jest wsparcie finansowe. wspar-
cie to powinno obejmować wszystkie możliwe źródła środków 
publicznych, zarówno unijnych, jak i krajowych. 

w procesie wsparcia istotnym jest, by obejmowało ono nie tylko 
nowe budynki, ale również dotyczyło remontów budynków wie-
lorodzinnych. Z praktycznego punktu widzenia, biorąc pod uwa-
gę złożoność przygotowywania stosownych dokumentów nie-
zbędnych dla pozyskania wsparcia (i jego rozliczenia) wsparcie 
powinno również obejmować merytoryczną, ekspercką pomoc 
dla właścicieli/zarządców nieruchomości (program KawKa po-
kazał m.in. skuteczność jego realizacji poprzez zaangażowanie 
się przedsiębiorstw ciepłowniczych w zagadnienia formalno-
prawne związane z pozyskiwaniem środków 
wsparcie finansowe powinno obejmować nie tylko wymianę nie 
ekologicznych źródeł ogrzewania, ale także wymianę instalacji 
wewnętrznych w budynkach. wsparcie takich działań powinno 
obejmować możliwość  współfinansowania węzłów cieplnych. 
w sytuacji obowiązku podłączania do sieci oraz konieczności 
realizacji określonych inwestycji ze strony przedsiębiorstwa 
ciepłowniczego bardzo ważnym jest zachowanie warunku 
ekonomiczności takich inwestycji. w przypadku występo-
wania luki finansowej pomiędzy niezbędnymi nakładami  
i przychodami koniecznym jest wsparcie dedykowane przedsię-
biorstwo ciepłowniczym.

DZIAłANIA EDuKACyJNE

edukacja w zakresie sposobów niwelowana niskiej emisji po-
winna być realizowana na kilku poziomach i obejmować swoim 
działaniem zarówno mieszkańców, zarządców nieruchomości, 
projektantów, inwestorów jak i lokalne władze.
Bez zbudowania świadomych postaw ekologicznych wśród wy-
mienionych grup docelowych wymiana pieców na ekologiczne 
ciepło systemowe oraz realizacja przedsięwzięć termomoder-
nizacyjnych, szczególnie w budynkach wielorodzinnych, będą 
bardzo utrudnione, a niekiedy nawet wręcz niemożliwe np. 
biorąc pod uwagę praktykę funkcjonowania wspólnot mieszka-
niowych. niechęć użytkowników do przechodzenia na czystsze, 
nowoczesne i bezobsługowe rozwiązania jest w dużej mierze 
wynika z niewiedzy na temat celowości realizacji kosztownych 
inwestycji oraz ich pozytywnego wpływu na zdrowie człowieka. 
Dlatego koniecznym jest skorelowanie i wspieranie (również 
finansowe) działań edukacyjnych na poziomie krajowym z wy-
korzystaniem istniejących i realizowanych programów bran-
żowych. przykładem takich działań jest realizowany od 10-lat 
przez izbę gospodarczą Ciepłownictwo polskie ogólnopolski 
program promocji Ciepła systemowego. 

nowoczesnemu ciepłownictwu towarzyszą  
producenci  urządzeń  usług. wśród nich znajduje 
się firma infracorr obchodząca w tym roku 
Jubileusz 35. lecia pracy dla branży. znana jest 
jako projektant i wykonawca sieci ciepłowniczych 

oraz nowoczesnych źródeł ciepła wykorzystujących oze. także jako producent 
węzłów cieplnych, odmulaczy, magnetyzerów i systemów zarzadzania energią. 
Firma posiada laboratorium Generacji rozproszonej służące do badania urządzeń 
i systemów wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystania 
w miejscu wytwarzania we współpracy on- line z siecią energetyczna.
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O REKORDOWyCH PRZEłADUNKACH, PLANACH iNWEStyCyJNyCH i ZREALiZOWANyCH 
DZiAłANiACH Z ADAMEM MELLEREM, PREZESEM ZARZąDU MORSKiEGO PORtU GDyNiA S.A., 

ROZMAWiA ANNA WALK.

Chcemy zwiększyć 

PoTENcjAł 
PoRTU

ZDJĘCIE: T. Urbaniak
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w 2017 roku Port Gdynia odno-
tował 21,2 mln ton ładunków, tj. 
o prawie 9 proc. więcej niż dwa lata 
temu. Czy mijający rok zapowiada 
się równie rekordowo?

Dynamika wzrostu przeładunków 
utrzymuje się na poziomie ponad 10 
procent, w związku z czym obecny 
rok zamierzamy zamknąć wielkością 
przeładunków na poziomie ponad 
23 mln ton. rekordowy wzrost doty-
czy przede wszystkim przeładunku 
drewna, co ma bezpośredni związek 
z tragedią, która w sierpniu ubiegłe-
go roku niestety, ale dotknęła połu-
dniową część Kaszub. nadto odno-
towaliśmy wzrost przeładowanych 
kontenerów, co wpisuje się w trend 
ostatnich lat.

Bardzo dobre wyniki przeładunko-
we spowodowały, iż Port Gdynia 
wysunął się na pozycję lidera dy-
namiki wzrostu wśród portów rejo-
nu Morza Bałtyckiego. Czy można 
uznać to za dobry prognostyk na 
najbliższe lata?

gdy inni odnotowują spadek prze-
ładunków, to nam udaje się osiągać 
wzrost. wskazuje na to, że jesteśmy 
dobrze postrzegani przez naszych 
kontrahentów. Ci, którzy korzysta-
ją z naszych usług, doskonale zdają 
sobie sprawę z tego, że u nas mogą 
liczyć na profesjonalną i sprawną 
obsługę. na renomę portu gdynia 
ciężko pracuje mnóstwo fachowców. 
Chodzi między innymi o pracowni-
ków poszczególnych terminali, czy 
też osoby odpowiedzialne za pozy-
skiwanie nowych klientów. Dodatko-
wo staramy się pokazywać gdyński 
port jako miejsce przyjazne, a jedno-
cześnie nowoczesne i bardzo dobrze 
wyposażone. Jestem przekonany, że 
to co udało nam się osiągnąć w tym 
roku zaprocentuje w kolejnym. 

Czy rekordowe przeładunki pozy-
tywnie wpłynęły na kondycję fi-
nansową spółki?

oczywiście, że tak. należy jednak 
rozgraniczyć zyski na te, które zara-
biamy bezpośrednio jako przedsię-

biorstwo, a także pozostałe, pocho-
dzące z podatków, akcyz, czy też ceł, 
które wpływają do budżetu państwa. 
Druga z powyższych kwot zawsze 
jest zdecydowanie wyższa. możemy 
pochwalić się tym, że w ubiegłym 
roku, czyli 2017, była to suma ponad 
6,5 mld zł.

Sytuacja Portu Gdynia pozwala 
z optymizmem patrzeć na zamie-
rzenia inwestycyjne. Co będzie 
priorytetem dla spółki w 2019 
roku?

Dla nas priorytetowe są dwie inwe-
stycje, do których realizacji dążymy 
już od dłuższego czasu. Chodzi o bu-
dowę portu Zewnętrznego, a także 
pozyskanie terenów pod budowę Do-
liny logistycznej, czyli zaplecza lądo-
wego gdyńskiego portu na obszarze 
gminy Kosakowo. w tym przypadku 
nie ma jednak mowy o realizacji pla-
nów w ciągu jednego roku kalenda-
rzowego, bo to są zbyt duże przed-
sięwzięcia. Jeżeli chodzi o inwestycje 
w infrastrukturę drogową, to ważna 
jest budowa Drogi Czerwonej, łączą-
cej port z obwodnicą, a także moder-
nizacja układu torowego wraz z mo-
dernizacją linii kolejowej 201 z gdyni 
do Kościerzyny.

Plany są ambitne, ale sporo udało 
się już zrobić. Jakie działania in-
westycyjne zrealizowane zostały 
w ostatnim czasie?

ważna była inwestycja związana z bu-
dową obrotnicy nr 2. ostatni element 
prac polegać będzie na przeniesieniu 
pływającego doku stoczni wojennej. 
przymierzamy się również do pogłę-
bienia kanału portowego, który ma 
spowodować, że port gdynia będzie 
portem głębokowodnym. Finalizuje-
my formalności związane z umową 
o dofinansowanie tego projektu.

Jakie są najmocniejsze strony Por-
tu Gdynia?

na pewno naszym atutem jest do-
świadczona i wykwalifikowana kadra. 
Terminale są sprawnie obsługiwane, 
co ma bezpośredni wpływ na ilość 

przeładowanych ładunków. Jesteśmy 
portem kompaktowym i  z pewnością 
optymalnie wykorzystujemy warun-
ki, w których funkcjonujemy. Zależy 
nam jednak na zwiększeniu poten-
cjału portu. Chcemy być w stanie 
obsłużyć wszystkich zainteresowa-
nych współpracą z nami. Dążymy do 
tego poprzez przyjętą strategię roz-
woju i inwestycje, które z sukcesem 
realizujemy.

Czego można życzyć Zarządowi 
Morskiego Portu Gdynia na nad-
chodzący 2019 rok?

Ten rok uznaję za bardzo udany. oby 
kolejny był jeszcze lepszy i obfitujący 
w jeszcze większe sukcesy, kolejne 
inwestycje i realizację następnych 
etapów naszej strategii.

Życzę zatem realizacji planów i bar-
dzo dziękuję za rozmowę. 

Na pewno naszym 
atutem jest 
doświadczona 
i wykwalifikowana 
kadra. Terminale są 
sprawnie obsługiwane, 
co ma bezpośredni 
wpływ na ilość 
przeładowanych 
ładunków. Jesteśmy 
portem kompaktowym 
i  z pewnością 
optymalnie 
wykorzystujemy 
warunki, w których 
funkcjonujemy. 
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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało listę 100 gmin w których pra-
cownicy  socjalni mogą liczyć na najniższe w kraju wynagrodzenie. Przedstawiciele urzędów 
owych gmin otrzymali w tej sprawie oficjalne pisma od Polskiej Federacji Pracowników So-
cjalnych i Pomocy Społecznej.  Na najniższe zarobki w kraju mogą liczyć pracownicy socjalni 
z terenu gminy Bielawy. Tuż za ich plecami znajduje się gmina Łąck oraz Ruda Maleniecka. 

Pierwsza sesja rady po-
wiatu słupskiego dawno 
za nami. O zmianach 
zachodzących na szczeblu 
urzędowych wiedzieliśmy 
już wcześniej, bowiem 
odbyła się specjalna kon-
ferencja prasowa. Nowym 

starostą został Paweł Lisowski – dotychczasowy radny 
z ugrupowania KWW Porozumienie Samorządowe. 
Rola wicestarosty przypadła Rafałowi Kononowi z 
KWW Platforma Obywatelska. Dotychczasowy sta-
rosta – Zdzisław Kołodziejski został natomiast człon-
kiem Zarządu Powiatu Słupskiego.

Pierwsze miejsce w kate-
gorii „Ranking Powiatów 
powyżej 120.000 miesz-
kańców” za rok 2018 
w prestiżowym konkursie 
organizowanym przez 
Związek Powiatów Pol-

skich przypadł powiatowi kartuskiemu. Pomorski 
obszar uzyskał aż 27480 punktów, co dało przewagę 
w liczbie 3000 punktów nad drugim w rankingu po-
wiatem starogardzkim. Tytułowy ranking jest jedynym 
tego rodzaju przedsięwzięciem zarządzanym na bieżąco 
przez ekspertów w trybie online. 

w SłupSku 
idzie nowe

czarna 
liSta Gmin

preStiżowy
tytuł powiatu 
kartuSkieGo



www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD



 42    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

PARk 
kUlTURowy 

OSADA ŁOWCÓW FOK 
w Rzucewie 

OD PONAD 100 LAt RZUCEWO JESt WAżNyM MiEJSCEM NA MAPiE ARCHEOLOGiCZNEJ 
POMORZA. StAłO Się tAK ZA SPRAWą ODKRyCiA OSADy łOWCóW fOK POCHODZąCEJ 

Z EPOKi KAMiENiA (V-ii tyS. P.N.E.). 

TEKST: danuta Król; archeolog/Muzeum Archeologiczne w Gdańsku | ZDJĘCIA: arch. OKSiT, fot. Wiesław Stępień

obecnie na terenie osady znajduje się 
park Kulturowy — osada Łowców Fok 
z wyznaczoną ścieżką dydaktyczną, 
na której znajdują rekonstrukcje daw-
nej zabudowy i warsztaty. w  „chacie 
kaszubskiej”  zobaczyć można  wy-
stawy o dawnej historii gminy puck. 
park otwarto w 2013 roku. prace sfi-
nansowano  z programu operacyjne-
go „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obsza-
rów rybackich 2007 – 2013” i środków 
własnych gminy puck.

PIERwSI ODKRywCy 

w 1894 roku, nauczyciel meyrowski 
z rzucewa znalazł w pobliżu brzegu 
morskiego fragmenty naczyń glinia-
nych i narzędzia z krzemienia. Zebrane 

zabytki przekazał do muzeum prowin-
cjonalnego w gdańsku. w tym samym 
roku dyrektor muzeum Hugo Conwentz 
przeprowadził w tym samym miejscu 
pierwsze, rozpoznawcze badania wyko-
paliskowe. Uzyskał bogaty zbiór naczyń 
glinianych wyróżniających się bogatym 
zdobnictwem oraz precyzyjnie wyko-
nane drobne narzędzia z krzemienia 
i kamienia. w tej samej warstwie zale-
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gały liczne kości zwierzęce. Uwagę H. 
Conwentza zwróciły szczątki różnych 
gatunków fok. Uznał, że mieszkańcy 
odkrytej osady byli rybakami i łowca-
mi. Trzydzieści lat później, na odkrycia 
w rzucewie zwrócił uwagę profesor 
Józef Kostrzewski. systematyczne 
badania wykopaliskowe podjął w 1927 
roku. wyniki badań stały się dla J. Ko-
strzewskiego podstawą do wprowa-
dzenia do literatury archeologicznej 
terminu kultura rzucewska. oznacza 
on zespół zabytków archeologicznych, 
takich jak: ceramika, wyroby krze-
mienne i kamienne, charakterystyczną 
zabudowę osad, typowych dla plemion 
rybacko-łowieckich żyjących w iii i ii 
tysiącleciu p.n.e. nad Zatoką pucką, 
gdańską i Zalewem Kurońskim.
od 1984 roku badania wykopaliskowe 
w rzucewie podjęło muzeum archeolo-
giczne w gdańsku z archeologiem wio-
dącym Danutą Król.

POłOŻENIE OSADy 

osada łowców fok zajmuje dziś teren 
bezpośrednio przylegający do Zatoki 
puckiej, nazywany Cyplem rzucewskim 
lub Kruszwicą. pierwsza osada założo-
na została na stoku kępy, opadającym 
łagodnie w kierunku jeziora, które ist-
niało na terenie obecnej Zatoki puckiej.

ODKRyCIA

Łagodny stok pozwalał na terasowe 
rozplanowanie osady, uformowane 
stopnie miały ok. 5 m szerokości. na 
nich stawiano domy słupowe. prze-
strzeń między wbitymi w ziemię pala-
mi drewnianymi uszczelniano gałęzia-
mi. szerokość domów nie przekracza-
ła 3 metrów, a długość przystosowana 

była do wielkości terasy. paleniska we-
wnątrz domów były owalne albo pro-
stokątne. Bardzo często wokół nich 
znajdują się ości i łuski rybie oraz ko-
ści zwierzęce. w osadzie wyróżnia się 
tzw. część mieszkalną. w jej obrębie 
obrabiano krzemień, bursztyn i kości, 
kamień zaś w części osady przylegają-
cej bezpośrednio do brzegu jeziora.
odkryto m.in. pracownię wytwarzania 
siekier kamiennych — duże głazy ka-
mienne, na powierzchni których szlifo-
wano drobne i średnie kamienie, z któ-
rych w późniejszych fazach obróbki 
powstawały siekiery. rozplanowanie 
głazów i duże ilości drewna wskazu-
ją na prowadzoną w tym miejscu ob-
róbkę łodzi-dłubanek. Jest to jedyne 
takie miejsce odkryte w obrębie osad 
z epoki kamienia nad południowym 
morzem Bałtyckim. wokół głazów roz-
rzucone są kamienie, wśród których 
znaleziono pięćdziesiąt siekier w róż-
nych fazach obróbki; niektóre okazy 
były wielokrotnie naprawiane. 
Zdobywanie pożywienia ułatwiało 
mieszkańcom rzucewa dogodne poło-
żenie osady. w pobliskim jeziorze łowio-
no duże ilości ryb. Zachowane ości i łuski 
świadczą, że były to szczupaki, dorsze, 
sandacze, płocie i węgorze. mieszkańcy 
rzucewa wyprawiali się też dłubankami 
na dalsze łowy morskie, po foki, zabie-
rając kościane i rogowe harpuny. Duże 
ilości kości tych ssaków wskazują, że 
stanowiły one podstawę wyżywienia 
mieszkańców osady. polowano na foki 
pospolite, szare, obrączkowane i gren-
landzkie. Znano też podstawy prymi-
tywnego chowu zwierząt, głównie świń 
i bydła. Bogaty zbiór naczyń glinianych 
z charakterystycznym zdobnictwem 
świadczy, że plemiona okolic rzucewa 
znajdowały się w zasięgu kontaktów 

kulturowych z plemionami obszarów 
europy Środkowej i Zachodniej. wśród 
tych naczyń znajdują się duże zasobo-
we do przechowywania zapasów, małe 
w kształcie rynienki pełniące funkcje 
lampek, misy, wazy i amfory. wyróżni-
kiem dla naszej osady są duże naczynia 
zasobowe, na których, w miejscu uszu 
naklejono tzw. rożki.
Badania wykopaliskowe w rzucewie 
potwierdzają, że jest to jedna z nielicz-
nych osad kultury rzucewskiej, w której 
zachowały się ślady pozwalające od-
twarzać różne aspekty życia jej miesz-
kańców: od sposobu zdobywania po-
żywienia, do „tajemnic” dawnej obróbki 
krzemienia i obrządku pogrzebowego.
Utworzenie parku Kulturowego miało 
na celu ochronę  wartości archeologicz-
nych, kulturowych, krajobrazowych 
i stworzenie atrakcyjnej oferty tury-
stycznej oraz edukacyjnej… Bogata 
też jest nowożytna historia Cypla rzu-
cewskiego. Do dziś zachowały się za-
budowania osady rybackiej z począt-
ku XiX, przydrożne kapliczki i krzyże. 
walorem jest położenie parku nad 
brzegiem Zatoki puckiej, z widoczną 
panoramą półwyspu Helskiego. wyty-
czona ścieżka dydaktyczna na terenie 
parku skomunikowana jest ze ścieżką 
rowerową biegnącą obok brzegu zato-
ki. odwiedzając park zobaczymy zre-
konstruowaną chatę i półziemiankę 
dawnych łowców, ich warsztat obrób-
ki siekier kamiennych, chatę szamana 
i piec garncarski. Z platformy widoko-
wej będziemy podziwiać nadmorski 
krajobraz. w „chacie  kaszubskiej” zo-
baczymy wystawy o rzucewskich od-
kryciach i pradziejach gminy puck.

Zapraszamy na odbywające się w parku 
pokazy, turnieje i zajęcia plastyczne.

w w w. R Z u C E wO.C O M
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po zaprezentowaniu debiutujących 
starostów poruszono palące kwestie 
służby zdrowia oraz sytuacji dotyczą-
cej zatrudnienia. punktem kulminacyj-
nym okazał się wybór nowych władz 
– przewodniczącym zgromadzenia 
pozostał na kolejne 5 lat starosta mal-
borski mirosław Czapla.
równo o godzinie 11.00 w Hotelu majew-
ski w malborku rozpoczął się Konwent 
powiatów województwa pomorskiego. 
w sali obrad wstawali się niemal wszy-

scy zaproszeni goście – przewodniczą-
cy zarządów powiatów, ich zastępcy, byli 
starostowie oraz przedstawiciele innych 
urzędów. inauguracyjne spotkanie za-
początkował występ finalistki programu 
„mam Talent” – marii Kochańskiej, która 
zaprezentowała krótki recital z wykorzy-
staniem unikalnego instrumentu – hang 
drumu. Dla zgromadzonych gości za-
śpiewały także  przedstawicielki studia 
wokalnego Balbiny – patrycja Fabiań-
ska oraz Jolanta Duda.

PREZENTACJA STAROSTów 
I PREZyDENTów

po zakończeniu części artystycznej 
nastąpiło uroczyste otwarcie posie-
dzenia, które opiewało w przemowę 
przewodniczącego mirosława Czapli. 
po oficjalnym przywitaniu przedsta-
wicieli władz lokalnych gospodarze 
zgromadzenia przeszli do punktu 
drugiego jakim było przyjęcie po-
rządku obrad.  Konsensus w tej kwe-

Inauguracyjny 
Konwent 
Powiatów 

Województwa 
Pomorskiego

W GRUDNiU ODBył Się iNAUGURACyJNy W NOWEJ KADENCJi KONWENt POWiAtóW 
WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO. PiERWSZE OD MOMENtU WyBORóW SPOtKANiE LOKALNyCH 

WłODARZy OBfitOWAłO W WiELE iStOtNyCH PUNKtóW. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Mateusz Marciniak

od leweJ: Jerzy godzik StaroSta kwidzińSki, miroSław czapla StaroSta malBorSki , 
rySzard ŚwilSki w-ce marSzałek woJ. pomorSkiego
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stii został osiągnięty sprawnie i szybko, dlatego po chwili 
można było przejść do prezentacji starostów oraz prezy-
dentów miast na prawach powiatu województwa pomor-
skiego Vi kadencji.
o nadziejach na najbliższe 5 lat podczas krótkiej prezen-
tacji mówił wybrany na kolejną kadencję starosta pucki 
Jarosław Białk, który może poszczycić się 20-letnią ka-
rierą samorządowca. Jest to jego druga kadencja na tym 
stanowisku. reprezentant powiatu puckiego ponadto za-
prosił zgromadzonych na kolejny Konwent, którego będzie 
gospodarzem.
Dwie dekady w samorządowych strukturach spędziła tak-
że dr nauk ekonomicznych – gabriela lisius. reelektowa-
na  przewodnicząca Zarządu powiatu wejherowskiego sły-
nie z rzetelnej pracy, dobrej komunikacji oraz znakomitej 
współpracy z gminami. 
w trakcie prezentacji w kilku zdaniach opowiedzieli o sobie 
debiutujący na owym stanowisku starostowie – mirosław 
augustyn z powiatu tczewskiego, Bogdan Łapa z zarządu 
kartuskiego, alicja Zajączkowska – przewodnicząca Zarzą-
du powiatu lęborskiego,  paweł lisowski – starosta słup-
ska, sprawujący urząd w Chojnicach – marek szczepański, 
były wieloletni wicestarosta starogardzki Kazimierz Chyła, 
przewodniczący Zarządu powiatu nowodworskiego Jacek 
gross oraz przedstawicielka powiatu sztumskiego – syl-
wia Celmer, która pomimo młodego wieku zamierza oprzeć 
się na doświadczeniach byłego - wieloletniego starosty, 
a obecnie wicestarosty sztumu – Kazimierza szewczuna.
„ niestety nie mogę pochwalić się dużym dorobkiem je-
śli chodzi o pracę w samorządzie – zarówno na szczeblu 
gminnym, jak i powiatowym. Dotychczas reprezentowałam 
administrację rządową. Z moich ustaleń wynika, że jestem 
najmłodszym starostą w województwie pomorskim, co nie 
oznacza, że nie będę opierać się na doświadczeniach wyż-
szych stażem starostów. Bardzo cenię możliwość przeby-
wania w tak doborowym gronie i mam nadzieję, że dzięki 
połączeniu młodości z doświadczeniem uda nam się po-
chwalić sukcesami na kolejnym spotkaniu…”

wyBóR NOwyCH włADZ ZGROMADZENIA

po zaprezentowaniu nowych starostów przyszedł czas na 
wybór przewodniczącego Konwentu powiatów województwa 
pomorskiego. ową funkcję przez kolejne 5 lat sprawował bę-
dzie dotychczasowy przewodniczący – mirosław Czapla. Jego 
zastępcami będą gabriela lisius oraz doświadczony na tym 
stanowisku starosta kwidzyński – Jerzy godzik. w tej części 
panelu przedstawiciele samorządów powiatowych z północy 
kraju rekomendowali Janinę Kwiecień na stanowisko kandy-
datki konwentu do Zarządu Związku powiatów polskich, który 
odbędzie się w styczniu. 

PLANy DOTyCZąCE fINANSOwANIA 
SłuŻBy ZDROwIA ORAZ ZATRuDNIENIA

Kolejna część posiedzenia dotyczyła aspektu finansowania 
służby zdrowia w roku 2019. Zaproszeni goście wysłuchali 
krótkiego wystąpienia Dyrektor pomorskiego oddziału woje-
wódzkiego nFZ – elżbiety rucińskiej-Kulesz.  po informacjach 
dotyczących nowego planu finansowania przyszedł czas na 
zaopiniowanie propozycji zapisów regionalnego planu Działa-
nia na rzecz  Zatrudnienia na rok 2019. plan ten został zapre-
zentowany w sposób merytoryczny przez Dyrektor wojewódz-
kiego Urzędu pracy w gdańsku – Joannę witkowską.
obecni na zgromadzeniu goście oraz przedstawiciele 
władz byli pełni nadziei w związku z najbliższą kadencją. 
po omówieniu spraw bieżących o podsumowanie - spe-
cjalnie dla naszych czytelników pokusił się gospodarz 
konwentu – mirosław Czapla :
„..Jako przewodniczący Konwentu V kadencji zorganizowałem 
pierwszy Konwent powiatów woj. pomorskiego Vi kadencji 
w moim powiecie. Bardzo się cieszę, że akurat tutaj zostałem 
wybrany na kolejną kadencję. Z racji tego, że powiaty realizują 
wiele ważnych zadań, często rodzą się wspólne problemy. spo-
tkania Konwentu służą przede wszystkim próbom rozwiązywa-
nia tych problemów, wymianie poglądów jak i wypracowywaniu 
stanowisk w różnych sprawach.”

alicJa żurawSka StaroSta koŚcierzyny, 
JaroSław Białk StaroSta pucki.
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Powołanie 
nowej rady 

Gospodarczej 
w Malborku

DOtyCHCZASOWA  KADENCJA RADy GOSPODARCZEJ tRWAłA NiESPEłNA 3 LAtA.  DNiA 22 
LiStOPADA 2018 ROKU BURMiStRZ MiAStA MALBORKA – MAREK CHARZEWSKi OfiCJALNiE 

OGłOSił NABóR NA NOWyCH CZłONKóW RADy. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski
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w związku z ogłoszeniem naboru dnia 11 grudnia bieżą-
cego roku w konferencyjnej sali Urzędu miasta odbyło się 
spotkanie -  „wsparcie dla lokalnego biznesu”, zorganizo-
wane przez Urząd miasta malborka wespół z pomorską 
specjalną strefą ekonomiczną. partnerem wydarzenia był 
Bank gospodarstwa Krajowego.
od ogłoszenia burmistrza marka Charzewskiego minął nie-
spełna miesiąc. w tym okresie do Urzędu miasta napłynęło 
31 zgłoszeń – decyzją burmistrza wszystkie kandydatury 
zostały przyjęte, co w praktyce oznaczało, iż rada gospo-
darcza zwiększy się w stosunku do minionej kadencji o dzie-
więciu członków. poza członkami nowopowstałej rady na sali 
konferencyjnej zgromadzili się przedstawiciele władz miasta 
malborka oraz gminy malbork. nie zabrakło również innych 
zaproszonych gości, a także przedstawicieli mediów. 
po wręczeniu akt powołania nowych członków – każdy z nich 
przedstawił pokrótce swój obszar działania oraz wyznaczo-
ne na okres nowej kadencji cele. Kolejnym punktem zgro-
madzenia był wybór prezydium rady. podobnie jak w trakcie  
poprzedniej kadencji jej przewodniczącym został Jarosław 
Filipczak reprezentujący regionalną izbę gospodarczą po-
morza. nowy przewodniczący w swej krótkiej przemowie 
zwrócił uwagę na cel funkcjonowania rady:
„Jako przewodniczący chciałbym podziękować członkom 
za zaufanie. liczę na skuteczną budowę społeczności go-
spodarczej oraz uczciwą współpracę. w trwającej kaden-
cji chciałbym skupić się przede wszystkim na aspekcie 
ulg podatkowych oraz na programie „ gmina przyjazna 
przedsiębiorcom”.  Celem moich działań jest także sze-
rzenie wiedzy dotyczącej gospodarki oraz biznesu pośród 
ludzi młodych…”

nowy wybrani wiceprzewodniczący to Bogusław skrzyniarz 
reprezentujący organizację „pracodawcy pomorza” oraz Be-
ata rychcik  - studio socjoedukacji w malborku. rola sekre-
tarza przypadła Zbigniewowi Charmułowiczowi  z Urzędu 
miasta malborka. warto podkreślić, iż rada gospodarcza ma 
charakter opiniotwórczy – stanowi przekaźnik informacji bę-
dąc przy tym rodzajem działalności woluntarystycznej na co 
zwrócił uwagę podczas swego wystąpienia burmistrz marek 
Charzewski.
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Joanna reSzka - dyrektor powiatowego 
urzędu pracy w malBorku

BoguSław Skrzyniarz 
- Hotel Stary malBork

marzena Świercz - firma foreSt

edward maciąg - firma oval

krzySztof kwiatkowSki 
- leier polSka S.a. zakład malBork

alyosha Sakutov - firma So chic

paweł kołkowSki– f.H. „eXcellence ” piotr furgała  - f.H. „arcona” woJciecH zaBorowSki - p.H.u. „woJteX” 
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jarosław filiPcZak -1.  przewodniczący - Regionalna izba gospodaRcza pomoRza 
bogusław skrZyniarZ - 2. wiceprzewodniczący - pRacodawcy pomoRza oddz. malboRk 
beaTa rychcik - 3. wiceprzewodnicząca - studio socjoedukacji w malboRku  
Zbigniew charmułowicZ - 4. sekretarz - Urząd Miasta Malborka

LiSta cZłonKów 
rady goSpodarczej 
w MalBorKu

marcin barc–1.  „pemal” sp. z o.o. 
jarosław buła 2. - alegre logistics sp. z o.o.
wiesław dolega3.   - Żuławska spółdzielnia „sCH” 
PioTr furgała4.   - F.H. „arCoNa” 
krZysZTof grZesik 5. – F.H. „GrzEsik” 
mariusZ kaźmiercZak6.  - krajowa spółka Cukrowa s.a. o/ Malbork
Paweł kołkowski7. – F.H. „EXCEllENCE ” Ewa i Paweł kołkowscy s.C. 
PaTrycja koZłowska8.   - Wydział zarządzania i inżynierii w Malborku Wyższej szkoły Gospodarki w bydgoszczy
krZysZTof kwiaTkowski 9. - leier Polska s.a. zakład Malbork 
krZysZTof łoPaTa 10. – bistro na Fali 
edward maciąg11.  – oVal sp. z o.o.
edward maTacZ12.  - Cech rzemiosł różnych 
sebasTian majewski 13.  – techno Marine sp. z o.o.
aleksandra Parafiniuk 14. – Przedsiębiorstwo –Produkcyjno- Handlowo-  Usługowe „ParaFka” 
jusTyna Pawłowska15.  – Malborska Fundacja rozwoju regionalnego 
joanna resZka16.  - Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
alyosha sakuTov17.  - „so CHiC” sp. z o.o. 
beaTa sTawarska 18. - Muzeum zamkowe w Malborku  
włodZimierZ surma19.  - P.H.U. „Pro-system” 
Paweł sZcZePanik 20. – „Pemalux” sp. z o.o. 
krZysZTof świercZ21.  - Forest Fabryka okien PCV i alU 
PaTryk wdowicZ22.  – p.u. „eltime” 
jan TadeusZ wilk 23. - Urząd Miasta Malborka 
andrZej wolanin 24. - a.E. Wolanin Piekarnia koszykowa s.C.
wojciech Zaborowski25.  - P.H.U. „WoJtEX” 
aPoloniusZ Zachara 26.  - P.H.U. „aUstEria” 
mariusZ ZawadZiński 27. – P.H.U. Magdalena kasper, rafał Mączkowski s.C.
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Gdynianie w mikołajkowym prezencie otrzymali 
zupełnie nową wersję miejskiej aplikacji gdynia.pl. 
Dodatkowe funkcjonalności zapewnią szybką i łatwą 
komunikację z właściwymi służbami miejskimi.  
 
Dzięki nowej aplikacji każdy mieszkaniec gdyni może na bieżąco być 
ze wszystkimi informacjami miejskimi. aplikacja wzbogaciła się m.in. 
o asystenta mieszkańca, który umożliwia łatwy, szybki i przyjazny kontakt 
w zakresie spraw najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców. Całość 
otrzymała również nową szatę graficzną. 
intuicyjny interfejs sprawia, że każdy użytkownik z łatwością może 
przesłać zgłoszenie, które ma trafić bezpośrednio do odpowiedniej 
komórki w Urzędzie miasta gdyni lub jednostce organizacyjnej miasta. 
Dzięki powiadomieniom można na bieżąco śledzić postęp w swojej 
sprawie. Katalog zgłoszeń jest bardzo szeroki i obejmuje tematy 
dotyczące dróg, transportu, zieleni, śmieci, wandalizmu i wielu innych. 
lista ma być na bieżąco rozszerzana.

Aplikacja 
z osobistym 
asystentem Zakończył się nabór wniosków do programu 

mieszkanie plus w gdyni. Chętnych do 
zamieszkania na nowym osiedlu w Kaczych 
Bukach jest niemal 2300 osób. 

- To pokazuje, jak bardzo ludzie potrzebują tego 
programu, a nasza decyzja o realizacji inwestycji 
była słuszna – mówi Tomasz górnicki, członek 
zarządu pFr nieruchomości. - Kluczową rolę 
odegrały także władze miasta, bez ich pomocy 
nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić naboru 
na tę skalę. Teraz czeka nas proces weryfikacji 
zgłoszeń tak, aby zamieszkały tam rodziny, 
które spełnią kryteria wymagane przez pFr 
nieruchomości i miasto gdynia.
najpopularniejsze okazały się mieszkania 
2-pokojowe – o taki lokal wnioskowało 40 proc. 
osób. aż 86 proc. chce stopniowo dochodzić 
do własności lokalu, a najczęściej wybieranym 
standardem wykończenia był ten podstawowy 
– 65 proc.

Popularne 
Mieszkanie 
Plus

wraz z początkiem grudnia sopot rozbłysnął 
świątecznym blaskiem.
Bajecznie przystrojone miasto, kolorowe 
choinki, ozdoby i dekoracje przestrzenne, 
girlandy, kurtyny oraz projektory świetlne 
– to znak, że wielkimi krokami nadchodzi 
Boże narodzenie. sopot rozbłysnął na święta 
1 grudnia. podobnie jak w minionym roku 
iluminacja miasta obejmuje kurtyny świetlne 
na al. niepodległości, girlandy świetlne na 
ul. Kościuszki, dekoracje na latarniach na 
ul. Bohaterów monte Cassino oraz na placu 
przyjaciół sopotu.

plac przyjaciół sopotu zdobią: centralna, 
świetlna choinka 3D leD, dekoracja w formie 
walca z ornamentem 3D, świetlna fontanna 
oraz bombka. Całość dopełnia nowy sys-
tem świątecznego oświetlenia ruchomych 
obrazów, przypominający mapping. nadto 
park Herbstów przyozdobiła dekoracja leD 
w formie pięciu nastrojowych kul świetlnych. 
podobne kule pojawiły się przed budynkiem 
magistratu. Świąteczne dekoracje w tym roku 
przyozdobiły również skwer Kuracyjny. nad-
to świetlnymi soplami przyozdobiono napis 
„molo” na pierwszej bramie.

Sopot na święta
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Najpopularniejsze miasta na świecie mogą szczycić się własnymi 
edycjami miejskimi Monopoly. W 2014 roku do tego zaszczytnego 
grona po raz pierwszy dołączył Gdańsk. Prezentacja drugiej edycji 
gry odbyła się w połowie grudnia.

podobnie jak w pierwszej wersji gry na planszy pojawiły się słynne gdańskie zabytki, tj. 
Żuraw i ratusz głównego miasta. oprócz tego gracze mogą zakupić pola z gdańskimi 
bramami: Zieloną, Złotą i wyżynną, parkami: oliwskim, oruńskim i reagana oraz 
z molem w Brzeźnie czy latarnią morską w nowym porcie. nie brakuje również obiektów 
użyteczności publicznej, takich jak garnizon, Hala Targowa, czy też Forum gdańsk, 
a także uczelni i instytucji kultury. Chodzi między innymi o politechnikę gdańską, eCs, 
Hevelianum, muzeum ii wojny Światowej oraz gdański Teatr szekspirowski.

Monopoly Gdańsk

nowe ławki i krzesła, nawierzchnia 
i nasadzenia roślin - to wszystko zmieniło 
nie do poznania rejon ulic partyzantów 
i matki polski w gdańsku. na powierzchni 
około 1000 metrów powstał kolejny 
w stolicy województwa pomorskiego ogród 
kieszonkowy. 

ogród kieszonkowy (z ang. pocket garden) 
to uporządkowany teren zieleni miejskiej 
o niewielkiej powierzchni, od kilkuset do 
5 tys. metrów kw. Jest istotny z punktu 
widzenia ekosystemu oraz pełni rolę 
łącznika między terenami zieleni o większej 
powierzchni. Dodatkowo zmniejsza efekt 
miejskich wysp ciepła, łagodzi klimat 
i cyrkulację mas powietrza.
Taki właśnie ogród powstał u zbiegu ulic 
partyzantów i matki polki w gdańsku. 
Koszt realizacji zadania związanego z jego 
powstaniem wyniósł około 170 tys. zł.
w ramach przeprowadzonych prac 
utworzone zostały m.in. pomosty z drewna 
syntetycznego, czy też zielone „ściany” 
z paneli drewnianych. ogród uatrakcyjniają 
iglaste krzewy ozdobne i trawy.  Za 
przeprowadzenie inwestycji odpowiadał 
gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Ogród 
kieszonkowy

Na fali energooszczędności
ponad 600 osób biorących udział w warsztatach „Kilowaty zabawy”, 
blisko 50 uczestników gry miejskiej, a także 177 prac nadesłanych 
w ramach konkursu plastycznego – to efekty trwającej trzy miesią-
ce kampanii edukacyjnej pn. „sopot na fali energooszczędności”.

przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pt. „Komplek-
sowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicz-
nej w sopocie”. Kampania towarzyszy pracom termomodernizacyj-
nym realizowanym obecnie w sopockich szkołach i przedszkolach.

Kampania pn. „sopot na fali energooszczędności” została zainau-
gurowana podczas XVi sopockiego Festynu organizacji pozarzą-
dowych. istotnym elementem przedsięwzięcia były warsztaty pn. 
„Kilowaty zabawy”, które we współpracy z Urzędem miasta zostały 
przeprowadzone we wszystkich placówkach edukacyjnych objętych 
pracami termomodernizacyjnymi. najstarsi uczniowie szkół podsta-
wowych wzięli udział w grze miejskiej. niezwykle zacięta rywalizacja 
zakończyła się zwycięstwem zespołu z klasy Viii b szkoły podsta-
wowej nr 7 w sopocie.
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wejherowo 
w świątecznej

odsłonie
PRZED śWiętAMi WEJHEROWO ROZśWiEtLiłO Się WSZyStKiMi KOLORAMi. MiESZKAńCóW 
i ODWiEDZAJąCyCH MiAStO ZACHWyCAJą PRZEPięKNE iLUMiNACJE, A NA JARMARKU 
BOżONARODZENiOWyM MOżNA KUPić OZDOBy, PREZENty, WyROBy LOKALNyCH tWóRCóW 

i śWiątECZNE SPECJAły. 

TEKST: Rafa Korbut| ZDJĘCIA: UM Wejherowo
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oprócz świątecznych iluminacji i jarmarku władze miasta 
przygotowały – jak co roku – imprezę mikołajkową dla dzieci 
na placu Jakuba wejhera. a dla wielbicieli muzyki organizowa-
ny jest świąteczny koncert w Filharmonii Kaszubskiej. 

śwIąTECZNE ILuMINACJE

Tradycją już stało się to, że przed świętami Bożego naro-
dzenia wejherowo rozświetla się przepięknymi, kolorowymi 
światełkami. Zwyczajowo udekorowany jest ratusz i rynek, 
a także deptak, znajdujące się przy nim kamienice i przy-
ległe ulice. na wejherowskim rynku stanęła kilkumetrowa 
choinka, przestrzenne elementy dekoracyjne oraz drewnia-
na szopka Bożonarodzeniowa. Świąteczne światełka ozdo-
biły również park wejherowski.
- iluminacje i dekoracje świąteczne podkreślają atmosferę 
tego pięknego okresu – mówi prezydent wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Chcemy, aby mieszkańcy wejherowa w szcze-
gólny sposób odczuwali magię Świąt Bożego narodzenia, aby 
miasto było dla nich atrakcyjne i przyciągało ludzi w każdym 
okresie, również zimą. Cieszę się także, że sami mieszkańcy 
czynnie włączają się w upiększanie miasta.
iluminacja tworzona jest etapami przez kilka lat, każdego roku 
jest nieco zmieniana i rozbudowywana o kolejne, atrakcyjne 
elementy. Dekoracje świąteczne na ulicach wejherowa można 
podziwiać do początku lutego 2019 roku.

JARMARK BOŻONARODZENIOwy

Jarmark Bożonarodzeniowy w wejherowie to jedna z najpo-
pularniejszych miejskich imprez, która wprowadza wejhe-
rowian i gości w magiczną atmosferę świąt. Jarmark potrwa 
do 23 grudnia, a dodatkowymi atrakcjami w tym roku są 
karuzela i świąteczna kolejka. 
- Już po raz szósty na wejherowskim rynku zagościł Jar-
mark Bożonarodzeniowy, który wprowadza nas w świątecz-
ny klimat – mówi Beata rutkiewicz, zastępca prezydenta 
wejherowa. - na mieszkańców i gości czeka wiele świątecz-
nych niespodzianek i atrakcji. 
na świątecznych stoiskach można kupić słodkie pierniki 
i inne świąteczne wypieki, oraz pieczywo, potrawy wigilijne, 
przetwory owocowe, sery, miody, dżemy, soki i syropy. są 
wędliny, ryby wędzone i świeże, zioła, bakalie i pieczywa. 
rozgrzać się można korzennym grzańcem, cytrusową her-
batą czy tradycyjnym czerwonym barszczem.
Jarmark Bożonarodzeniowy to także niepowtarzalna okazja by 
kupić dla najbliższych świąteczne prezenty. Jest w czym wy-
bierać - ręcznie wykonane stroiki i bombki, świeczniki, lampki, 
ceramika, ale też obrusy świąteczne, czapki, szaliki, koszyki, 
torby. natomiast w weekendy przygotowano szereg atrakcji 
dla najmłodszych – warsztaty, pokazy, konkursy i zabawy.

MIKOłAJ ODwIEDZIł NAJMłODSZyCH

najmłodszych wejherowian jak co roku 6 grudnia odwiedził 
Święty mikołaj i jego pomocnicy. w roli mikołaja tradycyjnie 
już wystąpił prezydent wejherowa Krzysztof Hildebrandt, któ-
ry wręczył nagrody w konkursie na najładniejszą ozdobę cho-
inkową dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych i ośrodków 
szkolno-wychowawczych w wejherowie.
w programie miejskiej imprezy znalazły się przygotowane 
przez wejherowskie Centrum Kultury liczne zabawy i konkur-
sy z nagrodami. Teatr pana o., czyli grupa aktorów i animato-
rów doświadczonych w zabawianiu najmłodszych, przygoto-
wał specjalnie na tę okazję wyjątkowy spektakl „Święta maszy 
i niedźwiedzia”. Była świąteczna Zumba, korowód, hece i gagi 
animacyjne oraz konkursy. impreza, jak co roku, sprawiła naj-
młodszym mieszkańcom wiele uciechy i radości. 

KONCERT w fILHARMONII

Świąteczną atmosferę co roku odczuwają również ci, którzy 
odwiedzą Filharmonię Kaszubską. niedawno zorganizowano 
tu Koncert wigilijny polskiej Filharmonii Kameralnej „sopot” 
pod dyrekcją wojciecha rajskiego. 
- Świętom Bożego narodzenia każdego roku towarzyszy 
wyjątkowa magia, a ich podniosła atmosfera skłania nas do 
refleksji i zadumy – mówi arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta wejherowa. - Życzę wszystkim przeżywania 
wigilii i świąt w duchu jedności i wspólnoty z bliskimi. niech 
w naszych domach zapanuje odświętny i przepełniony mi-
łością nastrój. a narodziny małego Jezusa przyniosą radość 
całemu światu. Życzę także, by nowy 2019 rok był rokiem 
pomyślności i szczęścia.
w tegorocznym Koncercie wigilijnym światowej sławy fil-
harmonicy przedstawili kolędy w opracowaniu macieja ma-
łeckiego oraz kolędy kaszubskie w opracowaniu witosławy 
Frankowskiej w wykonaniu anny Fabrello - sopran i  stani-
sława Kotlińskiego - baryton.
na zakończenie publiczność tradycyjnie zaśpiewała kilka kolęd 
wraz z filharmonikami, a maestro wojciech rajski oraz soliści – 
anna Fabrello i stanisław Kotliński, a także witosława Frankow-
ska, otrzymali przepiękne bukiety kwiatów, a wszyscy muzycy 
biorący udział w tym koncercie – zasłużone i długie brawa.
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w wyborach samorządowych 
mieszkańcy zdecydowali, że to Pan 
weźmie odpowiedzialność za dal-
sze funkcjonowanie Gminy Kosa-
kowo. Co dla Pana to oznacza?

Cieszę się, że mieszkańcy obdarzyli 
mnie zaufaniem. To dla mnie ogrom-
na odpowiedzialność i duże zobowią-
zanie. wygrana w wyborach oznacza, 
że mieszkańcy liczą na realizację 
programu wyborczego, który pre-
zentowałem podczas kampanii wy-
borczej. Zamierzam ciężko pracować 
po to, aby nie zawieść zaufania, jakim 
obdarzyli mnie wyborcy. Chcę syste-
matycznie dążyć do realizacji zamie-
rzeń, które powinny przyczynić się do 
poprawy jakości życia mieszkańców.

Zwycięstwo osiągnął Pan już 
w pierwszej turze wyborów, ale 
na Pana kontrkandydatów zagło-
sowało w sumie ponad 45 proc. 
wyborców. Jak będzie Pan chciał 
przekonać do siebie tych, którzy 
nie poparli Pana kandydatury?

Działania, które realizuję, powinny 
przekonać osoby, które jeszcze mi nie 
zaufały. To mieszkańcy zdecydowali, 

że najpierw objąłem mandat radnego 
w radzie gminy Kosakowo. potem 
zaufał mi wójt Jerzy włudzik, powie-
rzając mi funkcję swojego zastępcy. 
praca na stanowisku wicewójta do-
prowadziła mnie do objęcia funkcji 
wójta. wybory udało mi się wygrać 
już w pierwszej turze, co jest dowo-
dem na to, że mieszkańcy chcą, abym 
kontynuował działania, które rozpo-
cząłem jako zastępca wójta. obecna 
kadencja jest pięcioletnia, więc mam 
dość sporo czasu, aby się wykazać.

Podsumowując, najpierw pełnił 
Pan funkcję radnego, potem wice-
wójta, a teraz wójta. Czy to ozna-
cza, że nie miał Pan większych 
problemów z zaaklimatyzowaniem 
się na stanowisku włodarza Gminy 
Kosakowo?

według mnie to było najlepsze roz-
wiązanie, bo stanowisko wójta obję-
ła osoba, która już wcześniej została 
wprowadzona w szereg działań. Do-
datkowo poznała zasady funkcjono-
wania Urzędu gminy, dzięki czemu 
udało się zaoszczędzić sporo czasu 
i od razu można było przystąpić do 
podejmowania konkretnych decyzji.

Jakie główne zadania wyznaczył 
Pan sobie, obejmując stanowisko 
wójta gminy Kosakowo?

Jeżeli chodzi o działania inwestycyj-
ne, to priorytetem jest budowa szkoły 
w pogórzu. ważne jest również utwo-
rzenie dwóch nowych przedszkoli, bo 
obecnie na terenie gminy Kosakowo 
funkcjonuje wyłącznie jedna samo-
rządowa placówka przedszkolna, 
a zapotrzebowanie jest dużo więk-
sze. Do strategicznych działań należy 
również zaliczyć zaopatrzenie gminy 
Kosakowo w wodę o odpowiedniej ja-
kości i ciśnieniu. poprawić sytuację 
w tym przypadku powinny moder-
nizacje hydroforni. w ciągu najbliż-
szych pięciu lat mamy zamiar odno-
wić cztery hydrofornie. Zamierzamy 
również kontynuować działania zmie-
rzające do poprawy infrastruktury 
drogowej. w planie inwestycyjnym 
na czoło wysuwają się cztery główne 
zadania, które częściowo są już reali-
zowane. Chodzi między innymi o bu-
dowę ul. Kościuszki w pogórzu. nadto 
całkowicie nową drogą chcemy połą-
czyć Dębogórze z suchym Dworem. 
w porozumieniu ze starostwem po-
wiatowym w pucku będziemy konty-

Stawiam 
NA wsPółPRAcę 

i transparentność
Dąży DO REALiZACJi PLANóW, KłADZiE NACiSK NA WSPółDZiAłANiE i MyśLi 
PERSPEKtyWiCZNiE. Z MARCiNEM MAJEK, WóJtEM GMiNy KOSAKOWO, 

ROZMAWiA ANNA WALK.

ZDJĘCIE: Anna Walk
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nuować działania związane z moder-
nizacją dróg powiatowych. na pewno 
nie zapomnimy też o mniejszych dro-
gach osiedlowych, z których miesz-
kańcy korzystają na co dzień.

Jeżeli chodzi o funkcjonowanie 
urzędu Gminy, czy w tym przypad-
ku wprowadzone zostaną zmiany? 

rewolucji na pewno nie będzie, bo 
w ocenie większości mieszkańców 
Urząd gminy Kosakowo działa bar-
dzo sprawnie. sprawy załatwiane są 
bez zbędnej zwłoki, a obsługa jest na 
wysokim poziomie. możemy jedynie 
starać się, aby cały czas utrzymy-
wać wysoką jakość, bo tego oczekują 
mieszkańcy. wspólnie z nowo powoła-
nym zastępcą, marcinem Kopitzkim, 
będziemy do tego dążyli.

w Gminie Kosakowo do zmian do-
szło nie tylko na stanowisku wło-
darza, ale i w Radzie Gminy. Na 

czym zamierza Pan opierać współ-
pracę z radnymi?

na współdziałaniu i to bez względu na 
to, kto startował, z którego komitetu. 
Zależy mi na transparentności, więc 
systematycznie zamierzam informo-
wać radę gminy Kosakowo o realizo-
wanych zadaniach, a wszelkie pomysły 
będę poddawał pod dyskusję. Jestem 
otwarty na współpracę, bo wychodzę 
z założenia, że zgoda buduje.

Koniec roku to intensywny okres 
prac nad przyszłorocznym budże-
tem. Jakie wyzwania stoją przed 
Gminą Kosakowo w 2019 roku?

Tradycyjnie dużą część budżetu po-
chłonął zadania związane z oświatą. 
Jeżeli chodzi o projekty inwestycyj-
ne, to największe wyzwanie stanowi-
ła będzie budowa szkoły w pogórzu. 
w przyszłym roku zamierzamy rów-
nież kontynuować przedsięwzięcia, 

które mają przyczynić się do popra-
wy infrastruktury drogowej. Do du-
żych zadań inwestycyjnych należy 
również zaliczyć projekty, które reali-
zować będziemy przy wsparciu z Unii 
europejskiej. Chodzi między innymi 
o budowę ścieżek rowerowych, czy 
też bosmanatu w rewie. mamy taki 
plan, aby w każdej części naszej gmi-
ny realizowane było jakieś zadanie 
inwestycyjne.

Nowy rok zbliża się wielkimi kro-
kami. Czego można życzyć wójtowi 
gminy Kosakowo na nadchodzące 
miesiące?

przede wszystkim zdrowia, a także 
wytrwałości w dążeniu do realizacji 
zamiarów i osiągnięcia wyznaczonych 
celów. Jestem przekonany, że 2019 rok 
będzie dla gminy Kosakowo udany.

Życzę zatem realizacji planów 
i bardzo dziękuję za rozmowę. 

Jeżeli chodzi o działania 
inwestycyjne, to priorytetem 
jest budowa szkoły w Pogórzu. 
Ważne jest również utworzenie 
dwóch nowych przedszkoli, 
bo obecnie na terenie gminy 
Kosakowo funkcjonuje wyłącznie 
jedna samorządowa placówka 
przedszkolna, a zapotrzebowanie 
jest dużo większe.
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Za realizację zadania odpowiadała 
będzie firma Budowlano–Drogowa 
mTm s.a. przedsięwzięcie, które 
realizowane ma być przy wsparciu 
z Unii europejskiej, polegało będzie 
na budowie drogi rowerowej wraz z 
obiektem mostowym nad Kanałem 
Śledziowym.
Umowny termin wykonania robót to 

koniec grudnia 2019 roku, a wartość 
kontraktu wynosi ponad 8,5 mln 
zł. inwestycja prowadzona jest w 
ramach przedsięwzięcia strategicz-
nego pn. „pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym r-10 
i wiślana Trasa rowerowa r-9”, na 
które gmina uzyskała dofinansowa-
nie w wysokości ponad 5 mln zł. 

w wyniku realizacji inwestycji na 
terenie gminy Cedry wielkie do użyt-
ku oddanych zostanie ponad 18 km 
ścieżek rowerowych, ciągnących się 
po wałach przeciwpowodziowych, 
począwszy od miejscowości giemlice 
do przystani żeglarskiej w Błotniku 
oraz od przystani do ulicy m. płażyń-
skiego w Cedrach wielkich.

Rowerem po wałach 
przeciwpowodziowych
Ruszają prace związane z budową drogi rowerowej na terenie gminy Cedry Wielkie. 
Wójt Janusz Goliński podpisał umowę z wykonawcą robót.

Nieważne 
co Ty czytasz,
ważne, kto 
czyta o Tobie! Zamów prenumeratę:

reklama@expressy.pl

oFIcjalne PodPIsanIe umowy z wykonawcą Robót
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Ukraińskie problemy 

z…węglem
iMPORt ROSyJSKiEGO WęGLA DO POLSKi tO JUż PONAD 8 MiLiONóW tON ROCZNiE. JAK 
Się OKAZUJE, ROSyJSKi WęGiEL KUPUJE tAKżE, SKONfLiKtOWANA Z MOSKWą, UKRAiNA.  
ROZMAWiAM O tyM  Z JEDNyM Z ANALityKóW tEGO tEMAtU, OLEKSANDREM KHARCHENKO 

DyREKtORA KiJOWSKiEGO ENERGy iNDUStRy RESEARCH CENtER.

W KIJOWIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: archiwum

Dlaczego ukraina, mimo faktycznej wojny z Rosją, nadal 
stamtąd importuje węgiel – pytam Oleksandra Kharchen-
kę. Dlaczego część z tego węgla to surowiec pochodzący 
z terytoriów okupowanego Donbasu. Jego zakup to bez-
pośrednie wspieranie separatystów.

Jak na razie nie ma zakazu importu węgla z rosji. stąd jego 
zakup przez firmy z Ukrainy jest normalną, międzynaro-
dową transakcją. Formalnie najważniejszym eksporterem 
węgla z rosji na Ukrainę jest „sybirska Ugolno – energeti-
czeskaja Kompania”. ponadto węgiel rosyjski sprzedają na 
Ukrainie firmy rejestrowane w rajach podatkowych. Dowie-
dzenie więc faktu, że jakiś węgiel to paliwo wydobywane 
na terytoriach okupowanych nie jest proste. nikt także na 
poważnie nie zajmuje się śledzeniem tego. inna sprawa, że 
najprawdopodobniej w rosji odbywa się zamiana węgla. To 
znaczy ten z Doniecka jest spalany w rosji, a na Ukrainę 
w zamian jedzie ten z Kuzbasu. 

Ostatnio dużo się mówi w Kijowie na temat oficjalnego 
zakazu importu węgla z Rosji. 
Byłoby to spore utrudnienie dla ukraińskiej energetyki – 
po zajęciu przez rosjan Donbasu, Ukraina po prostu musi 
importować węgiel. Jednocześnie jeszcze nie zdarzyło się 
by jakiejś firmie udowodniono nielegalny import węgla 
z Donbasu. Ten hipotetyczny, nielegalny import z Donba-
su to wiele różnorakich schematów, opisywanych przez ki-
jowskie media. przy czym od marca ubiegłego roku ustały 
praktycznie nielegalne przewozy węgla bezpośrednio przez 
linię frontu. nielegalne zakupy odbywać się miały przy 

udziale sergeja Kurczenki, byłego „pełnomocnika bizneso-
wego” ówczesnego prezydenta, Janukowycza. on bowiem 
przejął w użytkowanie większość donbaskich kopalni wę-
gla kamiennego. Dalej jest wykupywanie węgla donieckie-
go przez firmy z południowej osetii (również należące do 
Kurczenki), a potem sprzedawanie go do rosji i następnie 
„eksport” na Ukrainę z certyfikatem węgla z Kuzbasu. 

O nielegalny import podejrzewany jest także najbogat-
szy ukrainiec, Rinat Achmetow. 

miałoby się to odbywać poprzez jego kopalnie nieopodal 
noworosyjska. węgiel z Donbasu miałby bowiem, w takim 
przypadku, świadectwo pochodzenia właśnie z tychże ko-
palni. achmetow nie chce ciągle przebudowywać należą-
cych do niego ciepłowni z węgla na inne paliwa. a jedno-
cześnie te ciepłownie są przystosowane (w momencie gdy 
były budowane) do węgla donbaskiego. przykładowo próby 
z wykorzystaniem węgla z polski wykazały nieprzydatność 
paliwa ze Śląska. Z drugiej strony przeciwnicy tezy o nie-
legalnym imporcie węgla dokonywanym przez achmetowa 
wskazują, że byłoby to trudne do wyobrażenia ze względów 
…psychologicznych. achmetow bowiem został pozbawiony 
siłą wpływu na kopalnie w Donbasie. przejął je jego wróg, 
Kurczenko. Trudno sobie wyobrazić by ci dwaj się dogady-
wali. Tym bardziej, że głośno się mówi, iż rosjanie dopuści-
li Kurczenkę do donbaskiego węgla tylko dlatego, że ten 
obiecał zyski ze sprzedaży węgla przeznaczać na zakupy 
broni dla separatystów.  
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w wydobyciu węgla w Donbasie 
mają bardzo duży udział także nie-
legalne mini kopalnie, tak zwane 
„kopanki”. 

Kontrolę nad nimi, jeszcze za władzy 
Janukowycza, przejął jego syn. To wła-
śnie wydobycie, przy celowym miesza-
niu węgla z „kopanek” z tym wydobytym 
z tradycyjnych kopalń pozwalało znacz-
nie zmniejszać cenę surowca. Jeśli taki 
węgiel dostawał się do ciepłowni ukra-
ińskich poprzez linię frontu (takie przy-
padki zdarzały się dość często, dzięki 
przekupstwu w oddziałach wojskowych, 
stojących na linii frontu) to można było 
na niego otrzymać subsydia rządowe, 
bo wtedy już żadnym problemem nie 
było wykazać, iż surowiec był wydobyty 
w kopalniach pracujących na terenach 
kontrolowanych przez władze z Kijo-
wa. a dotacje stanowiły istotny punkt 
w budżecie ukraińskim. Jeszcze w roku 
2013 było to około 1.5 miliarda dolarów 
rocznie. 
obecnie jednak proceder nielegalnego 
importu węgla z Donbasu jest ogranicza-
ny. przez linię frontu można przewieźć 
tylko śladowe ilości. Bo kontrola jest 
obecnie bardzo dokładna. Do wybuchu 
wojny, na terenach obecnie okupowa-
nych wydobywano rocznie około 10 mi-
lionów ton węgla rocznie. obecnie, wedle 
różnych szacunków wydobywanych jest 
tam około czterech milionów ton rocz-
nie. pewnie większość tego węgla jedzie 
przez otwartą granicę do rosji. pewnie 
jakaś część potem trafia na Ukrainę.
 
Na granicy kontrole przeprowadza-
ją nie tylko celnicy, ale i jeszcze 
wojsko oraz bardzo aktywni akty-

wiści – ochotnicy. A każdy węgiel 
przewożony przez granicę powinien 
mieć świadectwo pochodzenia oraz 
dokumenty opisujące jego jakość. 

Dlatego też tego rodzaju transakcje nie 
są powszechne. Duże ilości węgla na 
Ukrainie zużywa przede wszystkim na-
leżąca do achmetowa, kompania DTeK. 
inni odbiorcy są mocno rozproszeni. 
DTeK zaś nie jest zainteresowany nie-
legalnym importem węgla z okupowa-
nego Donbasu z jeszcze innego wzglę-
du – firma ta jest zbyt mocno osadzona 
w różnych zachodnich strukturach (na 
londyńskiej giełdzie, w wielu bankach), 
by ryzykować obniżeniem własnych 
notowań z powodu jakiegoś nieodpo-
wiedzialnego, nielegalnego importu.  
można więc powiedzieć, że tym niele-
galnym importem zajmują się przede 
wszystkim firmy małe. oczywiście 
dzieje się to z zachowaniem świa-
dectw pochodzenia surowca z kopalni 
rosyjskich. 

Na ukrainę sprowadza się też obec-
nie węgiel z uSA i RPA…

wielu analityków podejrzewa, że jest 
to jednak w dużej części surowiec 
z Donbasu. w procederze wymiany 
węgla amerykańskiego czy afrykań-
skiego na ten pochodzący z Donbasu 
miałyby pomagać firmy tureckie. Tam 
dość swobodnie podchodzi się do 
świadectw pochodzenia. można więc 
dość łatwo takich wymian dokonywać. 
a trudno przecież upilnować każdy 
statek poruszający się po morzu Czar-
nym i sprawdzać czy płynie on z Turcji 
czy też z rosji. 

O wykorzystaniu węgla w ener-
getyce mówi się ostatnio raczej 
w konwencji negatywnej. Czy wła-
dze ukraińskie mają jakąś strategię 
dotyczącą alternatywnego wyko-
rzystania węgla. Choćby poprzez 
jego gazyfikację.

Jak na razie to tylko teoretyczne rozwa-
żania. władze ukraińskie zdecydowanie 
większą wagę przykładają do koniecz-
ności przestrojenia bloków energetycz-
nych z węgla donbaskiego na bardziej 
uniwersalne paliwa stałe, które można 
dostać na rynkach światowych. Trudno 
też mówić o gazyfikacji jeśli tego węgla 
po prostu Ukrainie brakuje. ponadto 
ceny na gaz są realnie na tyle niewyso-
kie, że gazyfikacja węgla byłaby po pro-
stu nieopłacalna.  
Jeszcze w czasach Janukowycza Ukra-
ina dostała z Chin specjalny kredyt (oko-
ło 3 miliardów dolarów) na rozpracowanie 
schematu gazyfikacji ukraińskiego gazu. 
pieniądze te zostały jednak przejedzone 
i Chińczycy nie otrzymali ich zwrotu. 
obecnie żaden z instytutów górniczych 
nie zajmuje się na poważnie tą tematyką. 
na pytania zaś dziennikarzy w tej kwestii 
odpowiedziano (w ministerstwie energe-
tyki), że gazyfikacja węgla jest nie tylko 
droga, ale i szkodliwa dla środowiska 
naturalnego. 
Jednocześnie Ukraina nie może sobie 
obecnie pozwolić na wyłączenie trują-
cych środowisko elektrowni węglowych. 
Bo powstałby wtedy wielki deficyt ener-
gii elektrycznej. 

Dziękuję za rozmowę.



NIERUCHOMOŚCI / www.expressbiznesu.pl

W przypadku rynku wtórnego ceny za metr kwadratowy w skali ostatnich 8 miesięcy wzrosły 
o blisko 1zł. W maju tego roku cena oscylowała w granicach 6.2zł – z raportu grudniowego mo-
żemy wyczytać, iż aktualnie cena kształtuje się na poziomie 7.1zł. W przypadku rynku pierwot-
nego barometr nie wskazuje, aż tak patowego bilansu. Ceny za metr kwadratowy  na przełomie 
października i listopada zaczęły spadać. Aktualnie wynoszą około 6.7zł. 

Dla wielu styl loftowy 
we wnętrzach pozostaje 
jedynie sferą marzeń. Za-
początkowany w latach 50’ 
minionego stulecia w no-

wojorskiej dzielnicy SoHO układ aranżacyjny bazował 
na pomieszczeniach pofabrycznych, a jego głównym 
wyznacznikiem była surowość oraz minimalizm. Dziś 
tytułowy styl jest pożądany na całym świecie – również 
w Polsce. Niestety – tego rodzaju wyposażenie wiąże 
się ze sporymi kosztami.

Coraz więcej nowych 
obiektów deweloperskich 
powstaje na obrzeżach 
miast. Jednym z warun-
ków późniejszego pod-
bicia ceny jest bliskość 

przyrody. Sielskie krajobrazy oraz natura na wycią-
gnięcie dłoni z zagospodarowanymi ogrodami w tle to 
dziś łakomy kąsek dla osób pragnących odpocząć od 
codziennego zgiełku. Przykładem architektonicznego 
zamysłu współczesnych projektantów jest nowopow-
stałe osiedle na ulicy Rybackiej w Wejherowie. 

trend 
na Styl 
loftowy

Barometr cen 
nieruchomości 

w 2018 r.

deweloperzy 
Stawiają 
na SielSkość
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PRZyCZyNy OfENSywy

mieszkalnictwo to kluczowa gałąź polityki gospodar-
czej oraz społecznej każdego kraju. na jej kondycję 
wpływ ma wiele czynników – do najważniejszych za-
liczamy możliwość rozwoju, niezależność oraz za-
gęszczone ruchy migracyjne. Dynamiczne zmiany na 
rynku nieruchomości stanowią również konsekwencję 
programu rządowego „mieszkanie plus”. nie bez zna-
czenia okazała się także najnowsza inicjatywa usta-
wodawcza nosząca miano „polskie Domy Drewniane” 
mająca na celu wskrzeszenie pierwotnych obiektów 
na rzecz osób z przeciętnymi dochodami. szukając 
przyczyn przełomów jakie nastąpiły w ostatnich mie-
siącach na lokalnym rynku nieruchomości, nie sposób 
nie wspomnieć o dofinansowaniach unijnych będą-
cych skutkiem dyrektyw opiewających w ekologiczną 
formę budownictwa. Do głosu doszli również miłośnicy 
nowych technologii wdrażając na coraz szerszą skalę 
idee kreowania tzw. domów inteligentnych. efektem 
wymienionych czynników jest ekspercka prognoza, 

MiJAJąCy ROK OPiEWAł W SPEKtAKULARNy ROZWóJ NA RODZiMyM RyNKU 
BUDOWLANyM. POKłOSiEM REKORDOWyCH iNWEStyCJi ORAZ StOSOWANiA 
iNNOWACyJNyCH tECHNOLOGii StAł Się „BOOM DEWELOPERSKi”, KtóRy ODCiSNął 
SWE PiętNO NiE tyLKO NA RyNKU PiERWOtNyM, ALE tAKżE WtóRNyM. PROGNOZy 
ZWiąZANE Z RyNKiEM NiERUCHOMOśCi NA NADCHODZąCE 12 MiESięCy ZDAJą Się 
StANOWić KONtyNUACJę ZMASOWANEGO AtAKU iNWEStORóW, BUDOWLAńCóW 

ORAZ DEWELOPERóW. CZy OWA OfENSyWA OKAżE Się SKUtECZNA i OPłACALNA?

Rynek 
nieruchomości 

Prognozy 
na roK 2019

TEKST: Mateusz Marciniak  | ZDJĘCIA: pexels.com

która mówi o planach budowy ponad 5.000 domów na 
terenie naszego kraju w zbliżającym się roku. Kwota 
jaka ma zostać przeznaczona na zastosowanie projek-
tu oscyluje w granicach 500mln złotych.
Zwiększone zapotrzebowanie na mieszkania z rynku 
pierwotnego posiada wiele przyczyn. Bez wątpienia 
jedną z kluczowych jest korzystniejsza kondycja finan-
sowa polaków. Duże znaczenie ma także pozytywne oto-
czenie makroekonomiczne. specjaliści z dziedziny eko-
nomii odnotowali stały wzrost sprzedaży mieszkań oraz 
domów nowych od lutego bieżącego roku. Tendencja 
wzrostowa zgodnie z ich przewidywaniami ma potrwać 
do końca pierwszego kwartału roku 2019. wówczas ry-
nek budowlany powinien się ustabilizować, a w efekcie 
wzrost kosztów zatrzyma się na poziomie akceptowal-
nym przez rynek nieruchomości. Korzystna koniunktura 
oraz odnotowane prognozy są przysłowiowym „ostatnim 
dzwonkiem” dla inwestorów i deweloperów, którzy nie 
zwalniają tempa planując kolejne inwestycje.
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RAPORT PRAwDę POwIE

rosnące zainteresowanie dotyczy 
zarówno rynku wtórnego, jak i pier-
wotnego. Tendencja wzrostowa zwią-
zana z rekordową  sprzedażą została 
odnotowana w oficjalnym raporcie 
głównego Urzędu statystycznego. 
oto jego fragment :
„…W pierwszych trzech kwartałach 
2018roku oddano do użytkowania 129 
833 mieszkań o łącznej powierzchni 
użytkowej 11 881,7 tys. m² (odpowied-
nio o 4,5% i 1,8% więcej niż w analo-
gicznym okresie roku poprzedniego) 
. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 
mieszkania oddanego do użytkowania 
w tym okresie wyniosła 91,5 m² i była 
o 2,4 m² mniejsza niż w roku poprzed-
nim. Oprócz tego, odnotowano 173 961 
mieszkań, których budowę rozpoczęto 
(wzrost o 8,2%) oraz 194 000 mieszkań, 
na budowę których wydano pozwo-
lenia lub dokonano zgłoszenia z pro-
jektem budowlanym (wzrost o 1,6%). 
Biorąc pod uwagę okres pierwszych 
dziewięciu miesięcy z ostatnich pięciu 
lat, w 2018 roku zanotowano najwyższe 
wartości dla wszystkich wyżej wymie-
nionych zmiennych z zakresu budow-
nictwa mieszkaniowego…”
w dalszej części raportu gUs’u może-
my natknąć się na statystyki obejmu-
jące łączną ilość mieszkań oddanych 
do użytku z uwzględnieniem liczby 
uzyskiwanych przez deweloperów 
pozwoleń na budowę. analiza zatem 
dotyczy działań nie tylko wspomnia-
nych deweloperów, ale także inwesto-
rów indywidualnych, spółdzielni oraz 
innych podmiotów. Łączna sprzedaż 
wzrosła we wszystkich wojewódz-
twach, a najwyższy stosunek procen-
towy odnotowano w województwie 
kujawsko-pomorskim (około 23%) 
oraz pomorskim – tendencja wzrostu 
sprzedaży oscyluje w granicach 20%. 

CO NA TO INwESTORZy?

w opinii ekspertów z rynków budow-
lanego i nieruchomości, a także przed-
siębiorców funkcjonujących w owej 
branży dynamiczne zmiany ostatnich 
miesięcy oraz aktualne prognozy niosą 
ze sobą wiele korzyści. idylliczne po-
strzeganie owej sytuacji zaburza jedy-
nie niedostatek siły roboczej. Trudno-
ści dotyczą również zaopatrzenia wyż-
szej jakości materiałów budowlanych, 
a główną wadą ofensywnego wzrostu 
sprzedaży jest wprost proporcjonalny 
wzrost ich cen. w konsekwencji może-
my zaobserwować wydłużające się ter-
miny realizacji. nagły wzrost cen ma-
teriałów budowlanych został dostrze-
żony już kilka miesięcy temu przez 
analityków z grupy „polskie składy 
Budowlane” – oto fragment analizy :
„…Ceny w okresie styczeń - wrzesień 
2018 r., w porównaniu z analogicznym 
okresem w 2017 roku, wzrosły w 19 
grupach towarowych: płyty OSB, drew-
no (+33%), ściany, kominy (+12,4%), 
izolacje termiczne (+10,3%), otoczenie 
domu (+6,5%), cement, wapno (+4,1%), 
farby, lakiery (+4,1%), izolacje wodo-
chronne (+3,3%), dachy, rynny (+2,3%), 
chemia budowlana (+2,0%), narzędzia 
(+1,8%), wykończenia (+1,8%), instala-
cje, ogrzewanie (+1,7%)…”
pomimo dynamicznego wzrostu cen 
oraz wyżej przytoczonych wad zarów-
no eksperci, jak i przedsiębiorcy pozo-
stają dobrej myśli. prognozy związane 
z rynkiem nieruchomości na rok 2019 
napawają optymizmem nie tylko inwe-
storów, ale także statycznego przed-
stawiciela społeczeństwa.
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Hiszpan Paco Perez – wybitny szef kuchni nagrodzony aż sześcioma gwiazdkami Michelin 
otworzy własną restaurację na 33 piętrze obiektu Olivia Star, czyli najwyższego z komplek-
su budynków Olivia Business Centre. Gdański lokal ma zostać otwarty w zbliżającym się 
roku. Hiszpański mistrz kuchni w ostatnich miesiącach był częstym gościem Trójmiasta – 
z oficjalnych źródeł wiemy, iż dopracowywał koncepcję lokalu oraz menu. 

Zbliżający się rok niesie 
ze sobą mnóstwo nowo-
ści w świecie teatralnym. 
Od początku stycznia na 
deskach Filharmonii Ka-
szubskiej odbędzie się wiele 
ciekawych wydarzeń arty-

stycznych zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych. Pośród 
licznych dzieł warto wyróżnić przede wszystkim adapta-
cję kultowego Kopciuszka,  spektakl pt. „Baba Chanel” 
stworzony przez Teatr Wybrzeże oraz „Bożyszcze Kobiet” 
z warszawskiego teatru Capitol. W obsadzie znajdzie się 
m.in. Piotr Gąsowski oraz Anna Dereszowska.

Dodatki stosowane do 
stylu biznesowego od-
grywają rolę kluczową 
w kreowaniu wizerunki. 
Przykładem tego rodzaju 
dodatków jest bransoletka 

w wariancie męskim. Kreatorzy mody zwracają uwagę 
na fakt, by z tego typu biżuterią obchodzić się ostrożnie. 
W przypadku kreacji biznesowych dla panów optymal-
nym i uniwersalnym dodatkiem mogą być proste skórza-
ne bransoletki w ciemnym kolorze. Poza klasyczną czer-
nią doskonale prezentuje się brąz w odcieniu czekolady.

na deSkach 
filharmonii 
kaSzuBSkiej

Sześć Gwiazdek 
michelin 

w centrum oliwy

BranSoletka 
w męSkim 
wariancie 
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W każdej branży efekt jest taki sam. Przedsiębiorca płacący 
uczciwie podatki jest droższy od tego który nie płaci i znika z rynku. 
Co nie znaczy, że Urzędy Skarbowe powinny robić akcje jak z filmu.

sławoMir 
siezieniewski 

- prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 

 specjalista ds.mediów

KRyśKI ZA DwA TyśKI 
NIE ZADZIERAJ Z BONDEM

Głośno było ostatnio w Polsce o mechaniku z warsztatu 
w Sędławkach koło Bartoszyc. Chłop po fajrancie wymie-
nił zrozpaczonej kobiecie żarówkę w aucie. Efektem były 
dwie rozprawy i wyrok sądu uznający go winnym naruszeń 
skarbowych. Za usługę i żarówkę wziął zawrotną kwotę 10 
złotych czym nadmiernie się wzbogacił i zatrząsł podsta-
wami budżetu państwa. Pani okazała się miejscowym Jame-
sem Bondem, agentem w spódnicy z Urzędu Skarbowego 
w Bartoszycach, uhonorowanego mianem „Przyjaznego 
Przedsiębiorcom”. Po nagłośnieniu absurdu przez media 
wydarzenia potoczyły się błyskawicznie i dziś już trudno 
powiedzieć czy ten podatkowy drink był wstrząśnięty czy 
zmieszany. Naczelnik Skarbówki wycofała apelację i odstą-
piła od ukarania. Pomysłową urzędniczkę zaczęto ścigać za 
świadome zagrożenie ruchu drogowego poprzez jazdę nocą 
bez wymaganego oświetlenia pojazdu mechanicznego. Sam 
minister finansów musiał pogrozić palcem… 
Ale Bartoszyce nie były ani pierwsze, ani ostatnie. Podob-
ne rzeczy działy się i na Pomorzu. W Kościerzynie chwilę 
po zamknięciu przycmentarnej kwiaciarni i kasy fiskalnej 
do drzwi rozpaczliwie zastukała kobieta. Błagała o paczkę 
zapałek, bo przyjechała z daleka a musi zapalić świeczkę 
na grobie kochanej mamusi. Na ladzie położyła 10 groszy 
co nie zostało zaksięgowane. Pani okazała się Bondem ze 
Skarbówki. W tym samym mieście podczas letniego festynu 
pan nie stanął w kolejce jak inni tylko zabrał butelkę z ceną 
z wystawy i na ladzie ( oddalonej od kasy ) położył 3 złote. 
Za chwilę wrócił z blachą agenta. Tym razem właściciel nie 
zapłacił kary, bo sąd uznał jjego argument, że James Bond 
napoju nie kupił, tylko zabrał samowolnie – czyli po pro-
stu ukradł. Owemu właścicielowi w przypływie szczerości 
przedstawiciel urzędu powiedział, że wcześniej trzykrot-
nie próbowano przyłapać jego pracowników i wreszcie się 
udało. Podobne przykłady podatkowych prowokacji można 
mnożyć. Do tego trudno zapomnieć grubsze numery jak ten 
w którym skarbowi agenci tak długo strzelali do gościa, aż 
ostatecznie przestał sprzedawać komputery i zajął się kozim 
serem. Wszak jak mówi ludowa mądrość - jak się chce psa 
uderzyć, to kij się znajdzie. 

Dlatego za akcję w Bartoszycach na Skarbówki w całym 
kraju spadają gromy. Zapominamy, że urzędnicy tych po-
datków nie biorą do swoich kieszeni. Owszem, pewnie są 
jakieś limity czy nagrody, które każą im udawać agentów 
007 z licencją na prowokowanie. Z drugiej stronie to jed-
na z najgorzej zarabiających i najciężej pracujących grup 
urzędniczych. Pamiętam, że jak łączyli ją ze Strażą Granicz-
ną tworząc Krajową Administracją Skarbową to pogranicz-
nicy złośliwie mówili o nich „Kryśki za dwa tyśki”. Bo tak są 
nagradzane za sprawdzanie cyferek w papierach.
Nie znaczy to jednak, że owa zła Skarbówka gnębi wyłącz-
nie niewinnych. Pamiętacie takiego piekarza z Legnicy? 
Oddawał chleb biednym na stołówkę, aż dopadły go podat-
ki. I choć wszyscy początkowo grzmieli z oburzenia to po-
stępowanie wykazało, że „Filantrop Roku” ewidencjonował 
sprzedaż co 3-5 bochenka chleba, a przekazywanie resztek 
dla ubogich „czyściło mu papiery”. W Ostrowcu wzięli się 
np. za sprawdzanie wydatków na śluby Państwa Młodych. 
Było oburzenie i szydera w mediach, a tu chodziło o to by 
dobrać się do skóry weselnym muzykantom. Za każdy wy-
stęp w piątek czy sobotę przytulali do ręki niezłą kasę ( DJ 
średnio 3 tysiące, zespół od 6 tysięcy ) bez podatku. A to 
przecież nie jedyna branża w Polsce, która fiskusa omija 
szerokim łukiem. W każdej efekt jest taki sam. Przedsię-
biorca płacący uczciwie podatki jest droższy od tego który 
nie płaci i znika z rynku.
Podatków nie lubi nikt, zaczynając od chłopów pańszczyź-
nianych, przez Ala Capone, aż do współczesności. Z powo-
du omijania przepisów, piosenkarkę Shakirę wyceniono na 
milion euro zaległości. Piłkarzy Cristiano Ronaldo i Mes-
siego na kilkanaście razy więcej. Sam Ingvar Kamprad, za-
łożyciel Ikea i jeden z 10-ciu najbogatszych ludzi świata, na 
42 lata uciekł ze Szwecji do Szwajcarii by unikać wysokiego 
opodatkowania. U nas też orły latają wysoko i często są pod 
ochroną. Dlatego najchętniej strzela się z armaty do wróbli. 
Na razie koszt znaczków pocztowych wzywających na roz-
prawy jest większy niż zyski z takich przestępstw jak te koło 
Bartoszyc czy w Kościerzynie. Ale w tak bogatym kraju jak 
Polska ciągle nikogo to nie obchodzi...
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waleriJ Pryżkow, 
właściciel WP CAPITAL

 
ekspert w sprawach inwestycji 

kapitałów w kraju i poza granicą 
oraz prezes firmy transportowo 

- logistycznej ips. 
posiada duże doświadczenie  

w stosunkach międzynarodowych. 
Jest koneserem i mecenasem sztuki.

Trzecia „zła rada” - Zamykaj oczy na statystyki 
sprzedaży aukcyjnych: nie sprawdzaj cen i nie 
kupuj dzieł nieznanych artystów, którzy nigdy 
wcześniej nie wystawiali na aukcjach.

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. 

Dlaczego? Cóż, wiadomo. po pierwsze, wszystkie aukcje to „oszustwo”. 
po drugie, jeśli artysta przez cały czas nie był wystawiony na aukcję, 
to oczywiście kolekcjonerzy trzymają jego obrazy, ponieważ czekają 
na dalszy wzrost cen. w galeriach sztuki pracy autora prawdopodobnie 
kupują po znacznie wyższych cenach. a aukcje ... kto ich potrzebuje? 
Jak trzeba będzie sprzedać — wymyślimy coś, a nam zaufają. ale brak 
historii aukcyjnej u artysty zwykle staje się poważną przeszkodą przy 
sprzedaży jego pracy. Dla domów aukcyjnych to sygnał, że płynność jest 
niska (jeśli nie zerowa), a przy rzeczywistych cenach nie jest to wcale 
jasne. ale czy warto uprzednio o tym myśleć?

Jak stracić 
na inwestowaniu 
w sztukę? 

Finanse

ZDrowie

Koncepcja zdrowego odżywiania zakłada spożywanie takich produktów 
aby długo cieszyć się dobrym zdrowiem, nie tylko pięknie wyglądać bo 
wygląd i tak przeminie, a zdrowie zostanie z nami do końca życia. ra-
cjonalne odżywianie to zdrowe, odporne na infekcje i pełne energii ciało, 
które będzie nam długo służyło i da nam dużo radości z życia.  w Food & 
Fit zwracamy szczególną uwagę na składniki jakich używamy aby służy-
ły naszym klientom długo cieszyć się zdrowiem i dobrą energią. 
Chcielibyśmy przedstawić państwu kilka produktów, które znajdzie-
cie państwo w każdym sklepie a które śmiało możemy nazwać polskie 
superfoods. są to na przykład : dynia, siemię lniane, kasza jaglana, jar-
muż i oczywiście wiele innych. Zwracajmy uwagę na to co jemy, i w jaki 
sposób, to jedzenie może przysłużyć się naszemu organizmowi. 

„Niech pożywienie będzie twoim lekarstwem” 
a mniej wydasz na lekarzy.

Niech pożywienie będzie 
Twoim lekarstwem, 

a lekarstwo pożywieniem
Tak mawiał Hipokrates. 
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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.

Końcówka roku i zbliżający się Nowy Rok 
a z nim karnawał to najlepszy moment, aby 
przypomnieć sobie o wytwornej elegancji, a jej 
najwymowniejszym symbolem jest mucha.

przez ostatnie dekady utrwaliła się w świadomości więk-
szości mężczyzn jako lekko przebrzmiały relikt przeszło-
ści noszony wyłącznie do stroju formalnego, jednak jak 
dotąd nie ma godnego siebie zamiennika.  
w najbardziej eleganckim wydaniu to biała mucha do fra-
ka, a czarna do smokingu. i nigdy na odwrót, bo ktoś mógł-
by wziąć Cię za kelnera.  najbardziej eleganckie muchy to 
takie, które umiesz sam zawiązać. Choć obecnie nie brak 
gotowych, zapinanych na guziczek lub haftkę na pasku 
chowanym pod kołnierzyk koszuli, to nie mają one już tej 
klasy, co muchy wiązane. warto więc zadać sobie odro-
binę trudu aby nauczyć się ją dobrze wiązać. należy też 
pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji muchy do 
twarzy. Jej zewnętrzny obrys nie powinien być szerszy niż 
linia zewnętrznych kącików oczu. 

Akcesoria: Mucha
moDa

Współczesny multiturysta łączy wypoczynek 
z uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych i sportowych 

oraz korzysta z szerokiej gamy usług. Zdarza się, że jego 
podróże są krótkie, ale mają bardzo intensywny przebieg.

ich celem nie jest samo zwiedzanie 
miasta czy shopping lecz również po-
byt w klinice stomatologicznej lub me-
dycyny estetycznej. Ten trend można 
wykorzystać, uzmysławiając gościom 
zza granicy, że nasi lekarze konkurują 
z zachodnimi nie tylko cenami zabie-
gów, ale także wiedzą i umiejętno-
ściami. i o tym właśnie miałam okazję 
opowiedzieć niedawno grupie dzien-
nikarzy z Ukrainy.
a co w tym zakresie oferuje pomor-
skie? moim zdaniem bardzo wiele. 
nasz region oferuje więcej niż tyl-

ko dogodne warunki komunikacyjne, 
bazę noclegową i atrakcyjne warunki 
naturalne oraz duże centra handlowe. 
pomorskie chętnie odwiedzają tury-
ści medyczni z niemiec, skandynawii, 
wielkiej Brytanii czy ameryki. Korzy-
stają z szerokiej oferty usług stoma-
tologii, medycyny estetycznej, an-
ti-aging i Kosmetologii, a także spa, 
doceniając przy tym wysokiej jakości 
specjalistów, nowoczesny sprzęt oraz 
innowacyjne rozwiązania technolo-
giczne, wysokie standardy usług i pe-
łen komfort za… przystępną cenę.

Pomorskie – raj dla 
turystów medycznych

UroDa
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by każdy Twój dzień 
był wyjątkowy

odKryjemy 
twoje PięKno... 

Z REZPREZENtUJąCą L’ASSAi® MEDiCAL CLiNiC DOKtOR ANAStAZJą SKURAS, LEKARZEM 
MEDyCyNy EStEtyCZNEJ, CHiRURGiEM OGóLNyM, fLEBOLOGiEM, WiELOLEtNią ASyStENt 
O/CHiRURGii NACZyNiOWEJ SWiSSMED CENtRUM ZDROWiA ORAZ UNiWERSytECKiEGO 
CENtRUM KLiNiCZNEGO, LEKARZEM SyStEMU ZESPOłóW RAtOWNiCtWA MEDyCZNEGO, 
CZłONKiEM iNtERNAtiONAL UNiON Of AEStHEtiC MEDiCiNE (UiME) ORAZ POLSKiEGO 
tOWARZyStWA MEDyCyNy EStEtyCZNEJ i ANti-AGiNG POLSKiEGO tOWARZyStWA 

LEKARSKiEGO, ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: Artur Dusiński 
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Dlaczego została Pani lekarzem?

szczerze mówiąc medycyna była moją 
pierwszą miłością od najmłodszych lat. 
wykazywałam zdolności manualne, ni-
gdy nie potrafiłam usiedzieć w jednym 
miejscu, wciąż lubiłam coś tworzyć stąd 
też pewnie naturalnie wybrałam chirur-
gię już jako nastolatka. wówczas nikt 
nie traktował jeszcze tego poważnie 
ale okazało się, ze to prawdziwa pasja. 
Dlaczego zostałam lekarzem? szczerze 
nie mam pojęcia a już wielokrotnie się 
nad tym zastanawiałam. po prostu tak 
wewnętrznie czuję, że nie mogłabym 
zajmować się niczym innym. Cieszę się, 
kiedy mogę pacjentowi pomóc lecząc 
go lub odkryć jego wewnętrzne piękno 
szlifując jak diament nie zaś tworzyć 
kogoś innego, co niestety często zda-
rza się w dzisiejszych czasach.  Dzięki 
temu mam możliwość realizacji swojej 
artystycznej strony. 

Zgodzi się Pani ze stwierdzeniem: 
„chirurgia to trudny zawód dla 
kobiety” ?

oczywiście. nie mam tutaj bynajmniej 
na myśli predyspozycji manualnych, 
wręcz przeciwnie. mówię o męskim 
środowisku bardzo dla kobiet nieprzy-
jaznym. pracuję od 15 lat w szpitalach, 
poradniach, pogotowiu ratunkowym, 
klinice i mogłabym przytoczyć wiele 
anegdot na ten temat. Trzeba mieć bar-
dzo twarda skórę by przetrwać. moja 
taka się stała poprzez wszystko czego 
doświadczyłam przez te lata. seksizm, 
mobbing, upokarzanie w tej specjaliza-
cji nadal pozostają tematami tabu choć 
powoli mówi się o tym coraz głośniej. 
Jeśli ma się odpowiednio dużą deter-
minację osiągnie się swój cel z całą 
pewnością, choć o wiele lepiej było-
by tą energię zamiast na przetrwanie 
spożytkować na jeszcze większy roz-
wój. Z własnego doświadczenia wiem, 
że mężczyźni chirurdzy pozbawieni 
kompleksów nie stwarzali problemów, 
czego wynikiem były często nasze 
wspólne nowatorskie zabiegi w niektó-
rych placówkach, prace naukowe czy 
wystąpienia na konferencjach a współ-
praca układała się bardzo dobrze. Ta-
kich kolegów przez te lata spotkałam 
jednak niewielu. 

Reprezentuje Pani Klinikę L’assai 
Medical Clinic, w której wykonywa-
ne są zabiegi z wielu dziedzin medy-
cyny. Proszę powiedzieć co wyróż-
nia Klinikę?

nie da się ukryć, iż wszystkie gałę-
zie medycyny rozwijają się bardzo 
intensywnie, również medycyna es-
tetyczna. miom zdaniem największe 
odkrycie stanowią lipotransfery, czyli 
autoprzeszczepy tłuszczu. Dzięki tym 
zabiegom możemy powiększać i mode-
lować różne okolice ciała stosując przy 
tym całkowicie naturalny i przyjazny 
pacjentowi materiał. Dotyczy to rów-
nież modelowania rekonstrukcyjnego. 
właśnie takie zabiegi proponujemy 
naszym pacjentom. przede wszystkim 
skupiamy się na tym, by stosować naj-
lepsze preparaty co odróżnia nas od 
innych gabinetów. stawiamy na jakość 
a dopiero w drugiej kolejności na zysk. 
pacjent ma czuć się komfortowo, luk-
susowo i  pięknie również po opuszcze-
niu naszej kliniki. Czym się kierujemy? 
potrzebami pacjenta lecz również jego 
dobrem. Zdarza się, ze pacjent zgłasza 
się do gabinetu z określonym założe-
niem, które niekoniecznie jest dla niego 
dobre. rozmawiamy wówczas i obra-
zowo tłumaczymy, który zabieg będzie 
w danej chwili najlepszy. Dzięki temu 

budujemy coraz większe zaufanie cze-
go korzyści widać również w terapii.

w kilku słowach proszę zaprosić no-
wych Gości do Kliniki. 

l’assai ® medical Clinic to nowocze-
sna Klinika stworzona dla osób cenią-
cych luksus, komfort i profesjonalizm. 
od pierwszej wizyty zajmujemy się 
pacjentem kompleksowo dbając nie 
tylko o jego bezpieczeństwo, ale rów-
nież wygodę tak, by czuł się wspania-
le. oferujemy najwyższej klasy usługi 
podążające za światowymi trendami.  
pracujemy jedynie na najlepszych, do-
stępnych na rynku, produktach. Zabie-
gi wykonują wyłącznie doświadczeni 
lekarze z wieloletnią praktyką. Dzięki 
temu stworzyliśmy markę będącą sy-
nonimem perfekcjonizmu i prestiżu. 
Klinika zlokalizowana jest w sercu gdy-
ni, obecnie w eleganckim sea Towers 
z malowniczym widokiem na morze. 
Każdy kto nas odwiedzi poczuje magię 
tego miejsca.
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Skandynawowie twierdzą, że św. Mikołaj mieszka pod bie-
gunem północnym w Laponii i to właśnie stamtąd wyru-
szają jego zaprzęgi z prezentami. Finowie spędzają święta 
podobnie jak my, wśród najbliższych, obowiązkowa jest tu 
świąteczna wizyta w saunie, jedzą pudding ryżowy, śledzie 
i śliwki oraz spiją specjalny, świąteczny mocny alkohol.
W Argentynie wigilia zaczyna się dość późno świą-
tecznym wspólnym grillowaniem steków, a kończy wy-
puszczaniem lampionów, co ma gwarantować dobrobyt 
i pomyślność w następnym roku.
W dalekiej Japonii, chrześcijan jest zaledwie 1;5%, 
Boże Narodzenie obchodzi się jak Walentynki w spo-
sób świecki i dość konsumpcyjny. Mieszkańcy dużych 
miast spotykają się w fast food barze i zajadają się kur-
czakiem w chrupiącej panierce.
W gorącej Afryce największą atrakcją są szyby dekorowa-
ne sztucznym śniegiem, wysokie cyprysy zastępują choin-
ki, domy, ulice i kościoły ozdabiane są liśćmi, kolorowymi 

wstążkami i kwiatami, a prezenty są naprawdę niewielkie.
W Meksyku obchody rozpoczynają się już 16 grudnia, 
procesjami. Wizytami w kolejnych domach sąsiadów 
i uroczystościami w ostatnim. Meksykanie wręczają so-
bie prezenty dopiero 6 stycznia.
W Nowej Zelandii Mikołaja wita się kawałkami świe-
żego ananasa, a na renifery czekają świeże marchewki. 
Bardzo powszechne są tu kolędy i śpiewa się je tu wspól-
nie, publicznie na ulicach. 
Społeczności prawosławne obchodzą święta 13 dni póź-
niej, a obrządki są dość ortodoksyjne, związane z dłu-
gim postem, ascetyzmem. Prezenty jeśli w ogóle są, to 
bardzo skromne i symboliczne.
Na wszystkich krańcach jest czas oczekiwany, potrzebny 
i konieczny, wynikający z potrzeby zamknięcia tego co 
było i otwarcia nowego rozdziału.

Wesołych Świąt!

  Święta 
na świecie
Święta Bożego Narodzenia związane są z religią 
chrześcijańską. ale ich symbole rozpoznawalne są 
w każdym zakątku świata. Wszystkim kojarzą się 
z czymś bardzo miłym i przyjemnym, a na czas ich 
trwania potrafią milknąć nawet konflikty zbrojne. 
Te nasze, najpiękniejsze, polskie dobrze znamy, ale 
czy wiecie jak obchodzi się je w innych miejscach? 
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Live Cooking 
w Wejherowskim 
Hotelu OLIMP 
Business & SPA

Wśród szerokiej oferty 
gastronomicznej 
jakie oferują nam 
różnego rodzaju lokale 
gastronomiczne, wyróżnia 
się jeden z autorskich 
projektów Hotelu OLIMP 
Business & SPA. 

ZDJĘCia: robert Jop



   79   79

Kolacje tematyczne w stylu ,,live Cooking” to seria spo-
tkań przeznaczona dla smakoszy pragnących poznać 
nowe smaki i techniki kulinarne. Cykl kolacji został po-
dzielony na cztery odsłony zgodne z porami roku, a więc 
w 2018 r. odbyły się kolacje pt. smaki wiosny, smaki lata, 
smaki Jesieni oraz ostatnie w tym roku smaki Zimy. pa-
tronat nad tym projektem objęły znane i szanowane insty-
tucje kulinarne – polska akademia sztuki Kulinarnej oraz 
stowarzyszenie Kucharzy polskich, których to członkiem 
jest jeden z pomysłodawców i wykonawców tych, że kola-
cji szef kuchni Hotelu olimp Krzysztof wierzba.
Konwencją tych spotkań jest gotowanie ,,na żywo” które 
bacznie obserwuje grono zaproszonych gości, po zakoń-
czonym działaniu szefa kuchni, wszystkim przybyłym sma-
koszom kelnerzy serwują zaprezentowaną potrawę w tzw. 
serwisie synchronicznym. Każda z kolacji składała się z przy-
stawki zimnej, ciepłej, zupy, dania głównego oraz deseru, 
ponadto do dyspozycji gości jest bufet na którym znajdzie-
my kilkadziesiąt wariacji kulinarnych zarówno słonych jak 
i słodkich w stylu Finger Food.
szef kuchni Krzysztof wierzba który wraz ze swoim ze-
społem odpowiedzialny jest za wszelkie potrawy przygoto-

wywane specjalnie z tej okazji, zawsze stara się zaskoczyć 
przybyłych gości swoimi pomysłami, jak dotąd wśród wielu 
ciekawych propozycji mogliśmy spróbować mięsa z kangura, 
krokodyla, strusia czy ślimaków, lecz również i pozostałe pro-
pozycje wykonywane są ze starannie wyselekcjonowanych 
produktów najwyższej jakości – polędwica z tuńczyka, łosoś 
jurajski, gęś rozmarynowa, wołowina długo dojrzewająca, 
oryginalne sery to tylko kilka z kilkudziesięciu produktów ja-
kimi posługiwał się szef kuchni tworząc wyjątkowe potrawy.
Kolacje tematyczne w Hotelu olimp, cechują się również 
wspaniałą atmosferą której blasku nadaje również zapro-
szeni goście specjalni – przyjaciele szefa Krzysztofa, mu-
zyką ,,na żywo”  raczy gości mistrz michała Cieśluk, który 
zawsze zadba o ,,coś dla ducha” naszych gości, o dobry 
humor zaś troszczy się mistrz barmaństwa Jerzy Czapla, 
a o orzeźwienie bariści z firmy Caffe Vergnano, natomiast 
do każdego dania wino dobiera zaproszony na tą okazję 
zawodowy sommelier. 
Jak zapewniają organizatorzy, w nadchodzącym roku 
również odbędą się takie kolacje, lecz chcąc zaskoczyć 
swoich gości, pracują nad zmianami aby znów mocno 
zaskoczyć swoich gości.
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licznie przybyłe uczestniczki przy-
witała Łarysa wujcik, organizatorka 
wydarzenia i inicjatorka wielu cieka-
wych projektów dla kobiet. 
interesujące i inspirujące prelekcje 
rozpoczęła Jaśmina sołtysiak, psy-
cholog biznesu, odpowiedzialna za 
działania marketingowe marki sin-
say. omówiła trendy w marketingu 
na najbliższe miesiące oraz razem 
z uczestniczkami zastanawiała się, 
jak tą wiedzę przełożyć na promocję 
mniejszych biznesów. aleksandra 
Trapp,  przedstawiła najnowsze 
badania psychologiczne na temat 

determinantów sukcesu. okazuje się 
że to nie talent, a upór w działaniu 
prowadzi do sukcesu. Beata Łubkow-
ska, wykładowca akademicki mówiła 
że, ponieważ używamy nawet do 
kilkudziesięciu kosmetyków dzien-
nie, powinniśmy być świadomi ich 
składu. okazuje się że cena nie jest 
wyznacznikiem jakości. 
Uczestniczki od samego początku 
wprowadziły mnóstwo dobrej energii 
i uśmiechu. rozmowy w kuluarach 
rodziły nowe pomysły i znajomości, 
które mają szansę zaowocować 
w przyszłości.

Świąteczne 
spotkanie 
Biznes Kocha 
Kobiety
W grudniu w pięknych wnętrzach sopockiego butikowego 
hotelu My Story odbyła się już 9 edycja cyklicznych spotkań 
organizowanych przez Biznes kocha Kobiety. 
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przez ten okres niezwykle się roz-
winęła, a wszystko to dla Klientów, 
i dzięki nim. przez dwa lata działalno-
ści zdobyła wiele nagród i wyróżnień, 
zarówno lokalnych, jak i ogólnopol-
skich. Zdobyła tytuł mistrzów Urody 
na rynku lokalnym, jako jedna z kilku 
odznaczona została jako Diamentowy 
partner włoskiej marki Biotec, oraz 
jako jedyna sieć w polsce uzyskała 
certyfikat jakości usług prestiżowe-
go stowarzyszenia na rzecz rozwoju 
kosmetologii przyjazna Kosmetyka. 
Co wyróżnia Klinikę na tle innych 
miejsc? połączenie kameralnej at-
mosfery, dbałości o indywidualne 
podejście do każdego Klienta, przy 
zachowaniu światowych standardów 
świadczonych usług, bezpieczeństwa 
i skuteczności, dzięki inwestycjom 

w aparaturę medyczną klasy premium. 
niezwykle ważnym atutem jest zespół 
lorenzo Coletti- doświadczeni kosme-
tolodzy, lekarze, eksperci medycyny 
estetycznej, którzy nieustannie pogłę-
biają swoją wiedzę, szkoląc się u naj-
lepszych ekspertów w kraju i poza 
granicami. 
Klinika Urody dba także o to, by mieć 
jak najszerszy wachlarz zabiegów 
do dyspozycji gości. Znajdziemy tam 
zabiegi modelujące sylwetkę, zabiegi 
anti-aging, zamykanie naczyń, usuwa-
nie przebarwień, usuwanie owłosienia, 
redukujące cellulit, rozstępy czy bli-
zny…. ale to nie wszystko. Znajdziemy 
tam również zabiegi z zakresu terapii 
łysienia, czyli trychologii, terapię 
grzybicy, ginekologię estetyczną czy 
medycynę estetyczną. właściciel 

2 urodziny Kliniki 
Urody Lorenzo Coletti
Jak ten czas szybko mija… Już dwa lata w Rumi 
istnieje Klinika Urody Lorenzo Coletti. 

Kliniki – pan seweryn – nie uznaje pół-
środków, wszystko musi być najwyższej 
jakości, w rozsądnych cenach. „wybiera-
jąc aparatury czy kosmetyki do Kliniki, 
współpracuję ze znanymi na całym 
świecie markami takimi jak Dermalogica 
czy Biotec italia, oraz z najlepszymi dys-
trybutorami w polsce. Dzięki temu znaj-
dziecie u nas m.in. takie światowe hity 
medycyny estetycznej i kosmetologii jak 
ulubiony zabieg gwiazd intraceuticals, 
absolutny bestseller najlepszych klinik 
w polsce - HiFU sonoqueen, czy naj-
nowocześniejsza i najbardziej wszech-
stronna platforma laserowa na świecie- 
X-lase plus”. 
Dwa lata działalności to powód do 
świętowania- i express Biznesu miał 
przyjemność być gościem kameralnej 
imprezy w Klinice. Tort od Tarta grzechu 
warta, sushi z sekai sushi, konkursy 
z nagrodami, zabiegi na żywo i mega 
oferty- tak Klinika dziękowała swoim 
stałym klientom za zaufanie.
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Kilka miesięcy temu zachwycaliśmy się premierą czwartej generacji niezniszczalnego Wran-
glera, a na przełomie kalendarzowego roku poznamy wariant Cherokee po kuracji odmładza-
jącej. W ofensywie amerykańskiego producenta nie sposób było nie zauważyć Jeepa Renega-
de, który w opinii ekspertów ze świata motoryzacji uchodzi za pojazd kompletny. Oryginalna 
stylistyka wariantu o najmniejszych gabarytach ze stajni amerykańskiego producenta za-
chwyca nie tylko estetyką, ale także osiągami.

W kramie żużlowym może-
my odnotować zakończenie 
transferowej karuzeli. Niespo-
dzianek nie brakowało, a jed-
na z największych dotyczyła 
teamu Zdunek Wybrzeże 
Gdańsk. Wspomnianym pre-

zentem dla kibiców był powrót na stare śmieci Krystiana 
Pieszczka – wychowanka gdańskiego klubu. Ponadto 
kadrę uzupełnili – Kacper Gomólski, Joel Kling, Dominik 
Majchrzak, Adrian Cyfer oraz Jacob Thorssell. 

Miłośnicy motoryzacji 
z całego kraju mają oka-
zję podziwiać eksponaty 
zgromadzone w Gdyńskim 
Muzeum Motoryzacji. 
Wystawa wykreowana pod 
dachem chylońskiej hali 
kusi wielbicieli historii mo-

toryzacji w skali globalnej. 
Jak sami twórcy mówią – Gdyńskie Muzeum Motoryzacji  
to swoista opowieść o stulecia historii człowieka napisana 
przy użyciu koła, oktanów oraz koni mechanicznych. 
Muzeum usytuowane jest w Gdyni przy ulicy Żwirowej. 

koniec 
tranSferowej 
karuzeli

jeep – zmaSowany atak 
amerykańSkiej marki

hiStoria 
kołem Się toczy
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Ranking prowadzony jest przez Polski Związek Wynajmu 
i Leasingu Pojazdów. Nagrodę firmie Auto Miras przyznano 
podczas Xi Gali Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Po-
jazdów w Warszawie. firma z Pępowa znalazła się w grop-
nie takich firm, jak: Bawaria Motors - Najlepszy Serwis 
Napraw Mechanicznych (Nagroda Mobilizator); Grupa PGD 
- Dealer Samochodów Najbardziej Przyjazny Branży floto-
wej (Nagroda Kontraktor); Kompania Piwowarska - firma 
Najbardziej Zaangażowana w Edukację Kierowców (Nagro-
da Bezpieczna flota); Coca - Cola HBC Polska - flota Naj-
bardziej Przyjazna środowisku (Nagroda Eko flota). 
- Od zawsze powtarzam, że na takie wyniki pracujemy ra-
zem z moim zespołem - mówi Mirosław Makurat, Prezes 
Zarządu firmy Auto Miras. - to blisko stu pracowników, 
którzy swoim zaangażowaniem, pozwalają nam zdobywać 
takie rezultaty. to im przyznaję tę nagrodę i to im serdecz-
nie za to dziękuje. to zaszczyt pracować z najlepszymi. 
Gościem specjalnym Xi Gali Nagród PZWLP był Mahbod 
Asgari, Członek Zarządu ADAC SE, który zaprezentował 
uczestnikom kierunki rozwoju mobilności w przyszło-
ści. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Wydział 
transportu Politechniki Warszawskiej. Sponsorem Ge-
neralnym Xi Gali Nagród PZWLP została firma Starter 24 
(Starter - Pomoc na drodze), a tytuł Głównego Sponsora 
Automotive objęła firma Opel Poland.

O firmie:
 
Spółka Auto Miras Autoryzowany Serwis Samocho-
dowy działa na rynku nieprzerwanie od 1997 roku. 
świadczy dla wszystkich marek motoryzacyjnych usługi 
mechaniczne oraz blacharsko-lakiernicze, posiadając 
certyfikat tUVRHEiNLAND. Jest jednym z największych 
centrów napraw powypadkowych w kraju. Posiada 
certyfikowany przez markę BOSCH serwis mechaniczny. 
Auto Miras jest oficjalnym partnerem serwisowym 
BMW Bawaria Motors, posiada również autoryzację 
marki Porsche na naprawy blacharsko-lakiernicze. 
Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy to: 
ponad 20 lat doświadczeń, 6 stanowisk mechanicznych, 
18 stanowisk blacharskich, 3 profesjonalne komory la-
kiernicze, 6 stref przygotowawczych, ponad 180 samo-
chodów zastępczych, setki naprawionych samochodów 
i tysiące zadowolonych klientów.  
Serwis doceniony przez klientów, jak również przez 
wiele organizacji. Laureat licznych nagród, takich jak: 
Złota Lakiernia, Warsztat Roku, Hit Roku i wielu innych. 
Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy należy 
do Grupy Makurat, w skład której wchodzą również 
firmy zajmujące się sprzedażą samochodów, ubezpie-
czeniami, wynajmem samochodów czy budownictwem 
mieszkaniowym.

PrestiżOwa 
nagrOda 
dla POmOrskiej 
firmy  

Firma Auto Miras Autoryzowany Serwis Samochodowy 
z Pępowa została oficjalnie Najlepszym Serwisem 
Blacharsko – Lakierniczym. Jest to najbardziej 
prestiżowa nagroda w świecie Polskiej Motoryzacji.
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flOta idealna 
– jak ją stwOrzyć?
Flota samochodowa we współczesnym przedsiębiorstwie odgrywa nader 
istotną rolę bez względu na branżę w jakiej funkcjonuje marka.  Stworzenie  
floty wymaga nie tylko ogromnego doświadczenia, umiejętności, ale także 
stosownej wiedzy oraz cierpliwości. Czy flota idealna istnieje? W jaki sposób 
stworzyć system dostosowany do potrzeb danej firmy?

TEKST: Mateusz Marciniak  | ZDJĘCIE: pexels.com
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Paradygmatu na wykreowanie floty idealnej nie ma. 
żaden system nie jest w stanie zagwarantować struk-
turom przedsiębiorstwa wyłącznie zalet wynikających 
z prowadzenia floty. Do tych zaliczamy przede wszystkim 
niezawodność, użyteczność oraz generowanie możliwie 
jak najniższych kosztów. Do walorów dodać należy  bez-
pieczeństwo oraz komfort wynikający z eksploatacji aut. 
flota idealna to siatka pojazdów, których parametry oraz 
możliwości będą odpowiadać nie tylko indywidualnym 
potrzebom firmy, ale także spełnią oczekiwania kierow-
ców, a zatem równanie na jej wykreowanie zwyczajnie 
nie istnieje.

kim tak naPrawdę 
jest fleet manager?
Jeśli ktoś może pokusić się o stworzenie strategii per-
fekcyjnej , to tym kimś jest niewątpliwie fleet manager, 
czyli osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą pojaz-
dów na potrzeby danej marki. Człowiek zatrudniony na 
tym stanowisku powinien posiadać dużą wiedzę z dzie-
dziny ekonomii oraz zarządzania. Nie obejdzie się rów-
nież bez znajomości rynku motoryzacyjnego ze szczegól-
nym uwzględnieniem eksploatacji samochodów. Wielu 
przedsiębiorców zadaje sobie ironiczne pytanie o zasad-
ność zatrudnienia tytułowego managera. Odpowiedź 
jest banalna – kompetentny i profesjonalny administra-
tor floty jest w stanie zredukować koszta firmy nawet 
o kilkadziesiąt tysięcy złotych w skali miesiąca.  W zakres 
obowiązków managera floty samochodowej wchodzi 
wiele aspektów – wybór rodzajów aut to tylko początek 
wyboistej i krętej drogi do wykreowania doskonałej ko-
mórki logistycznej. istotne znaczenie ma w tym przypad-
ku również odpowiedni i regularny serwis, stosowanie 
innowacyjnych technologii rynkowych, a także efektyw-
ne administrowanie. Jeśli chodzi o pierwszy aspekt, czyli 
wybór pojazdów należy kierować się trzema głównymi 
kryteriami – określeniem celów do jakich służyć będą 
auta,  szacunkami i analizami cenowymi oraz kryterium 
eksploatacyjnym. 

arytmetyczne zakusy 
i stan POrtfela
O ile kwestia związana z przeznaczeniem aut do konkret-
nych celów zdaje się być jasna, o tyle aspekt związany 
z kalkulacją oraz prognozowaniem kosztów może mieć 
znaczny wpływ na kondycję budżetu przedsiębiorstwa. 
Owo kryterium cenowe nie dotycz zatem wyłącznie kwo-
ty zakupu pojazdów, ale także, a nawet przede wszyst-
kim ich wartości rezydualnej, czyli prognozowanych 
zysków pochodzących ze sprzedaży wtórnej. Przy szaco-
waniu potencjalnych kosztów wracamy do punktu wyj-
ścia, ponieważ przy transakcji „z drugiej ręki” kluczowe 
znaczenie może mieć marka pojazdu, rodzaj silnika, rok 
produkcji, klasa auta, a nawet wyposażenie dodatkowe. 
W przypadku rodzaju silnika mowa o jego mocy– podsta-
wowa zasada mówi o tym, że im większa moc generowa-
na przez pojazd, tym większy spadek jego wartości przy 
odsprzedaży. Wbrew pozorom skupiając się na czynniku 
wartości rezydualnej nie należy zapominać o trendach 

w branży motoryzacyjnej – te zmieniają się dynamicznie, 
zaś fakt, że w zeszłym sezonie prestiżem cieszyły się auta 
niemieckie może być negatywnym zaskoczeniem dla ich 
posiadaczy obecnie, bowiem dziś serca kierowców pod-
bija japońska precyzja. W przypadku strategii długofalo-
wej aspekt ten, choć na pozór błahy, może mieć kolosal-
ne znaczenie dla rozwoju firmy.

diabeł tkwi w szczegółach
Skoro o rozwoju mowa, warto podkreślić, że korzysta-
nie z usług określonej marki samochodowej ma również 
duże znaczenie marketingowe. Przedstawiciele handlo-
wi, a nawet szeregowi pracownicy danego przedsiębior-
stwa poruszają się pojazdami na powierzchni których 
nie sposób nie dostrzec logo, czy też sloganu reklamo-
wego. Pozornie jest to kolejny szczegół, a jak doskonale 
wiemy – to w szczegółach tkwią diabły. i w zasadzie na 
szczegółach oparta jest analiza ekonomiczna związana 
z kryterium kosztów, bowiem druga jej część stanowi ob-
liczenia wygenerowane na podstawie eksploatacji floty. 
Do podstawowych kosztów wynikających z użytkowania 
zaliczamy wszelkiej maści ubezpieczenia, pakiety dodat-
kowe, koszta związane z serwisowaniem oraz rzecz jasna  
- kwoty przeznaczane na paliwo. Koszta eksploatacyjne 
to nader istotne, o ile nie najistotniejsze ogniwo procesu 
tworzenia floty oraz jej zarządzania. 
Stworzenie floty perfekcyjnej, choć nie jest możliwe, to 
w konsekwencji właściwych wyborów i racjonalnej stra-
tegii walnie może przyczynić się do zwiększenia budżetu 
przedsiębiorstwa. W efekcie firma wyposażona w efek-
tywną sieć pojazdów będzie funkcjonować znacznie wy-
dajniej, co prowadzi do dynamicznego rozwoju.

Nie należy zapominać 
o trendach w branży 
motoryzacyjnej – te zmieniają 
się dynamicznie, zaś fakt, że 
w zeszłym sezonie prestiżem 
cieszyły się auta niemieckie 
może być negatywnym 
zaskoczeniem dla ich 
posiadaczy obecnie, bowiem 
dziś serca kierowców podbija 
japońska precyzja.
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Wyjazdy świąteczno-noworoczne, to okazja by 
spotkać się z najbliższymi, których nie mamy oka-
zji odwiedzać zbyt często. to czas, gdy wszyscy 
chcą być razem z rodziną i spędzić go w jak naj-
szerszym gronie. Wiele osób decyduje się też  na 
rodzinne święta i Nowy Rok w górskich miejsco-
wościach wypoczynkowych. Wszystkie te sytuacje 
wymagają często od nas długich podróży, które 
w warunkach zimowych nie należą do najłatwiej-
szych i najprzyjemniejszych. Co jednak można 
zrobić, aby to zmienić; aby nasza rodzinna podróż 
była bezpieczniejsza i bardziej komfortowa?

Warto mieć dobrze przygotowany do tej podróży 
samochód, wyposażony w zimowe opony, płyny 
niezamarzające, a co najważniejsze wyposażony 
w wiele udogodnień i systemów bezpieczeństwa: 
np. ABS, ESP, ASR, ACC, AfL, BAS, EBD. Pod tymi 
nie wiele mówiącymi skrótami kryją się elektro-
niczne systemy, które kontrolują np. siłę hamo-
wania i jego rozkład na koła, by nie doprowadzić 
do poślizgu. Systemy kontrolujące pokonywanie 
bezpieczne zakrętów, doświetlające je podczas 
jazdy, czy pozwalające ustawić stałą bezpieczną 
prędkość na autostradzie i dodatkowo kontro-
lować  odległość przed jadącym przed nami sa-
mochodem. W zimowych podróżach świetnie się 
sprawdza napęd na wszystkie koła  AWD, czyli 
inaczej 4x4 załączony na stałe lub uruchamiający 
się, gdy tylko któreś z kół zacznie się uślizgiwać. 
Nowoczesne lampy LED, lub xenonowe zapewnia-
ją doskonałe oświetlenie drogi i poboczy i często 
są wyposażone w dodatkową opcję, która  nie 
oślepiając kierowców jadących z przeciwka nawet 
przy jeździe z włączonymi światłami drogowymi.

Oczywiście żaden system elektroniczny nigdy nie 
zastąpi rozsądku i  umiejętności przewidywania 
kierowcy, ale na pewno mu pomoże w trudnych sy-
tuacjach. Ważne też jest, aby jechać w tak ważną 
dla nas podróż pewnym i sprawdzonym samocho-
dem i najlepiej NOWyM. Jak można to zrobić?

to proste- najlepiej skorzystać z nowoczesnej 
wypożyczalni samochodów, która dysponuje flo-
tą nowych samochodów, klasy premium, ponad-
standardowo wyposażonych. fleet Number ONE 
specjalizuje się w takiej ofercie. Wszystkie samo-
chody, które można wypożyczyć są nie starsze niż 
rok, a duża część, to praktycznie nowe pojazdy. 
W ofercie są samochody BMW w różnych klasach, 
w większości w pakiecie M. Podobnie jest z Mer-
cedesami, które wyposażone są w pakiety AMG, 
czy innymi markami samochodów występującymi 
w specjalnych wersjach wyposażenia. W każdym 
z nich znajdziemy wspomniane systemy bezpie-
czeństwa, a w większości automatyczne skrzynie 
biegów.

Do wynajęcia naszego bezpiecznego pojazdu 
w firmie fleet Number ONE potrzebne jest nam 
tylko prawo jazdy i dowód osobisty. to też oka-
zja, by wynająć samochód o którym często ma-
rzymy i przekonać się w praktyce, czy to jest to! 
Najlepiej taki samochód zarezerwować wcześniej, 
telefonicznie (+48 669 100 101) lub poprzez for-
mularz rezerwacji na stronie www.fn1.eu. Użyt-
kownicy facebooka czy instagrama, też nie będą 
zawiedzeni, bo można również dokonać rezerwa-
cji przez te aplikacje wpisując: fleetNumber.ONE

Samochody można odebrać w poszczególnych od-
działach firmy ulokowanych w różnych częściach 
Polski, lub wybrać opcję podstawienia samochodu 
pod konkretny adres. Można też skorzystać z opcji 
wynajęcia samochodu w jednym mieście i zwrotu 
w innym, jeśli tylko znajdują one się w obszarze 
obsługi przez fleet Number ONE.

Zapraszając do skorzystania z usług fleet Number 
ONE i wynajęcia nowego, bezpiecznego oraz kom-
fortowego samochodu życzymy Wszystkim szczę-
śliwej podróży!

PS. Już teraz warto pomyśleć o wyjeździe na ferie.

bezPieczna POdróż 
nOwym samOchOdem

Jedź na Święta i Nowy Rok 
bezpiecznie nowym samochodem. 
Spotkajcie się w szerokim gronie! 
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sukcesy sOPOckiegO
klubu w sPOrtach
mOtOrOwych
Sopockie Stowarzyszenie 
Sportowe Automobilklub Orski 
dokonał podsumowania sezonu 
2018 w sportach motorowych. Po 
przeanalizowaniu dokonań klubu 
oraz osiągnięć reprezentantów 
Automobilklubu Orski, Prezes Anna 
Orska – Majewicz ogłosiła owocność 
dobiegającego końca sezonu.

Czwórka reprezentantów sopockiego klubu – Piotr Zaleski, 
Sebastian Matuszewski, Leszek Orzechowski i łukasz Kaba-
ciński osiągnęła wyniki godne najwyższego uznania w dzie-
dzinach Historycznych Rajdowych Mistrzostw Polski, drifcie 
oraz Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski.

Piotr Zaleski w duecie z Jackiem Gruszczyńskim za kierow-
nicą Porsche 911 SC SR po pasjonujących zmaganiach w cy-
klu Motul Historyczne Samochodowe Mistrzostwa Polski 
wygrał cały cykl zostając Mistrzem Polski 2018 fiA 3. Piotr 
Zaleski w wywiadach szczegółowo opisuje klucz, dzięki któ-
remu dzierży trofeum w dłoniach: 
„Nie sztuką jest wygrać jeden oes, jeśli potem przegra się 
cały rajd. Zawsze jechaliśmy równo, przez co też udało się 
nam wygrać jeden rajd w klasyfikacji generalnej, ale w in-
nych przypadkach zawsze byliśmy w czołówce. Taka mądra, 
konsekwentna jazda dała nam tytuł mistrzowski.”
Perfekcyjnie przygotowane i wystrojony samochód w po-
łączeniu z profesjonalizmem i charyzmatycznością załogi 
umożliwiły uzyskanie tak znakomitego rezultatu pomimo 
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trudności w postaci przeciwników 
i potężniejszych maszyn pozostałych 
zespołów biorących udział w cyklu 
mistrzostw.

Sebastian Matuszewski reprezen-
tował barwy Automobilklubu Orski 
w najszybciej rozwijającej się dziedzi-
nie sportów motorowych – driftingu. 
Po zaciętym boju, który stoczył w wie-
lu miejscach Europy z przeciwnikami, 
dzięki doskonale przygotowanemu 
Nissanowi 200SX S14 z 1996 roku 
powtórzył swój historyczny sukces 
z 2016 roku zdobywając tytuł Mistrza 
Europy ligi driftingowej King of Euro-
pe serii Pro 2 w bieżącym sezonie.
Sebastian stanowi obecnie nową na-
dzieję w motorsporcie, nie tylko dla 
Sopotu, ale także całego kraju.
łukasz Kabaciński zdobył tytuł Wi-
cemistrza Polski w cyklu Górskich 
Samochodowych Mistrzostw Polski 
w Grupie N za kierownicą Mitsubi-
shi Lancer Evo. 
Leszek Orzechowski za kierownicą 
Seata ibiza Cupra tDi reprezentując 
Automobilklub Orski zdobył tytuł ii 
– Wicemistrza Polski w cyklu Gór-
skich Samochodowych Mistrzostw 
Polski w klasie N-2000.

Wszyscy zawodnicy uhonorowani 
tytułami mistrzowskimi nie kryją ra-
dości z własnych osiągnięć i walnie 
przyczynili się do promocji sportów 
motorowych na Pomorzu i w Polsce. 
Automobilklub Orski wyraża dumę 
z ich dokonań i ma nadzieję, że uda 
się powtórzyć takie dokonania w na-
stępnych sezonach.
 
Sukcesy SSS AK ORSKi zauważone 
przez sopocki aktyw sportowy, który 
reprezentowany w Kapitule doko-
nującej co roku wyboru najlepszych 
sportowców, zawodów sportowych, 
trenerów i mecenasów sportu, w dniu 
7.12 zagłosował, że najlepszym so-
pockim sportowcem młodzieżowym 
w roku 2018 został Mistrz Europy 
w drifcie samochodowym Sebastian 
Matuszewski z AK ORSKi. Najlepszy-
mi imprezami rekreacyjnymi zostały: 
4 Rajd Kobiet po włosku (AK ORSKi) 
i wyścig pływacki dookoła sopockiego 
molo (MOSiR Sopot), a mecenasem 
sportu Lellek Centrum Porshe Sopot, 
wspierający sopockie konie na hipo-
dromie i sopockie konie mechaniczne 
w Automobilklubie ORSKi. 

Wśród blisko 30-stu głosujących 
członków Kapituły, byli posiadający, 
jak wszyscy, po jednym głosie Prezy-
dent Jacek Karnowski i Wiceprezy-
dent Marcin Skwierawski.

Działania stowarzyszenia w sezonie 
2018 to również organizacja spekta-
kularnych zawodów sportowych:

Po raz 21 Górskie Samochodowe Mi-
strzostwa Polski Grand Prix Sopot Gdy-
nia 2018 kultowa impreza zamieniają-
ca w szczycie sezonu letniego sopocki 
kurort w polskie Monte Carlo.
15 Rajd Gdańsk Baltic Cup 2018, 
Rajd Kobiet Sopot 2018, 9 Rajd Nie-
podległości 2018.
ten sezon obfitował również w dzia-
łania edukacyjne w szczególności po-
święcone współpracy z najmłodszy-
mi uczestnikami ruchu drogowego 
dziećmi i młodzieżą.
Klubowi trenerzy sportu samocho-
dowego oraz instruktorzy nauki jaz-
dy prowadzili zajęcia z wychowania 
komunikacyjnego wśród sopockich 
i gdańskich szkół. 
W najbliższym czasie odbędzie się 
również 1 Międzyszkolny turniej Go-
kartowy Kart School Master 2018 prze-
znaczony dla młodzieży wszystkich 
sopockich szkół ponadgimnazjalnych.
Automobilklub Orski bierze również 
udział w projekcie Synergia organizo-
wanym przez fundację Helisa, do któ-
rego zaprasza biznes w celu podjęcia 
wspólnego kroku w kierunku społecz-
nej odpowiedzialności biznesu pod-
czas projektu Synergia:
 
Projekt Synergia, czyli współpraca 
pomiędzy dwoma światami, jakie 
stanowią organizacje pozarządowe 
i biznes w Polsce. Przełamanie barier 
i nawiązanie współpracy pomiędzy 
dwoma sektorami jest jednym z naj-
ważniejszych elementów prowadzą-
cych do udanej koegzystencji przy-
noszącej obopólne korzyści. Naszym 
celem jest umożliwienie tego. Po-
przez organizowane warsztaty daje-
my możliwość poznania się, znalezie-
nia wspólnej płaszczyzny oraz nawią-
zania współpracy firmom i organi-
zacjom zainteresowanym nawzajem 
swoją działalnością. Wierzymy w to, 
że każdy z nas posiada kompetencje, 
którymi może podzielić się z innymi, 
czy to prezes, szeregowy pracownik 
czy działacz społeczny.

Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 
życzymy, aby w każdym z nas 
narodził się NOWY kierowca, 
odpowiedzialny, używający 
wyobraźni, a więc 
BEZPIECZNY, 
a w Nowym Roku 2019 
kochajmy wszystkich 
użytkowników ruchu 
drogowego, szczególnie 
tych najsłabszych!

                                                                    

Lesław Orski  
AUTOMOBILKLUB 
ORSKI
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Otwarta strategia 
w sPrawdzOnym wariancie
Zakład usługowy zlokalizowany jest w Gdańsku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 295. Oficjalne otwarcie miało miejsce w so-
botę – 8 grudnia. Obecnie w salonowej ekspozycji znajduje 
się sześć fabrycznie nowych aut marki Citroen, które są pre-
miowane w ofercie specjalnej.  Ale to nie wszystko -  w ofer-
cie dostępnych jest więcej modeli - od Citroena C1, przez C3 
czy C3 AirCross, po C-Elysee, C4 Cactus, minivana Spaceto-
urer (także w wersji „Grand”) i Citroena Berlingo.  W drugiej 
połowie stycznia w salonie gościnnie pojawi się topowy 
Citroen C5 AirCross, którego premierę dealer planuje po-
łączyć z dniami otwartymi. Jak się okazuje owa ekspozycja 
to tylko jeden z elementów usługowej strategii tytułowego 
przedsiębiorstwa. Odwiedzając salon można skorzystać po-
nadto z certyfikowanej oferty blacharsko-lakierniczej oraz  
autoryzowanego – w pełni kompleksowego serwisu. 

nadchOdzi nOwa jakOść 
w mOtOryzacji
Poza konkurencyjnymi cenami jednym z ważniejszych 
walorów oferty jest obecność wykwalifikowanej kadry 
fachowców, którzy kierują się przede wszystkim indywi-
dualnym podejściem względem klienta.   Atutem kampa-
nii przyświecającej powrotowi francuskiej marki do trój-
miasta jest także rozbudowana oferta rabatowa.  Z okazji 
otwarcia przedstawiciele marki w Gdańsku przygotowali 
rabaty serwisowe sięgają-
ce nawet 30% oraz  wielką 
wyprzedaż rocznika 2018. 
Profesjonalizm marki oraz ela-
styczne oferty promocyjne to 
kluczowe ogniwa symbolicz-
nego powrotu Citroena nad 
Motławę.

citrOen wraca 
nad mOtławę

Kompleksowa forma usług związanych z marką Citroen to najnowsza 
propozycja trójmiejskiej branży motoryzacyjnej. Na mapie Gdańska od kilku 
dni widnieje nowy punkt usługowy pod szyldem największego dealera 
samochodów na Pomorzu - „Grupy Zdunek”. Czy stworzenie nowego miejsca 
jest zapowiedzią noworocznego powrotu Citroena nad Motławę?
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Grzegorz Michalczuk zwycięsko prze-
szedł przez wszystkie etapy kwalifi-
kacji wyprzedzając 224 kolegów po 
fachu z pozostałych 41 stacji obsługi 
toyoty z całego kraju. Jest też pierw-
szym zwycięzcom tego plebiscytu 
z Pomorza w 11-stu jego edycjach.

finaliści konkursu oceniani byli mię-
dzy innymi ze znajomości budowy 
samochodów marki toyota, proce-
dur przeglądowych i naprawczych, 
prawidłowości zastosowania pro-
cedur producenta oraz specjalizacji 
w diagnostyce samochodów.
Pierwszym etapem konkursu był test 
teoretyczny składający się z 30 py-
tań, odbywający się przez internet. 
Organizatorzy przewidzieli na jego 
wykonanie tylko 15 minut. Kolejnym, 
półfinałowym etapem, do którego 

zakwalifikowało się 20-stu najlep-
szych kandydatów z wynikiem mini-
mum 93% trafnych odpowiedzi test 
praktyczny w Warszawie, w ośrodku 
szkoleniowym toyoty. Do wykonania 
było tam 5 zadań, związanych zarów-
no z praktyczną umiejętnością obsłu-
gi, posługiwaniem się dokumentacją 
techniczną jak i skutecznym znale-
zieniem usterki w podstawionym do 
testu samochodzie.
Do finałowej rozgrywki przeszło 5 
mechaników. Jedynym spoza Warsza-
wy, był Pan Grzegorz ze stacji toyoty 
Walder w Chwaszczynie.
Czekałem na to 27 lat – najlepszy me-
chanik toyoty pracuje w mojej firmie!
Jest mi niezmiernie miło, że docze-
kałem chwili historycznej w naszej 
firmie. Po 27 latach działalności dla 
toyoty, Pan Grzegorz dokonał bardzo 

ważnej rzeczy dla siebie, dla mnie, 
a zarazem dla całej firmy. to wyróż-
nienie, także dla nas jest niezwykłe. 
Czuję dumę i radość, że tej klasy pro-
fesjonalista pracuje w toyota Walder 
i dba o samochody naszych klientów 
oraz najwyższą jakość świadczonych 
usług serwisowych. ta nagroda 
przekłada się na wspólną pracę i wy-
rażam nadzieję, że będzie ona przez 
długi czas motywowała pozostałych 
pracowników do podnoszenia swo-
ich kwalifikacji i umiejętności–o-
powiada Roman Walder, założyciel 
firmy toyota Walder.

najlePszy mechanik 
tOyOty w POlsce
Toyota Motor Poland od 1993 roku prowadzi w swojej sieci dealerskiej 
konkurs mający wyłonić najlepszego mechanika. W tym roku, ten zaszczytny 
tytuł przypadł Mistrzowi Serwisu Toyota Walder z Chwaszczyna. 
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Okulary multiprzesłonowe 
zwane także „ajurwedyjskimi” 
przeznaczone są do ćwiczeń 
mięśni oka przy wadach wzro-
ku. Technologiczną rewolucję 
w przypadku owego modelu 

stanowi fakt, iż jest to wariant korekcyjny – bezsoczewkowy. 
Stosowanie tytułowych okularów pozwala w sposób przyspie-
szony przywrócić naturalną funkcję oraz ruchliwość mięśni oka, 
którego możliwości są ograniczone ze względu na używanie 
soczewek. Okulary Multiprzesłonowe ponadto poprawiają 
ukrwienie oczu, a w konsekwencji redukują zmęczenie.

Zawarcie profesjonalnego automatu perkusyjnego od-
zwierciedlającego brzmienie bębnów elektronicznych 
w postaci niewielkiej kulki to niewątpliwie ryzykowny 
zabieg, bowiem z ogromną łatwością utwory kreować 
mogą zarówno profesjonalni gracze NBA, jak i cenieni 
perkusiści. Technologia zawarta w innowacyjnej kulce 
opiera się o współdziałanie nowatorskiego kontrolera 
MIDI oraz domyślnej aplikacji zawartej w smartfonie. 
Ów program pozwala tworzyć poszczególne rodzaje 

bitów, dodawać szeroką gamę efektów oraz zapętlać daną strukturę utworu. Generowanie dźwięków 
odbywa się poprzez odbicia, których brzmienie wzmacnia się wprost proporcjonalnie do siły uderzenia. 
Oddball to zatem nie tylko innowacyjny gadżet , ale także intrygująca forma artystycznego wyżycia.

ODDBALL 
– KuLA HuLA

Co wyróżnia dokanałowe słuchawki Federal 40 od innych tego 
rodzaju produktów? Przede wszystkim zastosowanie oryginalnej 
obudowy w postaci łusek pochodzących od stosowanej w latach 90’ 
przez agentów FBI amunicji o nazwie 40 S&W, która w tym przypad-
ku jest nader ciekawym i oryginalnym elementem konstrukcyjnym. 
Dynamiczny wariant głośnika neodymowego o średnicy 9mm 
w połączeniu z zastosowaniem nowatorskiej technologii „Bass Boost 
” uwypuklającej tony niskie sprawia, że produkt polskiej marki Fede-
ral cieszy się rosnącym zainteresowaniem na całym świecie.

Model V5F pochodzący od renomowanej marki 
Inmotion to wariant żyrocykla, który w opinii eksper-
tów ma stać się następcą serii Segway, a tym sa-
mym przyszłością transportu miejskiego. Tytułowy 
wariant jest monocyklem elektrycznym  w którym 
po raz pierwszy zastosowano technologię żyrosko-
pową odpowiedzialną za utrzymanie pojazdu w pio-
nie. Największą zaletą, a zarazem innowacją modelu 
V5F jest funkcja zapobiegnięcia rotacji kół, która 
podnosi komfort oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Okulary 
Multiprzesłonowe

Rewolucyjny 
żyrocykl

Wybuchowe słuchawki






