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Styczeń	w	sposób	nieoczekiwany	upłynął	pod	styg-
matem	tragicznej	śmierci	wybitnego	samorządowca	–	
Pawła	Adamowicza.	Jest	to	niepowetowana	i	niemniej	
bolesna	strata	dla	wszystkich	osób	związanych	z	lokal-
nym	światem	polityki	 i	biznesu.	W	związku	z	 tragicz-
nymi	zdarzeniami	jakie	miały	miejsce	na	Targu	Węglo-
wym	w	Gdańsku	pragnę	rodzinie	i	bliskim	Prezydenta	
przesłać	wyrazy	szczerego	żalu	i	współczucia.

Pomimo	 ogromnego	 ciosu	 oraz	 rozgoryczenia		
z	 dziennikarskiego	 obowiązku	 nie	 mogę	 zapominać	
o	ważnych	wydarzeniach	ze	świata	biznesu	oraz	poli-
tyki.	W	styczniowym	wydaniu	wespół	z	przedsiębior-
cami	 zamieściliśmy	 kilka	 kluczowych	 podsumowań	
związanych	 z	 rokiem	2018.	 Bilanse	 zysków	 i	 strat	 zo-
stały	 urozmaicone	prezentacją	 strategii	 biznesowych	
na	 zbliżające	 się	miesiące.	 Ponadto	 byliśmy	 z	 apara-
tem	wszędzie	 tam,	 gdzie	 działo	 się	 coś	ważnego	 nie	
tylko	 z	 punktu	widzenia	przedsiębiorców,	 ale	przede	
wszystkim	–	naszych	czytelników.

Zapraszam do lektury.



Ś w i a t e ł k o  d o  n i e b a

„Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzieli się dobrem, Gdańsk chce być miastem solidarności. Za 
to wszystko Wam serdecznie dziękuję. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście 
kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję Wam…” – to ostatnie 
słowa wypowiedziane przez  Pawła Adamowicza do mieszkańców Gdańska zgromadzonych 
pod sceną Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Słowom tym towarzy-
szyło symboliczne „światełko do nieba” stanowiące kulminacyjny punkt jednej z największych 
akcji charytatywnych na świecie. Nawet w najczarniejszym scenariuszu nie można było zakła-
dać, że będą to ostatnie słowa człowieka trwale wpisanego do historii Wolnego Miasta. 

B e z  z u c h w a ł o ś c i  i  l ę k u

Paweł Adamowicz przyszedł na świat w 1965 roku. Już w szkole średniej włączył się w kon-
spirację solidarnościową poprzez redagowanie i kolportaż prasy oraz wydawnictw pod-
ziemnych. W latach 1984-1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego. W maju 1988 roku stanął na czele strajku okupacyjnego uczelni pełniąc funk-
cję przewodniczącego studenckiego komitetu strajkowego.  Rok po ukończeniu studiów 
został radnym z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zwieńczeniem samorządowej kariery 
była prezydentura trwająca nieprzerwanie od roku 1998.  
Za swą odwagę i zasługi w ramach działalności publicznej został nagrodzony m.in. Srebrnym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005), tytułem „Europejczyk Roku 2007”, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010), Medalem św. Wojciecha (2010), francuskim 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Legii Honorowej (2012), hiszpańskim Krzyżem Komandorskim 
z Gwiazdą Orderu Zasługi Cywilnej (2013), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), a także Od-
znaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w roku 2015. 

Nec temere, nec timide

Najbardziej przerażająca jest cisza. Wiązka strachu i milczenia 
pełzająca po ulicach Gdańska. Kolebki solidarności, lecz nie 
tej, którą znamy z historycznych sztandarów, ale tej, która 
wisi w powietrzu mieszając się z bryzą nadziei na lepsze 
jutro. Dokładnie tej samej, którą nosił w sercu Prezydent 
Paweł Adamowicz. Serce to przestało bić 14 stycznia  
w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.



„ P r z e g r a l i ś m y  w a l k ę … ”

Styczniowe popołudnie było w Gdańsku rześkie. Promie-
nie słońca leniwie snuły się po wrzeszczańskim bruku, 
obłoki  z ociężałą nieporadnością  przysiadały nad linię 
bałtyckiego horyzontu. Nic nie zwiastowało nadcho-
dzących słów dr Tomasza Stefaniaka.
„Z największym żalem musimy Państwa poinformować, 
że przegraliśmy walkę o życie Pana Prezydenta. Pan Pre-
zydent Adamowicz zmarł. Cześć jego pamięci…”
Po komunikacie tętniący życiem Gdańsk zwolnił. Jakby czas 
się załamał, a uciekające sekundy przestały mieć w tym 
momencie jakiekolwiek znaczenie. Walka o życie Prezy-
denta Adamowicza to nie tylko walka wybitnego 
zespołu specjalistów z północy kraju, 
ale także nasza walka. Bój Gdańszczan, 
którzy podobnie jak Paweł Ada-
mowicz mieli nadzieję na lepszą 
przyszłość. Wyznaczonym przez 
niego śladem pozostaje nam nieść 
na barkach tę wiarę w kierunku 
w którym podążał. Iść trudną 
drogą niczym światełka ku nie-
bu. Podążać bez zuchwałości, 
ale i lęku nawet jeśli wyboistość 
niekoniecznie sprzyja. Wybo-
istość i trud niczym spirala 
nienawiści, którą powstrzy-
mać można wyłącznie reflek-
sją, modlitwą i czynieniem 
dobra, by zło zwyciężać.
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Zmiany personalne w regionie

Kto kogo i gdzie 
zastąpił?

Rafał 
Ćwikliński,

prezes Domu Finansowego QS

Jest absolwentem Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarzą-
dzania Uniwersytetu Szczeciń-

skiego oraz Wydziału Ekonomii 
i Zarządzania Politechniki Ko-

szalińskiej. W 2002 roku założył 
spółkę QS Asist, a w 2003 roku 
powołał do życia spółkę Asist, 
specjalizującą się w sprzedaży 
ubezpieczeń komunikacyjnych 
i majątkowych. W roku 2014 
roku założył i stanął na czele 

spółki Seguria, której zadaniem 
jest rozwój sieci sprzedaży pro-

duktów życiowych i inwesty-
cyjnych. W 2016 roku założył 

spółkę Wygodna Rata.pl. Teraz 
objął stanowisko prezesa Domu 
Finansowego QS i stał się jego 

inwestorem strategicznym. 

klaudiusz 
Pobudzin,

dyrektor Biura 
Prasowego Grupy Energa

Wieloletni dziennikarz i do-
świadczony menadżer medialny. 
Współtworzył telewizję Trwam, 
zarządzał między innymi Tele-
expressem i Telewizyjną Agen-
cją Informacyjną w TVP. Ma za 
zadanie zbudować nowoczesny 
system komunikacji z odbior-

cami energii. Grupa Energa 
chce nie tylko wykorzystywać 
tradycyjne media. Planuje też 
stworzenie własnej platformy 
informacyjnej w internecie, 

dzięki której będzie mogła pro-
wadzić skuteczną politykę in-

formacyjną i utrzymywać stały 
kontakt z klientami. Będzie ona 
też narzędziem komunikacji we-

wnętrznej w firmie.



anna kRakowska,
dyrektor Centrum 

Handlowego Riviera 

To doświadczona menadżer 
centrów handlowych. Zarzą-

dzanie Rivierą jest dla niej 
kolejnym ważnym etapem 

w karierze. Wcześniej związana 
była z DTZ Polska, a później 
z Cushman & Wakefield. Zaj-

mowała stanowiska dyrektorskie 
w Centrum Handlowym Ogro-

dy w Elblągu oraz Centrum 
Handlowym Plaza w Krakowie. 

Od początku jest zawodowo 
związana z branżą nieruchomo-
ści. Jest absolwentką ekonomii 

i podyplomowych studiów 
z zarządzania nieruchomościa-
mi na Uniwersytecie Gdańskim. 
U steru Riviery zastąpiła Toma-
sza Hofmana, który placówką 
kierował od lipca 2018 roku.

PRzemysław 
sztandeRa,

prezes Pomorskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

Swoje pierwsze kroki w ban-
kowości i w obszarze ryzyka 
stawiał w Pomorskim Banku 
Kredytowym. W latach 1997-
2004 był zastępcą dyrektora 

Departamentu Ryzyka Kredy-
towego w BNP PARIBAS. Na-

stępnie pracował w Banku DnB 
Nord, w którym zbudował od 

postaw pion ryzyka. Przez dwa 
lata był członkiem zarządu ds. 

finansowych i ryzyka w Polskim 
Funduszu Rozwoju (poprzednio 
Polskie Inwestycje Rozwojowe). 

Od 2017 roku pełnił funkcję 
wiceprezesa zarządu ds. finan-
sowych GSG Towers i Stoczni 

Gdańsk. Jest absolwentem Uni-
wersytetu Szczecińskiego.

maRcin 
Ryngwelski,

prezes Stoczni Remontowa 
Shipbuilding

Do tej pory pełnił funkcję prezesa 
Remontowej Electrical Solu-

tions. Wcześniej pracował m.in. 
w Stoczni Gdynia, następnie 

w Ośrodku Badawczo - Rozwojo-
wym Centrum Techniki Morskiej 
w Gdyni oraz w stoczni Szkuner. 
Osiem lat przepracował także za 
granicą, najpierw w trzech stocz-

niach holenderskich, a potem 
w dwóch norweskich, docho-

dząc do stanowiska kierownika 
projektu. Jest absolwentem 

Akademii Marynarki Wojennej 
i Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika Podyplomowo studiował na 
Politechnice Gdańskiej i w Wyż-

szej Szkole Bankowej. Marcin 
Ryngwelski w Remontowej Ship-
building zastąpił na stanowisku 

Piotra Dowżenkę.

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

Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania!
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Nowym wiceprezesem jednej z wiodących spółek transportu kolejowego –„ Lotos Kolej” został 
Jaromir Falandysz.  Były radny miasta Gdańsk zastąpił odwołanego w listopadzie minionego 
roku Macieja Piotrowskiego. Wyłoniony w ramach konkursu Falandysz to urodzony w roku 
1984 radny z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jest członkiem Komisji Zagospodarowania 
Przestrzennego oraz Komisji Sportu. Ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą. 

Z oficjalnego komunikatu 
opublikowanego na stronie 
internetowej „Tesco Poland” 
możemy dowiedzieć się, 
że 32 nierentowne sklepy 
zostaną zamknięte z racji 
wdrożenia planu redukcji 

kosztów operacyjnych. Plan ten zakłada również  po-
prawę konkurencyjności oraz zyskowności. W praktyce 
strategia przyczyni się do zwolnienia około 1300 osób. 
Sklepy znikną także z mapy Pomorza – projekt dotyczy 
likwidacji obiektów w Tczewie oraz Rumi. 

STRABAG – jeden 
z największych kon-
cernów budowlanych 
w Europie stał się 
odpowiedzialny za 
modernizację Nabrzeża 
Oliwskiego w Gdańsku. 

Konsorcjum, które w cuglach zwyciężyło przetarg 
rozpocznie wstępne prace budowlane jeszcze w tym 
miesiącu. Projekt przebudowy oraz rozbudowy za-
kłada kompleksową modernizację nabrzeża portowe-
go o długości wynoszącej nieco ponad kilometr.

Tesco 
wyprowadza się 
z pomorza!

Nowy wiceprezes 
spółki LoTos koLej

moderNizacja 
Nabrzeża 
oLiwskiego

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 
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ChCę wyznaCzać
nowe trendy,
aby inni mogli
za nimi podążać

Na rynku pojawiła się nowa agen-
cja KPI Media, specjalizująca się 
w performance marketingu, któ-
rej jest Pan współtwórcą, Skąd 
wziął się pomysł na jej założenie?

przez wiele lat byłem wydawcą 
w sieciach afiliacyjnych, dzięki cze-
mu poznałem ten temat od pod-
szewki. od zawsze znałem oczeki-
wania reklamodawców i jako jeden 
z niewielu byłem w stanie zapewnić 
im najlepsze wyniki reklamowe.
Zazwyczaj realizowałem kampanie 
ponad założone cele.
standardowa reklamowa w sieci nie 
zawsze bywa skuteczna. Do każ-
dej promowanej marki należy pod-
chodzić indywidualnie i wyzbyć się 
sztampowości w działaniach. Trzeba 
doskonale wiedzieć co się robi i do-
kąd się zmierza. poszedłem za cio-
sem. Kolejnym etapem było zgroma-
dzenie najlepszych  osób na rynku 
i wspólne stworzenie czegoś, co za-

gwarantuje nam sukces na szeroką 
skalę. Tak powstało Kpi media!

Można zatem stwierdzić, że KPI 
Media powstało, aby wyjść na-
przeciw oczekiwaniom klientów?

Kpi media jest naturalną odpowie-
dzią na rosnące wymagania coraz 
bardziej świadomych klientów, któ-
rzy oczekują efektywności, polep-
szenia wyników oraz skutecznego 
i trafnego dotarcia do konsumen-
tów. nazwa firmy również nie jest 
przypadkowa. Kpi to nic innego 
jak kluczowy wskaźnik efektyw-
ności, który my dostraczamy, a co 
za tym idzie, gwarantujemy efekt 
reklamowy.

Czy coś się zmieniło w tej dziedzi-
nie na przestrzeni ostatnich lat? 

Zdecydowanie tak! Dlatego ta bran-
ża jest tak ciekawa i nieustannie 

stawia przede mną nowe wyzwania. 
w marketingu również zmieniają 
się trendy, za którymi trzeba podą-
żać. Jeśli tego nie robisz, wypadasz 
z gry. Dawniej nie było tylu narzę-
dzi, które dostępne są obecnie, 
dlatego niezbędna jest umiejętność 
posługiwania się nimi oraz wiedza, 
która pozwoli nam oszacować, któ-
re z nich będą w danym przypadku 
skuteczne. Klienci są również bar-
dzo świadomi tego, co aktualnie 
dzieje się na rynku i wymagają od 
nas konkretnych, sprawdzonych 
rozwiązań, które przynoszą zyski. 
w segmencie email marketingu, 
w którym działamy  najprężniej,  na-
stąpiła zmiana podejścia myślenia 
o email marketingu jako o narzędziu 
do realizowania masowych wysyłek 
e-mail. Tradycyjny mailing, funkcjo-
nujący jeszcze kilka lat temu, został 
zastąpiony przez stargetowaną wy-
syłkę opartą na danych. obecnie 
w mailingach kluczowe są sperso-

Z OSKAREM WOJCiECHOWSKiM, ZAłOżyCiELEM 
AGENCJi KPi MEDiA ROZMAWiA ANGELiNA PtAK.

ZDJĘCIA: Dawid Zięba
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nalizowane komunikaty wysyłane tyl-
ko do użytkowników, którzy faktycz-
nie oczekują danej informacji. 

Pozyskanie nowego klienta to jed-
no, a czy możliwe jest pozyskanie 
klienta konkurencji?

oczywiście! Taka sytuacja zdarza 
się w naszym przypadku bardzo 
często. Któż niechciałby skorzystać 
z usług firmy, która przyniesie mu 
oczekiwany efekt, co finalnie prze-
łoży się na zarobek.

Co jeszcze wyróżnia KPI media na 
tle konkurencji?

Doskonale znam i  rozumiem tę 
branże. Jestem związany z sieciami 
afiliacyjnymi od samego początku. 
można powiedzieć, że patrzyłem jak 
„dorastają“. Dzięki temu, mam prze-
wagę i posługuje się niestandardo-
wymi szablonymi. 

mogę z pełną świadomością powie-
dzieć, że Kpi media przynosi klientowi 
najlepsze efekty. moje stwierdzenie 
poparte jest niezbitymi dowodami 
w postaci liczb, jakimi jest polepszenie 
efektu o 30, a nawet 70%. niezaprze-
czalnym atutem mojej firmy jest rów-
nież to, że opieramy swoje zasoby na 

własnych bazach mailngowych oraz 
prowadzimy wnikliwą analizę realizo-
wanych przedsięwzięć, aby zrozumieć 
ich istotę. Dokonujemy również uważ-
nej analiza trendów w branży i umie-
jętnie korzystamy z nowych narzędzi 
oraz  technologii, które  przekładają 
się  na maksymalizacje sprzedaży dla 
naszych klientów. myślę, że w ten spo-
sób zawsze będziemy o krok do przodu 
w stosunku do konkurencji, która  nie-
jednokrotnie  utknęła w mnożących 
się procedurach, biurokracji i struktu-
rach decyzyjnych. aby sprawnie  dzia-
łać w tak dynamicznej branży jak mar-
keting internetowy trzeba być bardzo 
uważnym i otwartym na ciągły rozwój.  
mój zespół tworzą fachowcy w tej 
dziedzinie. wychodzę z założenia, że 
dużą część sukcesu stanowią ludzie, 
którzy mają wiedzę i doświadczenie 
dlatego zatrudniam tylko takie osoby.
 
Można powiedzieć, że jesteś head-
hunterem?

(śmiech) myślę, że tak. w moim teamie 
nie ma przypadkowych osób. Zwykłem 
mawiać, że genialne projekty wymagają 
genialnych umysłów. skrupulatnie dobie-
ram swoich wspólników i współpracow-
ników. Daje im odpowiednie narzędzia, 
które w połączeniu z ich kompetencjami 
gwarantują wybitne osiągnięcia. 

Co jeszcze, poza wiedzą i doświad-
czeniem, ceni Pan u ludzi?

przedsiębiorczość. niestety ludziom 
często jej brakuje. Znam osoby, któ-
re mają wiedzę i fach w ręku, ale boją 
się wyjść ze swojej strefy komfortu 
i nie mają odwagi, aby działać. ludzie 
czują się bezpiecznie pracując na etat, 
co często pozbawia ich kreatywności. 
wpadają w niebezpieczną rutynę, która 
niczym pułapka nie pozwala im iść da-
lej i sięgać po więcej. 

Słynny pionier marketingu John Wa-
namaker powiedział, „połowa mo-
ich pieniędzy wydanych w reklamę 
jest zmarnowana. Problem w tym, 
że nie wiem, która to połowa“ Czy 
działania KPI Media pomagaja temu 
zapobiec?

Zdecydowanie tak. w internecie wszyst-
ko jest policzalne. nie ma tu miejsca na 
spekulacje, ani niewiadome. Doskonale 
wiesz, co działa, a co zawodzi, z czego 
są konwersje, a co nie przekłada się na 
sprzedaż. otrzymujesz klarowny fe-
edback z informacją, która kreacja się 
sprawdza, a która nie przynosi zamie-
rzonego efektu. Dzięki temu, nawiązau-
jąc do stwierdzenia Johna wanama-
kera, możesz trafnie oszacować, która 
połowa pieniędzy jest zmarnowana. 
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Jak już jesteśmy przy cytatach, to 
chciałabym zapytać o ten, który 
widnieje na Pana wizytówce: „Sza-
leństwem jest robić wciąż to samo 
i oczekiwać różnych rezultatów“.

To słowa alberta einsteina, które są 
moją główną dewizą. ludzie często mó-
wią o ryzyku jakie niesie za sobą prowa-
dzenie biznesu. Dla mnie, największym 
ryzykiem jest robienie wciąż tego sa-
mego. Brak rozwoju, pasywność, strach 
przed działaniem narażają nas na naj-
większe ryzyko. Biznes jest, wbrew 
pozorom, bardzo bezpieczny. w tej 
dziedzinie nabywasz wiedzę i doświad-
czenie, które wykorzystujesz w każdym 
kolejnym przedsięwzięciu. Zakładając 
swoją pierwszą firmę uczysz się księ-
gowości, tajników reklamy, sprzedaży 
i poznajesz wiele innych aspektów. 
w przypadku niepowodzenia, możesz 
rozpocząć kolejne przedsięwzięcie do 
którego jesteś już przygtowany pod 
wieloma względami. Chodzisz już po 
wyznaczonych ścieżkach dopasowując 
poznane już elementy do branży, którą 
się obecnie zajmujesz. 

Nie jest tajemnicą, że jest Pan pre-
zesem kilku spółek. Czy łączy je 
wspólny mianownik? 

Jeśli chodzi o branże związane z mar-
ketingiem online, to webHeroes agen-
cy oraz Kpi media wykazują pewną 
zależność.

Web Heroes Agency, czyli agencja 
zrzeszająca influencerów? 

Tak. podąrzając za trendami oraz wy-
chodząc na przeciw oczekiwaniom 
klientów stworzyłem nową przestrzeń 
do prowadzenia kampanii reklamo-
wych. w tym przypadku, podobnie jak 
w innych, zadziałało moje aDHD bizne-
sowe, którego efektem jest właśnie web 
Heroes agency. Dodatkowym atutem 
tej korelacji jest to, że żadna z dostęp-
nych sieci nie tworzy sieci influencerów 
i sieci afiliacyjnej jednocześnie. nie 
spocząłem jednak na laurach. sięgam 
po więcej i pracuję nad platformą, która 
gromadzi wszystkie wiodące reklamy 
afiljacyjne w sieci i w bardzo łatwy spo-
sób pozwala popularnym influencerom 

zarabiać pieniądze na ich profilach. 
Jest to nowy produkt z ogromnym po-
tencjałem w którym pokładam duże 
nadzieje i którym zamierzam podbić 
marketingowy świat. 

Możemy zatem stwierdzić, że po-
wstało nowe, innowacyjne pole do 
działania?

Zdecydowanie. Dla nas startegiczne 
było odnalezienie niszy, która pozwoli 
nam stworzyć nowe, bezkonkurencyjne 
produkty. Teraz klient ma kolejny po-
wód, aby zapukać do naszych drzwi. 

Jakie ma Pan plany związane z KPI 
media?

Chciałbym, i dążę do tego, aby moja 
firma była numerem jeden w sieci 
afiliacji. Chcę wyznacza nowe trendy, 
aby inni mogli za nim podążać. pojęcie 
reklamy efektywnościowej jest znane 
od 15 lat, ja chciałbym dostarczać ta-
kie narzędzia, aby stało się ono stan-
dardem, praktyką a nie tylko definicją. 
Jeśli już tak się stanie, chcę być znów 
o jeden krok do przodu. w istocie, po-
dążanie za trendami mi nie wystarcza, 
ja chcę je wyprzedzać.

Co uważa Pan za swój największy 
sukces? 

moim największym sukcesem jest by-
cie ojcem. moja córka sprawiła, że osią-
gnąłem pełnie szczęścia. To dzięki niej 
odczuwam jeszcze większy sens tego, 
co robię. To ona nadaje mojemu życiu 
niezbędny balans. 

Jak już rozmawiamy o życiu prywat-
nym, to jakie są Pana pasje?

Kocham adrenalinę. Towarzyszy mi 
ona zarówno w pracy jak i poza nią. 
nie potrafie wolno żyć. Ta metafora, 
o życiu na wysokich obrotach, prze-
kłada się również na moje hobby, ja-
kim są szybkie samochody. 

Czy potrafi Pan przewidzieć, jak bę-
dzie wyglądał rynek marketingu za 
10 lat?
  
Ciężko jest prognozować dziś jak 
będzie wyglądał rynek performance 
i email-marketingu za 10 lat, jednak-
że z całą pewnością mogę już teraz 
powiedzieć, że zamierzamy być na 
nim liderem.
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Znał Pan Prezydenta Adamowicza od wielu lat... Jakim był 
człowiekiem?

przede wszystkim był bardzo dobrym człowiekiem. szlachet-
nym i prawym. Ciepłym, wyrozumiałym, spokojnym, bardzo uf-
nym i życzliwym. sprawiał jednocześnie wrażenie odpornego 
na ciosy. Kiedyś, będą w domu po pracy  przeczytałem w ga-
zecie artykuł bardzo dla niego krytyczny. następnego dnia 
byłem z nim umówiony o 8 rano. obawiałem się, że będzie 
w podłym nastroju. nic z tych rzeczy! przywitał mnie uśmiech-
nięty i nic nie dając po sobie poznać w doskonałej atmosferze 
odbył ze mną rozmowę. Był pod każdym względem przygoto-
wany do pełnienia najwyższych funkcji politycznych w naszym 
kraju. straciliśmy wspaniałego gdańszczanina, polaka i euro-
pejczyka, otwartego na nowe idee i różne poglądy. straciliśmy 
wybitnego lidera i gospodarza stolicy naszego regionu, które-
go podziwialiśmy za wytrwałość w dążeniu do realizacji ambit-
nych celów, które wyznaczał. Kochał wielką miłością gdańsk 
i dumnych mieszkańców naszego grodu. Zmienił gdańsk i nas 
samych. Zarażał nas swoim optymizmem i wizjonerstwem. Kie-
dy będąc na otwarciu kolejnej nowej gdańskiej  inwestycji za-
chwycony gratulowałem Jemu odpowiedział mi, że nowe bu-
dowle cieszą, ale równie ważne a może nawet ważniejsze jest 

budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Był wspaniałym 
samorządowcem i politykiem, który mógł jeszcze tak wiele 
zrobić dla gdańska i naszej ojczyzny. 

Co mógłby Pan powiedzieć o współpracy Prezydenta 
Adamowicza z organizacjami przedsiębiorców, które 
Pan tworzył i nimi kierował?

Był wielkim przyjacielem naszego środowiska gospodarcze-
go. Zawsze chętnie się z nami spotykał.  Zawsze był gotowy 
do pomocy przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich problemów. 
Doceniał rolę przedsiębiorców w rozwoju gospodarczym na-
szego kraju, pomorza i gdańska. rozumiał w przeciwieństwie 
do większości polityków rolę inwestorów i deweloperów 
w rozwoju miasta i całego obszaru metropolitalnego, które-
mu przewodniczył i który powstał z Jego inicjatywy. wspól-
nie odwiedzaliśmy nasze gdańskie przedsiębiorstwa. na trzy 
dni przed tymi tragicznymi wydarzeniami wyznaczył termin 
odwiedzin firmy informatycznej sevenet. gorąco promował 
współpracę przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi za-
chęcając nas do ich materialnego wspierania i aktywnego 
udziału w pracach programowych gdańskich szkół. Uważał 
za konieczne funkcjonowanie organizacji przedsiębiorców 

StraCiliśmy 
wSpaniałego 

polaka 
i EuropEjczyka

gdańszczanina, 

ROZMOWA ZE ZbiGNiEWEM CANOWiECKiM – PREZyDENtEM „PRACODAWCóW 
POMORZA” O śP. PREZyDENCiE GDAńSKA PAWLE ADAMOWiCZU.

ROzMAWiA: Anna Kłos | ZDJĘCIE: archiwum PP
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i samorządu gospodarczego. Zapewniał organizacjom sie-
dziby w ramach możliwości lokalowych miasta. Dzięki prezy-
dentowi nasze środowisko gospodarcze podejmowało szereg 
akcji społecznych jak np. finansowanie przez gdańskie firmy 
budowy kilkunastu boisk przyszkolnych w ramach programu 
towarzyszącego euro 2012. Dzisiaj otrzymałem smsa z wyra-
zami współczucia w związku z tragiczną śmiercią prezydenta 
adamowicza od pracownika naukowego Uniwersytetu war-
szawskiego, który wiele miesięcy temu przeprowadzał ze mną 
wywiad na temat rozwoju lokalnego. w smsie zawarte było 
wspomnienie o częstym przywoływaniu przeze mnie w tamtej 
rozmowie pawła adamowicza. nie kryłem bowiem wówczas 
mojej fascynacji Jego osobowością, osiągnięciami i konse-
kwencją w działaniu.

Jako jego przyjaciel, pewnie Pan prowadził z nim pasjonu-
jące rozmowy o sensie życia i sprawach dla których warto 
pracować, jakie były w tej kwestii jego poglądy?

-  Jest to pytanie zbyt intymne na które nie będę mógł od-
powiedzieć w sposób panią redaktor satysfakcjonujący. 
oczywiście przez te ponad 25 lat znajomości takich roz-
mów było wiele. szczególne w ostatnich kilkunastu latach. 

mogę tylko powiedzieć, że bardzo mi imponował. 
podziwiałem go za wyczucie, odwagę, determinację i konse-
kwencję. miał rozległą wiedzę w wielu dziedzinach. Był mą-
drym człowiekiem. Bardzo oczytanym. Świetnie się z nim    
rozmawiało, szczególnie „w cztery oczy”. ostatnie takie długie 
spotkanie mieliśmy w czwartek 10   stycznia. podarował mi 
książkę „polska! polska! – ale jaka? w stulecie niepodległości. 
gdańskie Debaty obywatelskie” z  Jego wstępem. omawia-
liśmy przedsięwzięcia, które chcieliśmy wspólnie realizować 
w ciągu najbliższych kilku miesięcy. oczywiście porozmawiali-
śmy również o naszych rodzinach i Córkach. w sobotę poprze-
dzającą finał wielkiej orkiestry Świątecznej pomocy przysłał 
mi smsa z podziękowaniem za spotkanie i dzieląc się bieżący-
mi wiadomościami.
   
Czy ma Pan odczucie, że skończyła się z jego śmiercią 
piękna epoka w dziejach  Gdańska?

- Tak. Była to piękna epoka. epoka niezwykle dynamicznego 
rozwoju miasta. paweł adamowicz będzie zapamiętany jako 
jeden z najwybitniejszych prezydentów (Burmistrzów) miasta 
w ponad tysiącletniej historii gdańska. Jestem dumny, że za-
szczycił mnie swoją przyjaźnią.

Wizyta Prezydenta 
Pawła adamowicza 

Podczas remontu siedziby 
„PracodaWcóW Pomorza” 

W sierPniu 2011 roku
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          dni 
w pigułcE

365
POCZątEK NOWEGO ROKU KALENDARZOWEGO tO JEDNOCZEśNiE DOSKONAły MOMENt NA 
PODSUMOWANiA ZWiąZANE Z biLANSEM ZySKóW i StRAt ROKU MiNiONEGO. O KRótKiE 
PODSUMOWANiE UbiEGłyCH 12 MiESięCy POPROSiLiśMy OSOby ZWiąZANE Z SZEROKO 
ROZUMiANyM biZNESEM W ObSZARZE REGiONU. OtO iCH PRZEMyśLENiA.

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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zbigniew JaRecki,
Prezes Zarządu Kaszubskiego 

Związku Pracodawców

Rok 2018 był dobrym rokiem dla przedsiębiorstw z Kaszub i Pomo-
rza. Rozwijała się produkcja przemysłowa, budownictwo (zarówno 
wielorodzinne jak i indywidualne), a także transport i usługi oraz 
handel. Największym problemem dla przedsiębiorców są braki ka-
drowe, stąd zatrudnianie coraz większej liczby pracowników z za-
granicy. Sporo działań Kaszubski Związek Pracodawców poświęca 
problemowi szkolnictwa zawodowego i współpracy przedsiębior-
ców ze szkołami. Staramy się doprowadzić do zawierania umów 
ze szkołami w sprawie kształcenia kadr pod potrzeby konkretnych 
przedsiębiorstw. Sukcesem KZP jest również zakończenie spraw są-
dowych związanych z Obwodnicą Metropolitarną Trójmiasta i za-
powiedź rychłego rozpoczęcia tej inwestycji drogowej. Zabiegamy 
o nią od lat, podejmowaliśmy szereg kroków, aby doprowadzić do 
jej rozpoczęcia. Podjęliśmy także starania o zmianę statusu drogi 
wojewódzkiej nr 235 (Korne-Chojnice) na drogę krajową. Kaszub-
ski Związek Pracodawców rozwijał się organizacyjnie. Przystępuje 
coraz więcej firm, m.in. z powiatu bytowskiego, lęborskiego, ko-
ścierskiego. Na koniec roku 2018 do Związku należało 197 firm.

aRtuR kowalczyk,
 Prezes Zarządu Pomorskiego Klubu Biznesu

To był naprawdę intensywny rok. Każdy miesiąc przynosił  nowe wyzwa-
nia i jeszcze więcej pracy, wypełniony był wydarzeniami o charakterze 
biznesowym. Organizowaliśmy liczne spotkania, konferencje, szkole-
nia, debaty, a wszystko po to, aby jeszcze lepiej zintegrować pomorskich 
przedsiębiorców. Oprócz sesji networkingowych biznesmeni mieli oka-
zję zdobyć fachową wiedzę na tematy z zakresu finansów, inwestycji czy 
ekonomii.  Oto, czego udało się dokonać w ciągu ostatnich 12 miesięcy:
Regularne przez cały rok organizowane „Śniadania Pomorskie z PKB”. 
Zapoczątkowane przez Pomorski Klub Biznesu formuła połączenia bizne-
sowych śniadań z sesjami networkingowymi cieszą się niezmiernie dużą 
popularnością. Niemniejszym zainteresowaniem cieszyły się „Czwartkowe 
wieczory After Office z PKB”.  Wydarzenia o nieformalnych charakterze 
niewątpliwie przyczyniają się do zacieśnienia relacji biznesowych. 
Zdecydowanie jednym z większych i ważniejszych wydarzeń był oficjalny 
turniej golfowy o Puchar Pomorskiego Klubu Biznesu, w którym wzięło 
udział niemal 100 zawodników. Na uwagę również zasługuje Biznesowa 
Akademia Squasha oraz Sopot Beach Rugby 2018, w której jak co roku 
wzięła udział silna reprezentacja Pomorskiego Klubu Biznesu. 
Realizując cele ustanowione w statucie postanowiliśmy objąć patrona-
tem i zaangażować się w akcję charytatywną, „MECZ O PSIĄ KREW”, 
w której zmierzyli się czołowi polscy stand-uperzy i raperzy. Tym sa-
mym pragniemy promować wśród przedsiębiorców ideę Biznesu Od-
powiedzialnego Społecznie.
Na uwagę zasługuje również zacieśniająca się współpraca z pomor-
skimi instytucjami, z którymi organizowaliśmy liczne spotkania in-
formacyjne oraz szkolenia. 
Gwarantuję, że będziemy kontynuować ten cykl w obecnym roku. 
Mogę być pewny jednego, że było warto!
Naszym klubowiczom, partnerom i entuzjastom składam serdeczne 
podziękowania i życzę sobie równie udanej współpracy w 2019 roku!
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Joanna witkowska,
Dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku

Rok 2018 to intensywna praca pomorskich służb zatrudnienie 
w celu zaspokojenia rosnących potrzeb kadrowych pracodawców. 
W wyniku działań urzędów pracy ponad 50 tysięcy osób bezro-
botnych podjęło pracę. Od ponad 5 lat w naszym regionie syste-
matycznie rośnie liczba osób pracujących. Niestety, mimo to, nasi 
pracodawcy nadal borykają się  z problemem pozyskania pracow-
ników odpowiednich do swoich potrzeb. Między innymi z tego 
powodu utrzymuje się wysoki popyt na pracowników z zagranicy. 
W zeszłym roku do urzędów pracy pracodawcy złożyli 132 tysią-
ce oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. Dzisiaj nie-
wątpliwie wyzwaniem jest aktywizacja osób biernych zawodowo, 
w szczególności kobiet i seniorów.

sławomiR HalbRyt,
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza 
oraz Prezes Sescom S.A.

Rok 2018 w gospodarce pomorskiej oceniamy pozytywnie. Wciąż 
widoczna jest dobra koniunktura na powierzchnie biurowe w biu-
rowcach klasy A. Rosną przeładunki w trójmiejskich portach, sek-
tor budowlany, w tym mieszkaniowy notował wysokie wyniki 
sprzedaży. W całej gospodarce Pomorza dał się jednak silnie odczuć 
problem z dostępem do kadry pracowniczej. Deficyty w zatrudnie-
niu są chętnie uzupełniane pracownikami z Ukrainy czy Białorusi. 
Poważnym utrudnieniem w zatrudnieniu pracowników z zagranicy 
są bardzo długie procedury formalne związane z pozwoleniami na 
pracę. To ważne zadanie dla pomorskiego biznesu, by pozyskiwać 
i utrzymywać najlepszych specjalistów.
Jeśli chodzi zaś o samą Izbę to rok 2018 był dla wyjątkowy, gdyż Izba 
obchodziła 10 jubileusz. Był to zatem czas do wspomnień oraz pod-
sumowań dotychczasowej aktywności. Sporo udało się zrobić, ale 
też cały czas widzimy, że wiele wyzwań przed nami. Izba aktywnie 
działa na polu pomocy przedsiębiorcom, miedzy innymi poprzez 
takie projekty, jak „Pomorski Broker Eksportowy”, który wspiera 
internacjonalizację przedsiębiorstw, ale także prowadząc Pomor-
skie Centrum Arbitrażu i Mediacji, w ramach którego pomagamy 
przedsiębiorcom rozwiązywać konflikty na drodze polubownego 
rozwiązywania sporów. Nasze zaangażowanie widoczne jest rów-
nież w obszarze rozwoju szkolnictwa zawodowego, między innymi 
poprzez organizację II już edycji projektu „Razem do zawodu” w ra-
mach którego Izba przeprowadziła dotychczas ponad 1000 staży za-
wodowych, 12 konkursów branżowych dla pomorskich szkół. 
W 2018 roku zainaugurowana została także działalność Klastra 
Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, któ-
rego pracę koordynuje Izba.  Jego celem jest popularyzacja tech-
nologii wodorowych w Polsce poprzez przedstawienie możliwości 
i korzyści wynikających z zastosowania wodoru w gospodarce np. 
w transporcie czy energetyce.
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Świąteczne
Spotkanie rigp

SPOtKANiA Z REGiONALNą iZbą GOSPODARCZą POMORZA tO DOSKONAłA OKAZJA DO 
UCZEStNiCtWA W WiELU CiEKAWyCH PROJEKtACH. WyJątKOWA AtMOSfERA SPOtKAń 
ORGANiZOWANyCH PRZEZ NOWOCZESNy SAMORZąD GOSPODARCZy MA NA CELU 
PObUDZENiE i UKiERUNKOWANiE ROZWOJU PRZEDSiębiORCZOśCi W REGiONiE. 

ZDJĘCIA: Renata Dąbrowska 

WsPólne zdjęcie regionalnej izby gosPodarczej Pomorza oraz gości Wieczoru.
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słaWomir Halbryt, Prezes regionalnej 
izby gosPodarczej Pomorza

leszek miazga, WicePrezes rigP

WsPólne zdjęcie laureatóW konkursu grantoWego 
Fundusz inicjoWania rozWoju

Fundacja „kobiety WędroWne” z rąk moniki Hinc i leszka miazgi otrzymuje 
grant W ramacH Funduszu grantoWego Fir W Wysokości 20 tysięcy złotycH, 
którego Partnerami są PolPHarma s.a. oraz lPP s.a.

od PraWej: PrzedstaWicielki teatru jantark: 
małgorzata Huk, barbara bernat-rostalska, 
katarzyna micHalska,

od PraWej słaWomir Halbryt, Prezes rigP, 
jarosłaW FiliPczak, WicePrezes rigP, 
leszek miazga, WicePrezes rigP, 
Włodzimierz szordykoWski
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Spotkanie zorganizowane przez Re-
gionalną Izbę Pomorza wypełnione 
było wieloma atrakcjami, od warsz-
tatów kulinarnych, przez wykład 
dotyczący innowacyjnych metod 
motywacji pracowników, po… czary! 
Przybliżyliśmy naszym uczestnikom 
korzyści płynące ze stosowania ma-
gii w biznesie. W tym roku po raz 
pierwszy mieliśmy również przy-
jemność gościć Zwycięzców 4 edycji 
Konkursu Grantowego Fundusz Ini-
cjowania Rozwoju, którego Partne-
rami są : POLPHARMA S.A. i LPP S.A. 
zaś Operatorem Fundacja Inicjowa-
nia Rozwoju UP FOUNDATION. 
Świąteczne przedsięwzięcie było 
także oficjalnym otwarciem nowej 
siedziby samorządu, która od nie-
dawna mieści się w Gdańsku przy 
Alei Grunwaldzkiej 82 (CH Man-
hattan). Była to świetna okazja do 
podsumowań, dyskusji, efektywnego 
networkingu i nauczenia się wielu 
fascynujących rzeczy. W trakcie wy-
darzenia nasi goście mieli okazję do 
wymiany wielu spostrzeżeń z człon-
kami zarządu oraz pracownikami 
biura ekspertami RIGP. 
Zwieńczeniem wydarzenia była au-
kcja charytatywna na rzecz Hospi-
cjum św. Wawrzyńca w Gdyni.

PierWszy rząd od PraWej: karolina liPińska drg urząd marszałkoWski, adam Protasiuk, 
WicePrezes rigP, damian mucHa, członek zarządu rigP, krzysztoF ryboWski, stbu

jacek litWin Fundacja nielada Historia, zeroban , magdalena jabłońska Fundacja 
nielada Historia, zeroban, monika Hinc, Prezes Prezes Fundacji inicjoWania rozWoju 
„uP Foundation”, aleksandra kalita PersPective csr,  Paula rettinger Fundacja zostaW 
sWój ślad (FestiWal WrażliWy), natalia siuda-PiotroWska Fundacja inicjoWania 
rozWoju uP Foundation koordynatorka Funduszu grantoWego Fir

od PraWej: dorota jaWorska Fundacja kobiety WędroWne, PrzedstaWicielka 
Fundacji kobiety WędroWne, kHedi alieva Fundacja kobiety WędroWne

krzysztoF szulborski , stoWarzyszenie 
kucHarzy PolskicH
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Lampka Szampana 
pomorSkiCh 

przedSiębiorCów
WNętRZA WiELKiEJ HALi DWORU ARtUSA ZOStAły WyPEłNiONE SZAMPAńSKiM NAStROJEM 
i ZNAMiENityMi PERSONAMi. WSZyStKO ZA SPRAWą NOWOROCZNEJ LAMPKi SZAMPANA 
POMORSKiCH PRZEDSiębiORCóW. POśRóD WiELU WybitNyCH GOśCi ObECNOśCią SWą 
ZASZCZyCiLi UROCZyStOść M.iN. WiCEMARSZAłEK SENAtU, bOGDAN bORUSEWiCZ, 
WiCEMARSZAłEK WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO, RySZARD śWiLSKi ORAZ ś.P. PREZyDENt 
MiAStA GDAńSK, PAWEł ADAMOWiCZ.

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Izba Rzemiosła MiŚP
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elegancka i stylowa uroczystość została zorganizowana przez 
trzy największe w województwie pomorskim organizacje zrze-
szające przedsiębiorców – pracodawców pomorza, regional-
ną izbę gospodarczą pomorza oraz pomorską izbę rzemieśl-
niczą małych i Średnich przedsiębiorstw.  w noworocznym 
wydarzeniu udział wzięli wiceprezydenci gdyni oraz sopotu 
– Katarzyna gruszecka – spychała  i marcin skwierawski. nie 
zabrakło również  innych przedstawicieli władz samorządo-
wych z pomorza oraz świata kultury, nauki, biznesu, polityki, 
a także mediów. 

OfICJAlNA CZęść urOCZyStOśCI

gremium zgromadzone w Dworze artusa oficjalnie powitał 
Dyrektor pomorskiej izby rzemieślniczej – Dariusz gobis. 
Kolejnym mówcą był Zastępca prezesa pomorskiej izby rze-
mieślniczej – Zbigniew stencel, który pokusił się o krótkie 
podsumowanie minionego roku, ze szczególnym uwzględ-
nieniem codziennych problemów, z którymi przyszło borykać 
się lokalnym biznesmenom. nie zabrakło także pozytywnego 
akcentu wystąpienia, którym okazał się wykaz korzystnych 
aspektów wpływających na prowadzenie działalności gospo-
darczej. Zwieńczeniem oficjalnej części spotkania były nowo-
roczne życzenia składane m.in. przez prezesa regionalnej izby 
gospodarczej pomorza – sławomira Halbryta oraz prezydenta 
pracodawców pomorza  - dr Zbigniewa Canowieckiego, któ-
rzy w imieniu współorganizatorów wyrazili ogromne nadzieje 
związane z rozpoczynającym się rokiem.

tytułOWA lAMPKA SZAMPANA

po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na tytułową 
lampkę szampana oraz poczęstunek przygotowany przez re-
staurację Kos. podczas kosztowania wyśmienitych dań nie za-
brakło rozmów kuluarowych służących zacieśnianiu współpracy 
na gruncie regionalnego biznesu. ważnym elementem uroczy-
stości była także obecność ewy liegman – prezes Hospicjum 
pomorze Dzieciom, która swoją obecnością i serdecznym 
uśmiechem, zachęciła zaproszonych gości do wsparcia swoich 
podopiecznych. szczególne wyrazy uznania oraz podzięko-
wania płynące z serca należą się także Dyrektorowi muzeum 
gdańska waldemarowi ossowskiemu za udostępnienie tak 
wspaniałego miejsca oraz andrzejowi Bojanowskiego – pre-
zesowi międzynarodowych Targów gdańskich za nieocenioną 
pomoc w organizacji uroczystości.  pozostaje mieć nadzieję, 
że rok 2019 będzie przynajmniej w części udany jak nowo-
roczna lampka szampana pomorskich przedsiębiorców.

gcH manhattan,
aleja grunwaldzka 82, 
80–244 gdańsk

aleja zwycięstwa 24, 
80-219 gdańsk

piwna 1/2, 
80-831 gdańsk
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Wręczono 
nagrody
dla lidErów 
polskiEgo 
BiznEsu

JUbiLEUSZOWy, bO 25 RAZ W tEAtRZE WiELKiM OPERy NARODOWEJ WRęCZONO 
NAJWAżNiEJSZE NAGRODy ZWiąZANE Z biZNESOWyM NURtEM. PODCZAS WiELKiEJ GALi 
LiDERóW POLSKiEGO biZNESU WiEńCZąCEJ 28 EDyCJę PREStiżOWEGO KONKURSU „LiDER 
POLSKiEGO biZNESU” POSZCZEGóLNi LAUREACi ZOStALi WyRóżNiENi NOMiNACJAMi, 
ZłOtyMi StAtUEtKAMi ORAZ DiAMENtAMi. NiE ZAbRAKłO tAKżE NAGRóD SPECJALNyCH.

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe BCC

gen. Fredrick  
b. Hodges 
– były doWódca 
us army euroPe
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Tegoroczna gala zgromadziła 
blisko 2000 osób. wśród gości 
obecni byli członkowie BCC, par-
lamentarzyści, rządowcy, dyploma-
ci, przedstawiciele  świata kultury 
i nauki, a także duchowieństwo. 
w Teatrze wielkim nie mogło tak-
że zabraknąć znanych publicystów 
i osób związanych z mediami. pod-
czas oficjalnej części spotkania 
wręczono symboliczne nominacje 
oraz Złote statuetki dla liderów 
polskiego Biznesu. Uhonorowani 
specjalnymi Diamentami zostali 
także laureaci z poprzednich edy-
cji, którzy utrzymali pozycję rynko-
wą. podczas gali członkowie BCC 
wsparli szereg fundacji.
pośród uhonorowanych osób nie 
zabrakło również przedstawicieli 
gdańskiej loży BCC oraz przedsię-
biorstw regionalnych.
medalem solidarności społecznej 
został wyróżniony prezes trójmiej-
skiej firmy maT-BUD – Jacek rut-
kowski. nagroda ta jest przyznawa-
na osobom zaangażowanym spo-
łecznie, propagującym ideę odpo-
wiedzialności społecznej w biznesie 

poprzez budowanie solidarności 
społecznej oraz stanowiących wzór 
społecznej wrażliwości.
medalem solidarności społecznej 
zostali odznaczeni również – Janusz 
sobieraj – prezes KorporaCJi ra-
DeX, andrzej Jaczewski – prezes p.i-
.B eBeJoT, Jean marc Harion – pre-
zes zarządu p4 oraz agata i Kamil 
porazińscy  działający od wielu lat 
na rzecz osób niesłyszących.
Członkowie BCC podczas gali 
wsparli także Fundację Dzieciom 
„Zdążyć Z pomocą” oraz Fundację 
Książąt lubomirskich, palotyń-
ską Fundację misyjną – salvatti.
pl, Komitet ochrony praw Dziecka, 
a także stowarzyszenie - olimpiady 
specjalne polska. 
nagroda specjalna BBC – Złota 
statuetka za wkład w spójność 
sojuszu północnoatlantyckiego po-
wędrowała w ręce gen. Fredricka 
B. Hodges’a – byłego dowódcy Us 
army europe. wyróżnienie zostało 
wręczone przez byłego ministra 
obrony narodowej, przewodniczą-
cego rady wykonawczej sea – Ja-
nusza onyszkiewicza.
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Miasto Gdańsk sprzedało bocznicę kolejową ulokowaną w dzielnicy Kokoszki. Z fragmentu 
torów korzystał zakład ArcellorMittal – jeden z największych zakładów hutniczych w kraju. Po 
przeprowadzeniu transakcji nowy właściciel nakazał rozbiórkę bocznicy uniemożliwiając tym 
samym transport  materiałów do producenta. Ciężkie – metalowe elementy konstrukcyjne zosta-
ną zatem przeniesione na ciężarówki, zaś miasto poniesie konsekwencje związane z logistyką. 

Jedną z kluczowych gałęzi 
przemysłu w Pomorskiem 
pomimo kilku chudych 
lat wciąż pozostaje tu-
rystyka. Świadczą o tym 
niedawno opublikowane 
dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, które na-

pawają optymizmem zwłaszcza inwestorów. Z ra-
portu wynika, iż pomorska strefa noclegowa składa 
się aktualnie z 807 obiektów turystycznych. Nieco 
ponad 25% owych baz noclegowych stanowią hotele 
– w większości klasy średniej. 

Zgodnie z raportem staty-
stycznym opublikowanym 
przez Eurostat mieszkańcy 
krajów Unii Europejskiej 
przeznaczyli w roku 
minionym około 1.6% 
całkowitych wydatków 

konsumpcyjnych na napoje alkoholowe. Łącznie jest to 
kwota oscylująca w granicach 130mld euro. Ciekawost-
kę stanowi fakt, że najwięcej na napoje wyskokowe wy-
dają mieszkańcy państw nadbałtyckich – najmniej zaś 
Hiszpanie. Polska w zestawieniu zajmuje 4 miejsce.

TurysTyczNy 
wymiar pomorza

boczNica koLejowa 
pod młoTkiem

aLkoHoLowy 
obieg 
gospodarczy
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pomorskiEj 
spEcjalnEj strEfy 

EkonomicznEj

Podsumowanie roku 2018

PODSUMOWANiE ROKU W biZNESiE W DUżEJ MiERZE OPiERA Się NA KONKREtNyCH 
LiCZbACH. tEGO RODZAJU ARytMEtyCZNA fORMA NiE JESt łAtWA, ALE Z PEWNOśCią 
StANOWi PODStAWOWE KRytERiUM i PUNKt ODNiESiENiA WZGLęDEM SKUtECZNOśCi 
PRZEPROWADZONyCH DZiAłAń W SKALi OStAtNiCH 12 MiESięCy. DOSKONALE WiEDZą O 
tyM PRZEDStAWiCiELE POMORSKiEJ SPECJALNEJ StREfy EKONOMiCZNEJ, KtóRZy POKUSiLi 
Się O PODSUMOWANiE ROKU 2018.

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: PSSE

W 2018 r. Psse rozPoczęła Prace reWitalizacyjne na należącej do niej części WysPy ostróW. inWestycje 
PozWolą PrzystosoWać ten teren do ProWadzenia noWoczesnej Produkcji stocznioWej W oParciu
 o najnoWsze tecHnologie PrzemysłoWe oraz do realizacji ProjektóW tyPu oFFsHore.



 32    

GOSPODARKA / www.expressbiznesu.pl

MAGIA tWArdyCH lICZb

Bilans zysków i strat w tym przypadku okazał się 
sporym sukcesem. Świadczą o tym wspomniane licz-
by – 25 nowych inwestorów, blisko 532mld złotych 
deklarowanych inwestycji, 764 nowych miejsc pracy 
oraz utrzymanie 3570 etatów. Zgodnie z owym wy-
kazem miniony rok był nader udany zwłaszcza pod 
kątem napływu nowych inwestycji. nie są to jednak 
jedyne liczby świadczące o korzyściach związanych 
z działalnością strefy. istotnym kryterium jest także 
ilość powstałych inwestycji. Ta robi wrażenie zwłasz-
cza w północnej części kraju – z danych wynika, iż 
11 nowych inwestycji zostanie przeprowadzonych 
w województwie kujawsko-pomorskim. w przypadku 
województwa pomorskiego liczba ta wynosi 10. Jeśli 
dodamy do tego 4 projekty z innych części kraju, to 
możemy mówić o ogromnym sukcesie. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że 15 nowych inwestorów to firmy pol-
skie, zaś w przypadku firm z kapitałem zagranicznym 
możemy mówić o 10 nowych inwestycjach. 12 przed-
siębiorstw to firmy duże, 1 średnia oraz po 6  przed-
siębiorstw małych i mikro, co świadczy o ogromnym 
potencjale owego sektora. 

uStAWA Z POteNCJAłeM W tle

liczby napawające optymizmem to w dużej mierze po-
kłosie obowiązującej od połowy minionego roku usta-
wy o wspieraniu nowych inwestycji. Zapis ten zmienił 
zasady inwestowania w ramach stref ekonomicznych 
znosząc ich granice, a tym samym kreując większe 
szanse na uzyskanie pomocy publicznej małym oraz 
średnim przedsiębiorstwom. w efekcie specjalne stre-
fy ekonomiczne zrewolucjonizowały model funkcjo-
nowania. mówiąc ściślej – stały się skonsolidowaną 
polską strefą inwestycji zarządzaną przez podmioty 
regionalne odpowiedzialne za kompleksową obsługę 
inwestorów krajowych oraz zagranicznych zaintere-
sowanych wsparciem nowego projektu inwestycyjne-
go.  Kluczowym aspektem związanym z działaniami na 
kanwie zmian ustawodawczych były liczne spotkania 
z przedsiębiorcami oraz samorządami, a także pozna-
wanie potencjału obszarów poszczególnych gmin. decyzja o WsParciu inWestycji dla rte Poland na budoWę noWego 

zakładu Produkującego roWery dla  marki decatHlon.

Paweł lulewicz, 
wiceprezes PSSE

-Wpływ nowej ustawy na naszą spółkę i jej zadania był 
odczuwalny na długo przed wejściem jej w życie. Postawiliśmy 
sobie za cel, aby z informacją o nowych zasadach wparcia 
inwestycji dotrzeć do potencjalnych zainteresowanych, 
dlatego miniony rok upłynął nam na licznych spotkaniach 
z przedsiębiorcami i samorządami we wszystkich 226 
gminach, które znajdują się w obszarze oddziaływania PSSE.  
W ramach naszego autorskiego projektu  „Strefa w każdej 
gminie” nasi pracownicy jeździli od gminy do gminy 
i wyjaśniali najważniejsze założenia ustawy i możliwości 
skorzystania ze wsparcia inwestycji, a z drugiej strony 
poznawali potencjał poszczególnych obszarów…
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Iść ZA CIOSeM

Każde podsumowanie jest doskonałym 
punktem wyjścia do zaprezentowania 
planów na zbliżający się czas.  Komu-
nikat wypływający ze spotkania jest 
jasny – idziemy za ciosem. w praktyce 
oznacza to, że w 2019 roku psse planu-
je przygotowanie dużego terenu inwe-
stycyjnego w województwie kujawsko-
pomorskim oraz kolejne etapy rewita-
lizacji terenów postyczniowych na wy-
spie ostrów. w opinii specjalistów jest 
to nader atrakcyjny i unikalny na skalę 
europejską teren inwestycyjny. Zgodnie 
z założeniami ekspertów obszar zosta-
nie przystosowany względem prowa-
dzenia nowoczesnej produkcji stocz-
niowej oraz około stoczniowej w opar-
ciu o zaawansowane technologicznie 
– współczesne rozwiązania produkcyj-
ne.  plany założone na obecne miesiące 
dotyczą ponadto zaktywizowania dzia-
łań związanych z promocją eksportu na 
rzecz rodzimych przedsiębiorców oraz 
zwiększenia rozwoju innowacyjnej go-
spodarki oraz przedsiębiorczości sek-
tora wysokich technologii.

PierWszą decyzję W Polsce o WsParciu inWestycji Wydała Psse dla Firmy Plastica , 
WcHodząca W skład gruPy toruńskie zakłady materiałóW oPatrunkoWycH, 
Produkująca Wyroby Higieniczne i medyczne.

PRzemysław sztandeRa, 
Prezes PSSE

- Nowa ustawa otworzyła nowe możliwości przed małymi 
polskimi firmami, stwarzając im lepsze warunki rozwoju. 
Dlatego obserwujemy coraz większe zainteresowanie 
przedsiębiorców wsparciem ich nowych inwestycji. 
W styczniu wydamy kilka kolejnych decyzji w tej sprawie. 
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również firma Honest - jako lider 
branży odpadowej - postawiła sobie 
za cel jak najszybsze wdrożenie wszel-
kich dostosowań. 
- Chcemy być nie tylko najlepszym 
mobilnym serwisem wyposażonym 
w niezawodny sprzęt do przewozu 
odpadów, który na zgłoszenie klienta 
potrafi zareagować w trybie natych-
miastowym, ale również chcemy 
posiadać najlepszą gospodarkę od-
padami – podkreśla Karol Kleniewski, 
właściciel gdańskiej firmy Honest.
Honest oferuje m.in. usługi z zakresu 
rozbiórki i wyburzania - ten zakres 
działalności jest stosunkowo nowy, 
ponieważ przedsiębiorstwo świadczy 
je dopiero od  trzech lat. mimo tak 
krótkiego okresu działalności w branży 
rozbiórkowej zdołało zrealizować już 
kilkadziesiąt tego rodzaju inwestycji. 
wachlarz zleceń przekazywanych przez 
klientów był zróżnicowany: od jedno-

rodzinnych domków mieszkalnych, 
poprzez wielokondygnacyjne bloki, 
gospodarstwa rolne, trakcje kolejowe, 
stare nadmorskie ośrodki wypoczynko-
we, aż po infrastrukturę odkrywkowych 
kopalni kruszyw, drogi, betonowe place 
a nawet oczyszczalnie ścieków.
- posiadamy pozwolenia dotyczące 
gospodarki odpadami (transport, zbie-
ranie) – wyjaśnia Karol Kleniewski, wła-
ściciel firmy Honest. - gwarantujemy 
przyjazne dla środowiska postępowa-
nie z odpadami, rzetelnie wypełniając 
obowiązki zawarte w ustawie o odpa-
dach zapobiegając i zmniejszając nega-
tywny wpływ na środowisko naturalne.
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów przedsiębiorstwo rozsze-
rzyło działalność o wynajem konte-
nerów, wynajem maszyn budowla-
nych z takich jak koparko-ładowarki, 
koparki gąsiennicowe oraz koparki 
przeładunkowe. 

nowy rok, nowe wyzwania 
w gospodarce odpadami

Honest
ul. litewska 20, gdańsk
tel. kom.: 515 192 851
tel. / fax: 58 305 88 44 
e-mail: biuro@honest.com.pl

www.honest.com.pl

Początek nowego roku 2019 przyniósł nowe ustawy dotyczące 
gospodarki odpadami. Firmy zajmujące się tą działalnością stanęły 
więc przed zadaniem dostosowania się do nowych kryteriów.
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Społeczna dyskusja związana z podwyżkami dla nauczycieli oraz pracowników oświaty nabiera na 
sile. Wbrew zapewnieniom płynącym z Ministerstwa Edukacji związanymi z podwyższeniem uposa-
żeń, podwyżki wciąż nie są uwzględnione w budżecie państwa na rok 2019. W praktyce oznacza to, że 
miasta oraz gminy znów będą musiały dołożyć do wynagrodzeń z własnych kieszeni. Z rozporządzenia 
MEN wynika, że podstawowe stawki wynagrodzeń dla nauczycieli wzrosną na poziomie około 5%.

11 stycznia 2019 roku zo-
stała podpisana  umowa na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej dla elektry-
fikacji linii Pomorskiej 
Kolei Metropolitarnej. 
W skromnej uroczystości 
z okazji oficjalnego złoże-

nia podpisów wzięli udział marszałkowie – Mieczysław 
Struk oraz Ryszard Świlski. Zalet projektu jest wiele – na 
korzyści wynikające z planu elektryfikacji uwagę zwracał 
marszałek Struk – „Pociągi elektryczne są nie tylko szyb-
sze i pojemniejsze, ale też bardziej ekologiczne…” Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Konkurencyjność na szcze-
blu samorządowym przy-
biera formę utopii z racji 
coraz to nowszych i bar-
dziej kosztownych pomy-
słów na poprawę jakości 
życia w miastach oraz gmi-
nach. Ulgi rodzinne, dar-

mowa komunikacja, czy zniżki podatkowe – to woda 
na młyn mieszkańców, którzy niekoniecznie zdają 
sobie sprawę z kreowania budżetowej dziury. Zdaniem 
ekspertów jest to spirala długów, bowiem potrzeby 
mieszkańców nigdy nie zostaną w pełni zaspokojone, 
zaś żądania nowych grup społecznych wzrosną.

NadcHodzi 
„koLej” Na prąd

HuLaj dusza 
– budżeTu Nie ma

składka 
samorządowców 

dLa NauczycieLi 
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zmarł aktywny 
przEdstawiciEl
przEdsięBiorców

Edward Sobiecki, Dyrektor Biura Starogardzkiego Klubu Biznesu 
Związek Pracodawców, zmarł niespodziewanie pod koniec ub. roku. 
Znajomi i współpracownicy wspominają go jako aktywnego działacza, 
siłę napędową Klubu i znakomitego organizatora. 
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E d w a r d 
S o b i e c k i 

Urodził się 17 maja 1946 roku 
w Starogardzie Gdańskim. 
Zmarł nagle i niespodziewanie 
w pierwszy dzień Świąt Bożego 
Narodzenia, 25 grudnia 2018 r., 
na skutek bardzo silnego ataku 
serca. Miał 72 lata. 
Od lat związany był ze Staro-
gardzkim Klubem Biznesu – 
Związkiem Pracodawców. Pełnił 
w nim funkcję Dyrektora Biura. 
Aktywnie działał w środowisku 
starogardzkiego biznesu organi-
zując liczne spotkania przedsię-
biorców, m.in. z przedstawicie-
lami władz samorządowych na 
szczeblu lokalnym i krajowym 
oraz z władzami miasta w sta-
rogardzkich firmach. W pamięci 
zapisał się również jako zaan-
gażowany członek Społecznego 
Komitetu Budowy Obwodnicy 
Starogardu Gdańskiego.
- Przedmiotem naszych dzia-
łań jest szeroka paleta zagad-
nień, które są ważne z punktu 
widzenia rozwoju naszego re-
gionu i mają wpływ, na jakość 
życia mieszkańców i funkcjo-
nowanie firm - mówił sam 
o swojej pracy w klubie. 
Członkowie Starogardzkiego 
Klubu Biznesu wysoko cenili 
jego pracę i zaangażowanie. 
Ich zdaniem był siłą napędową 
i sprawczą tej organizacji.

gRzegoRz 
boRzeszkowski, 

prezes zarządu SKB-ZP:

Trudno pogodzić się z tym, że Edwarda już nie ma. 
Zaledwie miesiąc temu rozmawialiśmy o planach na rok 

2019, a dzisiaj uświadamiam sobie, że ten rok będzie 
bez niego, będzie inny. Zapamiętam Edwarda jako 

człowieka, dla którego Klub Biznesu był wielką pasją, dla 
którego poświęcił ostatnie 10 lat swojego życia. Był już 

w podeszłym wieku i kruchego zdrowia, a działał z tak dużą 
energią, że trudno mi sobie wyobrazić Klub bez niego. Nie 
raz o godzinie szóstej rano jego samochód stał pod biurem 
Klubu i nie raz światło w Klubie paliło późnym wieczorem. 

Lubił pracować. Tworzył strategie działania Klubu, 
analizował fakty polityczne i gospodarcze, angażował 
się w problemy nie tylko członków Klubu, ale również 
w życie samorządów, kultury i sportu. Bardzo zależało 

mu aby Starogard i Kociewie rozwijały się dynamicznie, 
a przedsiębiorcy uczestniczyli w tym aktywnie. Nie był 

przedsiębiorcą, jednakże czułem, że zna nasze problemy 
jak nikt inny. Często spieraliśmy się o to, że ta aktywność 
Klubu na rzecz naszego otoczenia jest zbyt duża, ale gdy 

otrzymywaliśmy za to laury cieszyłem się razem z nim. To 
był jego sposób na budowanie nie tylko prestiżu Klubu, ale 
również zaufania lokalnej społeczności do przedsiębiorców.

Był znakomitym dyplomatą i organizatorem. Każde 
organizowane przez niego spotkanie miało swój ceremoniał 

i dopięte było na „ostatni guzik”, a wszystkie te działania 
skrupulatnie opisywał i archiwizował. Chciał napisać 

historię powstania i działania Klubu. Nie zdążył.
Będzie mi bardzo brakowało jego obecności w naszym 

biurze, a szczególnie ciekawych dyskusji
o polityce, gospodarce. Była to taka odskocznia od 

codzienności naszych firm.
Teraz musimy wszyscy „pozbierać się” i kontynuować to 

jego dzieło jakim jest Klub Biznesu. I wierzę, że impuls do 
działania który w nas zaszczepił nie wygaśnie.
Edward pozostanie głęboko w mojej pamięci.
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elżbieta Rembiasz, 
wiceprezes zarządu SKB-ZP:

- Dyrektor  Starogardzkiego  Klubu  Biznesu - 
Związku Pracodawców Edward Sobiecki odszedł 

od nas nagle na „wieczną wartę” 25 grudnia 
2018 r. Prezentował się jako osoba skromna, 

kompetentna, pracowita i bezgranicznie  oddana  
swojej  pracy, którą tak bardzo kochał.

Współpraca  w  Edwardem  była  przyjemnością.  
Podejmował  się  najtrudniejszych  wyzwań  

i w umiejętny sposób potrafił integrować 
i zachęcać do współpracy. Ogromną  troską  

otaczał przedsiębiorców  i  ich  współpracę  z  
samorządowcami.  Swoją  postawą wzbudzał 

szacunek i zaufanie. Skupiał się na dobrej 
współpracy z urzędami lokalnymi, wojewódzkimi 

i ministerialnymi. Z jego inicjatywy wielu 
członków SKB-ZP wyróżniono i nagrodzono 

odznaczeniami samorządowymi, prezydenckimi 
i ministerialnymi za działalność. 

Inicjator  działalności  SKB-ZP w zakresie 
wspierania działalności kulturalnej, inicjatyw 
społecznych oraz sportowej a w szczególności  

III-ligowego Klubu Piłkarskiego K.S. 
Starogard. Olbrzymią zasługą Edwarda były 

obchody 25-lecia SKB-ZP. To właśnie Edward 
zainspirował spotkanie opłatkowe i w sposób 

wyjątkowy z niebywałą oprawą klimatu 
świątecznego zgromadził niemal wszystkich 

przedsiębiorców oraz samorządowców. Osobiste 
zaangażowanie  sprawiło,  że nie  zabrakło  na  
spotkaniu  ministra,  biskupa  diecezjalnego  

i przedstawicieli władz wojewódzkich.
Drogi Edwardzie! DZIĘKUJEMY za serce i troskę, 

którą nas otaczałeś, doglądaj naszych spraw tam 
z góry i nie martw się - my będziemy troszczyć się 
o siebie nawzajem i wszystkie sprawy SKB-ZP nie 

zapominając o Tobie.

maRiusz szwaRc, 
wiceprezes zarządu SKB-ZP:

- Bardzo ceniliśmy Edwarda jako dyrektora 
Starogardzkiego Klubu Biznesu. Jego praca 

oraz ogromne zaangażowanie w sprawy naszej 
małej ojczyzny jaką jest Starogard Gdański 

oraz całego regionu są nieocenione i były siłą 
napędową i rozwojową naszej organizacji. 

Z dużą determinacją umiał „skrzyknąć” tak 
dużą grupę lokalnych przedsiębiorców, aby 

zaangażowali się i mieli realny wpływ na jakość 
życia mieszkańców i funkcjonowanie firm. 
Co z pewnością nie było zadaniem łatwym. 

Każdy przestrzegał zaplanowanego przez 
Edka harmonogramu spotkań jak i dyżurów 
doradczych w naszym klubie. Wiadomo jacy 

jesteśmy w dzisiejszych trudnych i intensywnych 
czasach zapracowani, zabiegani, tysiące 

spraw dotyczących naszych własnych firm. 
Wydawałoby się nie możliwe mieć jeszcze 

czas, aby angażować się w sprawy organizacji 
jak i społeczne, a Edek skutecznie nas do tego 
mobilizował i o dziwo ten czas znajdowaliśmy.  
Był duszą Klubu i dalej z pewnością nią będzie 

tylko już w innym charakterze. Żył klubem 
i jego sprawami. Podobnie jak sprawami miasta 

i przedsiębiorców. Należy również zaznaczyć, że 
bardzo podniósł poprzeczkę swojemu następny- 

nie tak łatwo będzie go zastąpić. To co robił, 
robił z ogromną pasją i zaangażowaniem. Tak 

jak już wspomniałem wyżej on tym żył. Nie tak 
dawno składaliśmy sobie życzenia na spotkaniu 
opłatkowym Klubu. W piątek przed świętami 

przechodząc obok siedziby Klubu wstąpiłem do 
Edka, wypiliśmy kawę i złożyliśmy sobie życzenia 
jak przyjaciele.  Teraz dopiero dociera do mnie, 

że była to nasza ostatnia rozmowa, ostatnia kawa.
Edku dyrektorze, społeczniku, kolego, przyjacielu 

– DZIĘKUJEMY.
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Nowoczesna, ekologiczna 
szkoła bez BariEr
bLiSKO 9 MLN Zł POCHłONęłA ROZbUDOWA i PRZEbUDOWA bUDyNKU ZESPOłU SZKOLNO – 
PRZEDSZKOLNEGO W POłCHOWiE. DZięKi PRZEPROWADZONEJ PRZEZ GMiNę PUCK iNWEStyCJi 
POPRAWił Się KOMfORt PRACy NAUCZyCiELi i PRACOWNiKóW ADMiNiStRACyJNyCH, 
A UCZNiOWiE ZySKALi LEPSZE WARUNKi DO NAUKi.

w ramach przeprowadzonych prac powstało nowe skrzydło 
szkoły oraz budynek dwukondygnacyjny, w których miesz-
czą się m.in. sale dydaktyczne, 3 - oddziałowe przedszkole 
wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym, pokój nauczy-
cielski, gabinet dyrektora, biblioteka oraz pomieszczenia 
administracyjne.

POWyżeJ OCZeKIWAń

Dodatkowo przy wsparciu z Funduszu rozwoju Kultury Fi-
zycznej ministerstwa sportu i Turystyki wybudowana zosta-
ła sala gimnastyczna, o którą społeczność szkolna zabiega-

ła już od dłuższego czasu. Zespół szkolno - przedszkolny 
wzbogacił się również o bezpieczny oraz dostosowany do 
potrzeb i oczekiwań maluchów plac zabaw. 3-oddziałowe 
przedszkole powstało przy udziale środków z Unii europej-
skiej w ramach regionalnego programu operacyjnego woje-
wództwa pomorskiego na lata 2014-2020. 
- Ze względu na prowadzone prace budowlane na rok mu-
sieliśmy przenieść się do placówki w Darzlubiu – wspomina 
Zygmunt Borkowski, dyrektor Zespołu szkolno – przedszkol-
nego  w połchowie. - po czternastu miesiącach wróciliśmy 
w to samo miejsce, ale już w zupełnie inne realia. To, co tutaj 
zastaliśmy, przerosło nasze oczekiwania i wyobrażenia.

tEKSt: Anna Walk| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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WIęCeJ uCZNIóW

warto zaznaczyć, że nowo wybudowany obiekt 
dostosowany został do potrzeb osób, które 
poruszają się na wózkach inwalidzkich. w bu-
dynku znajduje się winda, a wejście do Zespołu 
szkolno - przedszkolnego osobom niepełno-
sprawnym umożliwia rampa zewnętrzna. ist-
niejący budynek placówki z nowym skrzydłem 
połączony został za pomocą łącznika.
- podsumowując, stworzone zostały idealne 
warunki do nauki, pracy i zabawy – zapewnia 
Zygmunt Borkowski. - Z efektów przeprowa-
dzonych prac zadowolona jest cała społecz-
ność szkolna, począwszy od uczniów, poprzez 
nauczycieli, a skończywszy na rodzicach. 
wcześniej w szkole w połchowie wraz z od-
działem przedszkolnym uczyły się łącznie 164 
osoby, a obecnie liczba uczniów i przedszko-
laków wynosi w sumie 242.

W trOSCe O śrOdOWISKO

w ramach przedsięwzięcia szkoła wyposa-
żona została w nowe meble, kolorowe szafki 
i nowoczesny sprzęt dydaktyczny. w części 
sal lekcyjnych zamiast tradycyjnych tablic 
pojawiły się tablice i monitory interaktyw-
ne. w niezbędny sprzęt zaopatrzona została 
również sala gimnastyczna, a bibliotekę tak 
umeblowano, aby można było korzystać z niej 
w sposób komfortowy.
Dzięki realizacji zadania na terenie gminy 
puck powstał energooszczędny budynek uży-
teczności publicznej. na dachu obiektu za-
stosowano fotowoltaikę o łącznej mocy ogniw 
40 kw. nadto budynek opatrzony został me-
chaniczną wentylacją, z której około 80 proc. 
ciepła udaje się odzyskiwać do ponownego 
ogrzewania. w stosunku do budowy szko-
ły o klasycznych standardach oszczędności 
cieplne, energetyczne i elektryczne mają być 
na poziomie od 60 do 80 proc.
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ideą konkursu jest umożliwienie re-
alizacji biznesowych planów przede 
wszystkim tym, którzy nie mają 
jeszcze doświadczenia na tym polu. 
Chodzi też o kształtowanie i wspie-
ranie postaw aktywnych i przedsię-
biorczych wśród studentów, których 
projekty rokują powodzenie rynkowe. 
– Zwycięstwo w gdyńskim Biznespla-
nie przekłada się na konkretną na-
grodę finansową – 30 tysięcy złotych, 
która bez wątpienia pomoże laureatowi 

we wcielaniu w życie biznesowych pla-
nów. ale warto podkreślić, że wygra-
nymi w tym konkursie są wszyscy jego 
uczestnicy – zyskują bowiem potężną 
dawkę wiedzy i możliwość konsultowa-
nia swoich pomysłów z ekspertami – 
mówi Katarzyna gruszecka-spychała, 
wiceprezydent gdyni. 
Zgłoszenia do konkursu można skła-
dać do końca stycznia. wystarczy 
wypełnić formularz dostępny na stro-
nie www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl.

Studiujesz? 
Zgłoś pomysł!
Startuje 17. edycja konkursu „Gdyński Biznesplan”. 
Do udziału w zmaganiach miasto zaprasza pomysłowych 
studentów, którzy marzą o własnej firmie.

Jesienią w gdyni odbędzie 14. edycja 
literackiego plebiscytu dla autorów ese-
jów, poezji, prozy i przekładów na język 
polski. Do końca stycznia kapituła kon-
kursowa zbiera nominacje do nagrody. 

propozycję kandydatury do nagrody 
literackiej gdynia może zgłosić każdy, 
kto ukończył 18 lat. mogą zrobić to też: 
wydawnictwa, osoby reprezentujące 
instytucje kulturalne, a także media 
o charakterze kulturalnym. ważne jest 
to, żeby nominowane książki były wy-
dane po raz pierwszy w 2018 roku. 
Kostki literackie zostaną przyznane 
w czterech kategoriach, tj. proza, esej, 
poezja i przekład na język polski. Ze 
zgłoszonych kandydatur kapituła 
wybierze pięć nominacji w każdej kate-
gorii, które zostaną ogłoszone w maju, 
a zwycięzcy zostaną wyłonieni we 
wrześniu 2019 roku.
propozycje tytułów i ich autorów do 
konkursów przyjmuje sekretarz ka-
pituły – natalia gromow z miejskiej 
Biblioteki publicznej w gdyni. Dodat-
kowe informacje i regulamin zgłoszeń 
dostępne są na stronie internetowej 
nagrody literackiej gdynia.

Nowy rok, 
nowa edycja

Zakończona sukcesem pierwsza edy-
cja akcji powitalnej będzie miała swoją 
kontynuację. miasto zachęca do mel-
dowania się w gdyni, oferując każde-
mu nowemu mieszkańcowi atrakcyjny 
pakiet powitalny. 
 
pierwsza edycja akcji „witaj w gdyni” 
przygotowana została z okazji 92. uro-

dzin miasta i trwała od 12 lutego do 31 
grudnia 2018 roku. w tym okresie każda 
osoba, która zameldowała się w gdyni 
na pobyt stały, otrzymywała pakiet 
powitalny. w okresie trwania akcji wy-

Witaj w Gdyni dano ponad 3 tysiące takich pakietów. 
Dzięki akcji i zachęcaniu mieszkańców 
do meldowania się odnotowano wzrost 
liczby osób zameldowanych o 26 proc. 
(w stosunku do tego samego okresu 
2017 roku).  
sukces akcji sprawił, że włodarze gdyni 
postanowili kontynuować ją również 
w obecnym roku. Dzięki pakietowi po-
witalnemu nowi mieszkańcy gdyni mają 
szanse lepiej poznać miejsce, z którym 
właśnie związali swoje życie.
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ogólny wskaźnik jakości życia rośnie systematycznie od lat i w 2018 
roku osiągnął poziom 3,7. Świadczy to o stałej i zauważanej przez 
mieszkańców poprawie warunków życia w mieście. w 2018 roku naj-
wyżej jakość życia ocenili mieszkańcy obszaru miasta obejmującego 
Zaspę-młyniec i Zaspę-rozstaje. na kolejnych miejscach znalazły się: 
przymorze wielkie, przymorze małe i Żabianka-wejhera-Jelitkowo-
Tysiąclecia oraz piecki-migowo i Brętowo. 
Jak prowadzone są badania? Badanie jakość życia mierzy poziom 
satysfakcji z warunków życia w mieście. gdańszczanie oceniają 100 
aspektów jakości życia, zgrupowanych w szesnastu obszarach te-
matycznych, m.in. komunikacji miejskiej. aż 92 proc. osób pytanych 
o jakość życia w gdańsku ocenia ją na bardzo dobry.

Bardzo dobrze 
tu się żyje
Co dwa lata Gdańsk sprawdza jakość życia 
mieszkańców. Tegoroczne wyniki badania 
potwierdzają, że w Gdańsku żyje się coraz lepiej.

w gdańsku przybędzie około 25 km tras 
rowerowych. w tegorocznym budżecie 
miasta na wydzielone inwestycje rowerowe 
zaplanowano ponad 68,6 mln zł. 
nowe drogi rowerowe powstaną m.in. jako 
trasy dojazdowe do węzłów integracyjnych 
gdańsk główny, gdańsk wrzeszcz oraz 
przystanków pomorskiej Kolei metropolital-
nej i szybkiej Kolei miejskiej za kwotę 25 913 
000 zł. w ramach powyższych prac powsta-
nie m.in. trasa rowerowa wzdłuż al. legionów.
obecnie sieć wydzielonych dróg rowerowych 
w gdańsku liczy 123,5 km, ciągów pieszo-ro-
werowych 18 km, pasów rowerowych 10 km. 
Do tego dochodzi 517,5 km ulic z uspokojo-
nym ruchem o dopuszczalnej prędkości mak-
symalnej nie większej niż 30 km/h oraz 221 
ulic jednokierunkowych o łącznej długości 
51,8 km z dopuszczonym ruchem rowerów 
„pod prąd”.  warto zaznaczyć, że gdańsk nie 
tylko dysponuje rozwiniętą infrastrukturą 
rowerową, ale również prowadzi cykliczne 
kampanie promujące komunikację rowerową.

Rekordowe 
inwestycje 
rowerowe 

Kampania promująca „sąd osta-
teczny” Hansa memlinga uznana 
została za najlepszy projekt w kon-
kursie Creativity international 
awards 2018 w Usa. 

gdańskie studio ToFU za projekt 
przygotowany na zlecenie muzeum 
narodowego w gdańsku otrzy-
mało w sumie aż dwie nagrody. 
identyfikacja wizualna stworzona 
na potrzeby „Złotej kampanii” 
otrzymała platynę, czyli najwyższe 
wyróżnienie w kategorii Corporate 
identity program. nadto plakaty 
wykorzystywane w działaniach 
komunikacyjnych zostały uznane 

za najciekawszy projekt całej tego-
rocznej edycji Creativity internatio-
nal awards, otrzymując prestiżowy 
tytuł „Best in show”.
Creativity international awards jest 
jednym z najdłużej działających, 
niezależnych konkursów w Usa 
skierowanych do branży reklamowej 
i projektowej. otwarty na profesjo-
nalistów i studentów od 1970 roku 
stara się promować kreatywne i nie-
szablonowe rozwiązania projektowe. 
wszystkie konkursowe prace ocenia-
ne są przez wyselekcjonowany panel 
specjalistów reklamowych i projek-
towych, którzy poświęcają swój czas 
i wiedzę, biorąc udział w ocenach.

„Złota kampania” 
nagrodzona
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inwEstycjE doceniane 
na arenie ogólnopolskiej
NAJWyżSZy LAUR - StAtUEtKA i tytUł „MODERNiZACJA ROKU” JESt ObiEKtEM POżąDANiA 
WiELU, ZARóWNO iNWEStORóW, WyKONAWCóW, JAK i PROJEKtANtóW iNWEStyCJi. 

wEjhErowskiE

ogólnopolski konkurs od ponad 20 lat docenia najciekaw-
sze dokonania w zakresie modernizacji, remontów, reno-
wacji czy adaptacji m.in. zabytków, obiektów turystycz-
nych, przemysłowych, sportowych i terenów zielonych. 
wejherowskie inwestycje zostały wyróżnione  w tym kon-
kursie aż dwunastokrotnie. w 2016 r. wejherowo zdobyło 
także specjalną nagrodę za wyznaczanie trendów w pol-
skim budownictwie w postaci Złotej statuetki z okazji 
20.lecia konkursu „modernizacja roku”. Jak zapowiada-

ją włodarze miasta, także w tym roku kolejna inwestycja 
weźmie udział w konkursie.  
ogólnopolski Konkurs „modernizacja roku” ma już dłu-
gą, ponaddwudziestoletnią tradycję. Jak mówi Komi-
sarz Konkursu roman pikuła, prezes stowarzyszenia 
ochrony narodowego Dziedzictwa materialnego, celem 
konkursu jest promocja oraz wyłonienie każdego roku 
najlepszych, wyróżniających się szczególnymi walorami 
przedsięwzięć budowlanych. 

tEKSt: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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- Dwadzieścia dwa lata temu mieliśmy po-
mysł i nadzieję, że najciekawsze dokonania 
polskich budowlańców w zakresie moder-
nizacji, remontów, renowacji czy adaptacji 
uda nam się wypromować i udało się, jeste-
śmy jedynym Konkursem tego typu – mówi 
prezes roman pikuła. – Coraz większa licz-
ba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesię-
ciu w roku 1999 poprzez 520 w roku 2006, 
420 w roku 2007, 621 - w roku 2008, 703 
- w roku 2009, 803 - w 2010, 823 - w 2011, 
922 - w 2012 i liczba zgłoszeń nie spada, az 
do teraz – świadczy to o tym jak korzystnie 
zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska 
o to co stanowi niezbywalną wartość nasze-
go narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój 
cywilizacji. Konsekwentnie namawialiśmy, 
że warto się chwalić tymi sukcesami i to 
nie tylko tymi dużymi, na dużych obiektach, 
ale też modernizacjami mniejszymi, ale za 
to bardzo cennymi i ważnymi dla lokalnych 
społeczności. 

rAtOWANIe 
ObIeKtóW I budOWlI 

Beata rutkiewicz podkreśla, że ideą ogólno-
polskiego konkursu jest m.in. propagowanie 
i wspieranie działań dla ratowania obiektów 
i budowli dziedzictwa narodowego
- Konkurs, który odbywa się już od 22 lat 
pokazuje, że wszystkie modernizacje, prze-
budowy i rozbudowy obiektów i urządzeń 
dają nie tylko efekty estetyczne, ale także 
użytkowe – mówi Beata rutkiewicz. – i to 
jest wielka siła i wartość tego konkursu, 
który pokazuje różnorodność prowadzo-
nych przez miasto inwestycji. Także w tym 
roku weźmiemy udział w konkursie, mam 
nadzieję, że z dobrym wynikiem.  
nagradzane obiekty, wśród których znajduje 
się m.in. perełka architektury sakralnej zmo-
dernizowana Kalwaria wejherowska, zabyt-
kowy ratusz z salą Historyczną, park, prze-
strzeń wokół Filharmonii Kaszubskiej z pro-
menada do centrum miasta czy zadaszone 
lodowisko w okresie wiosenno-letnim spełnia 
rolę boiska, są wizytówką Konkursu i pomimo 
upływających lat dobrze się prezentują.
- w wejherowie widzimy wiele obiektów, 
które zostały zmodernizowane i służą 
wszystkim mieszkańcom – mówi arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta wejhe-
rowa. – Cieszy nas bardzo, kiedy inwestycje 
zyskują uznanie, są dostrzegane i nagra-
dzane w ogólnopolskich konkursach. To 
wielka nobilitacja i prestiż.

kRzysztof HildebRandt, 
prezydent Wejherowa 

- Cieszą nas bardzo nagrody i wyróżnienia przyznane 
w ogólnopolskim konkursie, które świadczą, o tym, że to 
co robimy w Wejherowie jest doceniane również w arenie 
ogólnopolskiej.  Różnorodność inwestycji prowadzonych 
w ostatnich latach świadczy o to, jak pięknieje Wejherowo, 
jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie wokół nas, jak 
doskonali się przestrzeń, w której na co dzień żyjemy. Każda 
z inwestycji uczestniczących i docenionych w konkursie 
”Modernizacja Roku” ma swój udział w tej naszej wspólnej, 
historycznej modernizacji. Każda z nich przyniosła jakieś 
nowe, dobre efekty, przyczyniła się do społecznego rozwoju. 
Obiekty te są dowodem przedsiębiorczości, kreatywności, 
ambicji. Cieszę się, że wraz z tymi inwestycjami pomnożył się 
nasz dorobek materialny, nasze zbiorowe dziedzictwo, które 
z dumą będziemy mogli przekazać kolejnym pokoleniom.

Przedsiębiorczość, 
kreatywność, 
ambicja
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remont ratusza miejskiego w wejherowie - 2004 r.•	
Kompleksowy remont Kalwarii wejherowskiej – 2008 r. •	
modernizacja budynku administracyjnego Urzędu •	
miejskiego przy ul. 12 marca 195 – 2009 r. 
modernizacja miejskiego ośrodka pomocy społecznej •	
w wejherowie - 2010 r.
rewitalizacja parku miejskiego im. a. majkowskiego •	
w ramach projektu „rewitalizacja przestrzeni publicz-
nej Śródmieścia wejherowa” – 2011 r. 
rewitalizacja przestrzeni śródmieścia wokół budynku •	
wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego moder-
nizacją – 2012 r. 

przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Ce-•	
dron w ramach projektu „Turystyczny szlak północ-
nych Kaszub” – 2013 r.
rewitalizacja kanału północnego w parku miejskim •	
oraz budowa chodników w ul. parkowej - 2014 r.
Budowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. sobie-•	
skiego do ul. Harcerskiej – 2015 r. 
miasto wejherowo otrzymało także nagrodę specjal-•	
ną - Złotą statuetkę - za działalność w wyznaczaniu 
trendów w polskim budownictwie. 
Zadaszenie istniejącego sezonowego lodowiska przy wej-•	
herowskiej „ósemce”, które spełnia rolę boiska - 2016 r.
sala Historyczna w wejherowskim ratuszu – 2017 r.•	

Tytuł „MODERNIZACJA ROKU” i nagrody w ogólnopolskim konkursie 
otrzymały następujące inwestycje miejskie zrealizowane w Wejherowie: 
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sztuczne lodowisko znajduje się na głównym placu skwe-
ru Kuracyjnego w sopocie, w sąsiedztwie Domu Zdrojowe-
go i hotelu sheraton. ma wymiary 35x18 m i jednorazowo 
może pomieścić ponad sto osób. 
sopocki obiekt jest wyjątkowy z uwagi na fakt, że naj-
prawdopodobniej jest to jedyny tego typu obiekt w polsce 

z widokiem na morze. 
Ceny wejściówek na sopockie lodowisko utrzymują się na po-
ziomie z poprzedniego sezonu. To oznacza, że za wejście na 
lód zapłacimy 5 zł w tygodniu i 8 zł w weekendy oraz dni świą-
teczne. o złotówkę - z 7 na 8 zł podrożały usługi dodatkowe, 
jak ostrzenie łyżew oraz wypożyczenie łyżew lub kasku.

Łyżwy 
z widokiem 
na morze
Pod koniec grudnia ruszyła sztuczna ślizgawka 
na sopockim molo. Na łyżwach można tam 
jeździć przy oświetleniu i muzyce.

w sopocie rozstrzygnięto konkurs 
grantowy dla organizacji pozarządo-
wych. w 2019 roku na zadania z za-
kresu kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i tradycji miasto przeznaczy-
ło w sumie 960 tys. zł. 

w pierwszym z konkursów komisja 
przyznała organizacjom większość 
środków, tj. 943 tys. zł. Duża część 
środków finansowych przyznawana 
jest na organizację cyklicznych wy-
darzeń kulturalnych, tj. m.in. sopot 
Film Festival, open source art Festi-
val, czy też międzynarodowy Festi-
wal Chóralny mundus Cantat sopot. 
Część zadań, na które przyznawane 
są dotacje, to zadania całoroczne, 
jak chociażby prowadzenie Centrum 
Kultury w zabytkowym Dworku 
sierakowskich.
nie brakuje też nowych zadań 
wspieranych przez miasto, do któ-
rych należy zaliczyć międzynaro-
dowy Festiwal Teatrów Dziecięcych 
i młodzieżowych iCTF oraz Festiwal 
Fotografii „w ramach sopotu”.

Prawie milion 
na kulturę

portal Flightnetwork przygotował ze-
stawienie pięćdziesięciu najlepszych 
plaż miejskich na świecie. w zestawie-
niu uwzględniona została plaża w so-
pocie, która zajęła 48. miejsce.

– sopocka plaża słynie z atmosfery. 
szeroki wybór nadmorskich restaura-
cji, sklepów i barów sprawia, że jest to 
najpopularniejszy kierunek turystyczny 
na polskiej riwierze – mówi marianne 
Zitting, dziennikarka fińskiego tabloidu 
„iltalehti”. 
ranking „Top 50 City Beaches” został 
przygotowany z pomocą 1200 eksper-

tów branży turystycznej – dziennika-
rzy, blogerów i pracowników agencji 
turystycznych, którzy wybrali i skla-
syfikowali w sumie 400 najlepszych 
plaż miejskich na świecie. wiele z opi-
sanych plaż należy do dużych miast, 
w których stanowią centrum miejskiej 
rozrywki, miejsce wypoczynku i ak-
tywności mieszkańców oraz turystów, 
gdzie przecinają się szlaki kulinarne 
i gdzie można podziwiać przepiękne 
widoki. Zdaniem autorów, ranking może 
być praktycznym przewodnikiem dla 
wszystkich, którzy poszukują słońca, 
piasku i miejskich rozrywek.

Chluba Sopotu
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CHCE ROZMAWiAć ZE WSZyStKiMi i MARZy O tyM, Aby NiKOGO NiE ZAWiEść. Z MARCiNEM 
KOPitZKiM, ZAStęPCą WóJtA GMiNy KOSAKOWO, ROZMAWiA ANNA WALK.

Wprowadzamy do Gminy 
nową jakość

ZDJĘCIE: Anna Walk

Najpierw sołtys rewy, później prze-
wodniczący rady Gminy Kosakowo, 
a teraz druga, zaraz po wójcie Mar-
cinie Majek, najważniejsza osoba 
w gminie Kosakowo. Sukcesywnie 
pnie się Pan po szczeblach kariery 
samorządowej. Czy zdążył się Pan 
już odnaleźć na stanowisku zastęp-
cy wójta gminy Kosakowo?

Z samorządem związany jestem już 
od dawna, swoją pracę społeczną roz-
począłem w radzie sołeckiej, mając 
bezpośredni kontakt z mieszkańcami. 
wiedziałem, jakie trapią ich proble-
my, a o ich rozwiązaniu rozmawiałem 
w urzędzie. w ten sposób poznałem 
strukturę Urzędu gminy, co dziś pro-
centuje. pełnienie funkcji przewod-
niczącego rady to kolejne cenne do-
świadczenie, które dziś pozwala mi 
na płynne prowadzenie spraw, które 
powierzył mi do realizacji wójt. peł-
niąc funkcję zastępca wójta, czuję 
dużą odpowiedzialność, zwłaszcza że 
codziennie pojawiają się sytuacje nie-
przewidziane i wszystko bardzo dyna-
micznie się zmienia. wierzę jednak, że 
przy wsparciu najbliższych, pracow-
ników Urzędu gminy i samego wójta 

znajdziemy najlepsze rozwiązania dla 
naszej gminy i jej mieszkańców.

Wcześniej zawodowo związany był 
Pan ze Starostwem Powiatowym 
w Pucku. Najpierw pracował Pan 
w Wydziale rolnictwa i Ochrony 
środowiska, a następnie w Wydzia-
le Geodezji, Kartografii i Katastru. 
Jakimi sprawami zajmuje się Pan 
w urzędzie Gminy Kosakowo?

Z racji swoich kompetencji koordynuję 
pracę referatów, zajmujących się spra-
wami dotykających codziennego życia, 
takich podstawowych problemów, z któ-
rymi mierzymy się każdego dnia. Bardzo 
mi to odpowiada, gdyż mam bezpośred-
ni kontakt z naszymi mieszkańcami. 
nadzoruję pracę referatu ds. gospodar-
ki Komunalnej, rolnictwa i ochrony Śro-
dowiska, referatu ds. oświaty,  referatu 
ds. sportu, Turystyki i rekreacji. To sze-
rokie spektrum działań bardzo bliskie 
mieszkańcom. są to m.in. codzienne roz-
mowy z nauczycielami o codziennych 
problemach, z jakimi mierzy się oświata 
w naszej gminie, jak i w państwie. Z racji 
położenia gminy bardzo ważna jest tu-
rystyka i sport, rozwój wszystkich spor-

tów wodnych oraz wspaniale rozwijają-
ca się baza klubu piłkarskiego sztorm 
Kosakowo. pełnię również nadzór nad 
strażą gminną, która jako formacja 
mundurowa nie zawsze ma dobrą opinię. 
Chcę, aby to się zmieniło. straż gminna 
Kosakowo zostanie włączona w różne 
projekty społeczno-edukacyjne. Chcę 
rozpocząć cykl spotkań w szkołach, aby 
nasze dzieciaki wiedziały, co robić w sy-
tuacjach niebezpiecznych.

We wtorki i czwartki otwiera Pan 
drzwi swojego gabinetu dla mieszkań-
ców i pozostałych zainteresowanych. 
Z jakimi sprawami można się do Pana 
zgłaszać?

Jestem otwarty na rozmowy ze wszystki-
mi mieszkańcami, przedstawicielami róż-
nych środowisk. wierzę, że wiele proble-
mów można rozwiązać poprzez otwartość 
i rozmowę. Jednak w związku z zakresem 
moich kompetencji najczęściej spotykam 
się z mieszkańcami i przedstawicielami 
różnych instytucji właśnie w tematach 
komunalnych, ochrony środowiska spor-
tu czy oświaty. Zapraszam oczywiście 
we wszystkich sprawach, abyśmy mogli 
wspólnie znaleźć rozwiązanie.
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dialog z mieszkańcami, otwartość 
na współpracę z przedstawicielami 
różnych środowisk, a może koniecz-
ność sprostania oczekiwaniom wy-
borców? Na co stawia Pan w pracy 
samorządowca?

przede wszystkim na zadowolenie 
wszystkich grup społecznych, wszyst-
kich mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, 
że to trudne. Każdy z nas ma przecież 
inne spojrzenie na różne sprawy. Chcę 
jednak rozmawiać, konsultować się 
ze wszystkimi. Choć czasami się nie 
zgadzam to myślę, że zawsze można 
znaleźć ten złoty środek. wprowadza-
my do gminy nową Jakość i tak chcę, 
abyśmy byli odbierani.

Poprawa infrastruktury drogowej, 
rozbudowa i przebudowa budynku 
Szkoły Podstawowej w Pogórzu, 
a może rozwój kanalizacji sanitar-
nej? Co będzie priorytetem dla gmi-
ny Kosakowo w 2019 roku?

priorytetem w sferze inwestycji bę-
dzie budowa szkoły podstawowej 
w pogórzu. Będziemy robić wszyst-
ko, aby już od 1 września 2020 roku 
uczniowie rozpoczęli naukę w nowo-
czesnej i komfortowej placówce. Do-
datkowo nadal będziemy realizować 
prace zmierzające do rozbudowy 
oświetlenia i kanalizacji deszczowej, 
a także modernizacji nawierzch-
ni dróg. obecnie prowadzimy kon-
sultacje z mieszkańcami, których 
głównym celem jest dostosowanie 
komunikacji autobusowej do potrzeb 
naszych mieszkańców. Z uwagi na 
rosnącą liczbę mieszkańców ważna 
jest również inwestycja związana 
z budową przedszkola samorządo-
wego. pracujemy także nad polityką 
senioralną, którą zamierzamy wdro-
żyć w najbliższym czasie. Jednym 
z jej głównych elementów ma być 
powołanie rady seniorów gminy Ko-
sakowo. w planach mamy również 
utworzenie klubu seniora z prawdzi-

wego zdarzenia. innym pomysłem 
jest stworzenie bazy informacji tu-
rystycznej, której oferta skierowana 
zostanie zarówno do turystów, jak 
i mieszkańców. pod koniec stycznia 
organizujemy spotkanie z osobami, 
które są bezpośrednio zainteresowa-
ne realizacją powyższego przedsię-
wzięcia. staramy się coraz bardziej 
aktywować mieszkańców w różnego 
rodzaju działania. ich pomysły czę-
sto są bardzo trafne.

Najważniejsze wyzwania dla Pana 
to...?

Zawodowym wyznaniem na pewno 
jest sprawne przeprowadzenie pla-
nowanych inwestycji, zamierzeń, pla-
nów. pewność,  że zrobiłem wszystko, 
co można było, by nasi mieszkańcy 
byli zadowoleni. Żeby żyło się w gmi-
nie szczęśliwie, z bogatą ofertą dla 
dzieci, dorosłych seniorów i odwie-
dzających  nas corocznie turystów.
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Co zostało zrobione? na terenie gminy Cedry wielkie dokona-
no między innymi renowacji domu podcieniowego w miłocinie. 
w ramach zadania odnowiono i wykończono pomieszczenia 
zabytkowe obiektu. Dodatkowo zagospodarowany został te-
ren wokół budynku, który powstał w 1731 roku. pracom reno-
wacyjnym poddany został również kościół pw. Św. aniołów 
stróżów w Cedrach wielkich. powyższe przedsięwzięcie po-

legało na izolacji obiektu, remoncie i renowacji dachu, elewacji 
wraz z wieżą, fundamentów oraz odtworzeniu chóru nad nawą 
główną. inwestycja obejmowała również uporządkowanie tere-
nu wokół świątyni. Koszt zadania wyniósł 2,3 mln zł. Jeżeli cho-
dzi o prace w kościele pw. Świętych apostołów piotra i pawła 
w Trutnowach, to główne zadanie polegało na rekonstrukcji 
drewnianej części wieży, która została zburzona pod koniec ii 

oBiEkty 
sakralnE 
odzyskały 
blask

W ZAbytKOWyCH śWiątyNiACH NA tERENiE GMiNy CEDRy WiELKiE ZAKOńCZONE ZOStAły 
PRACE REMONtOWE i KONSERWAtORSKiE. PROWADZONE DZiAłANiA były EfEKtEM REALiZACJi 
PROJEKtU, KtóRy ZOStAł DOfiNANSOWANy Z UNii EUROPEJSKiEJ W RAMACH REGiONALNEGO 
PROGRAMU OPERACyJNEGO WOJEWóDZtWA POMORSKiEGO NA LAtA 2014-2020.

tEKSt: Anna Walk| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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wojny światowej. w tym przypadku koszt przedsięwzięcia to 
ponad 1,22 mln zł. Częściowo odnowiony został również ko-
ściół pw. matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku, gdzie 
renowacji poddane zostały m.in. ściany wewnętrzne, zabyt-
kowe witraże, drzwi wejściowe i drewniany strop. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 915 tys. zł. nadto zmodernizowano 
pokrycie dachu budynku kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela 
w giemlicach oraz ogrodzenie wokół budynku świątyni. Koszt 
zadania wyniósł blisko 400 tys. zł.
prace przeprowadzone zostały w ramach projektu pn. „Za-
chowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez 
wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwa-
torskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych 

na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach 
żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej pro-
mującej tożsamość Żuław”.
Dzięki środkom przyznanym na realizację inwestycji przez 
marszałka województwa pomorskiego , oraz budżetu gminy 
Cedry wielkie i środków własnych poszczególnych parafii, 
blask obiektów sakralnych został przywrócony, a Żuławy 
i pomorze zyskały nowy, silny produkt turystyczny. nie ule-
ga wątpliwości, że tak wzmocniona marka Żuław przyczyni 
się do wzrostu atrakcyjności województwa pomorskiego na 
tle kraju i europy. magia Żuław będzie mogła być także po-
nownie odkryta przez sąsiadów – mieszkańców Trójmiasta, 
Kaszub, Kociewia, czy powiśla.

uroczyste 
zamknięcie 

kaPsuły czasu 
na modernizoWanej 

Wieży W cedracH 
WielkicH

zrekonstruoWana 
Wieża W kościele 
W trutnoWie
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Rzemieślnicy 
inwEstują 
w rozwój

ROZPOCZyNA Się bUDOWA NOWEGO bUDyNKU, KtóRy StANiE ObOK 
ObECNEJ SiEDZiby POWiAtOWEGO CECHU RZEMiOSł MAłyCH i śREDNiCH 
PRZEDSiębiORStW. iNWEStyCJA POCHłONiE 10 MLN Zł. 

tEKSt: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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Budowa będzie mieć istotny wpływ na rozwój różnych branż rze-
mieślniczych w powiecie wejherowskim. właściciele firm zyskają 
bowiem miejsce, gdzie w założeniu mają być wdrażane najno-
wocześniejsze technologie, natomiast uczniowie będą mieli 
możliwość skorzystania ze znacznie szerszego praktycznego 
kształcenia zawodowego. młodzi ludzie będą odbywać praktyki 
nie tylko w szkolnych pracowniach, ale i w zakładach pracy. 
- w budynku zainstalowane będą najnowocześniejsze ma-
szyny i urządzenia, chcemy wdrożyć najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne w takich branżach, jak np. stolarka, bu-
dowlanka, hydraulika - wyjaśnia Brunon gajewski, starszy 
Cechu. - Chcemy wspierać w ten sposób mistrzów szkolą-
cych. Korzystać z nowego obiektu będą zarówno ucznio-
wie, którzy będą mogli tam zapoznać się z najnowszymi 
osiągnięciami technologicznymi i uczyć się na nowocze-
snym sprzęcie,  a także mistrzowie. Będziemy tu ściągać 
przedstawicieli zagranicznych firm, którzy będą prezento-
wać wszystkie nowinki pojawiające się na rynku. 
Cała inwestycja kosztować będzie ok. 10 mln zł, z tego 
6,5 mln zł sam budynek, a reszta to wyposażenie i do-
kształcenie pedagogów. 
- gratuluję wejherowskiemu cechowi konsekwencji i sku-
teczności w działaniach – powiedział poseł Kazimierz ploc-
ke. - Życzę, aby czas realizacji inwestycji był jak najkrótszy. 
na uroczystość podpisania umowy z wykonawcą zapro-
szono wielu gości, m.in. przedstawicieli samorządów po-
wiatu, miasta i okolicznych gmin. 
- podpisanie tej umowy to bardzo ważny moment – pod-
kreślił Krzysztof Hildebrandt, prezydent wejherowa. - Jako 
prezydent mam świadomość, jak skomplikowana jest pro-
cedura pozyskania środków unijnych. Ja mam cały aparat 
urzędniczy, wszyscy pracownicy się angażują, przygotowu-
jąc procedury i pilnując, żeby były zrealizowane. a starszy 

Cechu, nie mając tego aparatu i ludzi wyszkolonych w tych 
procedurach unijnych, zdobył 10 milionów złotych. Jestem 
pełen podziwu, chylę czoła. To prawdopodobnie jedyny 
cech w kraju, któremu udało się dokonać czegoś takiego. 
Zdobycie pieniędzy i doprowadzenie do podpisania umowy 
to ogromny sukces. a wykonawcy życzę, żeby bez proble-
mu udało mu się w terminie zrealizować tę inwestycję. 
- Tu wydarzył się prawdziwy cud – dodała gabriela lisius, 
starosta wejherowski. - Faktem staje się realizacja tej in-
westycji. Droga, aby doprowadzić to do podpisania umowy 
z wykonawcą, była długa i ciężka, dlatego cieszę się, że uda-
ło się to. wspólnie podejmowaliśmy wiele inicjatyw w zakre-
sie szkolnictwa zawodowego. w całości jest to projekt sys-
temowy, wojewódzki, i konieczne było ustalanie, w których 
częściach powiatu jakie branże będziemy rozwijać. 
po podpisaniu umowy przyszedł czas na życzenia i podzie-
lenie się opłatkiem. 
- Dużo zdrowia, radości, zadowolenia i aby przyszły rok był 
dla biznesu stabilny i taki, który przynosi dobre dochody – 
życzył zebranym prezydent Krzysztof Hildebrandt. 
- Życzę wszystkim dużo sił i spokojnego podejścia do za-
dań, które są przed nami – dodała gabriela lisius, staro-
sta wejherowski. - ale jeśli będziemy ze sobą współpraco-
wać, rozmawiać i wzajemnie się uzupełniać, to podołamy 
tym zadaniom. Życzę również stabilizacji, zadowolonych 
klientów i dobrych kontraktów. 
- wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą życzę, 
żebyście kończąc jeden dzień działania wiedzieli, w jakich 
warunkach będziecie działali w dniu następnym, a nie do-
wiadywali się tego rano – życzył z kolei przedsiębiorcom 
Henryk skwarło, wójt gminy wejherowo. - Zdrowia, pogod-
nych, rodzinnych świąt i udanego kolejnego roku w działal-
ności oraz w życiu osobistym.
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Jedwabny
SZLAK

W GRUDNiU 2018 W KAZACHStANiE ODbyłO Się MięDZyNARODOWE fORUM AnCIEnt tArAZ – 2018, 
W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU tURyStyKi i PRZEDSiębiORCZOśCi POD PAtRONAtEM URZęDU 
MiAStA tARAZ ORAZ MiNiStERStWA KULtURy i ROZWOJU tURyStKi Rf, NA KtóRE ZOStAły 
ZAPROSZONE fiRMA REqUENA SP Z O.O. i ALLPRO POLSKA. AMbASADOR MAREK PAN PAWEł 
MODZELEWSKi DOKtOR NAUK EKONOMiCZNyCH, PRZEDStAWił PROJEKt PROMOCJi KRAJU 
W OPARCiU O KONCEPCJE ALLPRO POLSKA i REqUENA „UPOMiNEK REKLAMOWy JAKO NOśNiK 
PROMOCJi NA POZiOMiE PAńStWOWyM, REGiONALNyM i biZNESOWyM”

tEKSt: Paweł Modzelewski | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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miasto Taraz, założone ponad 2000 lat temu, jest uwa-
żane za jedno z najstarszych miast azji Środkowej. 
w historii jest wiele miast, które istniały przez jakiś czas, 
a z biegiem czasu zniknęły, pozostawiając po sobie jedy-
nie nazwę. Zaś miasto Taraz przetrwało tysiąclecia i nadal 
istnieje i kwitnie.

przez obwód Żambylski na terenie którego znajduje się 
miasto Taraz przebiegał odcinek wielkiego Jedwabnego 
szlaku: miejscowość sajram Taraz  akszolak-st. akyr-
tob-Kułan-merke-szu-aspara-Kordaj, na trasie którego 
znajdują się bardzo ciekawe zabytki.
w obwodzie Żambylskim, 550 lat temu, jeszcze w 1465 
roku, w uroczysku Żajsan, między rzekami Tałas i szu, 
sułtanowie Kieriej i Żanibiek założyli kazachski chanat. 
obecność pięciu państwowych rezerwatów i pięciu zabyt-
ków, znajdujących się na wielkim Jedwabnym szlaku, wpi-
sanych na listę światowego dziedzictwa UnesCo, takich 
jak grodziska Bałasagun, Kułan, ornek, Kostobe i tajem-
niczy zespół pałacowy akyrtas, sprawiają, że region ten 
jest bardzo atrakcyjny dla wielu turystów.
na terenie obwodu znajduje się 5 rezerwatów. są to rezer-
waty Berikkariński, Karakonuski, andasajski, merkienski 
i Umbetski. Zaś w rejonie żuałyńskim znajduje się pierw-
szy i najstarszy egzotyczny państwowy rezerwat przyrody 
aksu-żabagły z bogatą florą i fauną. Łączna powierzchnia 
terenów łowieckich wynosi 13,5 mln ha, zamieszkiwanych 
przez ponad 40 gatunków zwierząt, takich jak: irbis, karatajski 
arhar (ovis ammon nigrimontana), niedźwiedzie, jeżozwie-
rze i inne gatunki rzadkich zwierząt.
na historyczno-kulturowe dziedzictwo obwodu żambyl-
skiego składa się 3367 zabytków, z których 5 znajduje się 
na liście UnesCo, 25 zabytków o krajowym i 3337 zabyt-
ków o lokalnym znaczeniu. Z 3362 pomników o krajowym 
i lokalnym znaczeniu 2929 to zabytki archeologiczne 
i 433 - architektoniczne i urbanistyczne.
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w ubiegłym roku prezydent państwa 
n. nazarbajew ogłosił rozpoczęcie trze-
ciego etapu modernizacji Kazachstanu 
– ruchani Żangyru – modernizacja świa-
domości społecznej. w ramach specjal-
nego projektu pt. „100 sakralnych miejsc 
Kazachstanu” została opracowana kra-
jowa mapa sakralna, na której znalazło 
się 8 obiektów historyczno-kulturowych 
z naszego obwodu: mauzolea Karachan, 
aisza bibi, Babadży chatun, Tekturmas, 
Bajzak batyr mambetuły, grodzisko 
starożytny Taraz, świątynia Żajsan oraz 
tajemniczy zespół pałacowy akyrtas.  
Całość obwodu Żambylskiego zasługuje 
na dużą uwagę pod względem kulturo-
wym, turystycznym oraz inwestycyjnym. 
na rok 2019 i kolejne lata władze ob-
wodu zaplanowały inwestycje, których 
celem jest podniesienie atrakcyjności 
turystycznej, społecznej i kulturowej.

na forum zostali zaproszenie honorowi 
goście, którzy zaprezentowali koncep-
cje współpracy oraz działania bilateral-
ne. Celem współpracy jest pogłębienie 
relacji stosunków międzyregionalnych 
oraz wzajemne działania promocyjne. 

POdCZAS fOruM ZOStAły 
POdPISANe MeMOrANdA 

O WSPółPrACy POMIędZy: 

euroazjatycka organizacja  •	
współpracy gospodarczej  
Federacji rosyjskiej   
(w.w.piskuriew) – akimat Taraz 
(abdraimow g. r.)
Kazachstańskie stowarzyszenie •	
Turystyczne (r. a. asanbajewa) - 
Urząd ds. turystyki akimatu obwodu 
żambylskiego - (arałbiekowa K. a)
stowarzyszenie izby rzemiosła •	
obwodu samarskiego (J(e). J(u). 
Czernyszew) - KgU Centrum  
informacji Turystycznej Taraz- 
Turyzm Urzędu ds. turystyki  
akimatu obwodu żambylskiego  
(U. Żółdykułuły)
Doktor nauk ekonomicznych,  •	
inwestor - paweł modzelewski - 
Urząd ds. Turystyki akimatu  
obwodu Żambylskiego   
- (arałbiekowa K. a.)
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W pierwszej połowie stycznia 2019 na terenie wo-
jewództwa Pomorskiego, w siedzibie Pracodawców 
Pomorza zostały podjęte pierwsze kroki w celu 
ustalenie i zaproponowania konkretnych działań 
w zakresie promocji, turystki i przedsiębiorczości. 
Do projektu po stronie Polskiej został zaproszony 
jako członek honorowy Piotr Ruszewski wydawca 
i redaktor naczelny magazynu Express Biznesu. 
Wspólnie z Moniką Kołaczkiewicz dyrektorem 
kreatywnym i Pawłem Modzelewskim prezesem 
spółki Requena oraz Piotrem Ruszewskim wydawcą 
magazynu Express Biznesu zapadły ustalenia o ko-
lejnych cyklicznych spotkaniach roboczych, na któ-
rych zostaną nakreślone ramowe plany współpracy.
Monika Kołaczkiewicz kończąc spotkanie powie-
działa „archetypy kulturowe Kazachstanu są wspa-
niałym źródłem kreacji artystycznej na wielu pozio-
mach komunikacji między obwodem Żambylskim 
i Województwem Pomorskim”

Ze strony kazachskiej projekt koordynowała Asell 
Bylinski wieloletni współpracownik Zbigniewa 
Grzeszczuka autora projektu Allpro Polska.

W imieniu Allpro Polska i Requena dziękujemy 
władzom miasta Taraz za opiekę oraz zorganizo-
wanie pobytu na terenie Obwodu Żambylskiego 
w Kazachstanie.

W trAKCIe fOruM Odbyły SIę 
SPOtKANIA rObOCZe:

posiedzenie plenarne na temat: „Perspekty-
wy rozwoju turystyki w Kazachstanie. Wzrost 
inwestycyjnej atrakcyjności sektora turystyki”, 
uczestnikami którego byli:

Zastępca akima obwodu żambylskiego •	
Żanke Timur amantajewicz, temat:  
„potencjał turystyczny obwodu   
żambylskiego, możliwości   
i sposoby jego rozwoju”
piskuriew władimir władimirowicz, •	
sekretarz generalny euroazjatyckiej 
organizacji współpracy gospodarczej 
Bałgożyn Żałgas omirzakowicz,   •	
Kierownik biura promocji Komitetu 
Branży Turystycznej ministerstwa  
Kultury i sportu republiki Kazachstanu
szajkienowa raszyda raszydowna,  •	
Dyrektor Kazachstańskiego   
stowarzyszenia Turystycznego
roza abdychamitowna asanbajewa, •	
prezes Kazachstańskiego   
stowarzyszenia Turystycznego
przedstawiciele zagranicznych •	
inwestorów

sesje plenarne na następujące tematy: 
„inwestycje w sektorze turystyki jako •	
ważny czynnik poprawy jakości usług 
w sektorze turystyki. rozwiązywanie 
problemów świadczenia usług jako 
główny czynnik poprawy atrakcyjności 
turystycznej”. 

 - olga paciuk, 
    Założycielka „roznica KZ”

„Cyfryzacja w sektorze turystyki:   •	
możliwości i rozwiązania” 

 - Bisembajew alimżan, 
    digital marketolog
 - władimir Dienisow, ekspert  
    w dziedzinie e-commerce 
 - Jesengużynow arman 
    maratowicz, Dyrektor 
    „aV-software”
 - Jegizbajew Damir 
    ałtynbiekowicz, Dyrektor 
    Centrum obsługi inwestorów  
    i przedsiębiorców 

spotkania odbyły się w uroczystej   
i miłej atmosferze.
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KALiNiNGRAD LAtEM UbiEGłEGO ROKU GOśCił KiLKA MECZy fUtbOLOWyCH MiStRZOStW 
śWiAtA, ODbyWAJąCyCH Się WtEDy W ROSJi. tERAZ, PRAWiE ROK PO ZAKOńCZENiU iMPREZy, 
tRWAJą PODLiCZENiA i ANALiZy tEGO WyDARZENiA W ENKLAWiE. CZyNią tO tAK PUbLiCyśCi 
JAK i MiEJSCOWi POLityCy, Z REGiONALNEJ DUMy. ROZMAWiAMy O tyM Z JEDNyM Z bARDZiEJ 
ZNANyCH tAMtEJSZyCH, KOJARZONyCH Z OPOZyCJą, POLityKóW, SOLOMONEM GiNZbURGiEM. 

Kaliningrad 
rok po futbolowym 

szaleństwie

W KAlInIngrADZIE roZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: archiwum
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Jakie korzyści Kaliningrad i cały obwód 
mają z ubiegłorocznych mistrzostw 
świata w piłce nożnej?

najważniejszą korzyścią jest rozwój infra-
struktury powstałej specjalnie pod kątem 
czempionatu. symbolem tych zmian jest 
przebudowany plac w centrum miasta. 
Była tu fanzona, obecnie to reprezentacyj-
ny deptak. pobudowane są piękne ścieżki 
wokół pregoły. Domy w centrum mają od-
nowione fasady. Co prawda to tylko fasady, 
ale przecież bez mistrzostw nie byłoby na-
wet tego. powstało kilka nowych hoteli. no 
i przede wszystkim rozbudowane zostało 
lotnisko pasażerskie, powstał też nowy, re-
prezentacyjny stadion.
minusem zaś była rozbuchana korupcja. 
nowy stadion powstał na zabagnionej 
wyspie, na pregole. potrzebne były więc 
gigantyczne prace melioracyjne, nawie-
zienie piasku. i właśnie z brakiem piasku 
wynikł problem. Trudno było sobie wy-
obrazić przywóz surowca z pozostałej, 
odległej przecież, części rosji. nikt też nie 
miał ochoty na import. Zaczęto więc wy-
dobywać piasek w dużej części nielegal-
nie, z naruszeniem przepisów o ochronie 
środowiska, na terenie obwodu. ponadto 
używano również piasku o gorszej, niźli to 
wymagała dokumentacja, jakości. Zapłacił 
za to stanowiskiem były minister budow-
nictwa w obwodzie, amir puszkow, który 
miał rzekomo domówić się (wiadomo jak!) 
z moskiewską firmą braci mamomedow, re-
alizującą jeden z etapów budowy stadionu. 
Firma rŻD (rosyjskie koleje) także oświad-
czyła, iż padła ofiarą zmowy korupcyjnej. 
Bo mimo tego, że miała przygotowany ta-
bor do transportu piasku, a także specjalną 
kopalnię, to i tak zamówienie (tak na suro-
wiec jak i transport - samochodowy) dosta-
ły inne firmy. 
w sumie jak tu się sugeruje podczas budo-
wy stadionu było zdefraudowanych około 
9 miliardów rubli. To ponad 500 milionów 
złotych.

ten stadion jednak został w mieście. Jak 
teraz wygląda jego utrzymanie?
  
przez pierwsze półtora roku pomagać 
w utrzymaniu areny ma budżet centralny. 
na utrzymanie stadionu ma być w tym cza-
sie przekazywanych nawet 40% potrzeb-
nych środków. Całkowite utrzymanie areny 
to w przeliczeniu na złote, około 15 milio-
nów pln. potem jednak mogą być kłopoty. 
miejscowa Baltika gra tylko na drugim 
szczeblu rozgrywek. władze więc chcą 
zrobić wszystko by miejscowi futboliści 

awansowali do rosyjskiej elity. Czy to jed-
nak da takie wpływy z poszczególnych 
meczów by utrzymać stadion? raczej mało 
prawdopodobne.
Kaliningrad obecnie nie jest także organi-
zatorem żadnych wielkich koncertów, świa-
towych gwiazd, które to (koncerty) mogły-
by zapełnić stadion. Konieczność uzyska-
nia wizy do rosji utrudnia też potencjalne 
przyjazdy fanów muzyki na takie koncerty 
z krajów sąsiednich. Za takim krokiem mu-
siałaby także pójść rozbudowa infrastruk-
tury przejść granicznych. na to się jednak 
nie zanosi. rynek zainteresowanych takimi 
koncertami musiałby się więc ograniczyć 
w praktyce do mieszkańców obwodu. 
władze obwodu zakładają natomiast, że 
dość łatwo znajdą inwestorów na place 
otaczające stadion. obecnie są one ciągle 
puste. Jednak to przecież teren uzbrojony, 
nadający się na każdą działalność. i nieda-
leko od centrum miasta. 

Miejscowe władze uważają, że w związ-
ku z mistrzostwami świata Kaliningrad 
stał się interesujący dla turystów zza 
granicy, dołączając do takich tuzów jak 
Moskwa czy Petersburg. 

Jest to marzenie związane z bardo du-
żym przyrostem turystów z rosji, którzy 
na miejsce wypoczynku wybierają obwód 
Kaliningradzki. Ten przyrost jednak jest 
spowodowany głównie tym, że w rosji spa-
da poziom życia i wakacje krajowe stają 
się konkurencją dla wojaży zagranicznych. 
prócz tego w związku z pogorszeniem 
kontaktów z Zachodem rośnie liczba grup 
zawodowych, które nie mogą oficjalnie wy-
jeżdżać za granicę. 
możliwość przyjazdów do obwodu tury-
stów zagranicznych mogłaby wzrosnąć od 
przyszłego roku. wtedy rosyjskie władze 
chcą wprowadzić uproszczony system 
wiz elektronicznych. Tyle, że nie wiadomo 
jeszcze z jakimi krajami, ten system będzie 
działał. 
Z drugiej strony o fasadowości marzeń 
związanych z potencjalnym wzrostem 
atrakcyjności turystycznej regionu świad-
czy choćby fakt, iż nie ma planów zwięk-
szenia nakładów finansowych na choćby 
rekonstrukcję historycznych (licznych 
w obwodzie) zamków i innych obiektów za-
bytkowych.  Brak też planów zwiększenia 
sumy przeznaczanej rokrocznie na dopłaty 
do biletów samolotowych z moskwy i pe-
tersburga do Kaliningradu. 
władze rosji liczyły także, iż z racji mi-
strzostw przybędzie także dużo turystów 
podczas samych mistrzostw. Tak się jed-

nak nie stało. Błędem była, z tego punktu 
widzenia, zasada, że poszczególne drużyny 
grają ciągle w innych miastach. Tym spo-
sobem nikt nie miał ochoty przyjeżdżać do 
danego miasta na dłużej niż mecz. ponad-
to, jeśli chodzi o Kaliningrad, bardzo wielu 
kibiców przylatywało nie do tego miasta 
ale do gdańska. Tu nocowali, a potem tylko 
na mecz jechali do Kaliningradu.   

Czy więc dla Kaliningradu ubiegłoroczne 
mistrzostwa futbolowe oznaczają teraz 
same kłopoty.

Tak jednak nie można mówić. mimo 
wszystko jakieś inwestycje tu pozostały. 
a że teraz jest kłopot z ich utrzymaniem 
to już zmartwienie władz lokalnych. niech 
szukają pieniędzy.

- dziękuję za rozmowę.
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Ceny mieszkań ulokowanych na mapie Trójmiasta wciąż rosną. I choć deweloperzy oddali do użyt-
ku w roku minionym najwięcej mieszkań w historii, to tendencja wskazuje na coraz niższy poziom 
sprzedaży pośród inwestycji nowych. W konsekwencji maleje liczba osób kupujących oraz poten-
cjalnych inwestorów. Ekspert – Jacek Frączyk mówi wprost – „Trójmiejskie Eldorado mieszkaniowe 
się kończy”. Dowodem na przepłacanie jest wyższy realny zysk względem prognoz rynkowych.

Film pt. „Oni” to najnow-
szy i nader kontrowersyjny 
obraz historii burzliwego 
premiera Włoch – Silvio 
Berlusconiego w reżyserii 
wybitnego twórcy Paolo 
Sorrentino. Jaki związek 

ma dzieło z Półwyspu Apenińskiego z architekturą? 
Otóż w jednej z kluczowych dla przebiegu filmu scen, 
wyposażenie wnętrza stanowiły polskie meble produ-
kowane przez markę „Nowy Styl Group”. Kolekcja o 
nazwie „Tapa” to dzieło architekta Przemysława Mac 
Stopy ze studia Massive Design.

Muzea usytuowane 
w pobliżu granicy po-
łudniowej granicy kraju 
mogą liczyć na potężny 
zastrzyk finansowy. Po-
nad 3 miliony euro kosz-
tować ma modernizacja 

i rozbudowa obiektów funkcjonujących na pograni-
czu Słowacji oraz Polski. Projekt pod nazwą „Muzea 
Otwarte” zakłada przede wszystkim stworzenie udo-
godnień dla osób niepełnosprawnych. Znaczna część 
środków na ten cel pozyskana jest  z programu Inter-
reg oraz budżetu Województwa Małopolskiego. 

FiLm 
z rodzimym 
desigNem w TLe

buNT TrójmiejskicH 
iNwesTorów

zasTrzyk 
FiNaNsowy
dLa muzeów
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Jak rozpocząć 
inwestowanie 
w nieruchomości?
JEDNą Z NAJCiEKAWSZyCH POD WZGLęDEM EKONOMiCZNyM fORM iNWEStOWANiA JESt 
iNWEStyCJA W NiERUCHOMOśCi. W OPiNii WiELU POCZątKUJąCyCH iNWEStORóW JESt tO 
ROZPOCZęCiE KARiERy Z „WySOKiEGO C”, bOWiEM NiE KAżDy POtRAfi ODWAżyć Się NA tAK 
RyZyKOWNy i RADyKALNy KROK W DRODZE NA SZCZyt.

tEKSt: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIE: pexels.com
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PIętrZąCe SIę PrObleMy

problemów, które mogą uniemoż-
liwiać rozpoczęcie inwestowania 
w rynku nieruchomości jest kilka, 
a do najważniejszych zaliczamy brak 
doświadczenia, stosownej wiedzy 
oraz środków, które w przypadku 
nieruchomości zdają się być proble-
mem kluczowym. o ile wspomniane 
doświadczenie stanowi konsekwen-
cje naszych wyborów, zaś wiedza 
jest wartością nabytą, o tyle zdo-
bycie środków w przypadku chybo-
tliwej zdolności kredytowej rzeczy-
wiście może okazać się problemem 
nie do sforsowania. Kłopot ten, jest 
o tyle frasujący, że brak sporej ilości 
gotówki na starcie nie tylko podci-
na skrzydła, ale jest też problemem 
pociągającym za sobą metodą lawi-
nową szereg innych uniedogodnień. 
w takich sytuacjach istnieje jednak 
kilka wyjść, które pozwolą zbudować 
podwaliny pod późniejsze – rzeczy-
wiste inwestycje.

KreOWANIe POdWAlIN

opisany powyżej kazus to sytuacja 
trudna, ale nie bez wyjścia. proces 
nabywania doświadczeń, wiedzy 
oraz w długofalowej perspektywie 
gotówki można rozpocząć poprzez 
analizę rynku nieruchomości. Znale-
zienie intratnej oraz ciekawej okazji 
będzie łakomym kąskiem dla zapra-
wionych w bojach inwestorów, a nam 
da to pokaźny zastrzyk prowizji oraz 
bezcenne doświadczenie. w przy-
padku odłożonej gotówki, która nie 
stanowi pełnej wartości inwestycyj-
nej warto rozważyć wejście w spół-
kę. wspólna operacja to minimalizo-
wanie ryzyka i nowe doświadczenie 
pozwalające na zwiększony poziom 
elastyczności w transakcjach ko-
lejnych. w początkach kariery in-
westycyjnej na złożonym rynku 
nieruchomości kluczowy jest fakt 
podjęcia natychmiastowego działa-
nia. odwlekanie decyzji w czasie nie 
przyniesie pozytywnych skutków.

rOdZAJe INWeStyCJI 

Załóżmy, że pierwszy i palący pro-
blem finansowy mamy już za sobą. 
posiadanie odpowiednich środków 
jest pierwszym krokiem do przepro-
wadzenia korzystnej pod względem 
ekonomicznym operacji inwestycyj-
nej. Kolejny etap to wybór rodzaju 
inwestycji związanej z nieruchomo-
ściami. wyróżniamy następujące 
rodzaje inwestycji – mieszkanie na 
wynajem, lokal pełniący funkcję po-
wierzchni usługowej, działkę budow-
laną, budynek mieszkalny, grunty 
rolne, pokoje hotelowe pod wynajem 
krótkoterminowy oraz obiekty hi-
storyczne do celów turystycznych.  
wybór rodzaju inwestycji związanej 
z nieruchomościami ma ogromne 
znaczenie nie tylko względem po-
tencjalnych zysków, ale także wzglę-
dem prawnego charakteru inwesty-
cji, innymi słowy – jej celów uwarun-
kowanych określonymi przepisami.

Wyróżniamy następujące 
rodzaje inwestycji – 
mieszkanie na wynajem, 
lokal pełniący funkcję 
powierzchni usługowej, 
działkę budowlaną, 
budynek mieszkalny, 
grunty rolne, pokoje 
hotelowe pod wynajem 
krótkoterminowy oraz 
obiekty historyczne do 
celów turystycznych.  
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ZMINIMAlIZOWANIe ryZyKA

Każdy rodzaj inwestycji posiada swoje wady oraz walo-
ry. Jeśli jest to inwestycja stanowiąca debiut w obsza-
rze rynku nieruchomości, warto by miała ona charakter 
uniwersalny i praktyczny. eksperci zalecają inwestycję 
w niewielkie mieszkanie w centrum większego miasta, 
które gwarantuje płynność finansową w momencie jego 
najmu, ale równie dobrze może służyć w celach prywat-
nych. statystyki mówią nam o rosnącym popycie na tego 
typu inwestycje, zaś pikanterii owej formie dodaje fakt, 
że ma ona charakter długofalowy, co jest pozytywną in-
formacją jeśli chodzi o ewentualny zysk w dłuższej per-
spektywie. Zaletą wyboru mieszkania jako podstawowej 
i początkującej formy inwestycji jest również fakt, że nie 
potrzebujemy specjalistycznej wiedzy, co oznacza, że ry-
zyko inwestycyjne jest niewielkie.

W JAKI SPOSób INWeStOWAć?

metod inwestowanie jest wiele. pytań dotyczących ich 
skuteczności także. pytanie kołaczące w głowach po-
czątkujących inwestorów dotyczą najczęściej przezna-
czenia nieruchomości,  prowadzenia prac remontowych, 
prognozowania zysków oraz kreowania analiz rynkowych. 
Cel pozostaje niezmienny – wynieść więcej, niż zostało 
włożone. osiągnięcie zamierzenia jest możliwe wyłącznie 
poprzez zastosowanie odpowiedniej strategii inwestycyj-
nej - ta z kolei stanowi pokłosie krzyżówki doświadczenia 
oraz wiedzy o których wspominaliśmy na wstępie. swoisty 
paradoks mówi nam o braku możliwości przeprowadzenia 
próbnych inwestycji związanych z nieruchomościami, dla-
tego w przypadku planowania, warto skonsultować swą 
decyzję z doradcą inwestycyjnym, bądź finansowym.
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dla których warto 
inwestować w budowę 
domu pasywnego

powodów,12
tEKSt: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIE: Rafał Laskowski

Relacja z konfeRencji ,,Modułowo koMfoRtowo koMpaktowo”

jeśli, myśląc o budownictwie przyszłości, skupimy się tylko na energooszczędności – stracimy.” o kompleksowym podejściu do nowoczesnego budownictwa 
modułowego w standardzie pasywnym, spełniającym wymogi standardu multi comfort rozmawiano 22 stycznia 2019 roku w Warszawie podczas briefingu 
prasowego i debaty polsko-duńskiej. na zdjęciu od lewej Prowadzący janusz starościk,  Prezes zarządu stowarzyszenie Producentów i importerów urządzeń 
grzewczych; jarosław Wasielewski, Prezes firmy elmot sp. z o.o. ; Piotr Wereski, technical Habitat manager multi comfort saint-gobain; dr inż. leszek dulak, 
ekspert od akustyki z Politechniki śląskiej; sławomir kocur, lider projektu multi comfort w Polsce
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POWód 1 – OSZCZędNOść

według definicji dr w.Feista dom 
pasywny jest budynkiem o bardzo 
niskim zapotrzebowaniu energii do 
ogrzewania wnętrza.  Komfort ter-
miczny zagwarantowany jest przez 
pasywne źródła ciepła, które spra-
wiają, że budynek nie wymaga au-
tonomicznego i aktywnego systemu 
ogrzewania.  potrzeby ogrzewania są 
realizowane na skutek odzysku ciepła 
i dogrzewania powietrza wentylujące-
go. Jednym z ważniejszych walorów 
inwestycji w budowę domu pasywne-
go jest oszczędność.

CHArAKteryStyKA dOMu 
PASyWNeGO

Domy pasywne zyskują na popularno-
ści w przestrzeni ostatnich lat, podob-
nie jak domy energooszczędne.  Choć 
obie koncepcje zapewniają znacz-
ne zminimalizowanie strat ciepła, to 
w praktyce odznaczają się wieloma 
istotnymi różnicami. Te najprościej 
uwypuklić na konkretnych liczbach. 
Do ogrzania domu energooszczęd-
nego potrzeba średnio 40kwh /mkw. 
w skali roku, zaś w przypadku domu 
pasywnego w tej samej przestrzeni 
czasowej wystarczy zaledwie 15kwh/
mkw. wniosek? Dom pasywny we 
współczesnym projekcie jest domem 
generującym większe oszczędności 
aniżeli dom energooszczędny.

MeCHANIZM 
POZySKIWANIA eNerGII

Domy pasywne jak sama nazwa wska-
zuje budowane są z myślą o pasywnym 
pozyskiwaniu energii z odnawialnych 
źródeł znajdujących się w bliskim oto-
czeniu. Doskonałym przykładem owego 
źródła są baterie fotowoltaiczne oraz 
ciepło odzyskane z wentylacji, urzą-
dzenia elektryczne, ciepło słoneczne,  
a nawet mieszkańcy. pozyskana ze 
źródeł energia w zupełności wystarcza 
względem obsługi wewnętrznego sys-

temu wentylacji mechanicznej, a nawet 
pompy cieplnej.  mechanizm ten niesie 
ze sobą wiele korzyści, a najważniejsze 
z nich mają związek z aspektem eko-
nomicznym, mówiąc ściślej – znaczną 
oszczędnością. Budownictwo pasywne 
zapewnia gwarancję  niskich kosztów 
oraz dodatniego bilansu energetycz-
nego bez względu na zmiany cen kon-
wencjonalnych dostawców energii. 

uPrOSZCZONA 
KONStruKCJA 

OrAZ JeJ fuNKCJe 

Kolejnym walorem przyczyniającym 
się do generowania oszczędności jest 
uproszczona konstrukcja architek-
toniczna oparta o zwartą geometrię 
bryły. Tego rodzaju budowa walnie 
przyczynia się do uzyskania korzyst-
nego współczynnika a/V, czyli okre-
ślenia wartości stosunku powierzchni 
przegród zewnętrznych.  w praktyce 
im niższą wartość posiada współczyn-
nik, tym generowane straty ciepła są 
mniejsze. właśnie dlatego projekty 
domów pasywnych charakteryzują się 
minimalistycznym – zwartym i pozba-
wionym załamań kształtem, co dra-
stycznie obniża rachunki w procesie 
eksploatacyjnym. 

OSZCZędNOść 
W dłużSZeJ 

PerSPeKtyWIe

paradoksalnie budowa domu pa-
sywnego generuje większe koszta, 
niż wykonanie projektu konstrukcji 
konwencjonalnej. wszystko przez 
zastosowanie najwyższej jakości – 
termoizolacyjnych materiałów. pomi-
mo stosowania innowacyjnych roz-
wiązań budowlanych czas budowy 
domu pasywnego jest nader krótki 
– może wynosić nawet do kilku ty-
godni. w konsekwencji długotrwałej 
eksploatacji domu pasywnego kosz-
ta związane z energią cieplną mogą 
zostać zminimalizowane nawet o 85% 
w skali 12 miesięcy.

JaRosław 
wasielewski, 
prezes firmy ELMOT

„Przy odpowiednim zapla-
nowaniu pracy jest możliwe 
zamieszkanie domu w czasie 

od 6 do 10 tygodni od momen-
tu rozpoczęcia prac na placu 
budowy. Istotnym aspektem 
dla szybkości realizacji jest 
kontrola jakości na każdym 
etapie procesu produkcji. To 
niezwykle ważne ze względu 

na potrzebę uzyskania właści-
wych parametrów budynku 

pasywnego. W konsekwencji 
budownictwo pasywne wy-

różniają doskonałe parametry 
izolacyjne, co przyczynia się 
do zwiększenia oszczędności 
w dłuższej perspektywie…”

12 powodów dla których warto inwestować w budowę domu pasywnego” jest zbiorem artykułów poradnikowych 
powstałych w ramach współpracy z ekspertami firmy ELMOT. Styczniowy numer Expresu Biznesu otwiera 
projekt VENHUS który jest pierwszą z dwunastu wizualizacji dostępnych w katalogu. Patrz str. 68-69
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zmniejsz rachunki 
za prąd nawet 
o 80 procent!

Znaczne obniżenie kosztów zużywanej 
energii zapewni fotowoltaika, czyli sys-
tem paneli słonecznych zaspakajający 
w dużym stopniu zapotrzebowanie fir-
my na energię elektryczną. nadwyżki 
prądu odbierze zakład energetyczny 
- co istotne bez dodatkowych kosztów 
i po atrakcyjnych cenach.
Jak to działa? Fotowoltaika to po pro-
stu przetwarzanie światła słoneczne-
go w energię elektryczną, czyli inaczej 
wytwarzanie prądu elektrycznego 
z promieniowania słonecznego przy 
pomocy odpowiednich ogniw foto-
woltaicznych. w przypadku przedsię-
biorstw rozliczanie wyprodukowanej 
energii wygląda następująco: panele 
produkują prąd, który firma wykorzy-
stuje na bieżąco, natomiast w mone-
cie, gdy słońce przestaje świecić lub 
energii wytworzonej już nie wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania, pobie-
rana jest energia z sieci. w sytuacji, 
gdy produkcja prądu jest większa niż 
zapotrzebowanie, nadwyżki energii fir-
ma może odsprzedać do Zakładu ener-
getycznego po stawkach hurtowych. 
system fotowoltaiczny jest szczegól-
nie opłacalny dla podmiotów o zwięk-
szonym zużyciu prądu. opłatę za insta-
lację można odliczyć w formie pełnego 
Vat-u 23%, a także wliczyć ją w koszta 
firmy, obniżając podatek dochodowy. 
w ten sposób rachunki za prąd można 
obniżyć nawet o... 80%!
Tak więc fotowoltaika to same korzy-
ści - zaoszczędzone środki mogą być 
przeznaczone na inwestycje czy re-
klamę, w ten sposób przyczynić się do 
rozwoju firmy. 

można też skorzystać z oferty le-
asingu podczas finansowania insta-
lacji fotowoltaicznej z ratami na 5 
lat oraz odliczeniem comiesięcznym 
VaT-u i kosztów. 
wystarczy wybrać formę finansowa-
nia przedsięwzięcia, na którą Cię stać 
w danej chwili - każda w ostatecznym 
rachunku przyniesie wymierne korzy-
ści dla każdej firmy. praktyka pokazuje, 
że standardowa instalacja dla firmy 10 
kw kosztująca 35 tys. zł netto zwraca 
się maksymalnie do 5 lat. później pra-
cuje już na czysty zysk.
Zgłoś się do firmy starbud ze staro-
gardu gdańskiego – zostanie wykona-
ny bezpłatny audyt i sprawdzona efek-
tywność ekonomiczną oraz dobrana 
dogodna forma finansowania. pracow-
nicy firmy pokierują całym procesem 
przyłączenia instalacji do sieci elektro-
energetycznej energa operator.
przedsiębiorco! w krótkim czasie mo-
żesz cieszyć się czystym zyskiem, po-
zyskując ekologiczną energię. To na-
prawdę działa, przekonaj się sam!
w kolejnym wydaniu naszej gazety opu-
blikujemy artykuł, w którym opiszemy 
zalety zastosowania ogniw fotowolta-
icznych u odbiorców indywidualnych.

Przedsiębiorco - uchroń się przed dotkliwymi 
podwyżkami energii elektrycznej. Obniż koszty 
produkcji i bądź konkurencyjny na rynku!

starbud 
ul. gdańska 34 c
starogard gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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Sezon na grillowanie w tym roku rozpocznie się w kwietniu, a mówiąc ściślej – w weekend 
6-7 kwietnia w Gdańsku (AmberExpo). To właśnie na ulicy Żaglowej odbędzie się „Grill 
Festiwal” – nowy projekt Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A skierowany do szefów 
kuchni, restauratorów, uczniów szkół gastronomicznych, a przede wszystkim pasjonatów 
grillowania. W programie festiwalu znajduje się m.in. konkurs kulinarny Gold Grill Team.

Niespełna 2100 responden-
tów wzięło udział w pierw-
szym w kraju profesjonal-
nym badaniu rynku zabie-
gów dotyczących wykorzy-
stania kwasu hialuronowego 
oraz toksyny botulinowej.  

Badanie rynku zostało wykonane przez renomowaną mar-
kę analityczną BCMM, zaś zleceniodawcą przedsięwzięcia 
była marka Golderma Polska. Z oficjalnego raportu wyni-
ka, że blisko 2.5% osób w przedziale wieku od 18 do 65 lat 
przynajmniej raz w życiu poddało się zabiegowi z udziałem 
kwasu hialuronowego, bądź toksyny botulinowej. 

Zeszłoroczny trend jesien-
no – zimowy prezentowa-
ny przez kreatorów mody 
oscylował w przypadku 
palety kolorystycznej wo-
kół czerwieni w klasycz-
nym odcieniu. Tegoroczne 

rozwiązania są nieco bardziej stonowane. Styliści stawiają 
przede wszystkim na barwy bure, choć nie brakuje prze-
łamania. Za takie uznać można niewątpliwie odważny 
fiolet. W opinii projektantów jest to alternatywna prak-
tyczność, bowiem fiolet doskonale łączy się z barwami 
takimi jak pomarańcz, żółć, czerń, czy zieleń. 

badaNia 
ryNku medycyNy 
esTeTyczNej

wioseNNe 
griLLowaNie 

w gdańsku

zima 2019 – 
NajmodNiejsze 
koLory
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globalny dostawca hybrydowych usług iT, oficjalnie roz-
poczyna działalność w nowym, większym biurze w gdań-
sku. Firma zorganizowała uroczystość przecięcia wstęgi 
dla pracowników. poprowadził ją Jeff VonDeylen, Ceo 
ensono, który specjalnie na tę okazję przyleciał do polski.

„spodziewamy się dalszego rozwoju i sukcesu naszego 
gdańskiego zespołu. większe biuro w polsce pozwala 
nam na większą elastyczność i umożliwia obsługę klien-
tów w europie i na całym świecie” – powiedział Łukasz 
pawłowski, Country manager w firmie ensono. „planujemy 
zainwestowanie w rozwój inżynierów iT, wyszkolonych 
w zarządzaniu infrastrukturą i platformami chmurowymi, 

takimi jak aws czy azure. Będziemy rozwijać te umiejęt-
ności u pracowników, aby dostosowywać się do rosnące-
go zapotrzebowania na technologię chmury publicznej.”

„pula uzdolnionych inżynierów iT w polsce jest wy-
jątkowo duża, a my chcemy inwestować w rozwój pra-
cowników oraz zwiększać naszą obecność w regionie” 
– powiedział Jeff VonDeylen. „nasz zespół w gdańsku 
ma nie tylko duże doświadczenie i wiedzę z zakresu 
iT, ale także dużo energii i zapału – tak szybki wzrost 
naszego oddziału nie byłby możliwy bez nich. Cieszę 
się, że kolejni nowi pracownicy dołączą do zespołu już 
w najbliższych miesiącach.”

Ensono otwiera 
nowe biuro w Gdańsku
Ensono od lat rozwija działalność w Polsce, czego efektem jest dynamiczny wzrost 
liczby pracowników i przeprowadzka do nowego biura w prestiżowej lokalizacji.
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- prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 

 specjalista ds.mediów

Nie lubię wchodzić na wagę. Jej wskazów-
ka zbyt często przesuwa się w prawo. To 
zresztą nie tylko mój kłopot. Już w 1974 
roku Światowa Organizacja Zdrowia zdia-
gnozowała, że otyłość stanie się choro-
ba cywilizacyjną. I wykrakała! W Polsce 
jeszcze niedawno śmialiśmy się z nie po-
trafiących wstać z łóżka amerykańskich 
grubasów zajadających się hamburgerami, 
chipsami czy donutsami. Teraz otyłość 
dotyczy 25 procent ludzi w naszym kraju 
i jest o 2,5 procent wyższa niż w średnia 
europejska i ….rośnie. Oznacza to choćby 
14 miliardów więcej kosztów na szpitalną 
obsługę chorób związanych z nadwagą. 

Europa Zachodnia już to zauważyła. 
W wielu krajach wprowadza się podatek 
od cukru. Z jego powodu w Anglii np. 
puszka coli podrożała o 25 procent. Ale 
ograniczenia niewiele pomagają, częściej 
jedynie zmniejszając dostępność do nie-
których produktów. Pewnie dlatego Dania 
wycofała się z podatku od tłuszczów, po-
dobnie jak Węgry. Ciekawsze rozwiązanie 
wprowadzili Japończycy. Tam otyli płacą 
wyższe ubezpieczenie zdrowotne. Według 
lekarzy otyłość to najgroźniejsza choroba 
przewlekła, która nieleczona prowadzi do 
rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy 
typu 2, zespołu metabolicznego, zaburzeń 
hormonalnych, zachorowań na niektóre 
nowotwory i diabli jeszcze wiedzą czego. 

Dane –danymi, ale trudno wyzbyć się ape-

tytu na słodycze. Wszak pyszna czekolad-
ka niejednemu poprawiła nastrój czy zre-
dukowała stres. 52 procent klientów wła-
śnie z powodu pozytywnych emocji nie 
jest się w stanie oprzeć pokusie. Przypo-
mnijcie sobie jak wyglądają reklamy sło-
dyczy. Przepiękna dziewczyna uśmiecha 
się uśmiechem Mony Lisy, gdy tabliczka 
czekolady delikatnie pęka w koniuszkach 
ich ust. Powłóczyste szaty odsłaniają wiot-
kie ciało. Kołyszącym krokiem idzie kory-
tarzem pełnym kolorowych fantazji. Świat 
wokół zwalnia, pozostaje tylko nieziemski 
smak. Pokarm Bogów. Ambrozja XXI wie-
ku. Nikt nie jest w stanie oprzeć się temu 
doznaniu. Mniam! 

Ale producenci walczą także o tych, któ-
rym jednak włącza się lampka z napisem 
- „niezdrowe” czy „tuczące”. Podczas war-
szawskiego Kongresu Słodycze i Przekąski 
producenci opowiadali o prozdrowotnych 
trendach wprowadzanych przez niemal 
wszystkich producentów w grupie swe-
et & snack. Colian do produkcji używa 
jaj z chowu bezklatkowego i ogranicza 
cukier. Terravita pozbywa się emulgato-
ra E-476 i oleju palmowego. Bakaland 
usuwa z produktów tłuszcze utwardzone. 
Dumą Bałtyku są czekoladki proteinowe 
czy batony energetyczne, które według 
etykiety zawierają zaledwie 5 składników. 
Właśnie batony musli i specjalistyczne 
są najszybciej rozwijającą się kategorią 
słodyczy z dynamiką rzędu 25 procent 

rocznie. Jest o co walczyć bo cały rynek 
słodyczy przekąsek w Polsce to 16,4 mld 
złotych rocznie i wzrost o 5,8% w porów-
naniu z ub. rokiem. Oznacza to, że choć 
ciągle „uzdrawiamy” słodycze i przeką-
ski – to za to częściej podjadamy. Sprzyja 
temu tempo życia i pracy, stres a nawet….
moda. Wszak do picia coli i oshee zachę-
cał nas wyrzeźbiony jak gladiator Robert 
Lewandowski, a batony be Row bez cukru 
wcinała beztłuszczowa Ewa Chodkowska. 
Przynajmniej w reklamie. „Czyli, jak oni 
mogą – i na dodatek mają brzuchy jak tar-
ki i mięśnie ze stali - to i ja mogę!” - myślą 
sobie fani zdejmując kolejny papierek.

Na dodatek pojawia nam się coraz większa 
grupa konsumpcyjnych rebeliantów.  Oni 
po bezskutecznym przetestowaniu wszyst-
kich diet świata, ostatecznie przyzwycza-
jają się do swojego wyglądu i wracają do 
pozytywnych emocji związanych z otwar-
ciem paczki ulubionych słodyczy. Staty-
styczny Polak najchętniej ( 40,7% ) sięga 
po produkty nieczekoladowe. 33,1 % 
spożycia to czekolada w różnej postaci. 
26,2 procent rynku to przekąski słone lub 
pikantne.

Jakie wnioski? Mniej ambitni powinni wy-
rzucić wagę. Zawzięci - muszą ubrać dres. 
Ciężko oszukać kubki smakowe. Podobnie 
z mózgiem, który po ciężkiej pracy żąda 
odrobiny przyjemności. A ta jest zawsze pod 
ręką. Nawet jak w niedzielę zamykają sklepy.

35 lat temu Światowa Organizacja Zdrowia zdiagnozowała, że otyłość 
stanie się choroba cywilizacyjną. I wykrakała! Otyłość w Polsce jest 
o 2,5 procent wyższa niż średnia europejska i ….rośnie. Producenci kalorii 
zacierają ręce, ale na służbę zdrowia państwo wyda dużo więcej.

Mniej znaczy więcej, 
czyli jak oprzeć się pokusie



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. 

Z mojego punktu widzenia nie ma większej lipy niż postano-
wienia noworoczne. Czy wiecie, że większość z nich przestała 
już  być dla was atrakcyjna, a  pierwsza fala nowych klientów 
klubów fitness, ambitnych i napalonych na zmianę stylu ży-
cia, właśnie się rozpadła. ile zatem wytrzymuje nasz zapał na 
zmianę?! góra dwa tygodnie.  moje spostrzeżenia jako trene-
ra są właśnie takie, rzucamy się na „zmianę” z całej siły, z za-
planowanym budżetem w nowych ciuchach, z planem trenin-
gowym oraz rozpisaną dietą. i co? no właśnie- z reguły- niC.  
no dobra, ale co zrobić jeżeli naprawdę chcemy? nie będę 
dawał gotowych rozwiązań, bo mogę nie trafić akurat w twoje 
możliwości wykonania zadania. natomiast mogę zaapelować 
do zdrowego rozsądku i zaproponować wprowadzanie zmian 
krok po kroku, robić małe kroki na przód, wprowadzać zmia-
ny jedna po drugiej. myślę że taki sposób może lekko pomóc 
i nie wprowadzać w wasze życie zbyt dużego stresu. Załóż-
my że jesteś potencjalnym klientem do zmiany stylu życia na 
zdrowszy: ważysz trochę za dużo, jedyny ruch jaki wykonu-
jesz w ciągu dnia- to przejechanie windą do garażu twojego 
apartamentu, jesz nieregularnie i niekoniecznie zdrowo- czyli 
reasumując- do bani. Teraz jakbyś chciał nagle zmienić swoje 
życie na FiT, zmiany które musiałbyś wprowadzić mogłyby 
lekko zaburzyć Twój dotychczasowy schemat. Jeżeli nato-
miast takie ostre zmiany w życiu Cię nie przerażają, to nie 
mam nic przeciwko. Z mojego doświadczenia jednak wynika, 
że chcąc szybkich efektów- wchodzimy we „wszystko” i z re-
guły niestety nie są to zmiany trwałe. Dlatego może lepiej by 
było dać sobie więcej czasu i nie prowadzić zdrowego i ak-
tywnego stylu życia na początku roku i trochę po wakacjach.  

bądź ZMIANą JAKą CHCeSZ WIdZIeć W żyCIu. 
POZdrAWIAM I trZyMAM KCIuKI.

Postanowienia 
noworoczne
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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.

Czwarta „zła rada” - Zbyt łatwo polegać na własnych znajo-
mościach – całkowicie zaufać opinii znajomego sprzedawcy, 
artysty i innych doradców. może wszystko będzie w porząd-
ku. a może nie. przypadków nadużycia zaufania, gdy „dobry 
przyjaciel” doradził początkującemu inwestorowi – bez liku. 
Konieczna jest weryfikacja informacji z różnych źródeł. prawi-
dłowe zachowanie kolekcjonerskie, które powinniśmy zasto-
sować od samego początku – słuchać wszystkich, ale myśleć 
własną głową. 

SWOIMI PIeNIędZMI, ryZyKuJeSZ tylKO ty!

Jak stracić 
na inwestowaniu 
w sztukę? 
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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 dostarcza-
jący informacji z zakresu medycyny  estetycznej,  anti-aging, 
wellness i spa oraz stomatologii.

ostatnie dziesięciolecie zmieniło panujący niepodzielnie i bar-
dzo długo jedynie słuszny trend w kwestii nakryć głowy: brak 
nakrycia. na szczęście moda „poszła po rozum do głowy”, 
odziewając ją, zwłaszcza zimą, w różnego rodzaju nakrycia.

Choć czasami wybór odpowiedniego ich rodzaju nastrę-
cza mężczyznom wiele problemów, to rozwiązanie ich jest 
bajecznie proste: do stroju formalnego – elegancko a do 
ubrań casualowych – na luzie, sportowo.

do strojów formalnych, eleganckich garniturów •	
i płaszczy najlepsze będą kapelusze typu Fedora lub 
Borsalino 
do strojów o mniejszym stopniu formalności, np. ze-•	
stawów smart casualowych, krótkich płaszczy i kur-
tek wełnianych typu bosmanka, budrysówka, piko-
wana – może być np. kapelusz z mniejszym rondem, 
a także wszelkiego rodzaju kaszkiety szyte z tweedu, 
wełny w jodełkę lub w kratę albo ze sztruksu. 
do ocieplanych lub pikowanych kurtek casualowych •	
i sportowych, np. parki noszonej na duży mróz – 
przyda się czapka wełniana lub bawełniana z man-
kietem albo czapka uszatka, najlepiej z naturalnego 
futra, bo grzeje i chroni przed wiatrem. 

gRażyna PatuRalska
Kreatorka wizerunku, stylistka,

autorka  książek i audycji radiowych 
„Ubierz duszę” i  „Ubierz (J)ego”

projektantka marki grace Collection

NAKRYCIA 
GŁOWY

m
o

D
a

o czym w świecie medycynie estetycznej mówiło się 
w ubiegłym roku najczęściej? w portalu zatokapiekna.pl 
przygotowaliśmy podsumowanie, w którym przypomina-
my najciekawsze wydarzenia minionego roku. 

rOdO 

miniony rok został niewątpliwie zdominowany przez 
roDo, a więc przez nowe wymagania odnośnie ochrony 
danych osobowych, które muszą spełniać również pla-
cówki medyczne. od 25 maja 2018 roku obowiązuje je 
rozszerzony obowiązek informacyjny, stąd też m.in. ko-
nieczność podpisywania przez pacjentów klauzuli infor-
macyjnej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na prze-
twarzanie danych. 

beZPIeCZNA MedyCyNA eStetyCZNA 

w ubiegłym roku równie gorącym tematem były kwestie 
bezpieczeństwa pacjentów medycyny estetycznej. wraz 
ze spopularyzowaniem się tej dziedziny wzrosła też bo-
wiem liczba powikłań po nieprawidłowo wykonanych za-
biegach. Dyskusja na ten temat toczyła się m.in. w ramach 
zorganizowanej przez Zatokę piękna debaty „medycyna 
estetyczna – bezpieczeństwo pacjenta i lekarza”.

Rok 2018 
w branży Beauty

U
r
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Za zmysł smaku odpowiadał szef 
Kuchni restauracji modern patryk 
pollak-kucharz z wieloletnim do-
świadczeniem zdobytym w najlep-
szych polskich restauracjach, który 
zaserwował przybyłym gościom 
rozmaite potrawy składające się m.in. 
z ryb, owoców morza, kolorowych 
sałat czy słodkich deserów.
Za zmysł węchu odpowiadał somme-

lier przemysław gwardzik właściciel 
pracowni red wine&whisky, który 
podczas swojej prelekcji nauczył go-
ści wąchania i smakowania win z roz-
maitych zakątków świata.
Zmysł wzroku oszukał Bartosz 
mago szubert - uczestnik popular-
nego programu telewizyjnego mam 
Talent, który przed przybyłymi go-
śćmi dokonał pokazu iluzji.

Zmysł słuchu uruchomiła ewelina 
poBlo pobłocka finalistka programu 
telewizyjnego The Voice of poland, 
która zaśpiewała podczas tego wie-
czoru. Zmysł dotyku poruszyła patry-
cja Brendler - projektantka wysokiej 
jakości biżuterii z naturalnych kamieni.
wydarzenie poprowadziła paulina 
marwińska właścicielka agencji 
maarwin.

Cztery Zmysły. 
Otwarcie Restauracji MODERN

Zakończył się sopocki turniej senio-
rów w badmintonie. rozegrano 309 
meczów. organizatorzy dziękują za 
wsparcie włodarzom miasta, partne-
rom turnieju i publiczności. 
Badminton nie jest może specjalnie 
masowym i popularnym sportem, ale 
na pewno można go uprawiać w każ-
dym wieku. pokazuje też, że grono 
jego miłośników ma się dobrze, a osób 
parających się wyczynowo tą piękną 
i widowiskową dyscypliną sportu jest 
całkiem sporo. Zorganizowany już po 
raz szósty w sopocie międzynarodo-
wy turniej seniorów – sopot Bayjonn 
Cup – zgromadził kilkaset osób w so-
pockiej Hali stulecia. w dwudniowych 

rozgrywkach wzięli udział zawodnicz-
ki i zawodnicy w różnym wieku, z pol-
ski i z zagranicy. liczna publiczność 
miała okazję kibicować rozgrywanym 
meczom męskim, żeńskim, podwój-
nym i mieszanym, a zmaganiom to-
warzyszyły żywiołowe reakcje rodzin 
i przyjaciół zawodników.

wzorem lat ubiegłych, turniej zorga-
nizował niemal w całości ze środków 
własnych andrzej grzechnik. na co 
dzień jest on właścicielem sopockiego 
butikowego hotelu Bayjonn, ale swój 
wolny czas poświęca badmintonowi, 
w którym odnosił zresztą spor sukce-
sy w zawodach ogólnopolskich.

VI	międzynarodowy	turniej	
seniorów	w	badmintonie	
–	Bayjonn	Cup	2019
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Czarowna rewia, gdzie pióra i brokatowe 
zwoje stworzyły gustowną choreografię 
w takt dawnych szlagierów. Długo okla-
skiwany spektakl, której reżyserem jest 
Tomasz podsiadły urzekł wszystkich go-
ści. premiera zwieńczyła sezon wytężonej 
pracy Bałtyckiego Teatru różnorodności. 
mogliśmy się przenieść w czasy, gdy po 
Świętojańskiej sunęły Buick’i i Fordy, 
a eleganci glancowali wyjściowe pantofle 
pomadą marki india. Z radioodbiorników 
płynął głos Bodo i Fogga, a gdy żywiołowo 
tańczyła na scenie loda Halama, zespoły 
girls machały w takt nóżkami. odtworzo-
no tamto nocne życie, eleganckie i nie-
skończenie żywe w naszych sercach.

Rewia. 
Lata 20. 
lata 30.





witold Gulcz    |    salony FirmoWe itaka    |   cH rental Park - gdańsk -szadółki    |    cH aucHan - rumia   |  cH aucHan - gdańsk   |   cH Plaza – Poznań

Adżaria to dzikie konie galopujące 
wśród wzgórz, ręczne kolejki lino-
we nad rwącymi rzekami, kilometry 
tras trekkingowych wzdłuż brzegów 
jezior, u podnóży szczytów, kończą-
ce się w grotach, jaskiniach czy pod 
wodospadami i skalnymi ścianami 
porośniętymi bluszczem.
Świat dendrologów z zazdrością 
spogląda na gruziński ogród bota-
niczny założony w 1981 roku w Ba-
tumi. Subtropikalny klimat Adżarii 
sprawia, że rosną tu gatunki roślin 
wszystkich stref klimatycznych 
świata. Park podzielony jest na 
sekcje nowozelandzką, azjatycką, 
meksykańską i śródziemnomorską. 
Znajdziemy się tu w bambusowym 
lesie japońskim, za chwilę w euka-

liptusowymi australijskim buszu 
by polem herbacianym zejść w dół 
słonecznego wzgórza.
Gruzja to obfitość warzyw, owoców, 
orzechów i ziół, w narodowej kuchni 
znajdziemy ponad sto dań z samego 
bakłażana. Najbardziej rozpozna-
walnym daniem jest oczywiście cha-
czapuri czyli placki z serem, jajkiem, 
mielonym mięsem, które serwują na 
śniadanie, obiad i kolację. Można je 
kupić wszędzie w cenie od 3 do 5 zł. 
Gruzja to też kraina lokalnych serów 
i miodów, a ulubionym deserem jest 
rzecz jasna baklawa.
Adżaria to miejsce, gdzie sztuka 
współczesna znalazła swój bezpieczny 
dom, niecodzienne rzeźby, ruchome 
instalacje, są nieodłącznym elemen-

tem krajobrazu. Symbolem Batumi 
stały się dwie ośmiometrowe postaci 
kobiety i mężczyzny opowiadające 
historię miłości muzułmanina i ka-
tolickiej księżniczki. Ogromne litery 
układające się w słowa „ Gdzie” czy „ 
wolność” zobaczymy na nadmorskiej 
promenadzie. Olbrzymią kolekcję ob-
razów współczesnych artystów znaj-
dziemy w Muzeum Sztuki w Tbilisi. 

Gruzja to słońce, gościnność, smaki, za-
pachy, tradycja i wszechobecny spokój.

Na naszej facebookowej stronie 
„Podróże i My” będziemy proponować 
korzystne terminy lotów i pobytów 
w Gruzji, pamiętajcie, że zawsze 
można też do nas zadzwonić.

Gościnna 
gruzja. 
adżaria

Z naszego pięknego Gdańska w tym roku 
polecimy do słonecznej stolicy Batumi. 
To najpiękniejszy region gościnnej 
Gruzji. Ogromne, dzikie przestrzenie, 
słynące z najlepszego w świecie wina, 
najlepszego, bo produkowanego od 
początku do końca w naturalny sposób.WitOLD GULCz

w.gulcz@itakagdansk.pl
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w ostatni weekend lutego port rumia Centrum Handlowe au-
chan przeistoczy się w niezwykły park rozrywki i zagwarantuje 
maluchom oraz ich rodzicom liczne atrakcje. najmłodsi zasią-
dą w elektrycznych samochodzikach lego® i sprawdzą swoje 
umiejętności na wyznaczonym torze do jazdy. wiele zabawy 
dostarczą także stoliki z klockami oraz stoisko multimedialne 
z grami interaktywnymi. Dodatkowo zorganizowana zostanie 
wystawa budowli i postaci XXl prosto z parku legolanD®. 
atrakcją spotkania będzie również specjalny konkurs 
z atrakcyjnymi nagrodami. Do zdobycia będzie aż pięćdzie-
siąt biletów do parku legolanD®, sześć zestawów kloc-
ków lego® Creator 3 in 1 oraz nagroda główna - rodzinny 
pobyt w legolanD® Billund w Danii. 
Bogatą listę atrakcji legolanD® BillUnD resorT 
otwiera kultowy park rozrywki legolanD, ale to nie 
jedyny magnes przyciągający turystów. Jest ich całe 

mnóstwo: Zoo safari, wioska wikingów, spacer szczytem 
mostu na wysokości 60 metrów nad poziomem morza, 
najstarsza starówka w skandynawii, zabytki wpisane na 
listę UnesCo, a także nurkowanie, plażowanie, czy spanie 
w hamakach zawieszonych na drzewach. 
na fanów kultowych klocków lego czekają również nowe te-
matyczne miejsca noclegowe oraz wielki plac zabaw - wszyst-
kie inspirowane jedną z najpopularniejszych serii - lego® 
ninjago®. 50 nowych chatek i 30 gajówek w kształcie beczek 
w legolanD Village to okazja do kolejnych niezapomnianych 
wspomnień po dniu pełnym atrakcji w klockowej krainie.  
spotkanie z atrakcjami legolanD® odbędzie się w porcie 
rumia Centrum Handlowym auchan przy ulicy grunwaldzkiej 
108 w rumi. Zabawa zorganizowana zostanie 23 lutego w go-
dzinach 9:30 - 21.00 oraz 24 lutego w godzinach 10:00 - 20.00. 
Udział we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny! 

Moc atrakcji 
dla małych i dużych

Elektryczne samochodziki prosto z LEGOLAND®, rodzinna strefa budowania 
z kloców LEGO®, stanowiska multimedialne z grami i VR, postacie oraz budowle 
XXL z kloców LEGO®, a także strefa dużych i miękkich klocków Soft Bricks 
czekać będą na gości Portu Rumia Centrum Handlowego Auchan.  



   83   83



MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

Zakulisowe plotki mówią o tym, że powrót legendarnej Toyoty GR Supry to konsekwencja znuże-
nia i opatrzenia produkowanej na przełomie wieków czwartej generacji pojazdu. Owo znudzenie 
jest syndromem, który spotkał samego prezesa japońskiego koncernu. Ciekawostkę stanowi fakt, że 
najnowsza – piąta generacja jest efektem kooperacji producentów Toyoty i BMW. Azjatycka mar-
ka odpowiadała za design wewnętrzny oraz zewnętrzny, zaś konstruktorzy z Bawarii pracowali 
nad zestrojeniem zawieszenia, prowadzeniem oraz założeniami dotyczącymi osiągów.

Trend opiewający w stosowa-
nie pojazdów elektrycznych 
przybiera na sile, a najlep-
szym tego dowodem są nowo-
roczne zakupy polskiej policji. 
Łupem stróżów prawa okazał 
się zelektryfikowany Nissan 
Leaf oraz sprawdzona i prak-

tyczna Kia Stinger. Warianty 
tych pojazdów zostały zaprezentowane podczas warszaw-
skich targów motoryzacyjnych „Fleet Market 2018”. Cie-
kawostką jest fakt, że wspomniane Stingery będą służyć 
również jako pojazdy nieoznakowane.

Statystyki związane 
z kradzieżą pojazdów 
w minionym roku na 
terenie naszego kraju nie 
napawają optymizmem. 
Zgodnie z oficjalnym 
raportem Komendy 
Głównej Policji w roku 

2018 skradziono 9075 
aut, co daje średnią na poziomie 756 zaginionych 
samochodów w skali miesiąca. Kradzieże najczęściej 
dokonywane są na parkingach miejskich oraz ulicach 
– rzadziej w garażach i prywatnych posesjach. 

NoworoczNe 
zakupy poLicji

Trzepakowa 
baNdyTerka wre

sporTowa 
LegeNda 

powraca
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Kilometrówka to kolokwializm, którym posługują się przede wszystkim 
osoby odpowiedzialne za kreowanie floty pojazdów w strukturach danego 
przedsiębiorstwa. Rachunek ekonomiczny oparty o kanwę równań 
matematycznych uwarunkowany jest zbiorem określonych przepisów, które 
zgodnie z tendencją ulegają notorycznym nowelizacjom. Rewolucyjne zmiany 
nie oszczędziły przedsiębiorców także z nadejściem roku 2019.

tEKSt: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pexels.com

Rewolucje 
mieRzone 
w kilometRach
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„coRpus delicti” 
w gwoli Rozliczeń
Stawki związane z kilometrówką określane są w spo-
sób odgórny, zaś celem owych ustaleń jest zwrot 
kosztów podróży służbowej w ramach działalno-
ści danego pracownika. Zgoła odmiennie rachunek 
ten prezentuje się w przypadku wierchuszki przed-
siębiorstw, która może rozliczać przebyte kilome-
try względem aut prywatnych.  W takim przypadku 
korzystanie z własnościowych pojazdów w ramach 
prowadzonej działalności objęte jest limitem kosz-
tów wynoszącym 20%. Oczywiście przedsiębiorca 
może korzystać z samochodu firmowego, co zgodnie 
z wyliczeniami zdaje się być bardziej opłacalne pod 
względem ekonomicznym. W tej sytuacji może on od-
liczać 100% kosztów oraz 100% VAt pod warunkiem, 
że przedstawi stosowne dowody na korzystanie z po-
jazdu wyłącznie w ramach obowiązków biznesowych. 
W tym miejscu rodzi się zasadnicze pytanie – jaki 
dowód w zaistniałej sytuacji ma charakter kluczowy? 
Odpowiedź jest banalna – to kilometrówka.

pokłosie pRawnych 
Regulacji
Prowadząc działalność gospodarczą, która bazuje na 
flocie – choćby zminimalizowanej, większość przedsię-
biorców korzysta z aut prywatnych w celu osiągnięcia 
korzystniejszego rachunku ekonomicznego. Mówiąc 
wprost – jest to doskonała metoda na znalezienie do-
datkowych oszczędności, co ma znaczenie zwłaszcza 
w przypadku małych oraz średnich firm. Korzystna 
operacja polega na wdrożeniu wydatków związanych 
z eksploatacją pojazdu w poczet kosztów firmowych. 
Regulacje prawne nastające z nowym rokiem znoszą 
obowiązek prowadzenia kilometrówki szczegółowej 
względem podatku dochodowego. Mówiąc ściślej - 
obowiązek ten zniosła ustawa z dnia 23 października 
2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Pod-
kreślmy -  zmiany te dotyczą wyłącznie przedsiębior-
ców korzystających z aut prywatnych w ramach pro-
wadzonej działalności. 
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detal w pogoni 
za szczegółem
Detaliczna ewidencja przebiegów nie odpuszcza z ko-
lei przedsiębiorcom używających osobowych aut fir-
mowych. Pojazdy te stanowią bowiem środki trwałe 
używane najczęściej w ramach umowy leasingowej, 
umowy najmu, bądź dzierżawy. W praktyce oznacza 
to, że każdy przedsiębiorca zamierzający odliczyć 
100% kosztów związanych z użytkowaniem powinien 
zaprezentować precyzyjne obliczenia wynikające ze 
wspomnianej kilometrówki. Jakich aspektów doty-
czy owa ewidencja? W punktach stałych znaleźć po-
winny się informacje takie jak numer rejestracyjny 
pojazdu, daty związane z rozpoczęciem i zakończe-
niem prowadzenia rachunku,  tożsamy stan licznika 
przebiegu auta,  a także dane szczegółowe. Do in-
formacji szczegółowych zaliczamy z kolei wpisy in-
dywidualne pod postacią unikalnego numeru, daty 
oraz celu wyjazdu, opisu trasy, liczby przejechanych 
kilometrów wespół z podpisem. 

jak owca cała, to i wilk syty
Pracownicy zatrudnieni w ramach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa również mogą korzystać z aut pry-
watnych, choć jest to sytuacja niebywale rzadka. tego 
rodzaju kazus także wymaga prowadzenia ewiden-
cji przebiegu pojazdu, zaś eksploatacja i koszta z nią 
związane na podstawie tegoż dokumentu pozwalają 
na refundowanie użytkowności przez przedsiębior-
cę.  W praktyce to przedsiębiorca zwraca koszta jakie 
poniósł zatrudniony przez niego pracownik na skutek 
korzystania z pojazdu prywatnego, zaś wyliczenia to-
warzyszące owemu rachunkowi wynikają z przemno-
żenia liczby przejechanych kilometrów przez stawkę 
opiewającą wartości jednego kilometra. Kwota refun-
dowana pracownikowi będzie tym samym kosztem 
uzyskania przychodu, a więc wilk syty i owca cała.
Choć ostatni raz zmiana stawki w ramach jednego ki-
lometra miała miejsce w roku 2007, to przepisy zwią-
zane z rozliczeniami ulegają notorycznym zmianom, 
które wbrew ostatniej nowelizacji nie zawsze oddzia-
łują korzystnie na praktyczny aspekt funkcjonowania 
danej firmy. Zgodnie z nowelizacją stawki kilometrów-
ki w roku 2019 dla samochodu osobowego o pojem-
ności skokowej silnika do 900cm3 – 0,5214zł, zaś dla 
samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika 
powyżej 900cm3 – 0,8358zł.
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Czym wyróżnia się oferta ViP five-
Stars dla firm oraz dla hoteli? Dla-
czego warto zdecydować się wła-
śnie na taki wybór? Zalet jest co 
najmniej kilka.

wygoda 
i pRezencja
Dla wielu ludzi biznesu samochód 
jest bardzo istotnym elementem 
budowania wizerunku swojego 
oraz firmy, którą reprezentują. 
Auto musi być nie tylko niezawod-
ne i wygodne, ale też (a nierzadko 
przede wszystkim) musi się dobrze 
prezentować.
Kupno, a później utrzymanie takie-
go samochodu, jest bardzo kosz-
towne. Lepszym rozwiązaniem dla 
osób ceniących sobie komfort i naj-
wyższą jakość jest zazwyczaj wyna-
jęcie auta. W usłudze fiveStARS dla 
klientów ViP gdańska firma fleet 
Number One proponuje wynajem 
samochodów luksusowych marek 
wraz z kierowcą. 
- Zapewniamy komfort i oszczęd-
ność czasu – podkreśla Dariusz 
Dulian, marketing & PR manager 
w firmie  fleet Number One. - Po-
siadamy nowe samochody z naj-
wyższej klasy premium uznanych 
marek. Wypożyczanie samochodów 
osobowych dokonywane jest z za-
stosowaniem zasady door-to- door, 
co gwarantuje wygodę i oszczęd-
ność czasu. Realizujemy również in-
dywidualne zamówienia specjalne. 

Przygotowaliśmy także ofertę, która 
pomaga przedsiębiorcom korzystać 
z luksusowych modeli samochodów 
mimo ograniczeń wprowadzonych 
od 1 stycznia br.
firma oferuje specjalne programy: 
można zamówić flotę zarówno dla 
zarządu firmy, jak i dla pracow-
ników, której zarządzaniem zaj-
muje się fn1. W ofercie modele 
pojazdów zostały podzielone zgod-
nie z poszczególnymi szczeblami 
w przedsiębiorstwie. Dużym udo-
godnieniem jest również gwarancja 
wymiany auta pracownika na nowe, 
co 12 miesięcy oraz możliwość wy-
miany samochodu w programie 
motywowania pracowników.

dla hotelowych 
gości
fN1 przygotowała także unikatowy 
produkt fiveStARS dla hoteli, czyli 
wynajem krótkoterminowy samo-
chodów dla gości oraz atrakcyjne roz-
wiązania abonamentowe dla hoteli.
W ramach usługi firma dostarczy 
pojazd w zarezerwowanej klasie 
na wskazany przez zamawiającego 
okres. Dodatkowo - jeśli gość wyrazi 
takie życzenie - udostępni samochód 
wraz z kierowcą. Oferuje także roz-
wiązania przygotowane indywidu-
alnie dla każdego hotelu, które np. 
pozwolą oferować apartament wraz 
z samochodem do dyspozycji gościa.
takie rozwiązanie to same korzy-
ści. Dla hotelu oznacza bowiem 

przede wszystkim unikatowy pro-
dukt poszerzający ofertę i budu-
jący wizerunek, ale też partnerski 
system rozliczenia, elastyczny tryb 
podstawiania aut przygotowanych 
do jazdy, profesjonalne zarządzanie 
flotą i pakiet materiałów marketin-
gowych związanych z usługą. Pro-
gram fiveStARS oferuje szkolenie 
pracowników obsługi, a menadże-
rom dostarcza dodatkowy system 
motywacyjny. to doskonały wybór 
zarówno w przypadku transferów 
gości hotelowych, jak i udostępnie-
nia samochodu dla klienta. 
Natomiast dla użytkownika ozna-
cza to auto podstawione, zatan-
kowane i przygotowane do jazdy, 
pełne ubezpieczenie (NNW, OC, 
AC), brak dziennego limitu kilome-
trów w okresie użytkowania oraz 
możliwość poruszania się po stre-
fie Schengen. fN1 zapewnia też 
całodobową infolinię techniczną 
i serwis techniczny oraz assistance 
z samochodem zastępczym.

wyjątkowa ofeRta 
dla fiRm i hoteli
Samochód to nie tylko wygoda 
przemieszczania się w dowolne 
miejsce, ale w wielu przypadkach 
także element budowania 
wizerunku. Wychodząc 
naprzeciwko oczekiwaniom 
klientów firma Fleet Number One 
przygotowała wyjątkową ofertę. 

Fleet 
NumbeR ONe 

www.fn1.eu
Centrala: Sopot, 
ul. Kasztanowa 4
tel.: +48 669 100 101
e-mail: info@fn1.eu
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Podczas tych międzynarodowych mistrzostw Pomorze 
reprezentował tomasz Sosik z intervapo. Zdobycie zło-
tego medalu to wielki sukces najstarszego działające-
go w trójmieście dealera marki Peugeot.
tomasz Sosik związany jest z intervapo od 11 lat. Naj-
pierw do 2015 roku zatrudniony był w tej firmie na 
stanowisku mechanik/mistrz zmiany, następnie od 
2015 roku pełni funkcję eksperta technicznego.
Specjalista z intervapo został wyłoniony wraz z ekipą 
na czołowe miejsce w wyniku bardzo szczegółowej 
selekcji, na którą złożyło się wiele czynników: w tym 
czynny udział w szkoleniach, duża aktywność i umie-
jętności, czy doskonała współpraca z krajowym koor-
dynatorem technicznym.

- Złoty medal tomasza Sosika to dla naszej firmy wiel-
ka nagroda za całokształt pracy – mówi Wojciech Sa-
doch współwłaściciel spółki intervapo. – to też dowód 
na to, że naszym klientom jesteśmy w stanie zagwa-
rantować najwyższy poziom wiedzy specjalistycznej 
i jakości obsługi serwisowej.
firma intervapo współpracuje z koncernem PSA od 25 
lat. Posiada obecnie dwa salony z lwem - przy ulicy 
Elbląskiej w Gdańsku i przy Alei Niepodległości w So-
pocie. Jednocześnie jest właścicielem dwóch stacji 
serwisowych i serwisu blacharsko-lakierniczego.
- Przez cały okres działalności najważniejszym celem 
dla firmy jest zadowolony klient – podkreśla Wojciech 
Sadoch. 

seRwisowy 
mistRz świata 
jest z inteRvapo
Na mistrzostwach Świata ekspertów technicznych Grupy PSA 
(Peugeot, Citroen, DS) czteroosobowa ekipa z Polski zdobyła złoty medal. 

tEKSt: Rafał Korbut| ZDJĘCIA: pexels.com
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to auto jest unikatowe. Dlaczego? Ponieważ zostało.... 
przepołowione, a mimo tego jeździ! Jak to możliwe? Kon-
struktorzy przygotowali ten samochód w taki sposób, aby 
można było obejrzeć każdy element konstrukcyjny. 
Nissan Leaf jest obecnie najpopularniejszym autem elek-
trycznym na świecie. Niedawno światło dzienne ujrzała 
najnowsza generacja tego modelu. Nic więc dziwnego, 
że budzi spore zainteresowanie. Producent postanowił 
więc jeszcze bardziej przybliżyć to auto potencjalnym 
klientom oraz miłośnikom motoryzacji, właśnie poprzez 
odkrycie elementów, które w zwykłych samochodach są 
ukryte i niedostępne dla przeciętnego użytkownika. 
W „przeciętym” Leaf-ie doskonale widać, gdzie umiej-
scowione są najważniejsze elementy konstrukcyjne, jak 
zbudowane jest nowoczesne zawieszenie, gdzie znajdu-
ją się i ile miejsca zajmują akumulatory, a nawet takie 
szczegóły, jak użyte materiały wygłuszające. 
Co ciekawe, auto zostało przygotowane w taki sposób, 
aby jeździło. Można więc do niego wsiąść, uruchomić 
silnik, sprawdzić działanie wszystkich podzespołów i ele-
mentów wyposażenia a nawet kawałek się nim przeje-
chać. Oczywiście nie po drogach publicznych, ponieważ 
taki samochód nie może otrzymać homologacji drogowej. 
Ponadto prędkość auta została znacznie ograniczona ze 
względu na bezpieczeństwo. 
- Dotychczas, tego typu prezentacje odbywały się tylko 
na targach i wielkich wystawach motoryzacyjnych, a te-
raz ten wyjątkowy egzemplarz zagościł w salonie w Gdy-
ni, gdzie każdy może go zobaczyć – informuje Marta Ko-
chalska, specjalista ds. marketingu Nissan Zdunek KMJ.  
Auto można oglądać w salonie przy Wielkopolskiej 250b 
w Gdyni do 2 lutego, w godzinach pracy salonu.

nissan 
odkRywa 
swoje 
tajemnice
Jak wygląda i działa napęd w Nissanie leaf? 
Jak skonstruowane jest zawieszenie? Co 
kryje się pod maską auta? to wszystko 
i wiele więcej można zobaczyć w salonie 
Zdunek KmJ Gdynia, do którego trafił 
wyjątkowy samochód. 
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Jego 5 generacja to cztery wersje 
wyposażenia, dwa rodzaje napędu 
i zaawansowane silniki. 
toyota RAV4 to prekursor segmen-
tu kompaktowych SUV-ów. Do jego 
budowy użyto nowej architektury 
tNGA. Samochód charakteryzuje się 
nisko położonym środkiem ciężkości 
i bardzo sztywnym nadwoziem.
Najnowsze RAV4 ma 4600 mm dłu-
gości, 1855 mm szerokości, a jego 
rozstaw osi wynosi 2690 mm. W Eu-
ropie RAV4 dostępny jest z napę-
dem hybrydowym z silnikiem 2,5 l, 
który w wersji 4×2 osiąga moc 218 
KM. Z układem AWD-i jednostka ta 
rozwija moc 222 KM i rozpędza się 
od 0 do 100 km w 8,1 s. tym samym 

jest to najbardziej dynamiczna od-
miana w 25-letniej historii RAV4. 
Konwencjonalna odmiana kryje pod 
maską 2-litrowy, wolnossący silnik 
benzynowy o mocy 173 KM. Do 
wyboru jest 6-stopniowa manualna 
skrzynia biegów lub bezstopniowa 
przekładnia automatyczna.
Wszystkich zainteresowanych od-
byciem jazdy testowej nową RAV4 
zachęcamy do kontaktu z salonami 
toyota Walder w Chwaszczynie przy 
ul. Oliwskiej 58 oraz Rumi przy ul. 
Jana 3 Sobieskiego 28.
toyota Walder, największy w pół-
nocnej Polsce przedstawiciel marki, 
zaprasza też do swoich salonów na 
dni otwarte modelu 23 i 24 lutego.

nowa toyota Rav4 
już w tRójmieście!
Do salonów toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi 
przyjechały pierwsze egzemplarze nowej generacji 
popularnego i bardzo cenionego SuV’a o nazwie RAV4. 



G A d ż e t O m a n i a

Budzik przyszłości 
w postaci Amazon Echo Spot
Historie filmowe sprzed kilku lat w których 
motywem była wirtualna asystentka stały 
się dziś faktem, a wszystko za sprawą 

zaawansowanego technologicznie budzika Amazon Echo Spot. 
Tytułowy model to urządzenie wyposażone w sztuczną inteli-
gencję pod postacią wirtualnej rozmówczyni – Alex, która jest 
towarzyszem porannych rozmów. Budzik został wyposażony 
w nowoczesny system głośników Echo oraz 2.5 – calowy ekran 
dotykowy pozwalający na intuicyjną obsługę aplikacji takich jak 
organizer i kalendarz.

Net Guard to projekt rewolucyjnego drona stworzonego przez szóstkę chińskich 
studentów. Gama podzespołów wzajemnie ze sobą współpracujących ma na celu 
ochronę życia ludzkiego w sytuacjach ekstremalnych. Docelowo kompleksowy ze-
staw ma trafiać w minimalnym czasie w miejsce pożaru, a następie rozwijać specjal-
ną sieć umożliwiającą ucieczkę z miejsca pożogi. Za całość operacji odpowiedzialny 
jest zaawansowany technologicznie dron wyposażony w sztuczną inteligencję. 

Net Guard
Dron ratujący życie

Kompleksowy 
rejestrator 
MiVue J85

Dynamicznie rozwijająca się 
marka „Mio” wprowadziła na 
rynek kompaktowy rejestrator 
wideo, którego największym 
walorem jest szeroka gama za-
awansowanych funkcji dodatko-
wych. Do najważniejszych zali-
czamy przede wszystkim szklany 
– wielosoczewkowy obiektyw 
z filtrem IR odznaczającym się 
rekordowym poziomem jasności 
na poziome f/1.8 z rzeczywistym 
kątem widzenia – 150 stopni. 
Wysoka rozdzielczość pozwala 
zatem zarejestrować niewidocz-
ne dla oka detale. Ciekawą funk-
cją jest także możliwość mon-
tażu dodatkowej kamery tylnej, 
która gwarantuje zarejestrowanie 
jednoczesnych obrazów z dwóch 
różnych perspektyw.

FIBARO Intercom 
Inteligencja w Twoim domu
Trend opiewający w  inteligentne roz-
wiązania technologiczne dla domu 
z każdym rokiem zyskuje na sile. Do-
skonałym przykładem jest urządzenie FIBARO Intercom 
łączące w sobie zaawansowane funkcje współczesnego 
domofonu oraz narzędzia kontrolującego dostęp do domu. 
Urządzenie jest w pełni zdalne, a jego największą zaletą 
jest wysoka rozdzielczość rejestrowanego obrazu na po-
ziomie Full HD (1080) w perspektywie tzw. rybiego oka. Po-
nadto wariant pochodzący od marki FIBARO został wypo-
sażony w specjalny tryb nocny, który oparty jest o działanie 
podczerwieni. Produkt zapewnia zwiększenie bezpieczeń-
stwa oraz komfortu codziennego funkcjonowania.






