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Trendy	 w	 biznesie	 ulegają	 dynamicznym	 zmianom.	
Widać	 to	doskonale	na	przykładzie	 zasięgów	 regional-
nych.	Wpływ	tych	zmian	odciska	wyraźne	piętno	na	lo-
kalnej	gospodarce	oraz	polityce	samorządowej.	W	ostat-
nich	 latach	 tworzenia	 naszego	 pisma	 nie	 mogę	 nie	
oprzeć	się	wrażeniu,	że	idzie	nowe.	Świeży	dopływ	krwi	
oraz	coraz	śmielsze	działania	młodych	przedsiębiorców	
wyznaczają	współczesne	trendy.	Czy	ten	trop	okaże	się	
właściwy?	Myślę,	że	częściowa	odpowiedź	zawarta	 jest	
w	aktualnym	wydaniu	EB.	Treści	znajdujące	się	w	 luto-
wym	wydaniu	 są	 swoistym	 pamfletem	 na	 skostnienie	
trwające	od	czasów	reformacji.	Biznesowa	sztafeta	po-
koleń,	nowy	wizerunek	rynku	pracy,	działania	proekolo-
giczne,	 aktywność	 samorządów	 oraz	 zagospodarowa-
nie	turystycznej	niszy.	Wszystko	to	sprawia,	że	biznes	się	
zmienia,	a	my	jesteśmy	pośrednikami	tych	zmian	przele-
wając	na	papier	najważniejsze	aktualności.

Zapraszam do lektury.
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Daniel 
Danielewicz,

dyrektor generalny
Hampton by Hilton 
Gdańsk Old Town

Z branżą turystyczną związany 
jest od 23 lat. Pracę rozpoczynał 
w londyńskiej restauracji Anna-

bel. Kolejne miejsca na mapie 
zawodowej jego kariery to między 

innymi Villa Hestia w Sopocie, 
Hotel Dwór Oliwski w Gdań-

sku, restauracja Villa Uphagena 
w Gdańsku oraz Hotel Zamek 

Ryn. Przez dwa lata uczestniczył 
w projekcie otwarcia Hotelu Her-
mitage w Brześciu na Białorusi. 
W 2012 roku pełnił funkcję dy-
rektora generalnego Hotelu Au-
rora SPA & Wellness w Międzyz-

drojach oraz operations managera 
w Hotelu Holiday Inn w Łodzi. 

Przez ostatnie pięć i pół roku był 
dyrektorem generalnym w Golden 

Tulip Gdańsk Residence. 

Joanna 
KaszubowsKa,

dyrektor generalny
Sofitel Grand Hotel Sopot

Od początku XXI wieku związana 
jest z branżą hotelarską, z czego 
przez większość czasu z siecią 

Orbis. Zaczynała w dziale F&B 
w hotelach ibis Częstochowa i ibis 
Poznań jako kierownik restauracji. 
W latach 2004-2007 była zastęp-
cą dyrektora generalnego ibisa 

Poznań Centrum, a przez kolejne 
dwa lata dyrektorem tego hotelu. 
W latach 2009-2011 zarządzała 
hotelem Mercure Mrongovia, 

a w latach 2011-2013 była zastępcą 
dyrektora hotelu Novotel Gdańsk 
Centrum. Od lipca 2013 roku za-

rządzała 5-gwiazdkowym Hotelem 
SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dy-

lewskie. Z początkiem marca obej-
mie stanowisko dyrektor general-

nej hotelu Sofitel Grand w Sopocie, 
zastępując Gregory’ego Millona.

JaceK 
FlorczuK,
dyrektor generalny
Hampton by Hilton 

Gdańsk Oliwa 

Z branżą hotelarską związany 
jest od 1992 roku. Wówczas 

rozpoczął pracę w dziale gastro-
nomii hotelu Jan III Sobieski 

w Warszawie. Po trzynastu la-
tach przeszedł do hotelu Cour-
tyard by Marriott w Warszawie, 

obejmując tam stanowisko 
dyrektora gastronomii. W 2015 
roku został dyrektorem gastro-
nomii w DoubleTree by Hilton 

Hotel & Conference Centre 
w warszawskim Wawrze. Pod 

koniec ubiegłego roku objął za-
rządzanie Hamptonem by Hilton 

w Gdańsku Oliwie.

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

Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania!

Zmiany personalne w regionie



Aplikacja „Tylko” pozyskała kluczowego inwestora. TDJ Pitango Ventures wyłożył na rodzimą 
markę aż 15 milionów złotych. Celem inwestycji jest podbój zagranicznych rynków, firma  roz-
poczęła już wysyłanie swoich produktów do 28 krajów. Przypomnijmy, że polska aplikacja służy 
sprzedaży personalizowanych mebli. Specjaliści z marki twierdzą, że tworzą nową kategorię na 
rynku oferując klientom proste i intuicyjne narzędzia do projektowania własnych mebli. 

Pokłosiem porozumienia 
pomiędzy Grupą Lotos, 
a firmą Microsoft jest 
powstanie Centrum 
Kompetencyjnego 
Sztucznej Inteligencji 
Cyfrowej Innowacji oraz 

Zaawansowanych Analiz Danych. Centrum swą 
siedzibę będzie mieć w Gdańsku. Pracownicy z obu 
wspomnianych koncernów mają na celu wypracowa-
nie rozwiązań i usprawnień w oparciu o najnowsze 
technologie ze sztuczną inteligencją na czele. 

Ciesząca się dotychczas 
złą sławą - ulica Łąkowa 
ulokowana w centrum 
Gdańska rozwija się w 
tempie błyskawicznym. 
Doskonałym przykładem 
jest nowa inwestycja LPP 
– trójmiejskiego giganta 
branży odzieżowej. Marka 

do końca roku 2020 zamierza zbudować tam nowy biu-
rowiec. Zlecenie realizacji przypadło firmie Mostostal. 
Jest to tylko część długofalowego planu rozwoju. Docelo-
wo powstać mają cztery nowoczesne biurowce – progno-
zowany koszt oscyluje w granicach 300mln złotych.

Sztuczna 
inteligencja 
w gdańSku

„nie tylko” 
rodzimy rynek

Łąkowa niczym 
wall Street

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 
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przedsiębiorczości.

Z PREZESEM ZARZĄDU INFRACORR SP. Z O.O ZBIGNIEWEM BORKOWSKIM ORAZ DYREKTOREM 
HANDLOWYM JOANNĄ BORKOWSKĄ, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

z pokolenia na pokolenie

ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka

Gen
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Jaki jest INFRACORR w roku 
Jubileuszu XXXV lecia?

Z.B: inFraCorr to firma innowacyj-
no-wdrożeniowa o długiej i bogatej 
tradycji, znana głównie w branży cie-
płowniczej. miniony rok był najlepszy 
w ostatniej dekadzie. w kooperacji 
z naszymi partnerami i dostawcami 
zbudowaliśmy kilkanaście kilometrów 
preizolowanych sieci ciepłowniczych 
w kilku miejscowościach w polsce 
i wyprodukowaliśmy kilkaset węzłów 
cieplnych ogrzewających domy. Zre-
alizowaliśmy wiele dostaw inwestor-
skich armatury ciepłowniczej i na-
szych wyrobów do przedsiębiorstw 
energetyki cieplnej, a także dla de-
weloperów. prowadziliśmy prace ba-
dawcze we własnym  laboratorium 
generacji rozproszonej nad typosze-
regiem kogeneratorów małej mocy. 
aby dotrwać do kolejnych jubileuszy 
mamy wszystko co jest potrzebne:  
historię opisaną w czterech tomach 
kronik, która jest inspiracją w dro-
dze z przeszłości ku przyszłości, od 
zawsze dobre wyniki gospodarcze, 
własne zaplecze biurowe, badawcze 
i produkcyjne. mamy już trzecie poko-
lenie wspaniałych pracowników, wy-
jątkowego patrona i dużo optymizmu 
na przyszłość, ale przede wszystkim 
mamy klientów zadowolonych ze 
współpracy z nami zarówno w polsce, 
jak i zagranicą, którym w roku jubile-
uszu szczególnie dziękuję.

Czy zakładając INFRACORR w 1984 
roku myślał Pan, że firma będzie 
kiedyś obchodziła tak wspaniały 
jubileusz?

Z.B: na początku, zapewne tak jak 
każdy młody człowiek, nie myślałem 
o odległej przyszłości. Jednakże po 
kilku latach prezesowania odkryłem 
powołanie i przekonanie, że chciałbym 
robić to zawsze.

Skąd to przekonanie? 

Z.B: Bycie właścicielem firmy, po-
zostanie jej liderem, daje poczucie 
wolności i jest niebywałą przygodą 
z dużą dawką adrenaliny.

Na czym polega ten rodzaj wolności?

Z.B: na spełnianiu marzeń! moje marze-
nia stawały się celami firmy, bo zawsze 
przypisywałem im termin realizacji.

Które z Pana marzeń się nie spełniły 
lub termin ich realizacji upłynął?

Z.B: po 35 latach mogę powiedzieć, że 
nie pamiętam takich, albo pamięć o nich 
po prostu  wyparłem.

Na jakim fundamencie powstała firma 
i czym chroniona była od zagrożeń, 
które zapewne się pojawiały?

Z.B: Firma powstała bez kapitału zało-
życielskiego, bez pieniędzy. Fundamen-
tem była wiedza i to wiedza techniczna. 
Trwanie w zrównoważonym rozwoju 
opartym na wiedzy sprawdziło się jako 
najlepszy sposób na  długowieczność. 
sens tego stwierdzenia odnajdujemy 
już w nazwie firmy inFraCorr. etymo-
logia nazwy wywodzi się od technologii 
ochrony infrastruktury miejskiej przed 
korozją. w nazwie jest końcówka „corr”, 
która jest częścią angielskiego słowa 
corrosion (korozja). sprytnie użyliśmy 
angielskiego słowa, wówczas „kor” ko-
jarzył się z Klubem oficerów rezerwy 
lub Komitetem obrony robotników, 
a chcieliśmy uniknąć takich skojarzeń, 
więc powstała nazwa inFraCorr. 
w pierwszym okresie oparliśmy rozwój 
firmy na licencjach pozyskanych m.in. od 
politechniki gdańskiej, politechniki war-
szawskiej, opeC gdynia, oraz na bada-
niach i patentach własnych. przez 35 lat 
inFraCorr był i jest firmą innowacyj-
no-wdrożeniową zatrudniającą głównie 
inżynierów i korzystającą skutecznie ze 
zdobyczy nauki i techniki. Firma zawsze 
jest związana z jedną branżą tj. energe-
tyką cieplną. To pierwsza odpowiedź na 
pytanie o sposób uniknięcia zagrożeń.  
po drugie: Byliśmy pionierami w stoso-
waniu obecnie wielu znanych w ciepłow-
nictwie urządzeń i systemów, niektóre 
z nich opracowaliśmy  i wdrażaliśmy 
sami, inne transferowaliśmy do polski 
z zagranicy. możemy tu wymienić nasze 
rozwiązania dotyczące regulacji hydrau-
licznej miejskich systemów ciepłow-
niczych przy pomocy tzw. „kryzy Ku-

plickiego”, systemy magnetycznego 
uzdatniania wody popularne do dziś 
magnetyzery, odmulacze siatkowo-
inercyjne i hydrocyklonowe, obecnie 
kompaktowe węzły cieplne, systemy 
zarządzania energią, kogenerato-
ry małej mocy i systemy generacji 
rozproszonej. nasz główny udział 
w transferze światowych rozwiązań 
dla ciepłownictwa, to wkład w roz-
wój sieci ciepłowniczych preizolo-
wanych, byliśmy pierwszą w polsce 
firmą, która na początku lat 90-tych 
importowała do polski technologię 
preizolowaną logsTor z Danii. To 
był wielki transfer „know - how” 
po uwolnieniu rynku przez 20 pierw-
szych lat byliśmy liderem branży 
zdobywając liczne trofea w tym 
Złoty medal mTp (w 1990r. razem 
z Volvo i lego). mamy gablotę peł-
ną wyróżnień, dyplomów i medali. 
w 2018r.  otrzymaliśmy prestiżo-
wą nagrodę „Zielonego Feniksa” za 
osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań 
i technologii ekoenergetyki. Zawsze 
byliśmy na fali innowacji.                        

ZBIGNIEW BORKOWSKI
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no i trzecia odpowiedź-biznesowa. 
nie dokonywaliśmy transakcji zbyt 
ryzykownych, które istotnie przekra-
czały kapitał własny firmy. płaciliśmy 
podatki, a zyski firmy były głównie 
przekazywane na kapitał zapasowy lub 
wydawane na badania nad nowymi pro-
duktami, lub przeznaczane na kolejne 
inwestycje. ekonomika firmy nigdy nie 
była oparta na kredytach bankowych. 
Dzięki temu bardziej  troszczyłem się 
o przyszłość, a nie o spłatę kredytu.

Co trzeba robić, aby przez 35 lat być 
właścicielem i prezesem takiej firmy?

Z.B: miałem szczęście być dobrym 
uczniem i studentem. wiedza na po-
ziomie akademickim, i to w kilku dzie-
dzinach, okazała się niezbędną. należy 
pamiętać, że właściciel firmy, a zara-
zem jej prezes, nie pracuje, on się firmą 
zajmuje. Jeśli tak jest, to zaangażowa-
ny  jest przez całą dobę i bez przerwy, 
przez cały rok, bo nie ma innej drogi 
do sukcesu i trzeba tę rolę pokochać. 
Ktoś powie - to samobójstwo lub para-
noja i będzie miał rację. natomiast, je-
śli w taki „kierat” umiejętnie i z rozwa-

gą włączy się odpoczynek i to wszyst-
ko co oferuje finansowa niezależność, 
życie staje się ciekawe i niemęczące. 
Jeśli będąc na urlopie na antypodach 
nie odwrócisz się plecami od firmy 
i od marzeń, to może spotkasz kogoś 
z kim zrobisz życiowy biznes i to jest 
fascynujące, bo w biznesie większość 
rzeczy dzieje się również z przypadku, 
trzeba jednak losowi pomagać.

Co biznesmenowi daje najwięcej 
adrenaliny?

Z.B: Jak byłem młody, były to skoki do 
wody z dużych wysokości. stajesz na 
krawędzi skały, pod tobą falujące mo-
rze. Boisz się, do czasu, aż przechylisz 
się i zaczniesz lecieć. nie ma wówczas 
odwrotu. musisz być do takiego lotu 
przygotowany inaczej się rozbijesz. 
nagrodą jest pierwszy haust powietrza 
na powierzchni, spojrzenie w górę i eu-
foria-zrobiłem to. podobnie w biznesie, 
wybierasz trudny kontrakt, analizujesz, 
podejmujesz decyzję, realizujesz, a po-
tem spojrzenie w górę-zrobiłem to. Dla 
mnie sport i kibicowanie nie są takim 
silnym źródłem emocji, jak biznes.

W Pana przypadku spojrzenie 
w górę, znaczy chyba więcej niż pa-
trzenie w niebo?

Z.B: istotnie, choć przez pierwsze pół 
wieku mojego życia nie myślałem o tym, 
natomiast teraz często dziękuję niebu. 

Czy to rodzaj nawrócenia?

Z.B: niestety, nie dokonała się we 
mnie wielka przemiana, z grzesznika 
na świętego (uśmiech). Jestem kato-
likiem. Śp. mama, była głęboko wie-
rzącą osobą. Zawsze mawiała – synu, 
jak trwoga to do Boga! 
wiele lat temu było pewne wydarzenie, 
którego skutków do dziś nie potrafię 
do końca zrozumieć. Firma i cały do-
robek mojego życia, były zagrożone 
jednym zbyt ryzykownym kontraktem, 
nagle wszystko stanęło na krawędzi 
nad przepaścią i groziło katastrofal-
nym upadkiem. wówczas też spojrza-
łem w górę i pomodliłem się „panie 
Boże ratuj!”. ratunek przyszedł a na 
mojej drodze życia pojawił się św. Ja-
cek (1183-1257). Do czasów św. Jana 
pawła ii , najbardziej znany święty poza 
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granicami kraju, niegdyś patron polski. Za-
imponował mi on jako święty i biznesmen, 
od tamtego wydarzenia wędruję za nim po 
całym świecie, odkrywając ślady jego kultu 
na wszystkich kontynentach. Jako wotum 
dziękczynne prowadzę portal www.jacek.
iq.pl (ponad 2 mln wejść) i obrałem go pa-
tronem inFraCorru. ostatnio odkryłem 
we lwowie madonnę Jackową, zapomnia-
ną figurkę alabastrową matki Bożej z dzie-
ciątkiem z Xiii w. uznaną obecnie za jedną 
z najstarszych zabytków Ukrainy. Dużo pi-
szę na Jackowym portalu. Tak więc owo-
cem tego dramatycznego kontraktu, któ-
ry zakończył się sukcesem, było również 
odkrycie św. Jacka. polecam jego wsta-
wiennictwo współczesnym biznesmenom. 
spotkanie z nim przypomina jazdę na rol-
lercoasterze. Dojedziesz do końca, ale dro-
gi nie zapomnisz. (Krzysztof pałys op).
                                                           
Firma, św. Jacek ale jest jeszcze Ro-
tary Club, Piłsudczycy, golf, rodzina. 
Jak się to wszystko łączy?

Z.B: Jak wspomniałem, nie wolno po-
święcić się tylko pracy w firmie, bo to 
zamieni się prędzej czy później w rodzaj 
szaleństwa. Biznesmen skoncentrowa-
ny tylko na pracy, jest jak lew w zoo. 
wzbudza podziw i czasami sobie głośno 
zaryczy. Trzeba żyć na wolności, dzielić 
się sukcesem i wiedzą, szukać inspiracji 
wśród ludzi zwłaszcza spoza pracy. po-
znanie ich, jest również źródłem sukce-
su biznesowego. rotary, którego jestem 
członkiem to wspaniała międzynarodo-
wa wspólnota idei i ludzi  czyniących 
pokój i dobro. Związek piłsudczyków rp, 
do którego również należę,  to spadko-
biercy dobrej historii niepodległej pol-
ski i jej naczelnika. w obydwu środowi-
skach warto być. a golf? golf, to jedyna 
gra, w której możesz się zmierzyć  sam 
ze sobą,  więc gram w golfa - czasami 
wygrywam ze sobą! najczęściej prze-
grywam w turnieju rodzinnym z córką.
Dla mnie i rodziny firma jest najważniej-
sza, karmi ducha i ciało. Jestem szczęśli-
wy, moje dzieci poszły moją drogą. Córka 
pracuje ze mną, a syn robi międzynaro-
dową karierę w Belgii. mam brata, któ-
ry prowadzi przedsiębiorstwo magnet, 
kooperujące z inFraCorr. nasz tata, 
był jednym z pierwszych wulkanizato-
rów w powojennym gdańsku, to po nim 
zapewne mamy gen przedsiębiorczości, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Jak zaczęła się Pani przygoda z fir-
mą INFRACORR?

J.B: Z naszą firmą jestem związana 
praktycznie od dziecka. Zawsze była 
obecna w moim życiu. Jako nastolatka, 
a potem studentka spędzałam część 
wakacji w firmie – pracowałam jako 
pomoc biurowa, asystentka w dziale 
marketingu, a nawet zajmowałam się 
sprawami kadrowymi. Tata powierzał 
mi zadania często wykraczające poza 
moje umiejętności. rzucał mnie na 
głęboką wodę i patrzył czy tonę, czy 
dam sobie radę. mówił: „Jak czegoś 
nie wiesz i nie umiesz, to się dowiedz 
i naucz”. Trudno było, ale dzięki temu 
uczyłam się samodzielności i radzenia 
sobie w nowych sytuacjach.

I tak już od młodzieńczych lat 
stale pracuje Pani w firmie?

J.B: nie. miałam chwilową przerwę. 
oczywiście, jak to młodzi mają w zwy-
czaju, zbuntowałam się i nie chciałam 
pracować przy boku Taty. wyjecha-
łam do stanów na dwa lata. Dzięki 
tej podróży poznałam inny świat 
i ciężką pracę. Uważam, że każdy 
młody człowiek powinien odbyć taką 
podróż, aby poznać siebie i swo-
je możliwości, sprawdzić siebie jak 
poradzi sobie z dala od rodziców 
i rodziny. poradziłam sobie, jednak 
tęsknota za rodziną sprowadziła 
mnie z powrotem. na nowo roz-
poczęłam pracę w inFraCorr, 
którego jestem dyrektorem. 

JOANNA BORKOWSKA
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prowadzimy sprzedaż naszej produk-
cji i realizujemy kompletację dostaw 
inwestycyjnych armatury ciepłow-
niczej dla przemysłu i deweloperów. 
Uruchomiliśmy sprzedaż internetową.

Jak ocenia Pani pracę z Ojcem?

J.B: praca z Tatą nie należy do najła-
twiejszych. wymaga więcej niż od in-
nych, nie ma tolerancji, nie dopuszcza 
słowa „nie wiem”, lub  „nie umiem”. na 
początku było trudno, często dochodzi-
ło do kłótni. oboje mamy ciężkie cha-
raktery, w końcu „niedaleko pada jabłko 
od jabłoni”, dojście dawniej do kompro-
misu graniczyło z cudem. Dobrze, że te 
burze mamy już za sobą. nauczyliśmy 
się ze sobą rozmawiać i siebie słuchać.

Co musiała Pani zmienić, aby osią-
gnąć to porozumienie?

J.B: no cóż dorosłam, wyciszyłam swe 
emocje, nauczyłam się przekonywać do 
swoich racji. w tej kwestii dużo pomógł 
mi golf, moje hobby. pokazał, że cięż-
ką pracą i cierpliwością można osią-
gnąć wiele. w tej grze nie tylko liczą 
się umiejętności techniczne, ale także 

opanowanie, umiejętność skupienia 
się na grze. Jeśli „głową-myślami” nie 
jesteś na polu, to runda nie wyjdzie, 
choćby nie wiem jak się starać. odnio-
słam sukces w golfie, czego dowodem 
są liczne puchary i dyplomy za wygra-
ne turnieje. Uważam, że tak samo jest 
w pracy, jeśli nie da się z siebie wszyst-
kiego i nie skupi na celu czy problemie,  
to nie osiągnie się sukcesu. golf dał mi 
radość ze zwycięstwa, podobną do ra-
dości z wygranego przetargu. 

Czy powtórzy Pani sukces Ojca?

J.B: podziwiam Tatę za to, że doszedł 
do tego miejsca dzięki swojemu uporo-
wi i ciężkiej pracy. w dzisiejszych cza-
sach mało jest firm z tak długim stażem. 
Chciałabym, aby spisał historię firmy, 
opowiedział o pionierskich czasach 
biznesu w polsce, jak firma powstawała, 
z jakimi firmami współpracowaliśmy, ja-
kie kontrakty realizowaliśmy. słuchając 
Jego wspomnień, czasami ma się wra-
żenie, że to opowieść z gatunku „scien-
ce-fiction”. początki inFraCorru się-
gają lat 80-tych, wówczas realia były 
zupełnie inne i z perspektywy czasu 
wydają się jakąś abstrakcją. mieć po-

mysł, wdrożyć go i kontynuować przez 
następne 35 lat, dla mnie jest godne po-
dziwu. Z drugiej strony, obecne czasy 
stawiają przed nami nowe, inne wyzwa-
nia, trzeba umieć im sprostać. Udaje 
nam się to dzięki ogromnemu doświad-
czeniu ojca i wspaniałym ludziom, 
którzy z nami pracują, oraz od zawsze 
realizowanej polityce zrównoważonego 
rozwoju firmy. Zastanawiam się. Czy ja 
powtórzę sukces mojego Taty i będę 
kiedyś potrafiła sama poprowadzić 
firmę przez kolejne jubileusze? Czas 
pokaże. na razie patrzę i uczę się od 
człowieka, który tego dokonał i myślę 
o moim małym synu wiktorze. Zadaję 
sobie pytanie. Czy jak moje dziecko 
dorośnie, to będziemy razem pracować 
w inFraCorr? Chciałabym! i wierzę, 
że i ja przekazałam mu odziedziczony 
gen przedsiębiorczości.

Chrobrego 8
80-423 Gdańsk Wrzeszcz

listy@infracorr.com.pl
+48 (58) 521 41 41

WWW.INfRAcORR.cOm.pl
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NIE TYLKO UBEZPIECZENIE NA WYPADEK śMIERCI CZY RYZYKA ZACHOROWANIA POWINNO 
BYć PROFESJONALNIE DOBRANE PRZEZ AGENTA. WAżNY JEST NIE TYLKO KONKRETNY RODZAJ 
POLISY, ALE TEż KWOTA NA JAKĄ OPIEWA UBEZPIECZENIE. KAżDORAZOWO POWINNA BYć ONA 
PRZELICZONA INDYWIDUALNIE, BY NIE PONOSIć ZBęDNYCH KOSZTóW W RAZIE KONIECZNOśCI 
SKORZYSTANIA Z POLISY. TO WŁAśNIE UMIEJęTNOść DOBORU ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU 
UBEZPIECZENIOWEGO ODRóżNIA DORADCę OD SPRZEDAWCY. MOżNA KAżDEGO UBEZPIECZYć 
NA KILKA MILIONóW, ALE PYTANIE PO CO I KTO BęDZIE ZA TO PŁACIŁ?

Profesjonalne 
doradztwo 
ubezpieczeNiowe 
to wieloletni proces

TEKST: Katarzyna Pilczuk | ZDJĘCIA: Agnieszka Potocka



JAKIe ZdARZeNIA ZAPeWNIAJą 
WyPłAt uBeZPIeCZeNIA?

Ubezpieczenia dodatkowe bywają często znacznie ważniejsze 
od ubezpieczeń podstawowych. mało kto zdaje sobie sprawę, że 
choroba czy wypadek powodują nie tylko utratę zdolności do ge-
nerowania dochodu, czyli zdolności do pracy, ale też i pociągają 
za sobą potężne koszty leczenia czy rehabilitacji. Ubezpieczenia 
są m.in. od zachorowań, niezdolności do pracy, uszczerbków na 
zdrowiu, pobytów w szpitalu czy operacji. ważne jest, aby do-
radca, z którym się spotykamy potrafił umiejętnie dobrać polisę. 
To właśnie od tego jak dobrane jest ubezpieczenie, zależy czy 
w razie konieczności zostaną nam wypłacone pieniądze. inną 
kategorią są ubezpieczenia tzw. na dożycie. Czyli w przypadku 
naszej śmierci – bliscy otrzymają kwotę ubezpieczenia, a w przy-
padku dożycia ubezpieczonego końca trwania umowy on otrzy-
muje konkretną kwotę. można również tak  skonstruować umo-
wę, że po zakończeniu jej trwania otrzymamy zwrot wszystkich 
zapłaconych składek. i to jest najrozsądniejszy pomysł, wówczas 
ubezpieczenie przez cały ten czas mieliśmy w „gratisie”. warto 
porozmawiać o tym z doradcą. Taki rodzaj polisy działa jak pe-
wien rodzaj oszczędności na życie – i to dosłownie.

JAKICh ZmIAN mOgę dOKONAć
W SWOJeJ POlISIe?

profesjonalne doradztwo to proces wieloletni i bardzo złożony. pra-
ca z klientem zaczyna się dopiero w momencie podpisania umowy, 
a nie kończy, jak często myślą klienci. Życie się zmienia, zaciągamy 
zobowiązania, zmieniają nam się dochody, majątek, rodzą się dzieci. 
potrzeby są inne czasem nawet z roku na rok. profesjonalny dorad-
ca co najmniej raz w roku robi analizę i daje przestrzeń do zmiany 
tak, by dostosować ochronę do konkretnych potrzeb. w zależności 
od produktu można dokupić „umowy”  dodatkowe, zmieniać ich 
wartości, częstotliwość opłacania składek, zawieszać płatności, 
zmieniać w umowy bezskładkowe, zmieniać wysokość składki. Do-
radca przy zawieraniu umowy powinien poinformować jakie zmiany 
będą możliwe i ustalić plan dalszej pracy z klientem.

CO dZIAłA NA NIeKORZyść 
PRZy WyKuPIeNIu POlISy?

na niekorzyść klienta działa przede wszystkim wiek. osoba im 
starsza, tym droższa będzie jej polisa. Dlatego właśnie, staram 
się uświadamiać młodych ludzi o konieczności wykupienia po-
lisy w jak najszybszym czasie. Drugim czynnikiem działającym 
na niekorzyść są przebyte choroby (nawet takie na pozór nie-
winne jak nadciśnienie, cholesterol, otyłość, palenie papierosów, 
alkohol czy też  czy bogata historia chorób w rodzinie, niosąca 
za sobą ryzyko genetyczne. Droższą polisę będą miały również 
osoby prowadzące niestandardowy tryb życia czyli np. takie 
które uprawiają ekstremalne sporty, niebezpieczne zawody.

SKąd POmySł NA WSPółPRACę Z medCONNeCt? 
NA CZym mA ONA POlegAć?

medconnect to portal kariery dla branży medycznej. Łączy kadrę 
medyczną z pracodawcami i ośrodkami naukowymi, studentów 
kierunków medycznych z podmiotami gdzie mogą realizować prak-

tyki. Jest branżową platformą Hr–ułatwia pracownikom medycz-
nym znalezienie najciekawszej opcji pracy, a pracodawcy dajemy 
możliwość wyboru idealnego kandydata. mnie z tą firmą połączyła 
przede wszystkim spójność standardów. najwyższa jakość medcon-
nect i najwyższa jakość mojej obsługi oraz szeroka gama produktów 
ubezpieczeniowych, które oferuję. mC poszukiwał kogoś, kto zapew-
ni najwyższe standardy z branży ubezpieczeniowej jego klientom. 

JAKą ROlę PełNISZ W medCONNeCt?

Jestem wyłącznym agentem obsługujących klientów tego portalu. 
moje usługi i doradztwo jest jednym z benefitów, z których mogą 
skorzystać użytkownicy. współpraca z użytkownikami mC może 
odbywać się w dwojaki sposób:  w sposób tradycyjny czyli taki, kiedy 
to klienci mogą skontaktować się ze mną i umówić na indywidualne 
spotkanie lub też  w sposób bardziej nowatorski  jakim jest korzysta-
nie z platformy – wówczas część procesu jakim jest analiza potrzeb 
klienta  wykonywana jest online. Umożliwia to specjalnie stworzona 
aplikacja, w której klient ma możliwość obejrzenia krótkich filmików, 
w których tłumaczę na czym polega wykupienie polisy ubezpiecze-
niowej i odpowiadam na najczęściej zadawane pytania. 

CZy leKARZe BARdZIeJ 
POtRZeBuJą uBeZPIeCZeNIA?

Tak, lekarze bardziej potrzebują ubezpieczenia ponieważ często są 
na kontraktach.  nie pracują – nie zarabiają, ponieważ nie są zatrud-
nieni na umowie o pracę. ich pieniądze są dziełem ich rąk. gdyby 
coś im się stało, to jest kłopot. nie mają żadnej ochrony typu ZUs. 
prowadząc działalność, ponoszą duże ryzyko związane z brakiem 
emerytury. Jeśli nie zadbają o nią teraz, to nie będą mieli z czego żyć 
kiedy przestaną pracować. To pierwszy powód. powód drugi – praca 
lekarza wiąże się z dużym ryzykiem zawodowym. Jakikolwiek uraz 
ręki, czy wzroku wyłącza lekarza z pracy. wiele zależy oczywiści 
od specjalizacji. Dodatkowym ryzkiem jest np. zarażenie wirusem 
HiV. ponadto lekarze pracują często znacznie więcej niż przeciętny 
Kowalski. pracują ciężko, w stresie – to też czynniki zwiększające 
ryzyko np. zawału, chorób serca. przed czym może uchronić polisa? 
przede wszystkim przed spadkiem poziomu życia gdyby np. cho-
roba lub wypadek wyłączyły ich z pracy, odpowiedni produkt daje 
gwarancję emerytury na starość. Korzyści jest bardzo wiele.

   17

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

Konsultant ds. Planowania Finansowego
Manager Zespołu Przedstawiciel Prudential Polska



 18    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl



   19

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

proFeSJoNaLizM 
wcale nie musi 

duŻo koSztowaĆ 

Z MACIEJEM BONNA I LESZKIEM STóżYKIEM, LEKARZAMI DENTYSTAMI, ZAŁOżYCIELAMI 
I WŁAśCICIELAMI MARKI TITANIUM DENTAL, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

ZDJĘCIA: Titanium dental

mAcIEJ BONNA lESZEK StóżyK
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Klinika stomatologiczna titanium 
dental zapewnia usługi dentystycz-
ne na najwyższym poziomie. Co 
jest Waszym wyróżnikiem na rynku 
stomatologicznym? 

l.S: proszę sobie wyobrazić, że wcho-
dzi pani do kliniki, w której jest osobna 
dyskretna poczekalnia dzięki czemu 
takie wrażliwe rzeczy jak rozlicze-
nia czy umawianie kolejnych zabie-
gów pozostaje jedynie między panią, 
a personelem kliniki. Cały zespół jest 
ze sobą całkowicie zgrany i poszcze-
gólni specjaliści opiekują się panią na 
każdym etapie leczenia. lekarz, który 
panią leczy ma ponad 10 lat doświad-
czenia i cały czas doszkala się w naj-
lepszych ośrodkach naukowych na 
świecie. Badania diagnostyczne wyko-
nywana są na miejscu, a na wynik nie 
trzeba czekać. sprzęt i technologie 
używane w klinice są na najwyższym, 

światowym poziomie. pani leczenie 
przebiega bezboleśnie, a w tle słyszy 
pani swoją ulubioną muzykę. wszyst-
ko to dzieje się w przyjacielskiej wręcz 
atmosferze i często nastrojem przypo-
mina spotkanie ze znajomymi niż pro-
ces leczenia. po zakończonym lecze-
niu rejestracja przypomina regularnie 
o badaniach kontrolnych. Tak jest wła-
śnie w Titanium Dental. 

Specjalizujecie się w takich dzie-
dzinach jak: chirurgia szczękowa, 
implanty, protetyka. dlaczego war-
to zaufać Waszym dentystom?

m.B: Titanium Dental otworzyliśmy 
z leszkiem  ponad dwa lata temu. De-
cyzja była podyktowana chęcią stwo-
rzenia miejsca idealnego, estetyczne-
go, przyjaznego, gdzie pacjent będzie 
czuł się zaopiekowany, a my jako kadra 
będziemy mogli mu zaproponować naj-

lepsze, topowe na świecie, rozwiązania 
terapeutyczne, oparte na naszej wiedzy 
i ponad 10letnim doświadczeniu. wiele 
lat spędzonych w gabinecie, mnóstwo 
wyjazdów na kursy, kongresy, pozwoli-
ło nam wprowadzić w Titanium odpo-
wiednie procedury lecznicze, wybrać  
najlepszy sprzęt i wysokiej jakości ma-
teriały, czyli stworzyć miejsce o jakim 
zawsze marzyliśmy. 

Indywidualne podejście do każdego 
pacjenta, któremu również propo-
nujecie szeroki wybór działań z za-
kresu medycyny estetycznej oraz 
terapii witaminowej. Jak sprawdza 
się pomysł na tak holistyczne dzia-
łanie w klinice stomatologicznej?

m.B:  Zęby są częścią naszego organi-
zmu, dlatego podejście holistyczne jest 
jedynym słusznym podejściem, jeśli 
mówimy o leczeniu pacjenta, a nie po-
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tocznie mówiąc o lepieniu dziur w zę-
bach. większa część naszych pacjen-
tów zgłasza się z problemami dużo 
bardziej złożonymi niż ubytek zębowy 
czy ostry ból. Często głównym proble-
mem jest gorszy komfort życia, stres, 
niechęć do uśmiechania się, problemy 
z jedzeniem. rozmawiając z ludźmi 
o tym co ich męczy w życiu codzien-
nym szukamy rozwiązań i przygotowu-
jemy plan leczenia oparty na głównym 
problemie. Takie podejście jest prak-
tycznie niespotykane na polskim ryn-
ku stomatologicznym.
leczenie w Titanium zawsze jest inter-
dyscyplinarne. Doradzamy pacjentom 
kiedy trzeba leczyć zęba, a kiedy trze-
ba go usunąć, w jakich przypadkach 
niezbędna jest ortodoncja aby popra-
wić pozycję zębów bądź kiedy pacjent 
może sięgnąć po zabiegi medycyny es-
tetycznej aby podkreślić efekt nowego 
uśmiechu. pacjentów z gorszym sta-
nem zdrowia konsultujemy z naszym 
lekarzem ogólnym, który przygotowuje 
odpowiednią terapię w celu odbudowy 
odporności, poprawy jakości tkanek 
i zapewnienia szybszej regeneracji po 
zabiegach z zakresu chirurgii stoma-
tologicznej, ale też ogólnej poprawy 
zdrowia całego organizmu.

Każdemu można przywrócić pięk-
ny uśmiech?

l.S: Zdecydowanie tak. Dysponu-
jąc obecną technologią i posiadając 
doświadczenie w tworzeniu pięk-
nych uśmiechów jesteśmy w stanie 
u każdego przywrócić uśmiech, któ-
ry kiedyś utracił lub stworzyć taki 
o jakim zawsze marzył. 

Proszę w kilku słowach zaprosić 
do swojej Kliniki i obalić stereo- 
typ, że lekarz dentysta wzbudza 
lęk. 

l.S: proszę pomyśleć o leczeniu 
w Titanium Dental, jak o swego ro-
dzaju podróży. podróży po piękny 
uśmiech. Dzięki najnowszym tech-
nologiom zobaczą państwo efekt 
końcowy jeszcze zanim zapadnie ta 
długo wyczekiwana decyzja. proszę 
dać sobie pozwolenie na swobodny 
beztroski uśmiech. proszę pomy-
śleć, jak dużo zmieni się w państwa 
życiu jeśli znikną problemy sto-
matologiczne. wszak największe 
szczęście to brak problemów. 
a szczęście wyrażamy… uśmiechem!

m.B:  Jestem pewny, że najlepszą re-
komendacją będzie przekonanie się na 
„własnej skórze” jak jest w Titanium. 
po pierwszych 10 min zobaczycie pań-
stwo, że nasze słowa nie są rzucane 
na wiatr i wszelkie obawy związane 
z wizytą odejdą w zapomnienie. Być 
może uda się państwu, jak niektórym 
naszym pacjentom, zasnąć na fotelu 
stomatologicznym.
mamy wielu pacjentów, którzy dojeż-
dżają do nas z różnych części polski, 
bądź europy mijając setki gabinetów 
po drodze. Dlaczego? Bo zaczęli le-
czenie w Titanium ;).
Z przyjemnością podejmiemy się także 
Twojego - drogi czytelniku - leczenia.

ul. Drzewieckiego 9/1
80-464 Gdańsk Zaspa, 

tel. 607 516 663
www.titaniumdental.pl
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Nepalczycy, 
arytmetyka 
i podstawy 

socjologii, czyli 
o zatrudNiaNiu 
cudzozieMców 

słów kilka
WSPóŁCZESNY RYNEK PRACY STAWIA PRZED PRZEDSIęBIORCAMI 
NOWE WYZWANIA. W OSTATNICH LATACH KLUCZOWYM WYZWANIEM 
JEST ZNAJOMOść PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIANIEM 
CUDZOZIEMCóW. ASPEKTY PRAWNE TO MIMO WSZYSTKO JEDNA Z GAŁęZI 
REWOLUCJI, KTóRA W OSTATNICH LATACH KSZTAŁTUJE NA NOWO RYNEK 
PRACY. REWOLUCJA TA MA POśREDNI WPŁYW NA GOSPODARKę, POLITYKę 
SAMORZĄDOWĄ I BIZNES REGIONALNY. BADANIA STATYSTYCZNE 
UKAZUJĄ, żE WZROST ZATRUDNIEń CUDZOZIEMCóW W NASZYM KRAJU 
JEST TAKżE WAżNYM ZJAWISKIEM SOCJOLOGICZNYM.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: freepik.com



   25

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

raporty zawierające dane statystyczne dotyczące zatrud-
niania cudzoziemców wskazują, iż w samym 2017 roku po-
wiatowe urzędy pracy zarejestrowały około 1.9mln oświad-
czeń o zamiarze powierzenia wykonania pracy cudzoziem-
com. wojewodowie z kolei wydali niespełna 260tys zezwoleń 
na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw spoza 
Unii europejskiej. przedstawicieli jakich krajów zatrudniamy 
najczęściej? odpowiedź niesie nam raport Departamentu 
rynku pracy mrpips zamieszczony w publikacji dotyczącej 
zatrudniania cudzoziemców w pierwszym półroczu roku mi-
nionego. Z danych statystycznych zawartych w raporcie wy-
nika, że liczba wydanych zezwoleń na pracę największa jest 
w przypadku Ukraińców i wynosi 110075. Drugie miejsce zaj-
muje nepal z wynikiem 9234, trzecie zaś Białoruś w liczbie 
8255. Kolejne miejsca przypadają mołdawianom oraz przed-
stawicielom indii. sektory rynku pracy w których wskaźniki 
są najwyższe to budownictwo, gastronomia oraz turystyka. 
wielu dziwi zapewne fakt rosnącej liczby zatrudnień nepal-
czyków. nie powinien, bowiem jest to element polityki mają-

cej na celu zwężenie strumienia imigracji ukraińskiej. w dłuż-
szej perspektywie polityka ta ma uzdrowić rynek pracy po-
przez nadanie mu elastyczności. prozdrowotnie na kondycję 
rodzimego rynku pracy wpłynąć mogą również nowelizacje 
na gruncie prawa. nie sposób nie oprzeć się wrażeniu, iż ju-
rysdykcja na tym tle nie była w pełni przygotowana na tak 
duże oblężenie. Kluczowy przepis jest mimo to skonkrety-
zowany – każdy cudzoziemiec, który na mocy przepisów nie 
jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 
w polsce, musi je posiadać. nie ubiega się jednak o to oso-
biście – w jego imieniu czyni to pracodawca, który dąży do 
jego zatrudnienia. wypełniony wniosek o wydanie zezwo-
lenia wespół z wymaganymi dokumentami powinien zostać 
złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem za-
trudnienia, bądź jego przedłużenia. Tego rodzaju zezwolenie 
wydawane jest  na czas nieokreślony, lecz nie dłuższy niż 3 
lata. w tym miejscu warto powrócić do liczb, ponieważ oka-
zuje się, że ta droga prawna nie jest najczęstszym wyborem 
pośród polskich przedsiębiorców…

rolanD buDniK,
Dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy

Głównym problemem naszego rynku pracy jest obecnie brak odpowiednich 
pracowników .Niedobory kadrowe ,które zgłaszają pracodawcy dotyczą już 
ponad 50% firm. Wynika to głównie z przyczyn demograficznych - mniej osób 
wchodzi na rynek pracy – coraz więcej osób schodzi z rynku pracy (emerytury). 
Ponadto, ok. 2mln rodaków wyjechało do pracy za granicą. Aktualnie stopa 
bezrobocia w Gdańsku wynosi 2,7%. Poza niewielkimi rezerwami krajowymi 
- osoby bierne zawodowo np. emeryci, renciści. kobiety po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem dzieci, cudzoziemcy stanowią bardzo istotne 
źródło dopływu kadr do naszej gospodarki. Tylko w 2018r. Gdański Urząd 

Pracy  zarejestrował 70 tyś. oświadczeń pracodawców o powierzeniu pracy 
cudzoziemcom. Istnieje obawa , że w najbliższym czasie część cudzoziemców (głównie obywateli Ukrainy) może 
zamiast do Polski pojechać do pracy w Niemczech, Czechach czy na Słowacji. Niemcy od 2020r. wprowadzają 
bardzo atrakcyjne dla Ukraińców warunki do zamieszkania i pracy. Niestety nie mamy w Polsce przygotowanej 
polityki migracyjnej , która by zachęcała cudzoziemców do przyjazdu do pracy w naszym kraju , a pracodawcom 
ułatwiała ich zatrudnianie. Obecnie w urzędach wojewódzkich rosną zaległości w rozpatrywaniu wniosków 
o pozwolenie na pracę i pobyt w naszym kraju dla cudzoziemców. W samorządzie lokalnym staramy się tworzyć 
jak najlepszy klimat i atmosferę w mieście sprzyjające do zamieszkania i pracy dla cudzoziemców, jednakże 
najważniejsze instrumenty w tym zakresie posiada administracja rządowa. W interesie nas wszystkich jest 
przygotowanie i jak najszybsze wdrożenie polityki migracyjnej ułatwiającej integrację cudzoziemców w Polsce.
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leszeK Kurycyn,
Dyrektor Zarządzający Jobhouse

Po raz pierwszy od  czasu gdy do Polski na uproszczonych zasadach zaczęli 
przyjeżdżać obcokrajowcy z rejestru ZUS w przeciągu kwartału ubyło ponad 
20 tysięcy obywateli Ukrainy. Niewątpliwie jest to istotny sygnał zarówno 
dla tych pracodawców, którzy w ostatnich latach szeroko korzystali z pracy 
świadczonej przez naszych wschodnich sąsiadów, jak i przedsiębiorstw 
planujących wdrożyć takie rozwiązanie. Co więcej przy wciąż postępujących 
niedoborach kadr i wzrastającym popycie na pracę, firmy będą zmuszone 
przewartościować swoje polityki personalne w kontekście rekrutacji 
i utrzymania pracowników oraz wzrastających kosztów pracy powodowanych 

presją płacową. Kolejnym bodźcem, który z dużym prawdopodobieństwem 
spowoduje gwałtowny odpływ ukraińskich pracowników będzie otwarcie z początkiem przyszłego roku 
rynku pracy u naszych zachodnich sąsiadów. Już dziś wiadomo, że niespełna 60% zapytanych pracowników 
z Ukrainy przyznało, że rynek niemiecki ze względu na poziom wynagrodzeń jest dla nich bardzo atrakcyjny 
i chętnie podjęliby pracę, nawet jeśli wiązałoby się to z wyższym kosztem pobytu i przejazdów do kraju. W tej 
sytuacji wielu pracodawców stanie przed koniecznością sprowadzenia pracowników z innych, często bardziej 
odległych krajów. Niestety brak uproszczonej procedury wizowej powoduje, że przy zwiększającej się liczbie 
wniosków wizowych proces mocno przeciąga się w czasie. Drugim ważnym aspektem dotyczących pracowników 
z dalekiego wschodu jest fakt różnic kulturowych i często pojawiająca się bariera językowa, zatem firmy chcące 
skorzystać z tego rozwiązania powinny poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie organizacyjne.

Dnia 1 stycznia 2018 roku znowelizowano ustawę o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. noweliza-
cja wprowadziła innowacyjne rozwiązanie umożliwiające 
zatrudnianie cudzoziemców w polsce na podstawie ze-
zwolenia na pracę sezonową. lawina wniosków ruszyła 
w tempie zastraszającym zwłaszcza, że przewidziano 
formalne uproszczenia  dla obywateli gruzji, mołdawii, 
rosji, armenii, Białorusi oraz… Ukrainy. przedstawiciele 
tych państw mogą wykonywać pracę sezonową przez pół 
roku bez konieczności uzyskania pozwolenia.  w konse-
kwencji prawnych regulacji jako kraj staliśmy się niejako 
zakładnikami własnych korzyści. Z tych czerpią zarówno 
cudzoziemcy poszukujący pracy, jak i przedsiębiorcy pa-
rający się rolnictwem, ogrodnictwem oraz turystyką, bo 
właśnie tych obszarów rynku dotyczy ustawa. Jej zapis 
mówi nam o tym, że praca sezonowa to praca wykonywa-
na przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalen-
darzowym. statystyki związane z zatrudnianiem cudzo-
ziemców z miesiąca na miesiąc pną się ku górze.
Dane statystyczne, kondycja rodzimego rynku pracy oraz 
aspekty prawne to jednak nie wszystko. rosnąca liczba 
cudzoziemców w polsce to również zupełnie nowe do-
świadczenie w postaci zjawiska socjologicznego. Zjawi-
sko to dotyczy rzecz jasna najważniejszych aglomeracji 
i potwierdzają to nie tylko statystyki, ale również opinie 

samych cudzoziemców. ich zdaniem najbardziej atrakcyj-
ne obszary na mapie polski to wrocław,  poznań i Trój-
miasto. Biorąc pod uwagę Brexit jako kraj staliśmy się 
europejskim liderem w przyjmowaniu migrantów – do-
wodzą o tym dane związane z ilością wydanych wiz oraz 
zezwoleń na pracę. Czy jako społeczeństwo jesteśmy 
przygotowani na kolejny napływ cudzoziemców? mając 
na uwadze sondaż zawarty w raporcie CBos oraz opinie 
respondentów (86% sprzeciwia się zatrudnianiu cudzo-
ziemców) - „myślę, że wątpię”.
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anna lewecKa,
Właściciel Serwis 
Personalny Polska Sp. z o.o.

Rynek pracy to żywy, nieustannie zmieniający się organizm. To co było aktualne 
w 2010 roku odnośnie płac, bezrobocia, struktury zatrudnienia dziś nie jest w żaden 
sposób podobne do rzeczywistości lat minionych. Mało tego, jako przedsiębiorca 
dbający o zasoby (w tym kapitał ludzki) należy uwzględnić fakt zmian na przestrzeni 
przyszłych 5 lat. Rolą profesjonalnych ekspertów HR, Agencji Pracy, osób zajmujących 
się szeroko rozumianym zatrudnieniem  jest śledzenie tego co się dzieje i wspieranie  
firm we właściwym przygotowaniu do nowych sytuacji. Jeszcze 5 lat temu pytania HR, 
dyrektorów, prezesów i przedsiębiorców były następujące - czy chcemy Ukraińców? 

O ile są tańsi od Polaków ? Jak to zrobić, żeby było legalnie ? Dziś pytania są inne-  Skąd pozyskać nowych ludzi  - nie 
tylko Ukraińców? Co z motywacją do pracy? Jak optymalizować wysokie koszty zatrudnienia? Jak zadbać o zrozumienie 
zjawiska multikulturowości nie tylko na spotkaniu biznesowym, ale także na hali produkcyjnej? To, że przed nami 
w kulturze zawodowej i prywatnej są nowe kraje jest już faktem - Bangladesz, Nepal, Indie z czasem w mniejszym 
stopniu Ukraina, Gruzja, Mołdawia. Naszym zadaniem jest profesjonalne wspieranie biznesu i przygotowywanie kadr 
na wszystkich stanowiskach - począwszy od dyrektorów poprzez zmianowych, brygadzistów i majstrów do pracy 
w wielokulturowym zespole. Tym samym arytmetyka będzie się zgadzać w biznesie, a zachowania socjologiczne przełożą 
się na właściwe zachowania społeczne w miejscu pracy.  Stąd apel - otwierajmy się na innych w swoich miejscach pracy.

Łarysa wuJciK,
właściciel portalu 
dla obcokrajowców e-Parasolka.pl

Pracownicy z zagranicy stanowią wielkie wsparcie dla naszej gospodarki, między 
innymi dzięki nim w Polsce zachodzi wzrost gospodarczy. Tworzone są nowe miejsca 
pracy, a te nieatrakcyjne dla Polaków, zapełniane są przez pracowników z zagranicy 
(sektory sprzątania, budowlanki czy prostych usług). Wzrost liczby zatrudnienia 
obcokrajowców w naszych firmach niestety nie idzie w parze z dostępnością 
niezbędnej dla nich wiedzy. Obserwujemy, monitorujemy i analizujemy ten aspekt 
od 2016 roku. Rozmawiamy z osobami, które przyjechały do Polski do pracy lub na 
studia z różnych stron świata, ale głównie zza wschodniej granicy. Wszyscy zwracali 

nam uwagę na trudności z otrzymaniem podstawowej, ale kompleksowej wiedzy na temat przyjazdu, pracy, studiowania 
i funkcjonowania w Polsce. Uważam że jest to duży błąd. Tendencji nie zmienimy (warto przypomnieć że i Polacy 
tłumnie wyjeżdżali na Wyspy Brytyjskie, czy do Skandynawii),  dlatego to co warto jest zrobić, to zadbać o ludzi którzy 
przyjeżdżają do nas do pracy. Zachęcać i uświadamiać, by pracowali u nas legalnie (płacili tu podatki), korzystali 
z naszych usług (ubezpieczenia, usługi medyczne czy bankowość). W ten sposób wszyscy odniesiemy korzyści. 
Państwo- podatki, pracodawca- lojalnego pracownika, a pracownik- poczucie bezpieczeństwa.
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Nie spaść z konia

gala evening „Pracodawców Pomorza” 
zyskuje na prestiżu i popularności. 
Jaki cel przyświecał Panu w momen-
cie kreowania idei tego wydarzenia?

pierwszą galę organizowaliśmy wiele lat 
temu. wówczas przyświecał nam cel bu-
dowania prawdziwego wizerunku przed-
siębiorcy. Cel ten przyświeca nam do dziś 
zwłaszcza, że mamy świadomość czym jest 
prowadzenie własnej firmy i odpowiedzial-
ność za ludzi w niej zatrudnionych. Zarzą-
dzanie współczesnym przedsiębiorstwem 
wymaga nie tylko wizji i wiedzy, ale także 
wielu wyrzeczeń, samozaparcia oraz konse-
kwencji i determinacji w działaniu. 

Podstawowa nagroda to tytuł i statu-
etka „Pomorski Pracodawca Roku”, 
ale też wyjątkową nagrodą jest  „Złoty 
Oxer”. Rozumiem, że do jej zdobycia 
należy mieć „końskie zdrowie”?

wszystko zaczęło się od konkursu „pomor-
ski pracodawca roku”. Co roku przygląda-
my się pracodawcom pod kątem osiągnięć 
w minionym roku oraz wymagań o których 
rozmawialiśmy przed chwilą. Jestem prze-
konany, że każdy przedsiębiorca ma ambicje 
sprostania tym wymogom konkursowym 
i otrzymać tytuł „pracodawcy roku”. To nie 
tylko nobilituje, ale jest nagrodą i uznaniem 
dla pracy i osiągnięć pracodawcy. Z kolei na-
groda specjalna „Złoty oxer” przyznawana 
jest raz do roku tylko jednemu laureatowi.  
w tym roku otrzymują tę nagrodę założy-
ciele firmy lpp z gdańska, przedsiębiorstwa 
które zatrudnia na świecie blisko 25 tysię-
cy pracowników. Złotego oxera  otrzymują 
osoby, które po roku 1989 stworzyły własne 
firmy od podstaw będące obecnie chlubą 
naszego regionu. nazwa nagrody metafo-
rycznie nawiązuje do przebytej drogi przez 
każdego przedsiębiorcę i pochodzi od nie-

zwykle trudnej do pokonania przeszkody 
w zawodach hippicznych – oxera. ogrom-
ną sztuką jest nie spaść z konia i pozostać 
w siodle panując jednocześnie nad tym, aby 
koń się nie potknął.  

Zaskakuje mnie ten dynamiczny rozwój 
gali. Każda kolejna edycja przynosi jakieś 
zaskoczenia obejmując kolejne obszary 
działania środowiska przedsiębiorców.

nasza organizacja co roku otwiera się na 
kolejne środowiska i problemy. parę lat temu 
„pracodawcy pomorza” rozpoczęli realizację 
programu wsparcia firm związanych z eko-
nomią społeczną ustanawiając w tym zakre-
sie nagrodę. potem rozpoczęliśmy promocję 
współpracy pomiędzy biznesem i nauką. 
pokłosiem jest prestiżowa nagroda „primum 
Cooperatio im. prof. Bolesława mazurkiewi-
cza”. Kolejne nagrody to „Biznes dla Kultury” 
dla przedsiębiorcy w sposób aktywny wspie-
rającego kulturę. „pracodawca przyjazny 
Cudzoziemcom” to inicjatywa realizowana 
wspólnie z gdańskim Urzędem pracy a „Biz-
nes wspiera mediacje” z regionalną izbą go-
spodarczą pomorza.  

Biznes wspiera mediację? 

podczas spotkania wigilijnego w grudniu 
ubiegłego roku mówiłem o potrzebie w na-
szym kraju dialogu i porozumienia. rok 2019 
ogłosiłem rokiem mediacji uważając, że na-
sze środowisko powinno rozpocząć od sie-
bie dając dobry przykład. spory wewnątrz 
naszego środowiska nie powinny być roz-
strzygane na salach sądowych, ale właśnie 
poprzez skuteczny proces mediacji. stąd 
statuetka – „Biznes wybiera mediację”.

Pośród zaproszonych gości nie za-
braknie ludzi ze świata biznesu, kultu-
ry, nauki i samorządów. Będą również 

ZE ZBIGNIEWEM CANOWIECKIM – PREZYDENTEM PRACODAWCóW POMORZA O ZBLIżAJĄCEJ 
SIę GALI EvENING, KTóRA ODBęDZIE SIę 1 MARCA W W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-

KONGRESOWYM AMBER ExPO W GDAńSKU ROZMAWIA MATEUSZ MARCINIAK.

przedstawiciele mediów oraz goście 
specjalni. Na jakie atrakcje może li-
czyć co najmniej 750 osób obecnych 
w Centrum Wystawienniczo-Kongre-
sowym Amber expo w gdańsku?

Tradycyjnie zapraszamy gości specjal-
nych, którzy w swojej dziedzinie: nauce, 
sporcie, kulturze lub sztuce osiągnęli mi-
strzostwo do którego i my przedsiębiorcy 
dążymy. pokazujemy ich trudną drogę do 
sukcesu. w ubiegłych latach gościliśmy 
m.in. Krystynę Jandę, Janusza gajosa, 
marka Kondrata czy mateusza Kuszniere-
wicza. Tegoroczna gala będzie doskonałą 
okazją do zaprezentowania sylwetek lesz-
ka możdżera oraz przemka Dyakowskiego, 
którzy swą drogę na szczyt opiszą przy 
użyciu muzyki. Krótki recital urozmaicony 
zostanie także rozmową z gośćmi specjal-
nymi. Dla zaproszonych gości przygoto-
waliśmy również mnóstwo innych atrakcji. 
Z pewnością nie będą zawiedzeni.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Sales Angels 
Handlowcy 
złączeni pasją

NA PALCACH JEDNEJ RęKI MOżNA POLICZYć KREATYWNE PROJEKTY BIZNESOWE SKUPIONE WOKóŁ 
SZEROKO POJęTEJ SPRZEDAżY. WśRóD TYCH WYLICZEń ZABRAKNĄć NIE MOżE ORGANIZACJI 
SALES ANGELS – GRUPY OGARNIęTYCH PASJĄ SAMODOSKONALENIA HANDLOWCóW ORAZ 
MANAGERóW SPRZEDAżY. CZYM WYRóżNIAJĄ SIę DZIAŁANIA WSPOMNIANEJ SPOŁECZNOśCI?

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Sales Angeles
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struktura działalności organizacji 
sales angels opiewa w cykliczne 
– comiesięczne spotkania, które 
trwają od czerwca 2015 roku. spo-
tkania te służą przede wszystkim 
rozwojowi kompetencji handlowych 
z wykorzystaniem współczesnych 
instrumentów sprzedażowych oraz 
psychologii handlu. ponadto jest 
to fantastyczna okazja do dziele-
nia się własnymi doświadczeniami 
oraz poszerzania bazy kontaktów 
rynkowych. Formuła spotkań jest 
elastyczna, choć nie brakuje sta-
łych elementów. Do takich zaliczyć 
należy punkty stałe, czyli temat 
przewodni spotkania, a także go-
ścia specjalnego. Jest to osoba, 
która specjalizuje się w skonkrety-
zowanym obszarze sprzedaży, choć 
wśród zapraszanych gości nie bra-
kuje również ekspertów, trenerów  
managerów sprzedaży osiągających 
wraz ze swymi zespołami ponad-
przeciętne rezultaty. 
Członkowie podczas spotkań wy-
stawiają oceny związane z warto-
ścią ogólną wydarzenia. skala ocen 
wynosi od 1 do 10. następnie oceny 
są sumowane, a goście specjalni 
z najlepszymi wynikami zapraszani 
są na galę finałową, która odbywa 
się w grudniu, bądź styczniu. na 
tegorocznym finale sales angels 
wystąpili wybitni eksperci – Bar-
tosz majewski, artur Urbaniak, piotr 
grządziel, wojciech szaniawski ar-
kadiusz Chludziński, Bogdan so-
snowski oraz andrzej Cichocki.
pomysłodawcą i twórcą sales an-
gels jest marcin grela – headhunter 
pracowników działu sprzedaży oraz 
doświadczony handlowiec. od 2014 
roku jest on związany z renomowa-
ną marką 4results. o pasji i wiedzy 
twórcy sa można było przekonać 
się na międzynarodowym Kongre-
sie sprzedaży gdzie podjął temat 
pt. Co wyróżnia wybitnych han-
dlowców? marcin grela ponadto 
dokonał otwarcia sezonu 2019 na-
kreślając plany na zbliżające się 
miesiące. lutowe spotkania odbyły 
się w największych miastach kraju 
– warszawie, Katowicach, poznaniu 
oraz gdańsku.





Zanim wypłyniemy na przestwór morza musimy mieć odpowiednią przestrzeń lądową – takim 
tropem podążali już wieki temu pierwsi marynarze. Tego samego zdania są władze „Portu Gdynia”, 
które są na ostatniej prostej do realizacji projektu centrum logistycznego w Kosakowie. Dolina lo-
gistyczna jest kolejnym etapem zagospodarowywania lądowych przestrzeni po pozyskaniu terenów 
stoczni Nauta oraz po Vistalu. Zaplecze magazynowo-logistyczne powstać ma z końcem roku 2026. 

Komisja Europejska prze-
widuje, iż tempo rozwoju 
gospodarczego krajów UE 
w roku 2018 spadnie w  
do 1.5%. Dla porównania 
w rok wcześniej tempo 

wynosiło niespełna 2%. 
Wszystko wskazuje na to, że niezbyt optymistyczne 
prognozy się sprawdzą, a oznacza to, że rok 2018 będzie 
najmniej udanym dla gospodarki unijnej od roku 2013. 
Przyczyn spadającego tempa rozwoju specjaliści upa-
trują się w globalnym pogorszeniu koniunktury związa-
nym ze sporem handlowym na linii USA – Chiny.

Rozwój gospodarski mor-
skiej we współczesnym wa-
riancie uwarunkowany jest 
wykorzystaniem innowacyj-
nych technologii oraz badań 
naukowych. To właśnie ten 
temat wiódł prym na inaugu-

racyjnym - Polsko-Szwedzkim Forum Technologii Morskich 
w Gdyni. Zaproszeni goście dyskutowali m.in. o wyzwaniach 
i możliwościach współdziałania pomiędzy nauką, przemy-
słem i siłami zbrojnymi oraz kwestii komercjalizacji efektów 
badań naukowych i projektów badawczo-rozwojowych.

SŁabnące tempo 
goSpodarki ue

gdzie ta 
keja?

polSko-Szwedzkie 
Forum technologii 
morSkich

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA
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marzy Ci się relaks w przestronnym, luksusowym sa-
lonie na motorowej łodzi? wyjątkowy komfort i odpo-
czynek podczas rejsu jest w zasięgu ręki! Łodzie z serii 
alexis produkcji Techno marine zadowolą nawet naj-
bardziej wymagających klientów. 
- linia jachtów rekreacyjnych „aleXis” cieszy się dużym za-

interesowaniem wśród miłośników spędzania wolnego cza-
su na wodzie – podkreśla sebastian majewski, prezes firmy.
Techno marine to polska firma, specjalizująca się w bu-
dowie łodzi i jednostek pływających, działająca na rynku 
od 2006 roku. Firma sprzedaje około 120 łodzi rocznie 
(w zależności od specyfikacji).

Luksusowy 
wypoczyNek 

Na wodzie
KOMFORT, PRZESTRONNOść I OSZCZęDNOść – TO GŁóWNE CECHY ŁODZI ALExIS 12, 
PRODUKOWANEJ PRZEZ POMORSKĄ FIRMę TECHNO MARINE. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Techno Marine
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głóWNe 
CeChy 
łOdZI 
mOtOROWeJ  
AleXIS 12:

wprost niewiarygodna •	
przestronność
spalanie tylko   •	
5 litrów na godzinę
Bardzo wytrzymały,  •	
stalowy kadłub
Dostosowana do  •	
indywidualnych wymagań
wysoki komfort podróży •	
nawet przy 12 węzłach
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To już pewne – wybory prezydenckie w Gdańsku odbędą się  3 marca. O fotel 
prezydencki walczyć będzie Aleksandra Dulkiewicz, Marek Skiba oraz Grzegorz 
Braun. Chęć udziału w wyborach przedterminowych potwierdziło 8 zainteresowa-
nych, jednak nie wszyscy zdołali zgromadzić wymagającą liczbę 3000 podpisów – 
inni się wycofali. Na placu boju pozostała wymieniona trójka.

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Gdańsku wespół z 16 
powiatowymi urzędami 
pracy województwa po-

morskiego podpisał porozumienie na realizację pro-
gramu „Praca dla Pomorzan”. Faza realizacji zakłada 
liczne szkolenia, wsparcie dla początkujących przed-
siębiorców, bony na zasiedlanie oraz interesujące sta-
że. Dzięki działaniom WUP kolejne 850 osób będzie 
mieć szanse na rozwój zawodowych kompetencji.

Decyzja Ministerstwa Kultury  
przyznaniu Europejskiemu 
Centrum Solidarności 4 mi-
lionów złotych, co stanowi re-
dukcję o 3 miliony złotych w 
stosunku do lat poprzednich 

wywołała spore poruszenie pośród lokalnej społeczności. 
Mieszkańcy Pomorza w ramach odwetu zorganizowali zbiór-
kę, której wyniki przekroczyły ich najśmielsze oczekiwania. 
Odnotowano kwotę sięgającą 7 milionów złotych. Zbiórka 
została zorganizowana na Facebooku i choć zakończono ją, 
to kwoty wciąż wpływają za pośrednictwem przelewów.

praca dla 
pomorzan 
– Faza 
decydująca

odwet darczyńców 
na miniSterStwie 
kultury

trzech 
kandydatów 

– jeden cel
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NIECO PONAD PóŁ ROKU PO PODPISANIU LISTU INTENCYJNEGO W SPRAWIE UTWORZENIA 
KLASTRA ENERGETYCZNEGO MALBORK-żUŁAWY OFICJALNIE ZAPREZENTOWANO SIEDZIBę 
STOWARZYSZENIA. W śRODę – 20 LUTEGO  UROCZYSTEGO OTWARCIA DOKONAŁ STAROSTA 
MIROSŁAW CZAPLA, KTóRY W SWEJ PRZEMOWIE ZWRóCIŁ UWAGę NA GŁóWNE CELE INICJATYWY.

Malbork. 
otwarcie 
Siedziby kLaStra 
eNergetyczNego

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

Od lEWEJ JERZy SZAłAch – BuRmIStRZ NOWEGO StAWu, W śROdKu mIROSłAW cZAplA, 
dAlEJ BEAtA ZAKRZEWSKA – dyREKtOR WydZIAłu śROdOWISKA I ROlNIctWA StAROStWA pOWIAtOWEGO W mAlBORKu
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uROCZySte OtWARCIe SIedZIBy

siedziba klastra mieści się w jednym z pomieszczeń bu-
dynku starostwa powiatowego w malborku. nadzór nad 
działalnością organu sprawować będzie wydział Środowi-
ska i rolnictwa  starostwa powiatowego i to na pracow-
nikach tego działu spoczywać ma jego funkcjonowanie. 
warto podkreślić, iż w ramach działalności nie zostanie 
zatrudniona żadna nowa osoba. Jak informowało wcze-
śniej starostwo - klaster jest nową inicjatywą społeczną, 

której głównym celem jest wypracowanie oraz wspieranie 
działań dążących do wykreowania zrównoważonego ener-
getycznie obszaru w oparciu o odnawialne źródła energii, 
ale nie tylko. Zadaniem klastra jest również  pobudze-
nie rozwoju oraz zwiększenie dostępności tychże źródeł 
w powiecie. przypomnijmy, że klaster obejmuje swym za-
sięgiem cały powiat malborski zrzeszając osoby prawne, 
fizyczne oraz instytucje samorządu terytorialnego. otwar-
ta formuła przedsięwzięcia sprawia, że przynależność do 
porozumienia jest dobrowolna.

JERZy SZAłAch 
– BuRmIStRZ NOWEGO StAWu

StAROStA mAlBORSKI, 
mIROSłAW cZAplA

KRZySZtOf OSIJEWSKI 
– pRZEWOdNIcZący RAdy 
pOWIAtu mAlBORSKIEGO
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MirosŁaw 
czapla,

Starosta Malborka 
i Wiceprzewodniczący rady  

Klastra Energetycznego 
Malbork-Żuławy

Zanim pozyskamy pieniądze 
przeznaczone na rozwój inicjatywy 
musimy przygotować odpowiednią 

strategię. W ciągu miesiąca 
zamierzamy wybrać firmę, która ją 

przygotuje i wskaże możliwości oraz 
kierunki działań. Z odpowiednią 

strategią wystąpimy do 
Ministerstwa Energii o pozyskanie 

certyfikatu pozwalającego nam 
i współpracującym podmiotom 

pozyskać fundusze. Mamy nadzieję, 
że do końca roku uda nam się taki 
certyfikat uzyskać, choć nie jest to 

łatwa sprawa.

NAJPIeRW OdPOWIedNIA 
StRAtegIA

spotkaniu poprzedzającym uroczyste 
otwarcie siedziby przewodniczył sta-
rosta i wiceprzewodniczący rady kla-
stra - mirosław Czapla oraz Jerzy sza-
łach – burmistrz nowego stawu. po-
śród zaproszonych gości nie zabrakło 
również burmistrza malborka – marka 
Charzewskiego. obecność burmistrza 
jest ważna ze względu na fakt, iż mia-
sto malbork nie przystąpiło jeszcze 
do porozumienia klastrowego. Tego 
rodzaju deklaracja została natomiast 
złożona przez miasto i gminę nowy 
staw, gminę stare pole oraz gminę 

wiejską malbork.  polski rząd na ini-
cjatywę związaną ze źródłami energii 
odnawialnej przekazał 2 miliardy zło-
tych, zaś kreatorzy przedsięwzięcia 
nie ukrywają, że chętnie skorzystają 
ze wspólnej puli  w celu inwestowa-
nia w ruchy proekologiczne. aby tak 
się stało najpierw trzeba przygotować 
odpowiednią strategię, która pozwoli 
na uzyskanie certyfikatu będącego 
fundamentem dla pozyskania środ-
ków. poza przygotowaniem strategii 
trwają również prace nad oficjalnym 
logo klastra – członkowie porozumie-
nia wybiorą najbardziej odpowied-
nią propozycję spośród nadesłanych 
i zaprezentowanych.

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

reKlama | prenUmeraTa:
reklama@expressy.pl
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powiat wejherowski 
w czołówce 

NaJaktywNieJSzych 
samorządów

W OGóLNOPOLSKIM RANKINGU POWIATóW I GMIN ZA 2018 ROK POWIAT WEJHEROWSKI PO RAZ 
KOLEJNY ZNALAZŁ SIę W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE NAJBARDZIEJ ROZWOJOWYCH SAMORZĄDóW 
W POLSCE. JAK ZAZNACZA STAROSTA WEJHEROWSKI GABRIELA LISIUS, SUKCES TEN JEST 
EFEKTEM KONSEKWENTNEGO DZIAŁANIA I REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU.

TEKST: Ewa Wajs | ZDJĘCIA: Starostwo Powiatowe w Wejherowie
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powiat wejherowski po raz drugi zna-
lazł się w czołówce prestiżowego ran-
kingu (w kategorii powiatów powyżej 
120 tys. mieszkańców) prowadzonego 
przez Związek powiatów polskich. pro-
wadzony od piętnastu lat konkurs jest 
najbardziej obiektywnym i wszech-
stronnym zestawieniem, oceniającym 
powiaty i gminy na wielu płaszczy-
znach samorządowej działalności. 
ranking oparty jest na zasadzie bez-
płatnego i dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów szczebla gmin-
nego i powiatowego. prowadzony jest 
w podziale na sześć kategorii jednostek 
samorządu terytorialnego: powiaty do 
60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 
120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 
120 tys. mieszkańców; miasta na pra-
wach powiatu; gminy miejskie i miejsko-
wiejskie oraz gminy wiejskie. 
w rankingu samorządy oceniane są za 
aktywność i efektywność pracy na róż-
nych płaszczyznach. punktowane są 
m.in.: za wysokość pozyskanych środ-
ków zewnętrznych z budżetu unijnego 
lub państwowego i realizowane inwe-
stycje, za działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania poprawia-
jące jakość obsługi mieszkańca oraz 
funkcjonowania jednostki samorządu 
terytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskiego, 
wspieranie działań na rzecz gospo-
darki rynkowej, współpracę krajową 
i międzynarodową, czy działania pro-
mocyjne. na każdym z tych pól powiat 
wejherowski może pochwalić się osią-
gnięciami, czego dowodem jest miej-
sce w pierwszej dziesiątce.
wśród największych sukcesów powia-
tu należy wymienić skuteczne pozy-
skiwanie środków zewnętrznych, które 
wpłynęły na realizację wielu inwesty-
cji infrastrukturalnych i społecznych, 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na terenie powiatu, aktywi-
zację osób bezrobotnych czy podnie-
sienie poziomu szkolnictwa ponadpod-
stawowego. Dzięki tym środkom roz-
budowano pięć powiatowych zespo-
łów szkół, doposażono i wybudowano 
ponad trzydzieści nowych pracowni 
zawodowych, oddano do użytku peł-
nowymiarową halę sportową i pierw-
sze przedszkole specjalne dla dzieci 
autystycznych. wśród zrealizowanych 

inwestycji drogowych warto wymie-
nić modernizację drogi na odcinku 
Będargowo – Kolonia, rozbudowę uli-
cy rybackiej w wejherowie,  oddanie 
ronda w Kielnie czy ronda na skrzyżo-
waniu ulic 12 marca, wniebowstąpie-
nia i Judyckiego w wejherowie. Dużą 
rolę odegrały również projekty, które 
przyczyniają się do upowszechniania 
i promowania kultury fizycznej i spor-
tu, zdrowego stylu życia, lokalnych 
produktów turystycznych oraz przed-
sięwzięć edukacyjno-wychowawczych 
obejmujących jak największe grupy 
społeczne. wpływ na wysokie miejsce 
w rankingu miała także współpraca 
z samorządami miast i gmin, organiza-
cjami pozarządowymi, przedsiębiorca-
mi, wspieranie zdolnej i utalentowanej 
młodzieży, promocja aktywnego stylu 
życia poprzez organizowanie wyda-
rzeń o charakterze sportowym, a także 
inicjatywy i imprezy pomagające za-
chować specyfikę regionu. 
Dobra lokata w rankingu to z pew-
nością zachęta do dalszej, wytężonej 
pracy na rzecz rozwoju powiatu wejhe-
rowskiego i podnoszenia jakości życia 
mieszkańców.
– na pewno jest kilka obszarów, 
w których musimy jeszcze popraco-
wać – podsumowuje starosta wejhe-
rowski gabriela lisius. - mamy zamiar 
aktywniej włączać się w realizację 
programów rozwijających przedsię-
biorczość, w tym głównie wśród lu-
dzi młodych, programów sportowych 
i turystycznych, ale także programów 
zdrowotnych i rehabilitacyjnych, 
wspierać osoby niepełnosprawne oraz 
prowadzić lokalną politykę senioral-
ną. nadal będziemy zabiegać o środki 
zewnętrzne na realizację kolejnych 
inwestycji w różnych sferach życia 
gospodarczego i społecznego, pro-
mować wydarzenia kulturalne, w tym 
imprezy propagujące kulturę kaszub-
ską. Zamierzamy dalej aktywnie pra-
cować na rzecz mieszkańców powiatu 
i rozwijać naszą małą ojczyznę.
wyróżnienie zostanie wręczone w naj-
bliższym czasie podczas Zgromadzenia 
ogólnego Związku powiatów polskich. 
przez cały 2019 r. powiat wejherowski 
będzie posługiwał się specjalnym logo, 
które dedykowane jest najlepszym sa-
morządom w polsce.

Gabriela lisius, 
starosta wejherowski:

– Drugi rok z rzędu miejsce 
w pierwszej dziesiątce to 
niewątpliwie powód do 

satysfakcji. To potwierdzenie, 
że zmierzamy we właściwym 
kierunku, a nasz samorząd się 
rozwija. Wszystkie działania  

wykonujemy z myślą o naszych 
mieszkańcach, aby zapewnić 
im dobre warunki nie tylko 
do zamieszkania, ale także 
bogatą ofertę społeczną, 
oświatową, kulturalną 

i sportową. Systematycznie 
rozwijamy przedsiębiorczość, 

infrastrukturę drogową 
i rekreacyjną. Uważam, 
że dobrze z tego zadania 

się wywiązujemy, bo 
systematycznie przybywa 

nam ludności i tendencja ta 
będzie się utrzymywać przez 

najbliższe lata,
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smakowitym daniem firmowym placówki stała się prezentacja prywatnych ko-
lekcji sztuki. w minionych dwóch latach zaserwowano nam przegląd zbiorów 
rodzin Łozowskich, roeflerów, Żerlicynów i Żarskich oraz Jana světlíka. Było 
kilka ciekawych wystaw fotografii oraz z wyczuciem dobranych wystaw mono-
graficznych, m.in.: Julity wójcik, edwarda Dwurnika, Bartosza Kokosińskiego, 
adama myjaki czy anety grzeszykowskiej. i jedna budząca uznanie wystawa 
tematyczna o intrygujących tytule „medytacje Fibonacciego+ sztruksowy za-
jąc”, podejmująca temat wpływu Katarzyny Kobro na polską sztukę.
przypomnimy, że państwowa galeria sztuki w sopocie może pochwalić się 
odwiedzinami prawie 100 tys. osób w minionym roku.

Wśród najlepszych
Tygodnik „Polityka” po raz kolejny opublikował Ranking 
galerii i muzeów najlepiej pokazujących sztukę nowoczesną 
i współczesną. Wśród dwudziestu instytucji na czwartym 
miejscu znalazła się Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie.

Fot. Fotobank.pl/Ums

Frekwencja odwiedzających sopockie in-
stytucje kultury stale rośnie. Tendencja 
wzrostowa była szczególnie widoczna 
w minionym roku. 

największy obiekt kulturalny w sopocie 
to opera leśna, którą w ubiegłym roku 
odwiedziło blisko 100 tysięcy osób. po-
dobną liczbą odwiedzin może pochwalić 

Dobry rok 
dla kultury

się państwowa galeria sztuki w sopocie, 
która poza atrakcyjnymi wystawami 
organizuje zajęcia edukacyjne dla dzieci 
i młodzieży oraz udostępnia swoje prze-
strzenie kilku najważniejszym cyklicz-
nym wydarzeniom kulturalnym, takim jak 
m.in. Festiwal literacki sopot. gospo-

darzem wielu różnorodnych wydarzeń 
był również sopocki Teatr BoTo. w 2018 
roku odbyło się tam aż pięć festiwali, tj. 
Between. pomiędzy, literacki sopot, so-
pot non-Fiction, sopockie Konsekwencje 
Teatralne i sopot Jazz Festival. ponadto 
zagrano 218 koncertów i 50 spektakli 
teatralnych. na widowni innej sopockiej 
sceny, Teatru na plaży, zasiadło w 2018 
roku ponad 15 tys. widzów, a przedsta-
wienia w działającym tylko latem Teatrze 
atelier im. agnieszki osieckiej obejrzało 
ponad 8 tys. widzów. Dużym wzrostem 
liczby odwiedzających może pochwalić 
się muzeum sopotu. prężnie działa także 
sopocka mediateka, czyli sopoteka.
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wiosną w sopocie ruszą prace prowa-
dzące do uruchomienia kontrapasów 
dla jednośladów. na 33 ulicach dolnego 
sopotu dopuszczony zostanie kontra-
ruch rowerowy, czyli możliwość poru-
szania się rowerów „pod prąd” ulicami 
jednokierunkowymi. 

wprowadzony kilka lat temu pilotaż 
w górnym sopocie, a także doświad-
czenia innych miast pokazują, że jest 
to rozwiązanie wygodne i bezpieczne. 
Kontrapasy wprowadzane są w stre-
fach uspokojonego ruchu „tempo 30”.
warto wiedzieć, że drogi rowerowe 
liczą w sopocie ponad 20 km, co sta-

nowi istotną część, niemal jedną trze-
cią ogółu ulic. wokół miasta, na terenie 
Trójmiejskiego parku Krajobrazowego, 
jest też około 10 km dróg leśnych.

Udogodnienia 
dla rowerzystów
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Tegoroczna edycja Bo to nie tylko 
nowe pomysły na zmiany w gdyni – 
zmienia się także sam budżet obywa-
telski. gdynianie i gdynianki będą mogli 
zgłaszać zarówno projekty dzielnicowe, 
jak i miejskie – dotyczące wszystkich 
mieszkańców i mieszkanek lub obszaru 
większego niż tylko jedna dzielnica. 
przyjmowanie dzielnicowych projek-
tów rozpocznie się 15 lutego i potrwa 
miesiąc. w tym czasie mieszkańcy 
będą mogli też zgłaszać pomysły na 

przedsięwzięcia miejskie, a głosowanie 
w budżecie obywatelskim prowadzone 
będzie w drugiej połowie czerwca. 
Do realizacji trafią projekty o najwyż-
szym poparciu, mieszczące się w puli 
środków przeznaczonych czy to dla 
dzielnicy, czy dla całego miasta. aby 
projekt miejski mógł trafić do reali-
zacji, musi na niego zagłosować co 
najmniej tysiąc osób. w przypadku 
projektów dzielnicowych ten próg 
ustalono na pięćdziesiąt osób.

Ponad 10 mln zł 
do podziału
10 158 500 zł – dokładnie taką pulą dysponować będą 
gdynianie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. 
1,5 mln zł zarezerwowano dla projektów miejskich, 
które po raz pierwszy pojawią się w głosowaniu.gdynia znalazła się wśród trzy-

dziestu finalistów konkursu „Zdro-
wy samorząd”. o miano najlepszej 
inicjatywy prozdrowotnej walczy 
gdyński program „sport, Zdrowie, 
rodzina”. laureatów wyłoni złożo-
na z ekspertów rada Konsultacyj-
na konkursu. natomiast internauci 
mogą przyznać nagrodę czytel-
ników, a wszystko dlatego, że 
konkurs organizowany jest przez 
portalsamorządowy.pl oraz serwis 
i magazyn „rynek Zdrowia”. 
To druga edycja konkursu „Zdro-
wy samorząd”. Zgłosiła się do niej 
rekordowa liczba gmin, powiatów 
i województw. w sumie wpłynęło 
179 programów z 82 samorządów. 
spośród zgłoszeń wybrano 30 naj-
ciekawszych projektów, które trafiły 
do finału.nagrody zostaną przyzna-
ne w trzech kategoriach, tj. Zdrowa 
gmina/miasto, Zdrowy powiat 
oraz Zdrowe województwo. gło-
sowanie czytelników prowadzone 
jest na stronie konkursu www.
portalsamorzadowy.pl.

Zagłosuj 
na zdrowie! 

Już jest! Biblioteka Śródmieście otworzyła swoje podwoje w nowej loka-
lizacji przy ul. władysława iV. To najnowocześniejsza placówka biblio-
teczna w gdyni i przestrzeń z duszą, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 
wyposażona została m.in. w książkomat, a w samej Bibliotece Śródmieście 
mieszkańcy mogą pracować w strefie ciszy, słuchać muzyki, samodzielnie 
wypożyczać książki czy korzystać ze stacji do digitalizacji dokumentów. 
w obiekcie funkcjonuje również baza zabaw dla dzieci.  
– Z jednej strony to biblioteka, która gromadzi i udostępnia zbiory, ale ma 
też zupełnie nowe funkcje – mówi wojciech szczurek, prezydent gdyni. - 
To bardzo przyjazna, otwarta przestrzeń spotkań mieszkańców – dodaje.  
oficjalne otwarcie placówki odbyło się 7 lutego i było częścią obchodów 
93. urodzin gdyni.

Cała Gdynia czyta
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Zadaniem uczestników postępowania 
konkursowego jest przygotowanie kon-
cepcji urbanistyczno-architektonicznej 
zagospodarowania przestrzeni publicznej 
rynku oruńskiego. przy czym granice 
opracowania obejmują nie tylko ulicę go-
ścinną, ale również dwa pobliskie skwery, 
tj. im. Danuty siedzikówny „inki” oraz tzw. 
skwer przy torach. 
Zgodnie z wytycznymi konkursowymi 
rynek oruński ma stać się przestrzenią 
dostępną dla wszystkich użytkowników 
i posiadać rozwiązania ułatwiające po-

ruszanie się pieszych. w obrębie rynku 
powinno zostać wyznaczone miejsce na 
tymczasowe kramy i stoiska. ma się poja-
wić też więcej zieleni. powstanie również 
mała architektura, która będzie funkcjo-
nalna, ale ma też uwzględniać historycz-
ne dziedzictwo dzielnicy. Cały teren zo-
stanie oświetlony i objęty monitoringiem. 
w konkursie może zostać przyznana 
jedna, dwie lub trzy nagrody o łącznej 
wartości 30 tys. zł. Zwycięska koncepcja 
będzie podstawą do opracowania projek-
tu i późniejszej realizacji.

Rynek Oruński 
zmieni oblicze
Gdańsk ogłosił konkurs na zagospodarowanie tzw. Rynku 
Oruńskiego wraz ze skwerem i terenem przy torach kolejowych. 
Ma się tam znaleźć przestrzeń dla tymczasowych kramów i stoisk, 
więcej zieleni, mała architektura oraz oświetlenie i monitoring.

profesorowie piotr Dominiak i piotr step-
nowski zostali laureatami tegorocznych 
nagród naukowych miasta gdańska im. 
Jana Heweliusza. Uroczyste wręczenie 
statuetek zorganizowane zostało w ratu-
szu głównego miasta. profesorzy Domi-
niak i stepnowski dołączyli do grona blisko 
pięćdziesięciu dotychczasowych laure-
atów nagrody przyznawanej w tym roku 
po raz 31. Uroczystość wręczenia nagrody 
naukowej miasta gdańska im. Jana He-

weliusza odbyła się tradycyjnie w rocznicę 
urodzin słynnego gdańskiego astronoma, 
28 stycznia. Tegoroczni laureaci otrzymali 
dyplom, statuetkę autorstwa prof. Jana 
szczypki oraz nagrodę finansową w wy-
sokości 20 tys. zł. nagroda naukowa im. 
Jana Heweliusza, która przyznawana jest 
za wybitne osiągnięcia naukowe, została 
ustanowiona w 1987 roku, natomiast 
pierwszego laureata wyłoniono w 1988 
roku. przez kilkanaście lat nagroda przy-
znawana była jedynie w dziedzinie nauk 
ścisłych i przyrodniczych, a w 2001 roku 
po raz pierwszy przyznano ją także w dzie-
dzinie nauk humanistycznych. w 2013 roku 
kategoria nauk humanistycznych została 
poszerzona o nauki społeczne.

Nagrody 
naukowe 
przyznane

przybliża się wizja budowy całorocznego 
lodowiska, jakie ma powstać w gdańsku. 
miasto ogłosiło przetarg na opracowanie 
koncepcji architektonicznej.
– nasze miasto rozwija się wszechstron-
nie, dlatego idziemy o krok dalej w stronę 
rozwoju sportowego – mówi aleksandra 
Dulkiewicz, pełniąca obowiązki prezyden-
ta gdańska. – Całoroczne, kryte lodowi-

sko to sposób na poszerzenie oferty dla 
mieszkańców i gości (...). Jako lokalizację 
wybraliśmy Ujeścisko-Łostowice z myślą 
między innymi o realizowanych inwesty-
cjach komunikacyjnych, tj. nowej war-
szawskiej i nowej Bulońskiej.  
według planów obiekt zostanie w przyszło-
ści wybudowany w pobliżu planowanej linii 
tramwajowej nowa warszawska i budowanej 

obecnie nowej Bulońskiej. mieszkańcy będą 
mogli korzystać z lodowiska przez cały rok. 
opiekę merytoryczną nad obiektem bę-
dzie sprawował gdański ośrodek sportu. 
Koncepcja ma powstać w sześć miesięcy 
od daty podpisania umowy. posłuży ona 
do opracowania szczegółowej dokumen-
tacji projektowej. oferty przetargowe 
poznamy w połowie marca.

Kryte lodowisko coraz bliżej
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współpraca 
z poLitechNiką 
gdańSką

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE PODJĄŁ WSPóŁPRACę Z POLITECHNIKĄ GDAńSKĄ. STUDENCI 
POLITECHNIKI ZAJęLI SIę ZAGOSPODAROWANIEM WóD OPADOWYCH NA TERENIE MIASTA 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM PARKU KASZUBSKIEGO W WEJHEROWIE.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo
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współpraca przynosi obopólne korzy-
ści – przyszli inżynierowie mają okazję 
wykorzystać swoją wiedzę w prakty-
ce, a samorząd wykorzystuje elemen-
ty projektów studentów do realizacji 
inwestycji. 
studenci ostatniego semestru inżynie-
rii Środowiska wydziału inżynierii lą-
dowej i Środowiska politechniki gdań-
skiej już po raz drugi przygotowali 
projekty dotyczące szeregu rozwiązań 
zagospodarowania wód opadowych na 
terenie wejherowa: Zagospodarowanie 
wód opadowych na terenie wejherowa 
i Zagospodarowanie wód opadowych 
nad rzeką Cedron. natomiast studen-
ci architektury politechniki gdańskiej 
oraz studenci erasmus odbywający 
zajęcia na tym semestrze, przygo-
towali koncepcję zagospodarowania 
parku Kaszubskiego położonego mię-
dzy ulicami sobieskiego a strzelecką 
w wejherowie.

PARK KASZuBSKI OCZAmI 
PRZySZłyCh ARChIteKtóW

studenci architektury politechniki 
gdańskiej oraz studenci erasmus od-
bywający zajęcia na tym semestrze, 
przygotowali koncepcję zagospodaro-
wania parku Kaszubskiego położonego 
między ulicami sobieskiego, a strze-
lecką w wejherowie. Teren ten został 
włączony do projektu „rewitalizacja 
Śródmieścia wejherowa”.
Jak mówi Beata rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta wejherowa, pod uwagę 
brany jest zwycięski projekt „Kaszub-
skie schody wrażeń” i projekt, który 

w konkursie zajął drugie miejsce.
- Zamierzamy stworzyć atrakcyjne, zie-
lone i przyjazne mieszkańcom miejsce 
wypoczynku w centrum wejherowa - 
między ulicami sobieskiego a strzelec-
ką – mówi Beata rutkiewicz, zastępca 
prezydenta wejherowa. - w ubiegłym 
roku prowadziliśmy konsultacje wśród 
mieszkańców na temat planowanego 
obszaru rewitalizacji. wspólnie z poli-
techniką gdańską zorganizowaliśmy 
także konkurs dla studentów architek-
tury na najciekawszą koncepcję zago-
spodarowania parku. mieszkańcy mogli 
się z nimi zapoznać - wystawione były 
w wejherowskim magistracie przy ul. 12 
marca. Teraz przystępujemy do projek-
towania parku, wzorując się na dwóch 
najlepszych pracach. 

POmySły NA 
ZAgOSPOdAROWANIe 

Wód OPAdOWyCh

Z kolei studenci ostatniego semestru 
inżynierii Środowiska wydziału inży-
nierii lądowej i Środowiska politech-
niki gdańskiej zajęli się rozwiązaniami 
systemowymi dotyczącymi wód opa-
dowych, które w większości przypad-
ków spadają na gminę. przygotowali 
projekt dotyczący zagospodarowania 
wód opadowych na terenie wejherowa 
i  drugi projekt – zagospodarowania 
wód opadowych nad rzeką Cedron. 
- młodzi inżynierowie, w formie prezen-
tacji i opracowań, przedstawili trendy 
i możliwości bezpiecznego zagospo-
darowania wód opadowych również na 
działkach prywatnych – mówi Beata 

KrzysztoF 
HilDebranDt,

prezydent Wejherowa 

Współpraca ze studentami 
jest okazją do zdobycia 

praktycznych doświadczeń 
przez młodych inżynierów, 

a z kolei my – samorządowcy, 
możemy zapoznać się 

z nowatorskimi rozwiązaniami 
technologicznymi czy 
architektonicznymi,

jak również poznać kierunek 
myślenia młodych ludzi. 

W przypadku parku, powstały 
nowoczesne koncepcje, ale 
podkreślające historyczne 

znaczenie tego miejsca.

rutkiewicz, zastępca prezydenta wejhe-
rowa. – w dzisiejszym, bardzo zurbani-
zowanym świecie, coraz większego zna-
czenia nabiera zagospodarowanie wód 
opadowych na miejscu opadu. w wielu 
wypadkach problem wód opadowych 
może być rozwiązany za pomocą ich 
powierzchniowego zagospodarowania. 
Urząd miejski być może będzie partne-
rem strategicznym kolejnego projektu 
przygotowywanego przez politechnikę 
gdańską dotyczącego rozwiązań zago-
spodarowania wód opadowych w aspek-
cie zmian klimatycznych.
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Trasa o długości ponad 18 km zostanie wy-
budowana na wałach przeciwpowodziowych, 
począwszy od miejscowości giemlice do 
przystani żeglarskiej w Błotniku oraz wzdłuż 
miejscowości Cedry wielkie, tj. od przystani 
do ulicy m. płażyńskiego. Docelowo ścieżka 
ma zostać połączona z trasą rowerową wybu-
dowaną przez miasto gdańsk.
Ścieżka w znacznej części wykonana zostanie 
z nawierzchni bitumicznej, a na niewielkich 
fragmentach ułożone będą płyty yomBo 
typu rowerowego. w ramach inwestycji wy-
budowane zostaną również dwa przystanki 
rowerowe, które ułatwią rowerzystom poko-
nywanie dłuższych odcinków.

wykonawcą robót jest spółka Budowlano - Dro-
gowa mTm z gdyni, która zobligowała się do 
wykonania całości prac do końca grudnia 2019 
roku. Koszt przedsięwzięcie wynosi ponad 8,5 
mln zł, z czego 5 zł mln zł stanowi dofinanso-
wanie z regionalnego programu operacyjnego 
województwa pomorskiego 2014-2020.
realizowana inwestycja ma znacząco wpłynąć 
na bezpieczeństwo i komfort zarówno pieszych, 
jak i rowerzystów. - mamy nadzieję, że nowy 
ciąg pieszo-rowerowy przypadnie do gustu na-
szym mieszkańcom i będzie z niego korzystać 
wielu amatorów dwóch kółek – mówi Janusz 
goliński, wójt gminy Cedry wielkie.

ruszyła budowa 
ścieżki rowerowej

Na terenie gminy Cedry Wielkie rozpoczęła się długo oczekiwana 
budowa ścieżki rowerowej. Inwestycja realizowana jest w ramach 
strategicznego przedsięwzięcia pn. „Pomorskie trasy rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. 
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w pierwszym otwartym konkursie ofert na 2019 rok do 
rozdysponowania było w sumie 350 tys. złotych. o powyż-
sze środki zabiegać mogły organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wskazane w art. 3 pkt. 3 Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. w sumie wpłynęło kil-
kadziesiąt wniosków na łączną kwotę blisko 750 tys. zł.

WSPARCIe dlA WSZyStKICh

- Choć pula środków była ograniczona, to udało nam się 
przyznać dotację każdemu z wnioskujących – zapewnia mar-
cin majek, wójt gminy Kosakowo. - oczywiście, że nie wszyst-
kie stowarzyszenia i organizacje otrzymały tyle, ile chciały, 
ale wsparliśmy ich działalność. Co ważne, środki, które przy-
znajemy, są coraz lepiej zagospodarowywane – dodaje. 
242 tys. zł samorząd gminy Kosakowo przeznaczył na re-
alizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. wśród 

podmiotów, które otrzymały pieniądze, znalazło się stowa-
rzyszenie morska Baza szkoleniowa mechelinki.

PRZyZNANe gRANty CIeSZą 

- otrzymaliśmy 5 tys. zł na zakup sprzętu niezbędnego do 
zabezpieczenia i przeprowadzenia morosowania, które na 
terenie gminy Kosakowo cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem - mówi sebastian Borek, wiceprezes stowarzy-
szenia morska Baza szkoleniowa mechelinki. - spotkania 
morsów zaczęliśmy organizować w ubiegłym roku przy 
frekwencji w granicach 20-30 osób, a obecnie regularnie 
uczestniczy w nich od 60 do 80 osób. Cieszymy się, że 
Urząd gminy Kosakowo wsparł naszą działalność.
Jeżeli chodzi o kulturę, to do lokalnych stowarzyszeń i orga-
nizacji trafiło w sumie 97 tys. zł. 11 tys. zł rozdysponowano na 
zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

pieniądze na kulturę, 
sport i promocję zdrowia
Gmina Kosakowo rozdzieliła środki pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami. Najwięcej pieniędzy, 
bo ponad 250 tys. złotych, samorząd przeznaczył na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

Pieniądze z UrzędU Gminy KosaKoWo PrzyCzynią się m.in. do zabezPieCzenia morsoWania
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STRONĄ  PRZESTęPCZEGO PROCEDERU MIAŁABY BYć …POLSKA FIRMA “SOLARIS”.

Łotewska afera 
„autobusowa” 
z polskim śladem

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: pixabay.com
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wedle śledczych z CBa oraz z łotewskiego 
KnaB (odpowiednik naszej służby) kon-
trakt władz stołecznych rygi z polską firmą 
solaris, na dostawę autobusów był związa-
ny z łapówkami, wręczanymi przez pola-
ków przedstawicielom ryskiej firmy trans-
portu miejskiego. Jednym z uczestników 
transakcji miała być także czeska “skoda”. 
11 grudnia ubiegłego roku łotewski KnaB 
aresztował kilku pracowników ryskiej firmy 
autobusowej – rigas satiksme.12 grudnia 
2018 roku zatrzymanych zostało przez 
CBa także dwóch podejrzanych o wręcze-
nie korzyści majątkowej w imieniu firmy 
“solaris”. 5 milionów euro miało być prze-
transferowane przez różne konta bankowe, 
by ukryć istotę procederu. obecnie zarząd 
ryskiej firmy chce sie z kontraktu wycofać, 
tym bardziej, że solaris nie wywiazał się 
z wszystkich dostaw. sam kontrakt był 
podpisany jeszcze w roku 2013. solaris 
miał dostawić na Łotwę 175 autobusów 
za 75 milionów euro. Dostarczono do tej 
pory 140 autobusów. władze miejskie 
rygi chcą więc od polskiej firmy 941 ty-
sięcy euro tytułem kar umownych.   
Ta sprawa była to bezpośrednim powodem 
przedstawienia w tutejszym sejmie pro-
jektu ustawy o skróceniu kadencji władz 
samorzadowych stolicy. wedle komenta-
torów łotewskich sama afera, prócz oskar-
żeń korupcyjnych, ma także tło polityczne. 
ryga to bastion, pozostającej w opozycji, 
parlamentarnej partii “Zgoda”, określanej 
jako ugrupowanie prorosyjskie. merem sto-
licy jest zaś szef partii, nils Uszakovs. 
o tym, że sprawa ma także polityczne 
“dno” świadczyć może fakt, iż rządzący 
Łotwą podchodzą bardzo ostrożnie do 
pomysłu rozwiązania stołecznego sa-
morządu. może się bowiem okazać, że 
w nowych wyborach “pokrzywdzony” 
(bo wielu ryżan nie wierzy w jego winę) 
Uszakovs dostanie jeszcze więcej gło-
sów niż w poprzednich wyborach. 
Tymczasem ministrem rozwoju regional-
nego w nowym rządzie łotewskim został 
Juris putze. samo stanowisko jest spe-
cjalnie skrojone pod rządową kontrolę 
samorządów, łącznie z wnioskowaniem 
o rozwiązanie dumy lokalnej i połączonym 
z tym odwołaniem mera. putze zaś był 
kiedyś radnym ryskiego samorządu. od 
tamtej pory jest skonfliktowany z Uszako-
vsem. ponadto, gdyby nawet obecny rząd 
nie doprowadził do rozwiązania rady, to 
trzeba pamiętać, że większość Uszakovsa 
w radzie to tylko cztery głosy – 32:28. a na 
Łotwie mera wybiera rada. można więc so-
bie wyobrazić jakieś intrygi, które by, bez 
potrzeby ogłaszania nowych wyborów, po 

prostu doprowadziły do wyrzucenia z ko-
alicji stołecznej ugrupowania Uszakovsa. 
Jest w tym jednak pewna trudność. otóż 
wicemerem, odpowiedzialnym za firmę 
transportu miejskiego, jest Łotysz anders 
ameriks, z lokalnego ugrupowania samo-
rządowego. Dlatego też wszyscy oskarże-
ni bezpośrednio o korupcję to reprezen-
tanci tej drugiej partii. Uszakows zaś sta-
rał się raczej tylko reprezentować rygę na 
zewnątrz. wszelkie decyzje z ostrożności 
spychał na swojego zastępcę.
Z racji na te kłopoty “techniczne” nie jest 
więc wykluczone, że partie koalicji rzą-
dzącej poczekają jednak z jakimikolwiek 
decyzjami odnośnie samorządu rygi do, 
zaplanowanych na 2021 rok wyborów lo-
kalnych. To z jednej strony pozwoli przez 
najbliższe lata, dalej “grillować” Uszakovsa 
i jego partię, a zdrugiej strony następne 
wybory mogę się już odbyć po zapowia-
danej reformie administracyjnej. wielce 
bowiem prawdopodobne jest to, że akurat 
w kwestii rygi, rządząca koalicja będzie 
jendomyślnie rozszerzać powierzchnię 
działania stołecznego samorządu tylko po 
to, by dołączyć do rygi okoliczne, całkowi-
cie łotewskie przedmieścia. Jak wyliczyli 
specjaliści taki krok pozwoliłby zwiększyć 
ilość mieszkańców stolicy z obecnych 
około 700 tysięcy do około miliona.
gdyby zaś “Zgoda” straciła władzę w ry-
dze to i partię czeka bardzo trudny okres. 
na tym ugrupowaniu, w powszechnym 
odczuciu, leży obraz Kremla i putina. nie-
zależnie od tego jak by Uszakovs temu za-
przeczał. i niezależnie od tego ilu Łotyszy 
wstawi na swoje listy wyborcze. rozbicie 
zaś tej partii, grupującej najwięcej przed-
stawicieli rosyjskiej mniejszości jest am-
bicją wszystkich pozostałych partii obec-
nych w łotewskim życiu politycznym. 
wracając do sprawy afery korupcyjnej 
warto przedstawić punkt widzenia na tę 
kwestię polskiego CBa. w sprawie tej po-
prosiliśmy o komentarz. Zapytaliśmy: 

1. Czy aresztowani w tej sprawie Polacy 
są ciągle zatrzymani. Jakie konkretnie 
zarzuty ewentualnie są im postawione 

2. Czy były inne aresztowania w tej sprawie 
3. Kiedy CBA rozpoczęło swoje postępo-
wania. Skąd wpłynęły podejrzenia odno-
śnie korupcyjnych interesów dotyczących 
zakupu środków transportu dla Rygi.
4. Kto rozpoczął całe dochodzenie: czy ło-
tewski KNAB czy też CBA. Kto wiec kogo 
poinformował o rozpoczęciu czynności.
5. W samej transakcji stroną jest też 
czeska Skoda. Czy tego elementu trans-
akcji również dotyczą postępowania 
antykorupcyjne. Czy więc także służby 
czeskie w nim uczestniczą. 

oto odpowiedź na powyższe pytania 
jaką otrzymaliśmy z wydziału komu-
nikacji społecznej Centralnego Biura 
antykorupcyjnego:

1. Sąd Rejonowy w Poznaniu zastosował 
wobec zatrzymanych osób areszt tymcza-
sowy na okres 3 miesięcy tj. do 12.03.2019r. 
Decyzję o ew. przedłużeniu aresztu po-
dejmie Sąd. Zatrzymanym przedstawiono 
zarzuty z art. 296 kk (działanie na szkodę 
spółki, szkodę wielkich rozmiarów) i art. 
299 kk (pranie pieniędzy)
2. Dotychczas nie zatrzymano innych osób
3. 12.12.2018 r. CBA rozpoczęło czynności 
w siedzibie spółki Solaris Bus & Coach 
S.A.. Zatrzymano dwie osoby. Czynności te 
skutkowały wszczęciem przez Prokuraturę 
Regionalną w Poznaniu śledztwa w sprawie 
oraz przedstawienia dwóm osobom zarzu-
tów działania na szkodę wielkich rozmia-
rów i prania brudnych pieniędzy.

W pozostałym zakresie, informacje nie 
mogą zostać udzielone.

Bardzo dziwi ta wstrzemięźliwość. Je-
śli w polsce realne działania (areszto-
wania) miały miejsce 12 grudnia, a na 
Łotwie dzień wcześniej to można się 
domyślać, że to jednak Łotysze, a nie 
polacy wpadli na trop samej afery. Dziwi 
też brak odpowiedzi na pytanie o udział 
(bądź też jego brak) w całym postępo-
waniu służb czeskich. wszak „skoda” 
była stroną całej transakcji.  
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Rośnie liczba apartamentów klasy premium na trójmiejskim rynku pierwotnym. Głównymi klien-
tami są osoby młode, których wymagania rosną. Badania statystyczne prowadzone pośród naj-
większych deweloperów na Pomorzu mówią nam o oczekiwaniu coraz większego komfortu. Bynaj-
mniej nie chodzi tu o osiedla strzeżone, niebanalną architekturę i udogodnienia infrastrukturalne, 
ale m.in. o zastosowanie inteligentnych technologii, czy obecność wodnych zbiorników. 

W gorącym czasie 
rozliczeń z fiskusem 
warto pamiętać, że 
formie opodatkowania 
podlega także sprzedaż 
domu oraz mieszkania. 
PIT-39 zobowiązane są 

złożyć osoby, które zyskały przychód na sprzeda-
ży kupionej, bądź wybudowanej nieruchomości 
w latach 2013-2018. Należy podkreślić, że za 
datę nabycia nieruchomości uznaję się datę pod-
pisania aktu notarialnego.

Budowa prywatnych 
akademików na terenie 
Trójmiasta przyspiesza. 
Debiutancka – spora jak 
na warunki aglomeracji 
inwestycja właśnie zo-
stała oddana do użytku 

najemcom. Kolejne obiekty są w końcowej fazie 
budowy – na dniach ruszyć mają kolejne.  Łącznie 
powstać ma ponad 1000 miejsc dla studentów. Cie-
kawostkę stanowi fakt, że z oferty prywatnych aka-
demików nie muszą korzystać wyłącznie studenci.

Sprzedaż 
nieruchomości 
i  FiSkuS

roSnące wymagania na 
rynku pierwotnym

oFenSywa 
prywatnych 
akademików
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„CZŁOWIEK SIę ZMIENIA, WYRASTA ZE STARYCH SYTUACJI JAK DZIECKO Z UBRAń. CZAS PŁYNIE 
I ZMIENIA WSZYSTKO…” – W TEN SPOSóB OPISYWAŁA RZECZYWISTOść OLGA TOKARCZUK 
W KSIĄżCE (O IRONIO!) „DOM DZIENNY, DOM NOCNY”. Z POZORU BŁAHE KWESTIE ULEGAJĄ 
ZMIANOM WPŁYWAJĄC NA NASZE żYCIE W SPOSóB NIEMAL NIEZAUWAżONY. PRZYKŁADEM 
TEGO TYPU ZMIAN SĄ TRENDY ARCHITEKTONICZNE, KTóRE NIERZADKO ODGRYWAJĄ ROLę 
KLUCZOWĄ DLA NASZEGO FUNKCJONOWANIA.

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe

Miasto 
      w mieście
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Cykl artykułów „miasto w mieście” powstał we współ-
pracy z największymi deweloperami w naszym kraju. na 
podstawie wypowiedzi ekspertów ze świata architektury 
oraz projektów realizowanych w największych aglome-
racjach postaramy się odpowiedzieć na pytanie – czym 
tak naprawdę jest tytułowe miasto w mieście. Zanim jed-
nak pokusimy się o odpowiedź, warto dokonać krótkiego 
wprowadzenia w formie charakterystyki współczesnych 
rozwiązań architektonicznych.
Czynnikiem wyróżniającym współczesne osiedla jest 
z pewnością ich powiększona powierzchnia.  w ich obsza-
rze znajduje się od 1500 do 3000 lokali użytkowych. Tak 
duża ilość lokali mieszkalnych powstaje etapami. archi-
tekci realizujący współczesne projekty stoją przed poważ-
nym wyzwaniem – ze względu na skalę osiedli istotnym 

elementem jest  układ urbanistyczny na który składa się 
przede wszystkim sieć dróg, powierzchnie biurowe oraz 
pasaże handlowe. w celu przełamania monotonii twórcy 
projektów bardzo często decydują się na zagospodaro-
wanie parterów wszystkich budynków. we współczesnych 
osiedlach możemy zauważyć również różne typy obiektów 
– domy wielorodzinne, szeregowe, a nawet wille.
Układ architektoniczny w wymiarze współczesnym to nie 
tylko zróżnicowanie budynków oraz kompleksowe roz-
wiązania urbanistyczne – to w dużej mierze także przy-
jazna dla mieszkańców przestrzeń w postaci zielonych 
dziedzińców, przydomowych ogrodów i bulwarów space-
rowych. w pierwszym etapie realizacji projektu zaobser-
wować możemy również nowy trend designerski charak-
teryzujący się kontrastami kolorystycznymi oraz nieregu-
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larnym kształtem w postaci łamów, które odpowiedzialne 
są za nadanie dynamiki architektonicznej obiektom. wizja 
współczesnego osiedla jest niejako konsekwencją spraw-
dzonych stylów takich jak skandynawski minimalizm oraz 
popularny w ostatnich latach industrial.  w odróżnieniu 
od charakterystycznej dla minionej epoki płyty blokowej 
loka zyskały na przestrzeni, komforcie oraz funkcjach 
estetycznych. pozytywnym zmianom uległa także infra-
struktura i komunikacja.
Biorąc pod uwagę powyższe aspekty jasna staje się od-
powiedź na pytanie – skąd tak duża ilość parkingów pod-
ziemnych we współczesnych osiedlach. ale parkingi to nie 
wszystko – miasta w mieście z racji swego położenia gwa-
rantować winny komfort komunikacyjny. Bliskość przy-
stanków tramwajowych, autobusowych oraz lotniska jest 
tu kluczowa. położenie rodzi zatem korzyści infrastruk-

turalne związane z zagwarantowaniem zarówno dzieciom, 
jak i seniorom dostęp do palących usług. Do najważniej-
szych zaliczamy przedszkola, szkoły, sklepy, banki, punk-
ty medyczne, apteki, obiekty sportowe i centra handlowe. 
współczesna wizja architektów i deweloperów w dużej 
mierze opiera się o ekonomię realizowanych projektów. 
Koszta inwestycji są znacznie wyższe, niż w przypadku 
konwencjonalnych osiedli. w efekcie rosną również ceny 
apartamentów. mimo wszystko koniunktura jest korzyst-
na, a świadczy o tym rosnące zainteresowanie zwłaszcza 
osób młodych i tych w wieku prokreacyjnym. Badania sta-
tystyczne potwierdzają, iż wolą oni zapłacić więcej ocze-
kując większego komfortu i bezpieczeństwa. o ekonomii, 
architekturze, statystykach i zjawisku socjologicznym 
jakim jest realizowanie współczesnych porozmawiamy na 
łamach wydań expressu Biznesu.
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od podszewki 
i murale

WIELKOGABARYTOWA MALATURA śCIENNA – BO W TEN SPOSóB DEFINIUJEMY MURAL STANOWI 
KANON SZTUKI ZWANEJ  STREET ARTEM. WE WSPóŁCZESNYM TRENDZIE ESTETYCZNYM JEST TO 
NIEBYWALE ATRAKCYJNA FORMA ARTYSTYCZNA, KTóRA Z WOLNA WYPIERA ZEWNęTRZNE DZIEŁA 
TWóRCóW. MURALE CORAZ CZęśCIEJ WIDNIEJĄ NA śCIANACH NASZYCH WNęTRZ. NIE DA SIę 

UKRYć – JEST TO KOLEJNA REWOLUCJA W śWIECIE DESIGNU. 

Street 
art

od wewnątrz

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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IBeRyJSKA FANtAZJA 
NA FABRyCZNeJ śCIANIe

Ci, którzy utożsamiają tytułową formę monumentalnej 
estetyki w świecie popkultury, a jej genezy upatrują się 
w street arcie mogą się srodze zawieść, bowiem mural – 
jak sama nazwa wskazuje swój początek ma na półwyspie 
iberyjskim. Drzewiej malunek dominował na bocznych ele-
wacjach kamienic oraz budynków mieszkalnych większych 
aglomeracji. Celem sztuki w znaczeniu pierwotnym było 
przekazanie skonkretyzowanej idei, hasła, a nawet inten-
cji w postaci reklamy. Z biegiem lat tego rodzaju malatura 
ścienna przeniknęła do strefy stricte ulicznej – brudne 
miasta, nierzadko o fabrycznej przeszłości zaczęły odży-
wać przy zastosowaniu naściennych murali. Dziś twórcy 
pukają do drzwi designerów mając na celu oryginalność, 
która jest wyznacznikiem współczesnych trendów archi-
tektonicznych. Czy skutecznie?

mAlARStWO IluZORyCZNe, 
CZylI SZPAChlA W dłOń

stosowanie murali niesie ze sobą wiele walorów, a jednym 
z najważniejszych jest architektoniczna uniwersalność. 
Jedynym kryterium pozostaje zapewnienie odpowiedniej 
przestrzeni, choć uparci i w kawalerce ją znajdą. w opinii 
ekspertów to właśnie gabaryty przestrzeni w której znaj-
dować się będzie mural wpływają na jego prezencję oraz 
odbiór. podstawowa zasada mówi o tym, iż im większy 
mural, tym większa winna być odległość z jakiej możemy 
go podziwiać. pod uwagę wziąć należy również zasadę 
zwaną relatywizmem barw – o ile w przypadku salonu 
mural powinien zostać minimalistyczny, o tyle w pokoju 
dziecięcym stosowanie kolorów intensywnych oraz detali 
wizerunkowych świetnie uzupełni wrażenie dekoracyjne. 
ograniczeniem w kilku przypadkach mogą być czynniki 
techniczne, a mówiąc wprost – rodzaj podłoża. To w zależ-
ności od rodzaju powierzchni twórcy dobierają odpowied-
nie środki oraz technikę. i tu kolejna ważna zasada – im 
gładsza struktura powierzchni, tym bardziej precyzyjne 
malarstwo. Do wyboru zatem mamy drewno, tynk oraz 
metal. w przypadku innych wariantów podkładu niezbęd-
ne jest położenie gładzi szpachlowej. mając do dyspozycji 
tego typu bazę artyści mogą kreować najrozmaitsze fan-
tazje – począwszy od ulicznego graffiti, poprzez sztukę 
alternatywną – na malarstwie iluzorycznym kończąc.

ORygINAlNOść ZAWSZe W CeNIe

 szukanie designerów aranżujących dane wnętrze z ma-
larskim talentem przypomina penetrowanie stogu siana 
w poszukiwaniu igły. Tego typu usługi są w większości 
przypadków odrębne, a zatem wliczenie ich we wspólny 
koszt nie jest możliwe. Z pomocą idzie nam tradycyjna 
poczta pantoflowa, bądź internetowe czeluści. warto pod-
kreślić – nie każdy malarz to twórca murali, które wciąż 
pozostają odgałęzieniem nurtu głównego. Jak wiemy, 
w przypadku dzieł sztuki ceny tego typu usług mogą być 
bardzo zróżnicowane. Koszta uwarunkowane są bowiem 
renomą i prestiżem twórcy, a także parametrami i tech-
niką tworzenia malunku.  prace nad muralem najczęściej 
przebiegają warstwowo – podobnie jak w pracy nad obra-
zem i wówczas ceny są wyższe. większe koszta dotyczą 
także łączenia murali z atrakcyjnymi elementami sztuki 
takimi jak relief, czy mozaika. nie ulega wątpliwości, że 
mimo wszystko usługa ta jest warta swej ceny, ponieważ 
tworzy unikalną przestrzeń dekoracyjną dostosowaną do 
konkretnych potrzeb. właśnie to jest główną przyczyną 
stopniowego przebrzmiewania obrazów, grafik i tapet ze 
ścian występujących we wnętrzach.

od podszewki 
i murale
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gdański Harward to pierwszy tak 
nowoczesny prywatny akademik 
w Trójmieście, który powstał w bliskiej 
okolicy politechniki gdańskiej. obiekt 
został zaprojektowany w odpowiedzi 
na potrzeby studentów ceniących 
sobie spokój i komfort, a jednocześnie 
bliskość akademickiej społeczności. 
od lutego na studentów czeka 60 
komfortowych mikroapartamentów 
o powierzchni od 12 m² do 23 m². 

luKSuS NA mIARę StudeNtA

gdański Harward to pierwszy pry-
watny akademik zrealizowany przez 
firmę metropolitan investment s.a. 
obiekt powstał z myślą o obecnym 
pokoleniu, które ceni sobie budo-
wanie relacji, ale przede wszystkim 
indywidualizm, niezależność i możli-
wość samorealizacji. nowy dom stu-
dencki zapewni swoim mieszkańcom 
bliskość studenckiej społeczności, 
ale jego wnętrza zostały zaprojekto-
wane tak, aby pozwalał im skupić się 
na nauce czy rozwoju własnych pasji. 
Do dyspozycji studentów oddajemy 

60 jedno- i dwuosobowych klimatyzo-
wanych studenckich apartamentów, 
z kompleksowo wyposażonym anek-
sem kuchennym i prywatną łazienką. 
Komfort zapewniają także dostępne 
w wyposażeniu każdego mikroapar-
tamentu internet i możliwość urucho-
mienia pakieru telewizyjnego. Z kolei 
regularna wymiana pościeli, możliwość 
skorzystania z pralni oraz zamówienia 
usług sprzątania sprawiają, że student 
nie musi się o nic martwić – komentuje 
paulina Bauer, Dyrektor Biura Zarzą-
dzania nieruchomościami metropolitan 
investment s.a.

NIeZAleżNOść 
W StudeNCKIeJ OKOlICy

gdański Harward mieści się w studenc-
kiej okolicy przy ulicy Do studzienki 
65. lokalizacja zapewnia bliskość 
politechniki gdańskiej, Uniwersytetu 
medycznego, innych akademików oraz 
licznych atrakcji studenckich. akade-
mik jest także dobrze skomunikowany 
z uczelniami: Uniwersytetem gdań-
skim, akademią wychowania Fizycz-
nego i sportu oraz zapewnia bardzo 
dobre połączenie z istotnymi punktami 
na mapie gdańska, takimi jak Dworzec 
główny, Śródmieście czy plaża. 
Bliskość uczelni oraz wygodny dojazd 
do najważniejszych punktów i atrakcji 
gdańska gwarantują oszczędność cza-
su. studenckie otoczenie daje z kolei 
wiele możliwości na spędzanie czasu 
z przyjaciółmi i znajomymi ze studiów, 
a zielona okolica stwarza idealne wa-
runki do uprawiania aktywności fizycz-

nej na świeżym powietrzu. 
Zabytkowa bryła budynku, która łączy 
się z funkcjonalną nowoczesnością 
i współczesnymi elementami archi-
tektury, przestronne pomieszczenia 
i eleganckie duże okna czynią miej-
sce niepowtarzalnym i zapewniają 
mieszkańcom wyjątkową atmosferę. 
Bezpieczeństwo i spokój zapewnia 
całodobowa ochrona i monitoring, każ-
dy ze studenckich apartamentów jest 
również wyposażony we własny domo-
fon – dodaje paulina Bauer. 
rezerwacja akademika i możliwość 
obejrzenia jego wnętrz jest dostęp-
na już od lutego. więcej informacji 
o obiekcie oraz rezerwacji dostępne 
jest na platformie Bookistry.com: 
www.bookistry.com/building/
gdanski-harward.

gdański 
harward 
gotowy 
do oddania 
studentom



Zawisła wiecha na czwartym etapie 
kompleksu alchemia w gdańsku, 
budynku neon. stanowi on architek-
toniczne i funkcjonalne dopełnienie 
inwestycji realizowanej przez firmę 
Torus od 2010 roku. Budynek dostar-
czy kolejnych 35 tys. mkw. powierzch-
ni najmu, a planowany termin oddania 
do użytku to iV kwartał br. 

NeON WIeńCZy 
„AlChemICZNe” 
dZIełO tORuSA

neon to ponad 35 tys. mkw. po-
wierzchni najmu, w tym 33,5 z prze-
znaczeniem na biura. powierzchnia 
typowej kondygnacji biurowej wynie-
sie ponad 3 tys. mkw., jednak w ofer-
cie będą też mniejsze moduły (od 
300 mkw.). nieco ponad 1,5 tys. mkw. 
to powierzchnie usługowe zlokali-
zowane na parterze, które dopełnią 
pasaż – atrakcyjne miejsce spotkań 
i spędzania czas zaprojektowane 
pomiędzy neonem, a wcześniejszym 
etapem alchemii, argonem. Bu-
dynek posiadać będzie 319 miejsc 
parkingowych dla samochodów 
(wewnątrz i na zewnątrz) oraz 374 
dla rowerów (z pełną infrastrukturą 
sanitarną dla rowerzystów).
- postawiliśmy na jakość. nasze bu-
dynki spełniają najwyższe wymaga-
nia, dzięki czemu w gdańsku pojawiły 
się biura wielu znanych, światowych 
firm, tworząc tysiące nowych miejsc 
pracy. Biurowce alchemii zapewniają 

komfort pracy, ale jest też możli-
wość skorzystania z basenu, sali 
gimnastycznej, klubu fitness, licz-
nych restauracji, kawiarni, sklepów, 
banków, a niebawem również przed-
szkola.  Z tej bogatej oferty mogą 
też korzystać mieszkańcy gdańska, 
a w szczególności pracownicy i stu-
denci Uniwersytetu gdańskiego – do-
daje małgorzata Dobrowolska. 
- Dobiega końca największy i naj-
ważniejszy do tej pory projekt, jaki 
realizowaliśmy. pytanie oczywiście co 
dalej, co po alchemii. mamy zabezpie-
czone grunty w Trójmieście pod bu-
dowę kilkudziesięciu tysięcy metrów 

kwadratowych powierzchni biurowej, 
w ramach kilku projektów o mniejszej 
skali. Jeden z nich, officyna już jest 
realizowany, kolejne są w fazie przy-
gotowania. Cały czas przyglądamy się 
też innym rynkom regionalnym i po-
szukujemy możliwości rozwoju poza 
Trójmiastem. Zwiększamy również 
swoją aktywność w obrębie inwestycji 
hotelowych – realizujemy już pro-
jekt we wrocławiu, przygotowujemy 
w warszawie, a także w Trójmieście. 
Trzeba oczywiście przyglądać się 
rynkowi, bo ten jest dzisiaj szczegól-
nie wymagający dla inwestorów, ale 
też dalej, konsekwentnie robić swoje 
– mówi sławomir gajewski, prezes 
spółki Torus. 
alchemia wpisuje się w szeroki kon-

tekst rewitalizacji terenu (powstała 
w dużej mierze na miejscu byłych 
zakładów Chemia). wszystkie budyn-
ki certyfikowane są w amerykańskim 
systemie oceny wysokowydajnych 
inwestycji leeD na najwyższym 
poziomie, platinum. oznacza to, że 
spełniają najwyższe standardy jako-
ściowe, uwzględniają aspekty środo-
wiskowe oraz zdrowotne (w odniesie-
niu do ich bezpośrednich użytkow-
ników). rzut powierzchni biurowej 
budynku, podobnie jak w przypadku 
argonu (iii etap) ma kształt litery H. 
architektonicznie elewacja budynku 
będzie klamrą kompozycyjną łączą-
cą elementy pierwszego i trzeciego 
etapu. projektantem całego kom-
pleksu alchemia jest pracownia apa 
wojciechowski.

AlChemIA, 
A RyNeK W BIuROWy

powierzchnia najmu alchemii łącznie 
z neonem wyniesie ponad 122 tys. 
mkw., w tym biura to blisko 112 tys. 
mkw. Jak duża jest to skala, świadczy 
chociażby to, że całkowita podaż 
nowoczesnej powierzchni biurowej 
w Trójmieście to obecnie niecałe 
800 tys. mkw. według danych Jll 
w budowie jest obecnie blisko 150 tys. 
mkw., z kolei w planach deweloperów 
aż 220 tys. mkw.
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ostatni pierwiastek 
alchemii już z wiechą



 60    

NIERUCHOMOŚCI / www.expressbiznesu.pl

Zefir – prestiżowy biurowiec ulokowany w gdańsku przy 
ulicy Żabi Kruk zyskał nowego najemcę. Jest nią firma zwią-
zana z branżą edukacyjną, która wespół z początkiem roku 
zagospodarowała 280mkw powierzchni biurowej.
Zefir to nowoczesny – czterokondygnacyjny obiekt biurowy 
udostępniający około 4600mkw powierzchni pod wynajem 
oraz 90 miejsc parkingowych usytuowanych na wewnętrz-
nym dziedzińcu. obiekt został zaprojektowany w zgodzie ze 
współczesnymi trendami architektonicznymi, które umożli-
wiają błyskawiczne i dowolne zaaranżowanie wewnętrznych 
przestrzeni. niewątpliwym walorem nieruchomości jest jej 
położenie – bliskość głównej infrastruktury ze stacją sKm 
na czele sprawia, że obiekt jest jeszcze bardziej atrakcyjny 
dla potencjalnych usługodawców.
wraz z początkiem nowego roku jednym z nich okazał się 
trójmiejski oddział firmy nai estate Fellows reprezento-
wany przez Konrada Ziajkowskiego. regionalny oddział 
wspomnianej firmy z siedzibą w mieście neptuna oferuje 
kompleksowe usługi związane z wynajmem i sprzedażą 
nieruchomości komercyjnych. obu stronom przedsięwzięcia 
zależy na wynajmie długoterminowym i długofalowej relacji.

gdańsk – nowy 
najemca zefira

Firma lpp rozwija się we wszelkich obszarach biznesu. Ów 
dynamiczny rozwój pozwala wspierać ważne organizacje. w 
ostatnich 20 latach wartość pomocy charytatywnej dla ponad 
1000 organizacji przekroczyła 20mln złotych. Tylko w roku 
minionym lpp przelało na konta potrzebujących 1.5mln zło-
tych. okazuje się, że finansowa pomoc nie jest jedyną na którą 
mogą liczyć najbardziej potrzebujący.

gARść StAtyStyK

850 godzin – tyle czasu przepracowało 150 wolontariuszy 
zatrudnionych przez firmę lpp w roku 2018. intensywna praca 
wolontariuszy była jednym z elementów  autorskiego progra-
mu społecznego. program ten pozwolił na szeroko zakrojoną 
zbiórkę odzieży. w ubiegłym roku blisko 80 tysięcy sztuk 
odzieży trafiło w ramach wsparcia charytatywnego do najbar-
dziej potrzebujących. niespełna pół tony odzieży będącej po-
kłosiem zbiórki w salonach zyskało drugą młodość trafiając do 
rąk osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. efektem 
dobroczynnej działalności marki stało się powołanie „Fundacji 
lpp”, która została założona w grudniu 2017 roku. 

KReAtyWNOść PONAd WSZyStKO

 Działania fundacji znajdują odzwierciedlenie nie tylko w kwe-
stii zbiórki odzieży. pod skrzydłami organizacji znajduje się 
ponadto wiele instytucji zdrowotnych takich jak szpital Coper-
nicus w gdańsku. ręce wolontariuszy walnie przyczyniły się 
do wyremontowania tamtejszego oddziału anestezjologii i in-
tensywnej Terapii Dzieci. pracownicy lpp ponadto opracowali 
projekt stworzenia bajkowych sufitów na których głównymi 
motywami okazały się być bohaterowie z popularnych bajek. 
najlepszym dowodem profesjonalnego podejścia do wszelkich 
obszarów biznesu oraz działalności charytatywnej gdańskiej 
firmy lpp jest fakt, iż na tegorocznej gali evening 2019 or-
ganizowanej przez pracodawców pomorza w ręce założycieli 
tytułowej firmy powędruje prestiżowa nagroda specjalna – 
„Złoty oxer”, która stanowi uhonorowanie dotychczasowych 
dokonań przedsiębiorstwa.

kolorowanie 
rzeczywistości z lpp



POWód 2 – eKOlOgIA

Dom pasywny to nie tylko wariant bryły architektonicz-
nej o określonych cechach. we współczesnym wymiarze 
jest to szeroko rozumiany standard wznoszenia obiektów 
budowlanych, które charakteryzują się nader korzystnymi 
parametrami izolacyjnymi przegród zewnętrznych oraz 
zastosowaniem szeregu rozwiązań, których celem jest 
zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. 
istotnym powodem inwestycji w budowę domu pasywne-
go jest także walor ekologiczny.

eKOlOgIA I PRAgmAtyZm

polityka proekologiczna w krajach Unii europejskiej jest 
jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałę-
zi.  Świadczą o tym nowelizacje na gruncie prawa mię-
dzynarodowego oraz liczne dyrektywy unijne mające na 
celu ograniczenie ekologicznych szkód. Dotyczy to wielu 
obszarów gospodarki i przemysłu – jednym z kluczowym 
jest budownictwo.
i choć w kwestii wznoszenia obiektów budowlanych prze-
pisy prawa nie są obostrzone, to w praktyce wielu inwe-
storów poszukuje rozwiązań spełniających kryteria polity-
ki proekologicznej. Doskonałym przykładem jest inwesty-
cja w budowę domu pasywnego, która niesie ze sobą wiele 
korzyści ekonomicznych oraz tych związanych z dbaniem 
o środowisko. Celom tym przyświeca pragmatyzm i długo-
falowość, bowiem potrzeba zmian jest ogromna i zwracają 
na nią uwagę przywódcy państw oraz eksperci. ich strate-
gia opiewa w popularyzację budownictwa przyjaznego dla 
środowiska. Już po roku 2020 w krajach strefy Ue obo-
wiązywać będzie dyrektywa nakazująca budowę obiektów 
o niemal zerowym zużyciu energii.  w takiej sytuacji do 
wyboru mamy dwie alternatywy – domy energooszczędne 
oraz domy pasywne. Dlaczego inwestycja w te drugie bę-
dzie dla nas korzystniejsza?

OdNAWIAlNe ŹRódłA eNeRgII

Kluczowe znaczenie w przypadku wznoszenia domu pasyw-
nego ma wybór technologii budowy. eksperci zatroskani kon-
dycją naszej plany zalecają kreowanie domów ekologicznych 
opartych o technologię prefabrykacji modułów o konstrukcji 
stalowej przy zachowaniu standardów budownictwa pasywne-
go. Do budowy takich domów wykorzystuje się warstwę izola-
cyjną w postaci wełny mineralnej. w konsekwencji podstawo-
we materiały konstrukcyjne są w pełni naturalne.
Dylemat przyświecający wyborowi standardu energetyczne-
go umożliwia wybór domu energooszczędnego, bądź pasyw-
nego. Tytułowy wariant obiektu budowlanego jest bardziej 
proekologiczny z racji maksymalnego wykorzystania natural-
nych źródeł ciepła – słońca, ciepła emitowanego przez miesz-
kańców domu oraz urządzeń stanowiących jego wyposaże-
nie. w dłuższej perspektywie niesie to ze sobą także walor 
ekonomiczny, innymi słowy – niskie koszta eksploatacyjne.
redukcja kosztów użytkowania wiąże się z inwestycją 
w odnawialne  źródła energii. To kolejny dowód na proeko-
logiczną funkcję domów pasywnych. Tego rodzaju inwe-
stycja gwarantuje nie tylko minimalizowanie kosztów, ale 
także cenne poczucie niezależności od dostawców energii 
w przyszłości. Do otwartych źródeł energii zaliczamy m.in. 
nowoczesne pompy cieplne, panele fotowoltaiczne, przy-
domowe bio-oczyszczalnie oraz system odzysku wody 
szarej.  To tylko nieliczne przykłady instalacji, które wespół 
z domem pasywnym zapewnią spokój na lata.
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Mamy świadomy wpływ prowadzonej działalności na środowisko natural-
ne prowadząc ciągłe działania ukierunkowane na ograniczenie zużycia i 
racjonalizację wykorzystania energii oraz działania proekologiczne. Nasza 
spółka jest zaangażowana w poprawę wyniki energetycznego we wszyst-
kich obszarach działalności oraz stałe doskonalenie Systemu Zarządzania 
Energią zgodnego z normą ISO 50001.  Przekazujemy pracownikom infor-
macje na temat racjonalnej gospodarki energetycznej motywując ich do 
efektywnego wykorzystania energii i zachowań proekologicznych.

12 powodów, dla których 
warto inwestować 
w budowę domu pasywnego
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Znaczne obniżenie kosztów zużywa-
nej energii zapewnia fotowoltaika, 
czyli system paneli słonecznych, 
zaspakajający w dużym stopniu za-
potrzebowanie gospodarstwa domo-
wego na energię elektryczną. 
Jak to działa? Fotowoltaika to po 
prostu przetwarzanie światła sło-
necznego w energię elektryczną, 
czyli inaczej wytwarzanie prądu 
elektrycznego z promieniowania 
słonecznego przy pomocy odpowied-
nich ogniw fotowoltaicznych. panele 
produkują prąd, który jest wykorzy-
stywany na bieżąco, natomiast w mo-
necie, gdy słońce przestaje świecić 
lub energii wytworzonej już nie wy-
starcza na pokrycie zapotrzebowania, 
pobierana jest energia z sieci. 
Użytkownik ma ponadto możliwość, 
aby każdą oddaną do sieci kilowa-
togodzinę (z wyprodukowanych 
nadwyżek) odebrać w dowolnym mo-
mencie od zakładu energetycznego 
w ciągu roku rozliczeniowego. nie 

ponosi on z tego powodu dodatko-
wych opłat dystrybucyjnych. rozli-
czenie z zakładem energetycznym 
odbywa się na zasadzie opustów ze 
współczynnikiem 0,8.
oczywiście im dane gospodarstwo 
domowe ma większe zapotrzebo-

wanie na energię elektryczną, tym 
większe oszczędności zapewnia foto-
woltaika. ale wystarczy, że rachunki 
przekraczają 150 zł za okres dwóch 
miesięcy, a już opłaca się założyć taką 
instalację. 
wszyscy zgodnie twierdzą, że nie 
opłaca się oszczędzać próbując kupić 
oddzielnie poszczególne elementy 
instalacji samodzielnie (bo dostawca 
dostaje rabaty za hurtowe ilości) czy 
wykonując coś na własną rękę (bo do 
kupna sprzętu wraz z usługą montażu 

dolicza się 8-proc. VaT podczas gdy 
same urządzenia opodatkowane są 
stawką 23 proc.). nie każdy też weź-
mie odpowiedzialność za konstrukcję, 
której nie realizował kompleksowo. 
warto zatem zwrócić się do firmy, 
która specjalizuje się w zakładaniu 
takich instalacji - firmy starbud ze 
starogardu gdańskiego. w pierwszej 
kolejności zostanie wykonany bez-
płatny audyt i sprawdzona efektyw-
ność ekonomiczna oraz możliwości 
techniczne, a także dobrana dogodna 
forma finansowania. pracownicy firmy 
pokierują też całym procesem przyłą-
czenia instalacji do sieci.
Co ważne, od tego roku cały koszt 
instalacji można odliczyć od dochodu 
skłądając roczne rozliczenie piT.
a zatem każdy w krótkim czasie 
może cieszyć się czystym zyskiem, 
pozyskując ekologiczną energię oraz 
oszczędzając pieniądze. To naprawdę 
działa, przekonaj się sam!

prąd jest za drogi?  
płać mniej!
Podwyżki energii 
elektrycznej dotkną 
dosłownie każdego. 
Tymczasem można się 
nie tylko przed nimi 
uchronić, ale jeszcze 
znacznie obniżyć 
rachunki za prąd. 

StARBud 
ul. Gdańska 34 c
starogard Gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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Badania statyczne związane z medycyną estetyczną wskazują na rosnącą popularność zabiegu mezo-
terapii wśród kobiet. Zabieg ten polega na wykonaniu serii nakłuć  w wyniku których preparat z odpo-
wiednią substancją jest dostarczany w sposób bezpośredni do skóry właściwej. Do najczęściej stosowa-
nych substancji zalicza się m.in. kwas hialuronowy, witaminy A, C i E, wyciągi roślinne z alg morskich 
oraz zielonej herbaty. Mezoterapia ma na celu pobudzenie mechanizmów regeneracji skóry. 

Długo oczekiwany Festiwal 
Piw Rzemieślniczych stał 
się faktem. Tegoroczna – 
gdyńska edycja odbędzie 
się w weekend – 12-13 lipca 

. Wydarzenie pt. Baltic Beer Fest oferuje ogrom piwnych 
atrakcji, a pośród nich warto wyróżnić m.in.  prezentację 
25 najlepszych rodzimych i zagranicznych browarów 
rzemieślniczych oraz zlot food trucków z najlepszym gar-
mażem w regionie. Piwny festiwal w  Gdyni to prawdziwa 
gratka dla fanów złotego trunku i nie tylko.

Nadejście nowego roku 
to przede wszystkim czas 
postanowień – zwłasz-
cza tych dietetycznych. 
Z pewnością łatwiej 
zadbać o kaloryczne ra-
chunki z pomocą specja-

listów. Do końca lutego będzie to możliwe w Centrum 
Dietetycznym Naturhouse Madison w Gdańsku przy 
ulicy Rajskiej. W ramach bezpłatnych konsultacji die-
tetyk oceni sposób odżywania, dokona analizy składu 
ciała oraz pomiaru wagi udzielając przy tym cennych 
wskazówek żywieniowych.

baltic beer 
FeSt – gdyńSki 
FeStiwal piw 
rzemieślniczych 

mezoterapia zySkuje 
na popularności

bezpŁatne 
konSultacje 
dietetyczne 



w gdańskim Centrum Hewelianum odbył się finał konkursu „Kreatywni 
w modzie”, który organizowany był przez Zespół szkół Kreowania wizerunku 
w gdańsku pod czujnym okiem Dyrektor iwony wirkus-romanowskiej. młodzi 
i zdolni projektanci, po raz pierwszy mogli zaprezentować stworzone przez 
siebie kolekcje. w jury konkursu zasiedli m.in patryk wojciechowski, Karolina 
Kalska, adrian wolynietz czy michał starost. Dodatkową atrakcją był pokaz 
trójmiejskich projektantów patrycji Brendler i michała starosta oraz występ 
Dominiki Kwiatkowskiej. wydarzenie poprowadziła paulina marwińska.

Kreatywni 
w modzie

ZDJęCia: Krzysztof martuszewski
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

Straciłem apetyt na steki. Zrazy też odpuszczam. Mimo, że 
mięso wołowe to bogactwo kreatyny, L-karnityny, witamin 
B6 i B12 - rozważam wegetarianizm. Wszystko przez telewi-
zję i reportaż „Chore bydło kupię”. Jak człowiek mniej wie, to 
serce nie boli. Dzięki dziennikarzom, którzy pokazali noc-
ny ubój chorych zwierząt w Kalinowie o polskiej patologii 
dowiedział się cały świat, a przynajmniej cała Europa. Cena 
kilograma czerwonego mięsa znad Wisły spadła o 2 złote. 
Runęła też opinia o polskiej żywności. Wiadomo, że nasza 
wołowina nie ma jakości Kobe. Nikt rogacizny codziennie 
nie masuje specjalną rękawicą z Sake przy dźwiękach Mo-
zarta. Polskie mięso konkuruje niezłą jakością i dobrą ceną, 
średnio niższą o 11% od unijnych zwierząt. Dzięki temu aż 
90% polskiej produkcji szło na eksport, co dawało 6mld zł. 
Przez ubojnię z Kalinowa wszystko się wywróciło. W takim 
Sztokholmie mamusie dzieci z 80 przedszkoli i szkół na pew-
no będą Polakom pamiętać, że ich pociechom serwowano 
obiadki mogące zawierać listeria monocytogenes, clostri-
dium botulinum czy bardziej swojsko brzmiący wąglik. 

Teoretycznie wszystko wróciło do normy. Inspektorzy z Unii 
Europejskiej sprawdzili ubojnie, rolnicy i hodowcy pogodzi-
li się ze stratami rzędu 600 mln zł, ludzie za chwilę zapomną 
o aferze, prokuratura poprowadzi śledztwo, a politycy zaostrzą 
przepisy. Mądry Polak jest zawsze po szkodzie. Tak było gdy 
zawalił się dach targów w Katowicach, bo go nie odśnieżyli. 
Tak było w Koszalinie po pożarze w escape roomie i w wielu 
innych zdarzeniach. Wcześniej beztrosko liberalizowano prze-
pisy lekarsko-weterynaryjne i podwyższano koszty utylizacji 
padłych i chorych zwierząt. Wprowadzono możliwość skupu 
obwoźnego. Wyciszano mięsne afery gdy zakłady w kujawsko – 
pomorskiem przetwarzały stare mięso szprycując je antybioty-
kami albo gdy 5 firm do produktów używało soli przemysłowej 
myśląc, że to spożywcza. Afery wykryto nie w specjalistycznych 

laboratoriach, tylko dzięki dziennikarzom. Później zresztą były 
do nich pretensje, że sprawiają kłopot branży i państwu.

W takich sytuacjach dla decydentów dołożenie kilku paragra-
fów czy urzędniczych pieczątek staje się lekarstwem na całe 
zło. Tymczasem przepisy już teraz są jasne. Gorzej z ich stoso-
waniem. Przecież mieszkańcy Kalinowa wiedzieli co się dzieje 
nocami w ubojni. Próbowali interweniować, ale odbijali się od 
kolejnych drzwi. Władze gminy nie chciały zadzierać z miejsco-
wym biznesmenem i jego pieniędzmi. Lekarz weterynarii, tłu-
maczy się niskimi zarobkami. Hodowcy pozbywali się chorych 
zwierząt i oszczędzali na utylizacji. Policja nie musiała wypeł-
niać papierków i sprawdzać po nocy. Zaufani pracownicy zara-
biali więcej i bez podatku. Na szczycie tej drabiny pokarmowej 
był właściciel ubojni i pośrednicy, którzy zarobili tyle, że teraz 
stać ich na dobrych adwokatów. Po jednej stronie jest zatem 
sporo zadowolonych. Po drugiej - pozostaje jakiś anonimowy 
konsument, który wprawdzie może się rozchorować - ale jak 
udowodnić, że to po mięsie z Kalinowa?! 

Cierpieniem zwierząt też się niewielu przejmuje. A zatem gdy 
wyłączą kamery wcześniej czy później znajdzie się kolejny na-
śladowca. Niekoniecznie w Polsce. Może nie będą to krowy, ale 
świnie czy kury. Zamiast „leżaków” mogą cierpieć na BSE czy 
ptasią grypą. Znajdzie się niedowidzący weterynarz, głuche 
władze, nieudolny policjant. Kolejny spryciarz ominie nowe 
przepisy dzięki większym łapówkom. I tak będzie mu się prze-
cież opłacało. Tak jak opłacało się w podobnych mięsnych afe-
rach w ubiegłym roku w Dolnej Saksonii w Niemczech, a wcze-
śniej w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Irlandii. Aferach o których 
dziś już nikt nie chce pamiętać. A nam konsumentom pozostaje 
wiara, że poza Panem Bogiem i dziennikarzami znajdzie się jed-
nak ktoś kto skutecznie zadba dba o nasze żołądki i zdrowie. 
Smacznego!

NOCNY UBÓJ, czyli 
przez żołądek do serca
Wszystko wróciło do normy. Inspektorzy z Unii Europejskiej sprawdzili 
ubojnie, rolnicy i hodowcy pogodzili się ze stratą rzędu 600 milionów 
złotych, ludzie za chwilę zapomną o aferze, prokuratura prowadzi śledztwo, 
a politycy zaostrzą przepisy. Mądry Polak jest zawsze po szkodzie.



toMasz poDsiaDŁy
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami. 

Ściśle współpracujący z Gdyńskim Centrum Kultury, 
gdzie prowadzi Bałtycki Teatr Różnorodności. 

Konferansjerem i moderator, zatrudniany 
przez największe firmy i agencje eventowe w Polsce.

Dzwonek telefonu, patrzę Barbara, koleżanka z teatru.

- Idziemy dzisiaj do opery, mam dwa bilety?
- Ok, wieczór mam wolny. Na co?
- Na Kandyda.
- Fajnie, podjadę po Ciebie, pa.
Odkładam słuchawkę. 
Hmm... wiem, że to dzieło Bersteina, ale w życiu się z nim nie zetkną-
łem…. Sięgam machinalnie po przewodnik operowy (jestem zdecydowanie 
analogowy). Wertuję, znajduję, czytam. Pewnie w sieci byłoby szybciej, 
ale lubię tę starodawność, zwłaszcza w kontekście sztuki teatralnej.
Czuję się „przygotowany”, idę. Nagle uderza mnie myśl: czy to czasem 
nie przesada? Może właśnie do teatru powinienem iść nie wiedząc nic 
o dziele i zderzyć się z nim siedząc w fotelu widowni? Sam, nie wiem. 
Przecież to w założeniu ma być rozrywka, więc czy potrzeba wcześniej 
specjalnych zabiegów? Z drugiej strony, słuchając rozmaitych recenzji 
sztuk teatralnych, koncertów, oper, musicali, mam wrażenie, że znacz-
nie lepiej byłoby, gdyby owi „recenzenci” zadali sobie trud i przygotowali 
się do odbioru owego dzieła... 

Siadamy na widowni, światło gaśnie, zaczyna się uwertura. W czasie 
przedstawienia obserwuję minę mojej koleżanki (uwielbiam obserwo-
wać twarze publiczności). Minę zaciętą, mówiąc najoględniej. Za to ja 
bawię się znakomicie. 

Po spektaklu, ostra dyskusja. I wtedy dochodzę do wniosku, że gdyby 
Baśka wcześniej przeczytała cokolwiek na temat libretta, miałaby zu-
pełnie inny odbiór. 
Tak! Czytajmy, sprawdzajmy, przygotowujmy się do odbioru sztuki. Przy-

jemniej ją się wtedy konsumuje. 

A Kandyd? Cóż, świetny spektakl. Brawo Opera!

Idziemy do opery?



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. 

3 razy 30 
razy 130 
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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.

Jak stracić 
na inwestowaniu 
w sztukę? 
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piąta „zła rada” - Kierując się wielkimi  nazwiskami,  bez 
szczegółowej analizy. Każdy artysta, bez względu na to, 
jak jest znany, ma okres artystycznej hossy swoich prac 
oraz czas spadku formy – okres „mniej cenny” „Cen-
ny okres” – to kiedy już artysta odnalazł  swoja drogę 
w sztuce, ukształtował charakterystyczny twórczy spo-
sób tworzenia, a sił i energii wciąż ma mnóstwo. „nisko 
wartościowy” czas artysty, to zwykle okres wczesnych 
poszukiwań lub odwrotnie w późniejszych latach, gdy 
ucieka energia artysty i wena się gdzieś zapodziała. i tak 
odpowiednio, na czas świetności zawsze będzie wystar-
czająco dużo chętnych, a na czas bessy artystycznej 
chętnych niewielu. To samo dotyczy się kompletności 
dzieł. szkice i niedokończone prace sprzedać zwykle 
o wiele trudniej,  bez wyglądu na znane nazwisko. sła-
wa artysty ma znaczenie, lecz  jest  ona większa bądź 
mniejsza, uzależniona czasem twórczości.

od jakiegoś czasu mamy do czynienia z modą na bycie fit.  Co 
to dla nas oznacza. w większości przypadków chcemy ład-
nie wyglądać, być szczupłym, umięśnionym. i to jest pierwsza 
motywacja, która pcha nas na siłownię. Żeby było jasne, nie 
mam nic przeciwko ładnemu wyglądowi. Też lubię dobrze wy-
glądać. może zamienić bycie fit na zdrowy styl życia, a z tym 
wiąże się już trochę inna koncepcja, osobiście uważam, że 
w dłuższej perspektywie dla nas lepsza. w momencie gdy 
skupimy się tylko na wyglądzie, możemy pogorszyć swoje 
zdrowie stosując np. różnego rodzaju środki farmakologicz-
ne, lub niekorzystne dla nas diety. i takie podejście już nie 
jest dla nas korzystne. Druga sprawa, to czas w jakim chcemy 
swoje efekty osiągnąć. Zrzucenie 15 kg w trzy miesiące nie 
będzie dla nas korzystne, czy jest możliwe? JesT, ale lepiej 
zrobić to w sześć miesięcy, będzie zdrowiej.  Z drugiej strony 
jeżeli twoją pierwszą motywacją jest zrzucić kilka kilo i popra-
wić wygląd, to super. Chodzi mi o to, żeby podejść do diety 
i treningu z rozwagą, dać sobie czas, poświęcić odpowiedni 
czas na trening, a pozytywne skutki zdrowotne, poprawę sa-
mopoczucia, lepszą reakcję na stres , na pewno zauważysz. 
3 razy 30 razy 130 – trzy razy w tygodniu, 30 minut z tęt-
nem 130 - taka aktywność już poprawi twoje samopoczucie, 
poprawi krążenie, dotleni tkanki, no i najważniejsze wyciągnie 
Cię na świeże powietrze, do czego zachęcam.

idzie wiosna, idzie nowe. rusz się na zdrowie, a lepszy wygląd 
będzie efektem ubocznym. 

POZdRAWIAm I żyCZę SuKCeSóW.



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.

Grażyna paturalsKa
Kreatorka wizerunku, stylistka,

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

projektantka marki grace Collection

Akcesoria 
- szalik
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Jeszcze nie tak dawno rola szalika była prozaiczna: miał 
chronić przed zimnem i-jeśli było się elegancką osobą-
pasować do koloru okrycia wierzchniego. obecnie na tym 
podobieństwa się kończą, ponieważ szalik oprócz tego, że 
ma grzać, to przede wszystkim ma zdobić i dodawać cha-
rakteru noszącemu go mężczyźnie. 

szaliki w zależności od pory roku i okazji wykonane są 
z różnych materiałów:

z cieńszych, bardzo szlachetnych jedwabi-tej •	
wersji nadają się do noszenia do eleganckich 
płaszczy i garniturów przez cały rok. najlepszy 
sposób ich ułożenia to klasyczny, z delikatnie 
skrzyżowanymi połami szalika ułożonymi w taki 
sposób, aby odsłaniały rąbek koszuli z węzłem 
krawata lub muchę. 
z wełny bądź kaszmiru, również do noszenia •	
w zestawach eleganckich, ale i też smart casu-
alowych. odpowiedni będzie więc znowu sposób 
klasyczny, albo podwójne owinięcie wokół szyi, 
aż do bardzo popularnej pętli. Końcówki szalika 
mogą być schowane pod płaszczem czy kurtką, 
albo swobodnie wyrzucone na zewnątrz;
z wełny o grubszym splocie i o śmielszych ko-•	
lorach, noszone do kurtek i mniej formalnych 
krótkich płaszczy, na zewnątrz.

Coraz mniej inwazyjne zabiegi, a przy tym ogromne moż-
liwości – to najlepsze podsumowanie trendów panujących 
w medycynie estetycznej od lat. według prognoz na 2019 
rok kolejne miesiące również miną pod znakiem rozwoju 
wprowadzonych niedawno technologii. oto pierwszy z za-
uważalnych trendów na świecie.

mAPOWANIe tWARZy

To zdecydowanie dobra wiadomość dla wszystkich pa-
cjentów, którzy nie chcą poddawać się zabiegom es-
tetycznym w obawie o ich efekty. w świecie medycyny 
estetycznej w najbliższych miesiącach spopularyzuje się 
bowiem mapowanie twarzy. Co to oznacza? otóż wyniki 
zabiegu, tak z użyciem wypełniaczy, jak i operacyjnego, 
można zobaczyć jeszcze przed zdecydowaniem się na 
jakikolwiek krok. mapowanie twarzy z pewnością pozwoli 
zweryfikować oczekiwania, a w razie potrzeby – zmodyfi-
kować plan terapii.
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w kawiarni  strefa inspiracji w gdańsku odbyło się Śnia-
danie pomorskie z pKB & gremi personal, na którym 
zaszczycili nas nasi klubowicze jak i zaproszeni przed-
siębiorcy spoza stowarzyszenia.   Tematyką piątkowego 
śniadania był „rynek pracy w 2019r. wyzwania i szanse 
dla biznesu w polsce”, którą przedstawili prelegenci 
z firmy gremi personal, naszego partnera należącego 

do pomorskiego Klubu Biznesu. podczas prelekcji zo-
stał podsumowany rok 2018 oraz omówiliśmy  korzyści 
wynikające z zatrudniania obcokrajowców. po odbytej 
prelekcji naszego partnera przyszedł czas na przerwę 
networkingową, podczas której przedsiębiorcy mogli 
zacząć dyskusję, wymienić się swoimi doświadczeniami, 
poglądami jak i nawiązać nową współpracę.

Śniadanie 
Pomorskie z PKB
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po raz kolejny rotary Club sopot international zorganizował Bal 
Charytatywny dla środowiska rotarian, zaproszonych gości, również 
z klubów zagranicznych i sponsorów. Zebrane zostały środki na 
zakup sprzętu medycznego dla pomorskich hospicjów dziecięcych 
oraz na drukowanie w 3D protez rąk dla potrzebujących dzieci. 
rotariański bal tradycyjnie odbył się w sofitel grand sopot.

Bal charytatywny ROTARY 
CLUB SOPOT INTERNATIONAL

ZDJęCia: Janusz drozdowski





WItOld GulcZ    |    salony FirmoWe iTaKa    |   CH renTal ParK - GdańsK -szadółKi    |    CH aUCHan - rUmia   |  CH aUCHan - GdańsK   |   CH Plaza – Poznań

Jedna i druga ma swoich miłośników. Ta zachodnia to 
zielone wzgórza, turkusowe laguny, antyczne pozostało-
ści historii, czyste nadmorskie kurorty. Aż 3 porty lotni-
cze przyjmują turystów Dalaman, Izmir i Bodrum. 
Dalaman wita na ogół gości szukających w Turcji 
świetnej zabawy, a Marmaris jest tym właśnie mia-
stem, które te marzenia spełnia. Zwane tureckim 
Sant Tropez, oferuje mnóstwo fantastycznych, no-
woczesnych klubów, gdzie za rozsądne pieniądze po-
bawimy się do rana, a o świcie, wracając do swojego 
hotelu zjemy najlepszy kebab w życiu. Marmaris to 
też port jachtowy, miasto pełne zieleni, eleganckich 
sklepów. Wysokie hotele wzdłuż linii brzegowej na-
dają kurortowi gwiazdorski charakter.
Bodrum to już inna bajka, jednolita zabudowa, ni-
skie białe domki, przycupnięte wśród bujnej zieleni, 
wzgórza obsypane rozległymi kompleksami hoteli, 
nie dominuje to krajobrazu, nie odbiera mu natural-
nego uroku. Swoista Turcjo-Grecja, co nie dziwi, bo 
region ten w burzliwej historii przechodził z rąk do 
rąk, co manifestuje się w kulturze, architekturze, kuch-
ni, zwyczajach miejscowej ludności. Poszarpana linia 
brzegowa, modrakowe wody morza Egejskiego przele-

wają się między jęzorami lądu tworząc swoiste fiordy.
Nasi klienci, którzy wracają w ten rejon Turcji, korzy-
stają z organizowanych wycieczek fakultatywnych, do 
ulubionych należy oczywiście Pammukale, czyli wa-
pienne białe tarasy, tworzące niecki, wypełnione la-
zurową wodą. To ewenement na skalę świata. Z całą 
pewnością nie zobaczymy niczego podobnego nigdzie 
indziej. Efez dla tych, którzy odwiedzają Turcję, by 
przyjrzeć się jej starożytnym dziejom. Świetnie za-
chowane stanowisko archeologiczne, gdzie naprawdę 
można poczuć oddech dawnych cywilizacji.
Poszukiwacze ekstremalnych wrażeń, zostaną tu w pełni 
zaspokojeni, loty paralotnią nad laguną Oludeniz, skoki 
spadochronowe i z bungi, dostarczą adrenaliny w dużej 
dawce. Zafascynowany Turcją, chciałbym napisać dużo 
więcej, zamierzałem przedstawić region południowy, 
jednak na tak wspaniały kraj zabrakło tu miejsca, dlate-
go zrobię to w następnym numerze.

Jeśli jesteście ciekawi nie tylko Turcji, odwiedzajcie 
nasze biura, piszcie do nas, dzwońcie, po to jesteśmy, 
po to sami nieustannie zwiedzamy, latamy, by potem 
dzielić się wiedzą i pasją.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

turcJa, jaką
pamiętamy
Ogromny kraj z mnóstwem możliwości. Po kilku 
latach politycznej zawieruchy, wrócił na rynek 
turystyczny. Wyczekiwana i wytęskniona Turcja. 
Po kilku sezonach jej nieobecności, doceniliśmy 
wszystko co oferuje. Dwa zupełnie różne regiony, 
ten bardziej orientalny czyli Riviera Turecka 
u wybrzeży Morza Śródziemnego i ta europejska 
Turcja Egejska, sąsiadująca z wyspami greckimi.
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Poznaj 
radioFrekweNcJę 
Mikroigłową
ZMARSZCZKI, PRZEBARWIENIA, OPADAJĄCY OWAL, BLIZNY POTRĄDZIKOWE, ROZSZERZONE PORY… 
MYśLISZ, żE MOżESZ ROZWIĄZAć WIELE PROBLEMóW SKóRY JEDNYM ZABIEGIEM? POZNAJ 
RADIOFREKWENCJę MIKROIGŁOWĄ -INTRAJECT. WYKORZYSTUJE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE, 
KTóRYCH CELEM JEST NIECHIRURGICZNA ODNOWA SKóRY TWARZY.

Jeden zabieg 
- wiele korzyści!

TEKST: Marta Szarogroder | ZDJĘCIA: Lorenzo Coletti
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synergia działania mikronakłuwania, fali 
radiowej i elektroporacji daje niesamowity 
efekt zagęszczonej skóry oraz jej wygła-
dzenia. efekty są naprawdę spektakularne.
 
radiofrekwencja mikroigłowa to zabieg 
polecany do skutecznego odmłodzenia 
skóry, szczególnie twarzy, szyi i dekoltu. 
może być również stosowany na wiotkie 
ramiona, brzuch, uda, okolice kolan i dło-
nie. pozwala naprawić skórę, usuwając 
zmarszczki, blizny i zamykając pory skór-
ne. ogromna skuteczność i wyjątkowo 
krótki okres rekonwalescencji stawiają ją 
w czołówce zabiegów medycyny estetycz-
nej. o skuteczności zabiegu przekonasz się 
już po pierwszej wizycie. Z każdym dniem 
następuje poprawa jędrności i napięcia 
skóry, jej odświeżenia i odmłodzenia.
 

dlACZegO RF mIKROIgłOWA 
JeSt tAK SKuteCZNA?

 
ponieważ podczas zabiegu skóra jest na-
kłuwana mikroigłami a włókna kolagenowe 
silnie pobudzone przez rF- kluczem sku-
teczności jest połączenie wielu medycz-
nych technologii w jednym zabiegu. Jest 
to pierwsza tak precyzyjna i bezpieczna 
metoda odmładzania skóry.
 
lASeR CZy RAdIOFReKWeNCJA 

mIKROIgłOWA?
 
Zabiegi laserem wymagają dużo dłuż-
szej rekonwalescencji i nie mogą być 
wykonywane w miesiącach słonecznych. 
skuteczność liftingu w przypadku obu 
zabiegów jest podobna. 
 
mikronakłuwanie to proces mechanicz-
ny, mający na celu pobudzenie skóry 

do regeneracji poprzez jej uszkodzenie. 
w ten sposób możemy sztucznie wy-
wołać proces naprawczy. Dzięki rF mi-
kroigłowej możemy podgrzać w sposób 
kontrolowany skórę właściwą i wzbudzić 
jej proces regeneracyjny i doprowadzić 
do odbudowy włókien kolagenowych 
odpowiedzialnych za jędrność skóry.

CZy INtRAJeCt 
mA CeRtyFIKAt medyCZNy?

Tak, intraject posiada certyfikat medyczny, 
oznacza to, że jego bezpieczeństwo i skutecz-
ność są potwierdzone z badaniach klinicz-
nych- czego sprzęty kosmetyczne nie mają. 

KIedy ZOBACZymy eFeKty?

efekty są widoczne już po zabiegu, nastę-
puje bowiem napięcie skóry wywołane po-
budzeniem włókien kolagenowych. efekt 
końcowy będzie widoczny kilka tygodni 
(do 3 miesięcy) po zabiegu – tyle bowiem 
trwa proces powstawania i skręcania się 
nowych włókien kolagenowych oraz budo-
wania między nimi nowych wiązań. skóra 
staje się jędrniejsza, bardzo mocno napięta 
i świeża. Znikają drobne zmarszczki twa-
rzy, szyi i dekoltu oraz w okolicy oczu. skó-
ra podnosi się i jest bardziej elastyczna.

EfEKt pRZEd EfEKt pO

Tylko 
w  marcu!

zabieg na twarz 

590 zł zamiast 
850 zł

klinika w rumi, 
Grunwaldzka 14
731 800 444  

KlINIKA 
W GdAńSKu 

ul. Trzy lipy 4/2 
733 308 080

KlINIKA 
W SłupSKu

ul. orląt lwowskich 2
723 800 888
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Tegoroczne „Klimaty Świata” to już trzynaste, cykliczne spotkanie organizowane przez 
Członkinie lions Club elbląg Truso. w lutym w niepowtarzalnej scenerii Hotelu „młyn”
w elblągu gościli wieloletni przyjaciele Klubu, a także lioni z Klubów Trójmiasta, lidzbarka 
warmińskiego oraz elbląga. wieczór charytatywny odbył się w tematyce i scenerii angiel-
skiej „powróćmy do Beatlesów”. nie zabrakło zabawy fantowej licytacji obrazów i ekspona-
tów tematycznych, a także koszy niespodzianek. nasi goście nie zawiedli. Byli szczodrzy. 
To jednak nie wspólna zabawa była najważniejsza lecz cel, wsparcie osób potrzebujących. 
w tym roku naszym beneficjentem są chore dzieci i dla nich zostały pozyskane środki.

Bądźmy szczodrzy, 
bo warto!

ZDJęCia: margerita Wawryszuk
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Punktualnie o godzinie 21.11 w czwartkowy wieczór na deskach Teatru Szekspirowskiego 
nastąpiła oficjalna prezentacja flagowego modelu ósmej generacji Porsche – 911. Godzi-
na wydarzenia nie jest przypadkowa – podobnie jak ilość zaproszonych gości, których 
również było 911. Rzadko zdarza się, aby oficjalne premiery nowych modeli aut odbywa-
ły się w Trójmieście, dlatego tym bardziej cieszy fakt, że długo wyczekiwany debiut waż-
nego modelu generacji miał miejsce właśnie w  Gdańsku. 

Niespełna pół roku trwała 
budowa nowego węzła w Rę-
biechowie przeznaczonego dla 
kierowców przesiadających 
się do pociągów PKM. Koszt 
realizacji przekroczył 9 milio-
nów złotych, a jej efektem jest 
nowy parking, który opiewa 

w 400 miejsc postojowych.  
W opinii ekspertów inwestycja ta ma na celu odciążenie ru-
chu samochodowego przy wjeździe od strony Kaszub oraz 
zwiększenie liczby pasażerów korzystających z usług PKM.

Przez ostatnie 20 lat je-
dyną firmą w Trójmieście 
mającą prawo reprezen-
tować szwedzką markę 
Volvo była grupa Drywa 
posiadająca salony w 
Gdańsku oraz Gdyni. 
Teraz pojawiła się poważ-
na konkurencja w postaci 

multidealara – firmy Plichta, która rozpoczęła budowę 
salonu przy ulicy Morskiej w Gdyni. Obiekt będzie 
posiadał 3 kondygnacje, a jego łączna powierzchnia 
wyniesie ponad 5000 metrów kwadratowych. 

nowy parking 
pkm rębiechowo

VolVo podbija 
trójmiaSto

SŁySzySz porSche 
– myśliSz 911

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA
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Katarzyna GraJ 
Specjalista ds. Marketingu 

Mercedes-Benz Witman i AMG 
Brand Center Gdańsk 

Zarówno salon Mercedes-Benz 
Witman jak i AMG Brand Center 
Gdańsk to dla nas wielka radość, 

ale także wyzwanie. Jesteśmy 
czwartym salonem na świecie 
marki AMG. Budując nowy 

obiekt mieliśmy jeden cel: stwo-
rzyć miejsce, którego nie było ani 
w Polsce ani w Europie. Chcemy, 
aby salon był nie tylko miejscem 
sprzedaży samochodów, ale rów-
nież motoryzacyjnej pasji. Chce-
my spotykać tu nie tylko naszych 
Klientów, ale także ludzi, którzy 

„benzynę mają we krwi”.

PIERWSZY 
W EUROPIE 
SALON AMG
W Gdańsku, przy Alei Grunwaldzkiej 
493 otwarty został pierwszy w Europie 
salon AMG. Sąsiaduje on bezpośrednio 
z nowym salonem Mercedes-Benz. 
Trwająca od października 2016 roku 
inwestycja dobiegła właśnie końca. 
Salon oficjalnie rozpoczął swoją 
działalność od 4 lutego 2019 roku.

AMG Brand Center Gdańsk to dwu-
kondygnacyjny salon w którym eks-
ponowanych jest 16 samochodów. 
Parter to część o charakterze bar-
dziej “przystępnych” modeli AMG 
– takich jak SUv’y GLC, GLE oraz 
GLS, a także modeli podstawowych 
– jak A35 czy CLA45. Drugie piętro 
to strefa “eventowa” z dużą prze-

strzenią i ekspozycją najdroższych 
samochodów. Tam też znajduje się 
charakterystyczny element salonu 
– tak zwane “oko” (AMG Eye). To 
duże okno wystawowe, skierowane 
w stronę Alei Grunwaldzkiej. AMG 
Brand Center Gdańsk to czwarty 
tego typu obiekt, po Tokio, Pekinie 
i Sydney, na świecie.
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- Zainteresowanie modelem jest 
bardzo duże – informuje Aneta 
Janczewska, Marketing Manager 
w Toyota Walder – w naszym salo-
nie zlokalizowanym w Rumi, przy ul. 
Jana III Sobieskiego 28, wydaliśmy 
właśnie pierwszy egzemplarz nowej 
Toyoty RAv4 w najwyższej wersji wy-
posażenia - Executive. Realizowane 
są też kolejne zamówienia. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że dostępność 
samochodów jest bardzo duża. 
Nowa RAv4 to zupełnie odmieniony 
obraz kultowego SUva Toyoty. 

Nowa platforma Toyota New Global Ar-
chitecture, nowe napędy znane wcze-
śniej z Lexus’a i niezwykle bogate wy-
posażenie to gwarant utrzymania przez 
markę wysokiej pozycji w najbardziej dy-
namicznie rozwijającym się segmencie 
rynku – informuje Aneta Janczewska.
Cennik Toyoty RAv4 otwiera kwota 109 
900 zł za wersję benzynową, a w wersji 
hybrydowej jest to 129 900 zł.
Toyota Walder jest właścicielem sa-
lonów zlokalizowanych w Chwasz-
czynie i Rumi. To największy w pół-
nocnej Polsce dealer Toyoty – jedyny, 
posiadający w 100% lokalny kapitał.

PIERWSZE EGZEMPLARZE 
tRAfIAją dO KLIENtóW
Niezawodny napęd hybrydowy znany wcześniej 
z Lexusa, nowa platforma podłogowa, a przede 
wszystkim prawdziwa stylistyczna rewolucja. 
Na pomorskim rynku motoryzacyjnym 
zadebiutowała Toyota RAV4 piątej generacji. 

NOWA tOYOtA RAV 4
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Transakcja polegająca na sprzedaży pojazdu, której to dokonuje osoba 
fizyczna musi być udokumentowana. Tego rodzaju potwierdzeniem 
transakcji jest umowa sprzedaży, której konstrukcja w wielu aspektach 
przypomina pokrewne umowy sprzedaży ruchomości poza pewnymi 
wyjątkami. Jednym z  nich jest opis przedmiotu sprzedaży, czyli samochodu.

ChARAKtERYStYKA 
UMOWY 
SPRZEdAżY AUtA

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: freepik.com
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PRAGMAtYZM 
tO POdStAWA

W dobie rozwoju technologicznego 
większość umów bez względu na 
ich rodzaj przybiera formę cyfrową. 
W przypadku tytułowej umowy spe-
cjaliści zalecają stosowanie trady-
cyjnej formy papierowej z racji wy-
magań związanych z przedłożeniem 
dokumentu w wydziale komunikacji 
oraz urzędzie skarbowym. Kodeks 
cywilny nie reguluje bezpośrednio 
form umowy sprzedaży auta, dlate-
go może się okazać, że pisemny do-
kument stanowi także dowód księ-
gowy. Zgodnie z prawną definicją 
w ramach owej umowy sprzedawca 
przenosi własność pojazdu na kupu-
jącego Tym samym zobowiązuje się 
do wydania mu przedmiotu. I ana-
logicznie – kupujący zobowiązany 
jest do jego odbioru oraz uiszczenia 
opłaty. Wbrew pozorom archaicz-
ny wariant dokumentu może mieć 
duże znaczenie w dalszej perspekty-
wie formalnej. Pragmatyzm w tym 
przypadku jest podstawą.
Co zawiera umowa sprzedaży auta?
Poza danymi sprzedawcy oraz kupu-
jącego elementem wyróżniającym 
umowę sprzedaży pojazdu jest jego 
opis. Powinien być on możliwie jak 
najbardziej szczegółowy, gdyż za-

bezpiecza to obie strony transakcji 
od następstw na gruncie prawnym. 
Dokładny opis przedmiotu sprzeda-
ży powinien zawierać następujące 
elementy:

MARKA POJAZDU• 
MODEL POJAZDU• 
ROK PRODUKCJI• 
NUMER vIN (NADWOZIA)• 
NUMER SILNIKA• 
NUMER REJESTRACYJNY• 
AKTUALNY PRZEBIEG• 
POJEMNOść SILNIKA• 
KOLOR• 

Nie jest obowiązkiem, acz zaleca się 
opisanie wszelkich ubytków oraz 
niedoskonałości – opis ten powinien 
znajdować się w podpunkcie „infor-
macje dodatkowe”. W tymże akapi-
cie warto również wskazać dodatko-
we elementy wyposażenia takie jak 
bagażnik dachowy, komputer pokła-
dowy oraz im podobne. W umowie 
sprzedaży pojazdu, która powinna 
zostać opatrzona datą transakcji 
należy zawrzeć cenę pojazdu – za-
pisu tego dokonujemy w dwóch 
wariantach – słownym oraz cyfro-
wym. Kwestie ceny oraz terminu 
transakcji są istotne ze względu na 
datę rejestracji, a ta z kolei wiąże się 
z ubezpieczeniem.

UStALENIA 
dOdAtKOWE ORAZ 
ICh ZNACZENIE
Dodatkowe ustalenia związane z ty-
tułową formą transakcji mogą mieć 
ogromne znaczenie w późniejszym 
użytkowaniu pojazdu. Do tego typu 
ustaleń zaliczamy kwestie związane 
z przeglądem technicznym, które-
go koszt w zależności od ustalenia 
powinien pokryć sprzedający, bądź 
kupujący. Przy tej okazji warto rów-
nież zweryfikować zgodność numeru 
vIN. Jest to unikalny numer nadany 
przez producenta. Można go znaleźć 
w formie tabliczki znamionowej w za-
leżności od marki oraz modelu m.in. 
na szybie, bocznym elemencie nad-
wozia, a nawet stopniu przy drzwiach 
kierowcy. Zestaw znaków stanowiący 
numer vIN powinien zgadzać się z nu-
merem zamieszczonym w dowodzie 
rejestracyjnym (rubryka E) oraz rzecz 
jasna – tym w umowie sprzedaży. Po 
weryfikacji numerów identyfikujących 
pojazd oraz zapoznaniu się ze stanem 
technicznym auta pozostaje nam zło-
żenie podpisów. Wespół z pojazdem 
sprzedający zobowiązany jest do 
wydania dokumentów w postaci do-
wodu rejestracyjnego, karty pojazdu 
oraz dowodu zawarcia ubezpieczenia 
OC z potwierdzeniem jego zapłaty.

bartosz sarnowsKi,
Kierownik Działu Samochodów 
Używanych – Toyota Walder

Kodeks cywilny nie reguluje formy w której umowa sprzedaży auta 
ma być zawarta. Odniesieniem jest zatem ustawa z dnia 23 kwiet-
nia 1964 roku, która zobowiązuje przeniesienie na kupującego 
własności rzeczy poprzez wydanie. Kupujący z kolei zobowiązuje 
się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy ustaloną w umowie cenę. 
W przypadku aut ważnym aspektem jest zapis związany ze zna-
jomością stanu technicznego pojazdu. Zapis ten gwarantuje, że 
kupujący nie będzie rościł sobie żadnych praw względem sprze-
dającego. Choć zapis chroni sprzedającego przed potencjalnymi 
roszczeniami nabywcy z tytułu wad ukrytych, to ten w praktyce 
ma możliwość skorzystania z przepisów o rękojmi. Ma na to rok 
od podpisania umowy o ile wady nie zostały zatajone celowo”
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Kupno nowego samochodu to waż-
na decyzja. Nie jest to przecież za-
kup „na chwilę”, wiąże się ze spo-
rym wydatkiem, a samochód musi 
też spełniać nasze oczekiwania i być 
dostosowany do indywidualnych 
potrzeb. Na rynku wybór nowych 
aut jest ogromny - jak zatem podjęć 
tę niełatwą decyzję? świetnym wyj-
ściem jest wynajęcie samochodu, 
który nam się podoba i przetestowa-
nie go przez co najmniej kilkanaście 
dni albo nawet tygodni. 
Eksperci zwracają uwagę na to, że 
kupując nowy samochód zawsze po-
trzeba czasu na przyzwyczajenie się 
do niego i poznanie jego zalet (a cza-
sem także i wad) oraz możliwości. 
Jako minimalny czas na poznanie 
auta podawany jest tydzień, opty-
malnie to około miesiąca. 
Zazwyczaj kupujący nowy samochód 
najpierw zapoznaje się z ofertą kilku 

czy nawet kilkunastu dealerów, wy-
biera spośród wielu modeli, spraw-
dza jakie wyposażenie ma dane 
auto. W końcu udaje się do salonu, 
odbywa jazdę testową i w końcu 
decyduje się na zakup. Niestety, nie 
jest wcale rzadkością, że po kilku czy 
kilkunastu dniach kupujący zauważa, 
że samochód jednak nie do końca 
spełnia jego oczekiwania. Silnik jest 
za słaby, bagażnik za mały (lub za 
duży), brakuje jakiegoś dodatkowego 
wyposażenia... I wtedy pojawia się 
myśl: trzeba było jednak wybrać inną 
markę lub inny model. I co wtedy? 
Na zmianę decyzji niestety jest już za 
późno. Tymczasem takiego rozczaro-
wania łatwo uniknąć. Jak? Wystarczy 
wypożyczyć taki samochód, jaki chce-
my kupić – na tydzień, dwa, może na 
miesiąc. Po takim czasie użytkowania 
zauważa się praktycznie wszystkie ce-
chy (zarówno wady, jak i zalety) dane-

go samochodu i można podjąć decy-
zję, czy chcemy jeździć właśnie takim 
autem, czy jednak wybrać inny. 
Krótko i długoterminowy wynajem 
nowych samochodów oferuje gdań-
ska firma Fleet Number One. Korzy-
stający z usług FN1 ma gwarancję 
otrzymania samochodu w idealnym 
stanie i ubezpieczonego. I dzięki 
temu ma czas na podjęcie decyzji – 
kupić taki, czy nie? Jeśli samochód 
się nie spodoba, może wynająć inny, 
tak, by w końcu znaleźć dokładnie 
taki, jaki potrzebuje. To doskonałe 
rozwiązanie, pozwalające oszczędzić 
czas na umawianie się w salonach na 
kolejne jazdy próbne, dające gwaran-
cję dobrze wydanych pieniędzy i po-
zwalające uniknąć rozczarowania. 
Planujesz kupno nowego samo-
chodu? Najpierw wypożycz takie 
auto i sprawdź, czy będziesz z niego 
zadowolony!

PRZEtEStUj,
ZANIM KUPISZ!
Różne marki, modele, zróżnicowane wyposażenie i zespoły napędowe, 
silniki różnych pojemności, rozmaite wersje nadwozia... wybór nowego 
samochodu nie jest łatwy. Jak sprawdzić, czy dane auto będzie nam 
odpowiadać i czy nie będziemy żałować wyboru konkretnego modelu?



   85

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

   85

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA



 86    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

CZY WIESZ, żE…
Wbrew pozorom w okresie zimo-
wym ilość wypadków drogowych 
jest mniejsza? Za to znacznie zwięk-
szona jest liczba kolizji. Dane sta-
tystyczne ukazują, iż w okresie od 
czerwca do października mamy do 
czynienia z największą liczbą wy-
padków (około 40% w skali roku). 
Najmniej tego rodzaju incydentów 
odnotowanych jest w okresie od 
stycznia do marca. Pierwsze miesią-
ce roku to dla odmiany wzmożona 
liczba kolizji, których główną przy-
czyną jest poślizg. Dane te mają 
również odzwierciedlenie w liczbie 
zabitych oraz rannych.

ZIMA ZA KółKIEM 
– 5 CIEKAWOStEK
Zimowa aura nas nie 
rozpieszcza. Warunki 
atmosferyczne – często 
ekstremalne dają w kość 
zwłaszcza kierowcom.  
W obiegowych opiniach 
funkcjonuje wiele 
mitów związanych 
z sezonem jesienno-
zimowym. My 
postanowiliśmy 
się z nimi 
rozprawić 
prezentując 5 
ciekawostek 
dotyczących 
motoryzacji 
w wariancie 
zimowym.

CZY WIESZ, żE…
Odśnieżanie auta  w terenie zabudowanym przy uruchomionym silniku 
może kosztować nas nawet do 400zł? Zwłaszcza poranne przymrozki 
prowokują rozgrzewanie pojazdu na włączonym silniku w trakcie któ-
rego ściągamy śnieg z dachu oraz szyb. Za takie działanie grozi nam 
kara, a w zasadzie – dwie kary. Pierwsza związana jest z oddaleniem 
się od uruchomionego pojazdu na dłużej niż minutę, co świadczy 
o braku możliwości panowania nad nim i mandatem w wysokości od 
50-100zł. Druga kara dotyczy nadmiernej emisji spalin do środowiska, 

bądź nadmiernego hałasu w strefie zabudowanej – za to prze-
winienie możemy zapłacić nawet do 300zł.

CZY WIESZ, żE…
Stosowanie skrobaczki względem zlodowaco-
nych szyb w pojazdach może spowodować 
występowanie zarysowań, a nawet pęknięcia? 
Nie wszyscy posiadają ku temu wystarczające 
umiejętności. Nie każdy też może korzystać 
z wiat oraz garażów. W tej sytuacji doskonałym 
rozwiązaniem jest zastosowanie niedrogich 
odmrażaczy w formie sprayu. Preparat chemicz-

ny możemy kupić praktycznie na każdej stacji 
benzynowej – wystarczy zaaplikować substancję 

na szyby, reflektory oraz lusterka, by po kilku mi-
nutach cieszyć się całkowitą widocznością.

CZY WIESZ, żE…
Używanie zimowych łańcuchów 
na koła jest w Polsce dopusz-
czalne wyłącznie w określonych 
i sprecyzowanych warunkach? 
Mowa o nadmiernie zaśnieżo-
nych drogach, bądź takich w któ-
rych występuje twarda – zbita 
warstwa śniegu. Należy jednak 
pamiętać, że po zjechaniu na as-
falt suchy jesteśmy zobowiązani, 
aby łańcuchy zdjąć w celu zmniej-
szenia poziomu zagrożeń na 
drogach. O obowiązku założenia 
łańcuchów informuje nas znak 
C-18. Oznaczenie to wymusza 
na kierowcach stosowanie łań-
cuchów przynajmniej względem 
dwóch kół napędowych.

CZY WIESZ, żE…
Opony zimowe od letnich różnią się 
przede wszystkim budową bieżnika 
oraz rodzajem ogumienia? Opony 
użytkowane w sezonie ciepłym 
posiadają niemalże gładkie – duże 
klocki, minimalną ilość nacięć oraz 
szerokie kanały odprowadzające. 
Zimowy bieżnik składa się natomiast 
z dużej liczby nacięć oraz lamel. Ka-
nały odprowadzające w przypadku 
ogumienia zimowego są w centralnej 
części węższe, zaś pasma odprowa-
dzające – grubsze, w celu usunięcia 
błota pośniegowego oraz wody. Jeśli 
chodzi o rodzaj mieszanki, to w przy-
padku opon letnich struktura charak-
teryzuje się ogumieniem twardszym 
z większą ilością sadzy w składzie. 
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Uroczysta premiera jest efektem współpracy „Porsche 
Polska” z trójmiejskim przedstawicielem tytułowej marki. 
Wydarzenie o charakterze ogólnopolskim cieszy tym bar-
dziej, bowiem dotychczas oficjalne premiery kultowych 
modeli omijały Trójmiasto szerokim łukiem. Porsche 911 
usytuowane na specjalnym podeście wyłoniło się z cze-
luści sceny w towarzystwie dynamicznej gry świateł oraz 
wizualizacji. Kilkunastominutowej oprawie towarzyszyła 
muzyka Andrzeja Smolika, który specjalnie na tę okazję 
stworzył unikalną kompozycję. Ciekawostkę stanowi fakt, 
iż jednym z instrumentów uwiecznionych w partyturze 
gościa specjalnego był charakterystyczny dźwięk silnika 
modelu 911. Utwór znakomicie nawiązał do tytułu impre-
zy – „911- dźwięk legendy”. 
Porsche z serii 911 zadebiutował w roku 1964. Cechą 
szczególną pierwszej generacji auta był silnik w układzie 
„boxer” ulokowany za tylną osią pojazdu oraz niezależny 
układ tylnego zawieszenia. Choć kolejne lata unowocze-
śniały oblicze pojazdu, to zamysł związany z silnikiem i za-
wieszeniem nie zmienił się po dziś. Zaledwie kosmetycz-
nym zmianom uległa również estetyka kultowego auta. 
Charakterystyczne zaokrąglone światła oraz delikatnie 
zgarbiona tylna część nadwozia sprawiają, że modelu 911 
nie da się pomylić z żadnym innym. I choć na pozór trudno 
odróżnić debiutujący wariant od poprzednika, to w prak-
tyce zmiany konstruktorskie dotknęły zarówno aspektów 
zewnętrznych, jak i wnętrza. Nowością jest zastosowanie 
zaawansowanych świateł LED oraz modyfikacje związane 

z kształtem błotników i zderzaków. Pod maską znajduje się 
unowocześniona sześciocylindrowa jednostka silnikowa 
o pojemności 3l. Tego rodzaju rozwiązanie zagwarantowało 
zwiększoną o 30KM moc oraz wzrost poziomu maksymal-
nego momentu obrotowego o około 80Nm. Zwiększona 
wydajność silnika jest także konsekwencją unowocześnie-
nia mechanizmu wtrysku oaz modyfikacji turbosprężarki. 
Jednostka napędowa została ponadto wyposażona w pre-
cyzyjną 8-biegową skrzynię biegów z dwusprzęgłową prze-
kładnią. Zmiany wdrożone w najnowszej konstrukcji Po-
rsche pozwalają osiągnąć prędkość na poziomie 308km/h.

PORSChE 911 
NA dESKACh tEAtRU 
SZEKSPIROWSKIEGO

Punktualnie o 21.11h dokonano odsłonięcia najnowszej – ósmej generacji 
motoryzacyjnej perły w postaci Porsche 911. Oficjalna premiera miała miejsce 
na deskach gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a dzieło niemieckich 
konstruktorów mogło obserwować aż 911 zgromadzonych na sali gości. 
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g A d ż e t O m a n i a

Producenci renomowa-
nej marki Apple złożyli 
wniosek patentowy 
dotyczący zastosowa-
nia szklanej klawiatury dla 
MacBooków. Celem wdroże-
nia zmian konstrukcyjnych 
jest uniknięcie problemów 
związanych z klawiaturami 
mechanicznymi oraz zmniej-
szenie wagi laptopów z tej 
serii.  Konstrukcja znajdująca 
się we wniosku patentowym 
oparta jest o zastosowanie 
tafli szkła złożonej z kilku 
cienkich warstw. Walorem 
rozwiązania jest zwiększe-
nie elastyczności klawiatury 
oraz większe możliwości 
związane z jej profilowaniem 
w momencie użytkowania.

W zależności od rodzaju nomen-
klatury pojęcie „gorącego ciastecz-
ka” może mieć co najmniej kilka 
znaczeń. W tym przypadku termin 
ten określa gadżet podgrzewający 
kubek z dowolnym napojem go-
rącym z wykorzystaniem złącza 
USB. Podgrzewana podstawka ma 
na celu utrzymanie temperatury 
napoju w 60 stopniach w skali Cel-
sjusza. Urządzenie jest kompatybil-
ne ze wszystkimi rodzajami portów 
USB w przypadku komputerów PC 
oraz MAC.  Intrygująca estetyka 
oraz praktyczne zastosowanie 
sprawia, że jest to doskonały po-
mysł na skromny prezent.

Zdalne sterowanie przy użyciu mo-
bilnej aplikacji papierowym samolo-
tem jest możliwe dzięki stworzeniu 
modelu Power Up 3.0. Jest to system 
nawigujący papierowy samolot o do-
wolnej konstrukcji. Budowa urządze-
nia składa się z niewielkiego śmigła 
oraz ramy na której umieszczono 
specjalny silnik. Specjalny czujnik 
zamieszczony na konstrukcji przesyła 
sygnał do naszego telefonu, a my po-
przez dedykowaną aplikację mobilną 
możemy w sposób banalny sterować 
papierowym asem przestworzy.

Inteligentny samolot z papieru

Znaczenie 
„gorącego ciasteczka”

Ostatnia edycja prestiżo-
wych targów „Electronics 
Show 2018” przyniosła nam 
mnóstwo rewolucji tech-
nologicznych, a największą 
z nich okazała się kolekcja 
inteligentnych telewizorów od 
Samsunga. Seria QLED TV 
2018 ostatecznie rozprawia 
się z powracającym efektem 
wypalenia obrazu. Liczne te-
sty oraz badania potwierdziły, 
że  obraz cechuje się ogrom-
ną odpornością na powidoki 
występujące na ekranach 
innych inteligentnych warian-
tów. Kluczowym czynnikiem 
jest zastosowanie technologii 
HDR, która stanowi nowość 
w segmencie premium.

Samsung QLED TV 2018 
i wypalanie

Znośna lekkość 
klawiatury






