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Za	rogiem	wiosna,	a	oznacza	to,	że	z	wolna	mija	czas	
zimowych	podsumowań.	Temperatura	podwyższa	się	na	
skutek	 naturalnych	 następstw	 meteorologicznych	 oraz	
globalnego	ocieplenia.	Z	tym	drugim	rozprawiają	się	nie	
tylko	przedsiębiorcy,	ale	także	samorządowcy	i	pośredni-
cy	finansowi,	dlatego	sporo	miejsca	poświęcamy	aspekto-
wi	odnawialnych	źródeł	energii,	który	jak	na	nadchodzącą	
wiosnę	 przystało	 jest	 tematem	 „palącym”.	 Temperaturę	
podgrzewa	także	ekskluzywna	relacja	z	tegorocznej	Gali	
Evening	Pracodawców	Pomorza	na	której	mieliśmy	przy-
jemność	gościć.	Była	to	doskonała	okazja	do	spotkań	z	wy-
bitnymi	osobami	–	również	Aleksandrą	Dulkiewicz,	która	
została	zaprzysiężona	na	Prezydenta	Gdańska.	W	marco-
wym	wydaniu	Expressu	Biznesu	nie	zabranie	także	wielu	
merytorycznych	 komentarzy	 oraz	 rozmów	 z	 ciekawymi	
osobami.	Jedną	z	nich	jest	Radosław	Stojek,	który	opowie-
dział	nam	o	rozwoju	Portu	Gdańskiego	Eksploatacja	S.A.

	 Nastrojony	wiosennym	 optymizmem	 oddaję	w	 Pań-
stwa	ręce	najnowsze	wydanie	EB.

Zapraszam do lektury.



Wojciech Peret, 
prezes zarządu 
Stocznia Gdańsk i GSG Towers

Ostatnio pełnił funkcję dyrektora operacyjnego w spółce 
Wielton. W latach 2015-2018 zajmował stanowisko dyrek-
tora wykonawczego oraz wiceprezesa zarządu i dyrektora 
zarządzającego rynkiem amerykańskim w SECO/WARWICK 
Group. Przez wiele lat związany był z Alstom Power Zakład 
Turbin w Elblągu. Był także dyrektorem zakładu w Alstom 
Power Mexina w Meksyku. Jest absolwentem Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego i Politechniki Gdańskiej. Ukończył 
także studia podyplomowe m.in. w Szkole Głównej Handlo-
wej i Akademii im. L Koźmińskiego w Warszawie.

Piotr ZdrojeWski, 
wiceprezes zarządu ds. finansowych 
Stocznia Gdańsk i GSG Towers

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w bankowości 
inwestycyjnej, komercyjnej oraz strategicznym doradztwie 
finansowym. Prowadził i uczestniczył w wielu projektach dla 
globalnych i polskich podmiotów o łącznej wartości ponad 
18 mld EUR. Ostatnio przez osiem lat związany był z firmą 
doradczą PwC, zakładając i prowadząc Debt Advisory Team 
w PwC Polska oraz pełniąc funkcję członka zarządu Price-
waterhousecoopers Securities. Wcześniej pracował m.in. 
w Schroders, Citigroup, KBC. Jest absolwentem Politechniki 
Warszawskiej. Uzyskał tytuł MBA w WUT Business School.

MarZena kijak,
dyrektor generalny
Radisson Hotel & Suites 

Z branżą hotelarską związana jest od dwudziestu lat. Karierę 
zaczynała w 1999 roku na recepcji w warszawskim hotelu 
Sheraton. W 2006 roku została kierownikiem recepcji w nowo 
otwartym hotelu Sheraton w Poznaniu. W 2012 roku przeszła 
do hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie na stanowisko 
dyrektora sprzedaży i marketingu, a w 2013 roku została jego 
dyrektorem generalnym. W 2016 roku została też dyrektorem 
regionalnym Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na 
Podkarpacie. Dodatkowo pełniła funkcję dyrektora general-
nego hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Stare Miasto.

krZysZtof PyZa, 
zastępca dyrektora generalnego
Golden Tulip Gdańsk Residence

W 2003 roku związał się ze spółką Chopin Airport Develop-
ment, która w styczniu 2019 roku przekształciła się w Polski 
Holding Hotelowy. Przez ostatnie piętnaście lat pracował 
w warszawskim hotelu Courtyard by Marriott, gdzie zajmo-
wał stanowisko kierownika zmiany w Gastronomii (w latach 
2003-2004), następnie kierownika Działu ds. Organizacji 
Bankietów (2004-2015) i zastępcy kierownika Działu Gastro-
nomii (2015-2019). Od połowy lutego 2019 roku objął stano-
wisko zastępcy dyrektora w Golden Tulip Gdańsk Residence.

Zmiany personalne w regionie

Kim są 
nowi prezesi 
i dyrektorzy?

Ostatnie tygodnie nie 
przyniosły dużych zmian 
personalnych. Choć obyło 
się bez sporych roszad 
w zarządach, to na kilku 
ważnych stanowiskach 
pojawiły się nowe twarze.
Sprawdź, przed kim 
stoją nowe wyzwania!



PGE Energia Ciepła zacieśniła współpracę z Okręgowym Przedsiębiorstwem 
Energetyki Cieplnej. Umowa podpisana pomiędzy stronami ma na celu zwięk-
szenie dostępności sieciowego ciepła pośród mieszkańców Gdyni, Kosakowa 
i Rumi. Zacieśnienie współpracy w opinii samych zainteresowanych ma służyć 
poprawie warunków środowiskowych oraz poprawie bezpieczeństwa dostaw.

10 startupów ze Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii, 
Argentyny, Ukrainy, Belgii, 
Czech, Estonii, Norwegii i Ko-
rei Południowej bierze udział 
w akceleratorze Space3ac 
organizowanym przez markę 

Blue Dot Solution w ramach kooperacji z Poland Prize Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Młodzi biznesmeni osie-
dlili się w Gdańsku na trzy miesiące, aby rozpocząć prace nad 
innowacyjnymi rozwiązaniami w aspektach takich jak data 
science, transport i logistyka oraz nowoczesne technologie.

Rafał Ćwikliński – specja-
lista związany od niespełna 
30 lat z branżą ubezpie-
czeniową został nowym 
inwestorem, a zarazem 
prezesem zarządu spółki 
Dom Finansowy QS. 

Nowy prezes zarządu jest absolwentem Wydziału Nauk 
Ekonomicznych oraz Zarządzania Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, a także Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politech-
niki Koszalińskiej. Specjalista związany wcześniej z marką 
Asist zastąpił na stanowisku Artura Mojeckiego.

Międzynarodowy 
projekt startupów 
w Gdańsku

zacieśnienie 
współpracy

nowy 
inwestor doMu 
FinansoweGo Qs
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Z PREZESEM ZARZĄDU PORTU GDAŃSK EKSPLOATACJA S.A., MANAGEREM PROGRAMU 
MBA W WYŻSZEJ SZKOLE ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI DR RADOSŁAWEM STOJKIEM, 
ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

Kompetencje, 
które 
RozwijAją

ZDJĘCIA: Piotr Zagiell

„Wszędzie potrzebni są profesjo-
nalni menadżerowie, a im więcej 
z nich ma cechy przywódcze, tym 
lepiej dla firmy” – to idea, którą 
wpaja Pan studentom Zarządzania 
w WSAiB w Gdyni. Jakie jeszcze 
należy posiadać umiejętności, aby 
być managerem idealnym i dobrze 
zarządzać portem?

Jeżeli pyta pani o cechy idealnego 
managera, to w takim razie ja za-
dam pytanie czy w ogóle ktoś taki 
istnieje? wydaje się, że ideał to po-
jęcie abstrakcyjne i niestety nieosią-
galne. nie zmienia to jednak faktu, 
że nie można próbować zbliżyć się 
do ideału. Świetny manager posiada 
zapewne więcej cech niż te, które 
wymienię, czyli: sprawność, elastycz-
ność, skuteczność, pewność siebie 
i samodyscyplinę. Do tego zestawu 
dodałbym jeszcze umiejętności takie 
jak: kreowanie skojarzeń, stawianie 

prowokacyjnych pytań, networking, 
obserwowanie i eksperymentowanie. 
ponadto wychodzę z założenia, że 
kompetencje managera to nie cechy 
uwarunkowane wyłącznie genetycz-
nie, lecz przede wszystkim efekt po-
dejmowania aktywnego wysiłku.

Czy bierze Pan pod uwagę wszyst-
kie te kompetencje przy doborze 
kadry zarządzającej w Porcie 
Gdańskim Eksploatacja?

owszem, nie wszystkie idą w parze 
czy też są odpowiednio uporząd-
kowane, ale moją intencją jest two-
rzenie tzw. dobrych miejsc pracy. 
stąd też uważam, że lepsza płaca 
i więcej szans na rozwój zawodowy 
to odpowiednia motywacja do pra-
cy. Tego oczekują nie tylko moi pra-
cownicy, ja także się z nimi zgadzam. 
na płaszczyźnie zawodowej staram 
się otaczać ludźmi, którzy posiada-

ją różnorodne kompetencje. sądzę, 
iż połączenie ich wszystkich, tworzy 
kreatywne podejście do realizacji na-
wet najtrudniejszych zadań. ponadto 
różnorodność umożliwia wielowymia-
rowe spojrzenie na problem i znale-
zienie optymalnego rozwiązania.
i jeszcze jedno, najważniejsze: wyma-
gam najpierw od siebie, a potem od lu-
dzi, z którymi współpracuję.

Bogate doświadczenie akademic-
kie pomaga Panu w podejmowaniu 
decyzji?

Jak najbardziej. podczas pracy na 
uczelni zawsze powtarzam swoim stu-
dentom, iż dobry manager, to manager 
skuteczny i sprawny. Taki właśnie sta-
ram się być w swoim życiu zawodowym. 
wyznaję ponadto zasadę, że nie sztu-
ką jest wykonywać wszystkie rzeczy 
w sposób właściwy. należy wykonywać 
przede wszystkim te właściwe rzeczy.  



Wydaje się, że ideał to 
pojęcie abstrakcyjne 
i niestety nieosiągalne. Nie 
zmienia to jednak faktu, 
że nie można próbować 
zbliżyć się do ideału. 
Świetny manager posiada 
zapewne więcej cech niż 
te, które wymienię, czyli: 
sprawność, elastyczność, 
skuteczność, pewność 
siebie i samodyscyplinę. 
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Istotne znaczenie dla prowadzenia 
tego rodzaju działalności ma położe-
nie geograficzne i związana z nim in-
frastruktura. Jakie znaczenie ma dla 
portu ulokowanie dające dostęp do 
wszystkich nabrzeży zarówno w przy-
padku samochodów, jak i transportu 
szynowego?

port gdańsk ma jedne z najlepszych 
możliwości geograficznych na Bałtyku. 
przede wszystkim tylko tutaj mogą być 
obsługiwane największe światowe jed-
nostki, które wymagają zanurzenia na-
wet do 15m. Druga istotna kwestia -port 
w gdańsku nie zamarza i jest wolny od 
pływów, pracujemy przez 12 miesięcy 
w roku bez względu na pogodę.
port gdańsk dzieli się na dwie części - 
port wewnętrzny i Zewnętrzny. Dzięki 
temu podziałowi obsługiwany jest każdy 
typ statków i każdy rodzaj towaru. Bardzo 
dobre skomunikowanie drogowo-kolejo-
we ułatwia wywóz i dowóz towarów. Już 
dziś do bramek autostrady a1 ciężarówki 
dojeżdżają w ciągu 20 minut. aktualnie 
w porcie Zewnętrznym trwa przebudowa 
układu drogowo-kolejowego, dzięki czemu 
ten transport będzie jeszcze sprawniejszy 
i szybszy. my z kolei jesteśmy najwięk-
szym i głównym operatorem działającym 
w wewnętrznej części portu gdańsk i tym 
samym odpowiadamy za 40% wolumenu 
towarów przeładowanych.

Jakie cechy infrastrukturalne i lo-
gistyczne wyróżniają Port Gdańsk 
Eksploatacja od konkurencji?

Dzięki bezpośredniemu dostępowi do 
nabrzeży i terminali ruch w porcie jest 
płynny, nie tworzą się zatory. Jako je-
den z największych portów bałtyckich 
oferujemy szybki transport towarów, 
a to obok pieniędzy  najważniejszy 
czynnik, który biorą pod uwagę nasi 
klienci. Jako port gdańsk jesteśmy hu-
bem transportowym tej części europy, 
dlatego bardzo ważne jest, by ładunki 
ze statków były przeładowywane bez-
pośrednio na wagony lub ciężarówki 
i mogły jak najszybciej opuścić port 
i jechać do miejsca docelowego.
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Aktualna kondycja gospodarki krajo-
wej opiera się w dużej mierze na rynku 
pracy , a mówiąc ściślej – sektorze za-
trudnienia. W jaki sposób radzicie sobie 
z problemem braku wykwalifikowanych 
specjalistów?

 Jednym z moich celów jest tworzenie war-
tościowych miejsc pracy. Tak, jak pani wspo-
mniała czynniki finansowe, otaczająca nas 
konkurencja – wszystko to skłania nas do 
poszukiwania nowych rozwiązań. odpowied-
nie szkolenia, przewidywalne grafiki i szanse 
awansu zawodowego generują większą ak-
tywność pracowników i wzmacniają nasz po-
tencjał konkurencyjny. w tym nowym mo-
delu, każdy kto pracuje, stara się osiągnąć 
wysoką wydajność poprzez optymalizację 
realizowanych procesów. mając na uwa-
dze aktualną sytuację spółki, wprowadze-
nie tego rodzaju zmian może onieśmielać, 
ale jest możliwe do przeprowadzenia. wy-
chodzę z założenia, że ludzie wykonują 
lepszą jakościowo pracę, wtedy gdy są 
wyedukowani i mają szerokie uprawnie-
nia, - gdy posiadają wystarczające zasoby 
oraz sami cieszą się szacunkiem. 

Nie zmienia to faktu, że rynek 
pracy jest bardziej wymagają-
cy. W jaki sposób Pańscy pra-
cownicy reagują na taką formę 
zarządzania?

Jako prezes pge koncentruję się 
na docenianiu najlepszych pra-
cowników w spółce oraz przepro-
wadzaniu dla nich odpowiednich 
szkoleń wewnętrznych, co w kon-
sekwencji pozwala na awans na 
wyższe stanowiska. moje po-
dejście spotyka się z aprobatą 
i dużym zainteresowaniem wśród 
pracowników, co dodatkowo mo-
tywuje mnie do rozwijania i po-
głębiania tak rozumianej strate-
gii kadrowej. obejmując funkcję 
prezesa postawiłem sobie za cel 

konsekwentny rozwój naszego biz-
nesu, równolegle dbając o wysoki 
poziom zaangażowania wśród pra-
cowników. wprowadzając zmiany, 
dostrzegłem ogromny potencjał 
kadrowy. moje pierwsze decyzje 
spotkały się z uznaniem, przez co 
zrozumiałem, że pracuję z ludź-
mi pragnącymi zmiany i rozwo-
ju. efektem tego, oraz pracy całe-
go zespołu jest wyższy wolumen 
w zakresie przeładunków, który 
wspólnie wypracowaliśmy w pierw-
szych miesiącach tego roku. wie-
rzę zatem, że podążamy właściwą 
drogą, a zadowolenie i satysfak-
cja ludzi z którymi współpracuję, 
będzie się stale powiększać. 
Tego życzę sobie i swoim 
współpracownikom.
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Gala
evening

201 9

Na początku każdego roku spotykamy się podczas Gali Evening Pracodawców 
Pomorza, aby wybrać i docenić najlepszych pomorskich pracodawców 
i przedsiębiorców. Wyróżnienia, statuetki i tytuł „Pomorski Pracodawca Roku 
2018” otrzymują firmy, które osiągając planowane wyniki ekonomiczno-
gospodarcze, przestrzegają zasad odpowiedzialności społecznej przy 
równoczesnym poszanowaniu reguł etyki zawodowej. Doceniamy firmy, 
które w swej działalności kładą nacisk na rozwój i innowacje nie zapominając 
o pracownikach, systematycznie inwestując w kapitał ludzki. Idei konkursu 
„Pomorski Pracodawca Roku” przyświecają cele związane z upowszechnianiem 
dobrych praktyk w gospodarce, przedstawianie korzystnego i pożądanego 
wizerunku pracodawcy oraz promowanie rozwoju gospodarczego regionu.

ZbignieW canoWiecki 
- Prezydent Pracodawców Pomorza ”



Pierwszy	dzień	marca	2019	roku	w	Centrum	Wystawienniczym	Amber	Expo	w	Gdańsku	
stał	 się	 najważniejszym	miejscem	dla	 pomorskiego	 biznesu.	 Prestiżowa	Gala	 Evening	
Pracodawców	Pomorza	zgromadziła	ponad	900	osób	związanych	ze	światem	regional-
nego	biznesu.	Nie	brakowało	także	person	ze	świata	nauki,	kultury,	polityki	oraz	mediów.	
W	obecności	znamienitego	grona	uhonorowano	 laureatów	konkursu	„Pomorski	Praco-
dawca	Roku”.	Oficjalna	 część	wydarzenia	 rozpoczęła	 się	 od	 recitalu	gości	 specjalnych	
-	Leszka	Możdżera	oraz	Przemysława	Dyakowskiego.



toMasZ Moys
POLPHARMA

Cieszy mnie, że organizacja 
„Pracodawcy Pomorza” patrzy 
na przedsiębiorstwa z szerokiej 
pespektywy, promuje tych, którzy 
w swojej działalności pamiętają 
także o ludziach. Nagroda 
Pomorskiego Pracodawcy 
Roku to ogromne wyróżnienie 
dla naszej firmy, bo od zawsze 
powtarzamy, że Polpharma to 
właśnie ludzie. To podziękowanie 
dla naszych pracowników, którzy 
swoją pracą i zaangażowaniem 
przyczyniają się do rozwoju 
firmy, kraju i regionu. Dziękuję 
organizatorom za docenienie 
znaczenia naszej firmy dla rozwoju 
Polski i Pomorza. Polpharma 
jest największym pracodawcą 
w regionie Kociewia i jednym 
z największych w województwie 
pomorskim. Inwestujemy w rozwój 
nowoczesnych produktów 
i innowacyjnych technologii. 
Stwarzamy atrakcyjne warunki 
pracy i możliwości rozwoju kariery 
dla najzdolniejszych. Aktywnie 
włączamy się także w inicjatywy 
lokalne, budując pomost pomiędzy 
nauką i biznesem.  - Tomasz Moys

Przedsiębiorstwa 
zatrudniające 
ponad 250 pracowników:

Zakłady 
farmaceutycZne 
PolPharma

Przedsiębiorstwa 
zatrudniające 
od 51-250 pracowników 

eurostyl 

Magdalena 
reńska, 
EUROSTYL

- Jesteśmy dumni z faktu, że 
nasza dbałość o pracowników, 
środowisko pracy, jakie oferujemy 
i  atmosfera w organizacji zostały 
docenione przez niezależny 
szacowny podmiot zrzeszający 
pracodawców w naszym regionie. 
Jednocześnie jednak chciałabym 
zaznaczyć, że dla nas w Euro Styl 
najważniejsze jest, że po prostu 
lubimy przychodzić do pracy.

Marek 
kierZnikoWicZ, 
ELMARK

Jest to ogromne wyróżnienie 
dla mnie  i dla całej załogi 
Elmark. Jesteśmy na rynku 
30 lat niezmiennie w branży 
energetycznej. Największą 
wartością Spółki są nasi 
pracownicy, dlatego na 
przestrzeni lat dokładaliśmy 
wszelkich starań , aby stworzyć 
jak najlepsze warunki 
pracy dla naszej załogi. Od 
20 lat jesteśmy członkiem 
organizacji Pracodawców 
Pomorza i  jesteśmy  dumni 
z członkostwa w tak prestiżowej 
organizacji. Mój podziw 
budzi organizacja Gali a także 
charyzmatyczny Prezydent 
organizacji dr Zbigniew 
Canowiecki. Gala Pracodawców 
zawsze  zorganizowana jest na 
200% . Dr Zbigniew Canowiecki 
swoim zaangażowaniem 
i pomysłami scala cały pomorski 
świat biznesu kultury, nauki 
oraz polityki.

Przedsiębiorstwa 
zatrudniające 
od 10-50 pracowników 

ElmarK



toMasZ sMorgoWicZ, 
Studio 102

Firma, która stoi w miejscu i się nie 
rozwija, traci. Traci zarówno klientów, 
dla których nie będzie w stanie 
dostarczać oczekiwanych usług 
na konkretnym poziomie. Traci 
również potencjalnych pracowników, 
którzy nie będą chcieli dołączać do 
struktur, które nie oferują możliwości 
rozwijania kompetencji. Społeczna 
odpowiedzialność biznesu, to już 
nie trend, czy przyszłość tylko 
konieczność współczesnych firm. 
Coraz więcej podmiotów rozumie 
i docenia możliwości jakie niesie ze 
sobą CSR. Studio 102 stawia sobie 
za cel edukację rynku i pokazywanie 
dobrych praktyk w tym zakresie 
wychodząc z założenia, że samemu 
trzeba być wzorem do naśladowania. 
Jest dla nas wielkim zaszczytem, iż 
po 16 latach działalności zostaliśmy 
docenieni tak prestiżową nagrodą. 
Chciałabym serdecznie podziękować 
naszym Współpracownikom, Klientom 
oraz Partnerom, dzięki którym mamy 
możliwość urealniać nasze wizję 
i projekty. Szczególne podziękowania 
pragnę złożyć na ręce Prezydenta 
Pracodawców Pomorza – Zbigniewa 
Canowieckiego, który rozwija ideę 
wzajemnego wspierania się liderów 
biznesowych rynku pomorskiego. 

Przedsiębiorstwa 
zatrudniające
 do 9 pracowników

studIo 102 

Czuję się bardzo dumny 
i zaszczycony, że kapituła 
zauważyła moją działalność. 
Pragnę podkreślić, że nie byłoby 
jej bez zespołu spółki ASTE 
i zespołu fundacji Wspólnoty 
Gdańskiej.  Uważam, że  otwarta 
kultura, sztuka i edukacja są 
najważniejsze w kształtowaniu 
polskości i patriotyzmu. 
W tym miejscu pragnę przekazać 
szacunek przedsiębiorcom 
- zarówno tym dużym, jak 
i małym. To właśnie gospodarka 
daje siłę krajowi - prywatni 
przedsiębiorcy budują siłę 
ekonomiczną, która daje wolność 
i możliwości działania.  Bez niej 
nie ma działalności kulturalnej, 
dobroczynnej, edukacyjnej 
i artystycznej. 

Negotium proto Kultura 

Andrzej 
Stelmasiewicz,
PreZes 
ZarZądu aste

LPP jest środowiskiem ciągłej 
zmiany. Przez kilkanaście 
lat prowadzenia firmy 
zmieniamy się każdego 
dnia. Zmiany te powodują, 
że rodzi się coraz więcej 
przeszkód do pokonania. 
Skoro najwyższa kapituła 
postanowiła nam przyznać 
nagrodę Złotego Oxera, 
to jesteśmy przekonani, 
że z pokonywaniem tych 
przeszkód rodzimy sobie 
nienajgorzej. Wszystkim 
serdecznie dziękuję.

Złoty Oxer

marek 
PIechockI 
I JerZy 
lubanIec 
- lPP 
(w ich imieniu nagrodę 
odebrał Sławomir Łoboda 
- Prezes)
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alessandro 
d’eMilio,
KEMIRA

Cieszymy się z tak szczególnego 
wyróżnienia. Jako firma 
globalna - działająca w niemal 
100 krajach zatrudniamy blisko 
5000 osób. Nasi pracownicy 
pochodzą z różnych zakątków 
globu, a indywidualne 
podejście oraz szacunek 
względem nich sprawia, że 
bez względu na szerokość 
geograficzną mogą czuć się 
w naszej firmie komfortowo 
i bezpiecznie. Zwłaszcza nasze 
gdańskie centrum biznesowe 
odzwierciedla multikulturowy 
charakter przedsiębiorstwa. 
Pracownicy firmy to grupa 
dynamicznych, otwartych 
i ciekawych świata osób. 
W imieniu ich oraz swoim 
dziękujemy najwyższej kapitule 
za uhonorowanie.

Przedsiębiorca 
przyjazny 
cudzoziemcom 

kemIra

bartłoMiej 
anusiak,
Mikrostyk

Cieszy nas bardzo fakt, że Gniew 
został zauważony na mapie 
Województwa Pomorskiego. To 
właśnie nasze miasto jest źródłem 
naszego sukcesu. Mikrostyk SA- 
producent elementów metalowych  
o zasięgu globalnym czerpie całą 
swoją energie, innowacyjność 
z rynku lokalnego. Bez naszych 
pracowników, partnerów 
lokalnych funkcjonowanie 
w bardzo restrykcyjnym 
i wymagającym świecie przemysłu 
byłoby niemożliwe. Wdrażanie 
strategii biznesu społecznie 
odpowiedzialnego to wyzwanie 
dla każdej firmy, a statuetka, jak 
i znalezienie się w gronie pozostałych 
laureatów, którzy odnoszą sukcesy 
nie tylko na tym polu jak też są 
większymi graczami na rynku niż 
my, to dowód na to, że nasze starania 
osiągają coraz lepszą jakość, większy 
zasięg, wyższy pułap.

Przedsiębiorca 
odpowiedzialny 
i wrażliwy społecznie 

mIkrostyk

MariusZ 
florcZyk,
Wielobranżowa Spółdzielnia 
Socjalna Słoneczne Wzgórze

Otrzymana podczas Gali Evening 
Pracodawców Pomorza główna 
nagroda : Przedsiębiorstwo 
Odpowiedzialne i Wrażliwe 
Społecznie 2018 w kategorii 
podmiotów ekonomii społecznej 
zobowiązuje nas do jeszcze 
cięższej pracy i nowych wyzwań.
Serdecznie dziękujemy Kapitule, 
Zarządowi Pracodawców 
Pomorza oraz Ośrodkowi 
Wsparcia Ekonomii Społecznej „ 
Dobra Robota” za to wyróżnienie.

Przedsiębiorca 
odpowiedzialny
 i wrażliwy społecznie

WIelobranżoWa 
sPółdZIelnIa 
socJalna 
słonecZne 
WZgórZe



Moją działalność badawczą 
cechuje zrównoważony rozwój 
badań podstawowych i badań 
technologicznych. Oba obszary 
badawcze reprezentowane przeze 
mnie przenikają się wzajemnie 
i sprzęgają zwrotnie. Dlatego, 
poza efektami publikacyjnymi 
legitymuję się także wymiernymi 
efektami praktycznymi 
związanymi z rozwiązywaniem 
ważkich problemów 
technicznych. Cieszę się, że moja 
działalność została doceniona. 
W związku z uhonorowaniem 
moich osiągnięć pragnę złożyć 
serdeczne podziękowania dla 
Pracodawców Pomorza. Wierzę, 
że nauka i biznes mają jeszcze 
wiele do zaoferowania. Ścisła 
współpraca z pewnością wpłynie 
korzystnie na te środowiska.

Primuum Cooperatio  

kaZImIerZ 
daroWIckI 
- PolItechnIka 
gdańska

GALA EVENING - FINALIŚCI
Przedsiębiorstwa zatrudniające 
do 9 pracowników:

B&Z Proenergy

Web24.com.Pl

Przedsiębiorstwa zatrudniające 
od 9 do 50 pracowników:

modern 
grażyna tyrakoWska

PomorskIe hurtoWe 
centrum rolno-
sPożyWcZe sa renk

Przedsiębiorstwa zatrudniające 
od 50 do 250 pracowników - 

bmg goWoroWskI

PrZedsIębIorstWo 
PrZeładunkoWo-
składoWe 
„Port Północny”

Zakład utylIZacyJny

Przedsiębiorstwa zatrudniające 
powyżej 250 pracowników:

lacroIx electronIcs

Porta kmI Poland

radmor sa

NAGRODY SPECJALNE:
Nagroda za dynamiczny rozwój produkcji:

meyn Polska

Nagroda za dynamiczny rozwój 
siatki połączeń lotniczych:

Port lotnIcZy gdańsk

Nagroda za podnoszenie 
kwalifikacji pracowników:

Zakłady Porcelany 
stołoWeJ „lubIana”

Nagroda za konsekwentny rozwój firmy:

ZarZąd morskIego 
Portu gdynIa

Biznes wspiera mediację  

Andrzej 
Biernacki
ekolan

„Cieszę się, że mediacje 
jako metoda polubownego 
rozwiązywania sporów staje 
się coraz bardziej popularna 
w środowisku pomorskich 
przedsiębiorców. Odpowiedzialny 
biznes to w dużej mierze 
budowanie trwałych relacji 
międzyludzkich opartych 
na szacunku dla klientów 
i kontrahentów. Gdy w biznesie 
rodzi się konflikt, znalezienie 
rozwiązania uwzględniającego 
interes każdej ze stron umożliwia 
kontynuowanie współpracy. 
Poszukiwanie takiego rozwiązania 
zdecydowanie ułatwia udział 
doświadczonego mediatora.”

PRACODAWCA 
ROku 2018 OBSZARu 
mEtROPOLItARNEGO 
- GDAńSk-GDYNIA-SOPOt 

flex Poland
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Laury XXii edycji 
konkursu 

o pomorską 
nagrodę jakości 

rozdane!

W MARCU ODBYŁA SIę GALA XXII EDYCJI KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODę JAKOśCI. JAK CO 
ROKU, TOWARZYSZYŁA JEJ KONfERENCJA Z CYKLU „JAKOść I INNOWACJE W ROZWOJU POMORZA”. 
PO CZęśCI KONfERENCYJNEJ WRęCZONO DYPLOMY I STATUETKI PRZEDSIęBIORSTWOM 
ORAZ ORGANIZACJOM, KTóRE SPOśRóD UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE, WYRóŻNIŁY SIę 
NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI ZARZĄDZANIA PROJAKOśCIOWEGO.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

Na zakończeNie laureaci pozowali do wspólNego zdjęcia



Z każdym rokiem praca Kapituły konkursu 
staje się coraz trudniejsza, bowiem podmioty 
ubiegające się o  nagrodę reprezentują coraz 
wyższy poziom jakości zarządzania. 
Kapituła przyznała 8 laurów i 9 wyróżnień w 5 
kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przed-
siębiorstwa oraz organizacje publiczne.
ponadto przyznano indywidualną pomor-
ską nagrodę Jakości oraz nagrodę specjal-
ną im. eugeniusza murczkiewicza- inicjatora 
Konkursu.

Dodatkowo wręczono wyróżnienia przyznane 
przez: marszałka województwa pomorskiego, 
przewodniczącego sejmiku województwa po-
morskiego, wojewodę pomorskiego, starostę 
starogardzkiego, polski rejestr statków sa, 
stowarzyszenie inżynierów i Techników prze-
mysłu spożywczego i „pracodawców pomorza”
wyróżnienia  „pracodawców pomorza” otrzy-
mali:  przedsiębiorstwo remontowo-budowla-
ne renova sp. z o.o. przedsiębiorstwo produk-
cyjno-Usługowe Creon sp. z o.o.,  Copernicus 
podmiot leczniczy sp. z o.o.,  szpitale pomor-
skie sp. z o.o. wręczył je prezydent tej organi-
zacji Zbigniew Canowiecki.

kategoria 
mIkroPrZedsIębIorstWa

Srebrny Laur Jakości  • 
- Pętla żuławska sp. z o.o. 
Wyróżnienie - LKK Sp. • 
z o.o.

 
kategoria małe 
PrZedsIębIorstWa

Złoty Laur Jakości – Za-• 
kład Hydrauliki Siłowej 
HYDROMECH S.A.
Srebrny Laur Jakości – • 
EL-MARK Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Przedsię-• 
biorstwo Produkcji Far-
maceutyczno-Kosmetycz-
nej PROFARM Sp. z o.o. 
Wyróżnienie – Pomorskie • 
Hurtowe Centrum Rolno-
Spożywcze S.A.Rënk
Wyróżnienie – MURKAM • 
Leon Czerwiński Usługi 
kamieniarsko-Budowlane

 
kategoria ŚrednIe 
PrZedsIębIorstWa

Złoty Laur Jakości – • 
Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno Handlowo Usługowe 
Polipack Sp. j. 
Srebrny Laur Jakości – • 
Trec Nutrition Sp. z o.o.
Wyróżnienie – Spół-• 
dzielnia Mieszkaniowa 
„Suchanino”

 
 
kategoria duże 
PrZedsIębIorstWa

Złoty Laur Jakości – La-• 
croix Elektronics Sp. z o.o. 

 
kategoria organIZacJe 
PublIcZne

Złoty Laur Jakości – Ze-• 
spół Szkół Łączności im. 
Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku 
Srebrny Laur Jakości - Sa-• 
modzielny Publiczny Spe-
cjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lęborku 
Wyróżnienie – Szpitale • 
Pomorskie Sp. z o.o.  
Wyróżnienie – Uniwersy-• 
teckie Centrum Kliniczne
Wyróżnienie – III Liceum • 
Ogólnokształcące im. 

Marynarki Wojennej RP 
w Gdyni
Wyróżnienie – III Liceum • 
Ogólnokształcące im. 
Bohaterów Westerplatte 
w Gdańsku

 
 
IndyWIdualna   
Pomorska nagroda  
 JakoŚcI Im. Prof.   
romualda kolmana

Nagrodę otrzymał Tadeusz • 
Skajewski, właściciel firmy 
Temis & Spawmet 

 
Pomorska nagroda 
JakoŚcI Im. eugenIusZa 
murcZkIeWIcZa

Vivadental Sp. z o.o.• 

nagrody sPecJalne
Wyróżnienie Marszałka • 
Województwa Pomorskie-
go  - Zespół Szkół Rolni-
czych Centrum Kształce-
nia Praktycznego w Bole-
sławowie oraz Wyróżnie-
nie Starosty Starogardz-
kiego także dla Zespołu 
Szkół Rolniczych Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
w Bolesławowie 
Wyróżnienie Marszałka • 
Województwa Pomorskie-
go  - COPERNICUS Pod-
miot Leczniczy Sp. z o.o. 
Wyróżnienie Przewod-• 
niczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Pomorskiego 
- Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych Oddział 
w Gdańsku 
Wyróżnienie Wojewody • 
Pomorskiego -  Zakład 
Produkcji Materiałów 
Budowlanych Kazimierz 
Ginter 
Wyróżnienie Polskiego • 
Rejestru Statków S.A. - 
Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne
Wyróżnienie Stowa-• 
rzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu 
Spożywczego - Pomorskie 
Hurtowe Centrum Rolno - 
Spożywcze S.A. RENK

LAuREACI

wiceprezesowi coperNicusa krzysztofowi 
wójcikiewiczowi Nagrodę wręczyła 
wiceprzewodNicząca sejmiku HaNNa zycH-cisoń

tadeusz skajewski, 
właściciel firmy temis & spawmet
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TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

prezentujemy 
podwójnych 

Laureatów
W MARCU 2019 ROKU ODBYŁY SIę PODSUMOWANIA DWU KONKURSóW W KTóRYCH NAGRODY 
I WYRóŻNIENIA OTRZYMAŁY POMORSKIE PRZEDSIęBIORSTWA. 

NAJPIERW – 1. MARCA - TYTUŁEM POmOrSKI PrACODAWCA rOKU 2018 HONOROWANO 
ZWYCIęZCóW PODCZAS GALI EvENING PRACODAWCóW POMORZA. WYBORU LAUREATóW 
DOKONYWAŁO  JURY  POD  KIEROWNICTWEM  PREZYDENTA  TEJ  ORGANIZACJI   ZBIGNIEWA  CANOWIECKIEGO. 

NASTęPNIE – 7 MARCA - NASTĄPIŁO PODSUMOWANIE ZMAGAŃ O POmOrSKą NAGrODĘ JAKOśCI, 
KTóRA PRZYZNAWANA JEST PRZEZ KAPITUŁę POMORSKIEJ RADY fEDERACJI STOWARZYSZEŃ 
NAUKOWO-TECHNICZNYCH – NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ POD PRZEWODNICTWEM 
PROf. UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO MAŁGORZATY WIśNIEWSKIEJ. TYM RAZEM NAGRADZAŁO 
śRODOWISKO NAUKOWE WSPóŁPRACUJĄCE Z BIZNESEM ORAZ KONTROLER JAKOśCI – POLSKI 
REJESTR STATKóW.

wiceprezes Not HeNryk paszkowski, dyr biura wojewody tomasz gieszcz wręczający list gratulacyjNy od miNistra rolNictwa 
i rozwoju wsi prezesowi reNk sławomirowi Niecko  oraz przewodNicząca kapituły prof. ug małgorzata wiśNiewska
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Okazało się, że niektórzy zostali laureatami w obu przy-
padkach.  Przedstawiamy ich. 
JAkO PIERWSZE:

POmORSkIE HuRtOWE CENtRum 
ROLNO-SPOŻYWCZE RENk S.A.

I. Wyróżnienie pt. POmORSkI PRACODAWCA ROku 
2018 w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 10 
do 50 pracowników odebrał prezes dr inż. SŁAWOmIR 
NIECkO. Przewodniczący Jury - prezydent PP Zbigniew 
Canowiecki przedstawił wybijającą się firmę:
- „renK  to największy rynek hurtowy w północnej polsce 
w branży rolno-spożywczej. misją spółki jest zapewnienie 
najkorzystniejszych warunków nawiązywania relacji sto-
sunków handlowych ze swoimi klientami. Teren renKU  
zajmują hale do handlu hurtowego kwiatami, dekoracja-
mi, owocami, warzywami i artykułami spożywczymi. renK  
świadczy usługi najmu dla blisko 210 najemców, wynajmu-
jąc powierzchnie w stałych obiektach i zadaszonych stano-
wiskach handlowych. Firma zatrudnia ponad 40 osób.”
Trzeba przyznać, że te ponad 40 osób to tylko organizato-
rzy i pracownicy obsługujący funkcjonowanie ww. Centrum, 
bo naprawdę liczba osób, które mają zatrudnienie dzięki 
działalności renKU jest niepoliczalna. na samym rynku 
dziennie pracuje około 1500 osób. w grupie tej znajdują się 
ci, którzy produkty dla renKU wytwarzają, ci którzy je  do 
sprzedaży oferują, ci którzy je w większych ilościach naby-
wają i dalej wykorzystują zarówno w handlu detalicznym jak 
w branży gastronomicznej czy hotelarsko- turystycznej. 
gratulacje laureatowi złożył marszałek pomorski mieczysław 
Struk. marszałek docenia przede wszystkim wspólnotę ce-
lów i działań:
- w imieniu samorządu województwa pomorskiego 
z prawdziwą przyjemnością składam panu oraz wszystkim 
współpracownikom serdeczne gratulacje z okazji wyróż-
nienia pomorskiego Hurtowego Centrum rolno-spożyw-
czego s.a.  jako laureata w konkursie pomorski pracodaw-
ca roku 2018....Działalność państwa firmy jest dowodem 
na to, że można stworzyć silne przedsiębiorstwo, które 
mimo licznych wyzwań umacnia się dzięki wytrwałej pra-
cy i zaangażowaniu wszystkich współpracowników. Jako 
laureaci odznaczyli się państwo zarówno dobrymi wynika-
mi ekonomicznymi, jak również stworzeniem przyjaznych 
warunków pracy oraz umiejętnością dostrzeżenia poten-
cjału swoich pracowników. gratulacje złożył również wo-
jewoda pomorski Dariusz Drelich. w liście gratulacyjnym 
życzył dalszego szybkiego rozwoju  spółki.

II. Wyróżnienie  w konkursie o POmORSkĄ NAGRODĘ 
JAkOŚCI 
Organizatorami konkursu są Pomorska Rada Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-technicznych NOt w Gdańsku oraz 
Polski Rejestr Statków S.A. Walczą o tę nagrodę firmy, orga-
nizacje i instytucje z Pomorza, które w praktyce stosują, bądź 
zamierzają stosować filozofię Zarządzania przez Jakość:

- szeroko pojęta jakość jest jednym z głównych warunków 
osiągania sukcesów gospodarczych – nie tylko na terenie na-
szego kraju, lecz także europy. Udział w konkursie o pomorską 
nagrodę Jakości daje znakomitą okazję do sprawdzenia po-
tencjału organizacji i stworzenia możliwości przeprowadzenia 
głębokiej samooceny, zweryfikowanej oceną ekspercką za-
wartą w raporcie zwrotnym – mówi przewodnicząca kapituły 
– prof. uniwersytetu Gdańskiego małgorzata Wiśniewska. 

pomorska nagroda Jakości jest jedną z najbardziej cenionych. 
weryfikuje to, co w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach 
jest codziennością - wysoką jakość organizacji pracy, świad-
czonych usług oraz produkowanych wyrobów. laureaci i wy-
różnieni uczestnicy pnJ mają możliwość przystąpienia do 
elitarnego Klubu liderów skutecznego zarządzania, który sta-
nowi platformę wymiany wiedzy i dobrych praktyk, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zarządzania jakością. 
Dodatkowo prezes RENku został wyróżniony przez woje-
wodę pomorskiego Dariusza Drelicha, w imieniu którego 
pismo gratulacyjne odczytał dyrektor biura wojewody 
tomasz Gieszcz. wojewoda kładzie nacisk na znaczenie tego 
typu przedsiębiorstw dla gospodarki narodowej: 
- gratuluję zdobycia wyróżnienia... proszę przyjąć życzenia 
wszelkiej pomyślności, osiągania zamierzonych celów i sa-
tysfakcji z pracy na rzecz rozwoju i propagowania pomorskiej 
myśli i biznesu. polska, a co za tym idzie pomorska gospodar-
ka, dobrze się rozwijają. nie możemy zapominać, że to właśnie 
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą siłę napędową 
gospodarki. To sektor, który wypracowuje około 60% pKB 
i tworzy 70% miejsc pracy. Firmy takie jak renK udowadniają, 
że dobry pomysł, skuteczna strategia, innowacyjność i praco-
witość zawsze przełożą się na zysk, rentowność i uznanie.

prezes s. Niecko cieszył się wyróżNieNiem w towarzystwie 
rodziNy i współpracowNików

spółka renk, w najbliższym roku pragnie wybu-
dować dla nowych najemców następne trzy hale. 
W związku z wprowadzeniem możliwości sprzedaży 
bezpośredniej przez rolników i producentów rol-
nych wzrosło zainteresowanie nowymi powierzch-
niami  handlowymi pod wynajem.
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PACJENtkA PANI mAŁGORZAtA t.

Co skłoniła Panią do podjęcia wyzwania kompleksowej 
metamorfozy uśmiechu?

To był przypadek. Do Titanium trafiłam z powodu kłopotów po 
próbie wprowadzenia implantów w innym gabinecie. Dr stróżyk 
rozwiązał mój problem. nie planowałam licówek, w ogóle o tym 
nie myślałam. U poprzedniego dentysty górne zęby miałam wy-
równane bondem i dr strozyka o to samo poprosiłam by zrobił 
z dolnym uzębieniem. Dr stwierdził, że konieczne jest podniesie-
nie i korekta zgryzu i zaproponował zamiast bondu trwalsze i ład-
niejsze licówki porcelanowe. pomyślałam dlaczego nie? i tak za-
czął się proces odbudowy mojego zgryzu , ponieważ zęby miałam 
bardzo krótkie, był to proces długotrwały i pracochłonny. pomimo 
młodego wieku doktor bardzo pewnie prowadził mnie przez kolej-
ne etapy leczenia. więc wpadnie w stereotyp, że im starszy lekarz 
tym większe doświadczenie jest bardzo mylne. U starszego den-
tysty z doświadczeniem już byłam i nie za dobrze się to dla mnie 
skończyło. niezbędny był zabieg czyszczenia zatoki i usuwanie 
z niej materiału dentystycznego. pomimo, iż w Titanium Dental 
miałam wg mnie bardzo inwazyjne zabiegi to czułam cały czas 
spokój i pewność, że jestem w dobrych rękach.

Dlaczego wybrała Pani klinikę titanium?

po nieudanych zabiegach w innym gabinecie szukałam miej-
sca, które kompleksowo jest w stanie poradzić sobie z moim 
problemem tzn. w jednym miejscu zrobią mi zdjęcie rtg i przy-
gotują plan leczenia. Teraz z doświadczenia mogę powiedzieć, 
że innym mogę polecić klinikę Titanium Dental dlatego, że pa-
cjent nie jest tam traktowany tylko jako klient, który płaci za 
usługę, ale również jako człowiek. w dzisiejszych czasach to 
rzadko spotykane. po zapłaceniu za usługę przeważnie stawia 
się kropkę, ale nie w Titanium. Doktor nie zostawił mnie samej 
sobie po dokonaniu niewłaściwego wyboru z mojej strony. po-
czułam, że mimo iż oddaje ponownie swój czas, to robi to po 
to, żebym była zadowolona w 100 procentach. Dziękuję dok-
torze leszku!!!! również dziękuję paniom asystentkom, które 
cały czas dbaly o mój komfort w trakcie zabiegu.

Rekomenduje Pani klinikę titanium Dental ponieważ?

Jakbym miała powiedzieć, że polecam Titanium Dental, gdyż 
jest tam profesjonalna obsługa i wysoka  jakość, to byłoby dla 
nich bardzo krzywdzące. To, co mi oferowali przez te wszyst-
kie miesiące dalece wykracza poza te ramy. Teraz mam takie 

LECZENIE W TITANIUM DENTAL DAJE DUŻO 
WIęCEJ NIŻ ZDROWE ZęBY. JAK NOWY 
UśMIECH ZMIENI TWOJE ŻYCIE?

ZDJĘCIA: Titanium dental

jaK nowy 
uśmiech 
zmienił życie
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ul. Drzewieckiego 9/1
80-464 Gdańsk Zaspa, 

tel. 607 516 663
www.titaniumdental.pl

lesZek stróżyk 
– lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental.

Pacjentka Pani Małgorzata T. zgłosiła się w celu odbudowy i uzupełnienia 
zębów oraz poprawy estetyki. Po wykonaniu dogłębnej diagnostyki 
wykonano cyfrowy projekt nowego uśmiechu, na którym pacjentka mogła 
już na początkowym etapie zobaczyć przybliżony efekt końcowy. 
Przy użyciu licówek i koron pełnoceramicznych został podniesiony zgryz, zęby 
odzyskały swój anatomiczny kształt oraz zostały odbudowane starte części zębów. 
Dzięki takiej zmianie poprawiliśmy proporcje twarzy zachowując poprawną 

funkcję i wygodę podczas żucia. Wydłużając dolny odcinek twarzy zniknął efekt kwadratowej buzi, a twarz stała 
się bardziej owalna. Po leczeniu pacjentka ma zdecydowanie pełniejszy uśmiech, bardziej wydatne usta dzięki 
odpowiedniemu podparciu warg i policzków. Zanim zdecydujemy się na leczenie z zakresu medycyny estetycznej 
poprzez użycie wypełniaczy, warto najpierw prawidłowo ustawić zęby odzyskując harmonię uśmiechu.
Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone leczenie daje poczucie bezpieczeństwa dla Pacjenta i jest 
maksymalnie przewidywalne dla lekarza. Nie tylko odbudowaliśmy utracone tkanki, ale sprawiliśmy, że Pacjentka 
jest bardziej pewna siebie i uśmiecha się częściej i bez cienia krępacji.

wrażenie, że gdy ktoś z moich znajomych 
umawia się do jakiegoś dentysty, i jeśli to 
nie będzie Titanium, wówczas nie będzie 
najlepiej jak może być. Tam oprócz bezpie-
czeństwa swojego zdrowia i wydania swoich 
pieniędzy dostajemy coś więcej w zamian, 
niż tylko zwykłą usługę dentystyczną. Do-
stajemy zrozumienie i serce. nawet jak 
jest to niezrozumiałe dla innych... wiem, że 
nie jestem łatwą klientką, ale doktor zrobił 
wszystko, naprawdę wszystko, żebym była 
usatysfakcjonowana. Jeszcze raz dziękuję.

Piękny uśmiech pozwala Pani na... 

Jestem kobietą, jestem czasami próżna, bo 
dążenie do doskonałości jest podobno próż-
ne. Co daje mi piękny uśmiech? na co dzień 
się nad tym nie zastanawiam, ale teraz na 
pewno nie wstydzę się swojego uśmiechu. 
Jestem bardzo zadowolona. Zawsze myśla-
łam, że licówki są nie dla mnie. 
okazało się, że właśnie tak!
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TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Anna Kłos

przewodNiczący oddziału elbląskiego piotr żabiński

gościnnym gospodarzem był dyrektor Parku marcin 
Bukowski, który powiedział, że cieszy go tak liczny 
udział przedstawicieli elbląskich pracodawców, co świad-
czy o spontanicznej potrzebie sformułowania wspólnych 
celów i chęci walki o ich realizację, a także o potrzebie 
współpracy nauki z biznesem. 

Piotr Żabiński – przewodniczący Oddziału PP przypo-
mniał, że wprawdzie oddział ten istnieje już kilkanaście 
lat, ale przyszła pora, aby jego działalność zintensy-
fikować, szczególnie że w międzyczasie pojawiły się 
w mieście i regionie nowe firmy, których przedstawicieli 
serdecznie zaprasza do wstąpienia do tej organizacji 
oraz zgłaszania swych pomysłów i życzeń. 

tomasz Limon – dyrektor zarządzający Pracodawców 
Pomorza - przedstawił w ogólnych zarysach misję i dzia-
łalność tej organizacji i sprecyzował korzyści wynikające 
z aktywnej działalności w niej. przypomniał, że działa ona 
od 1991 roku i jest najliczniejszą w woj. pomorskim, liczą-
cą już prawie tysiąc członków. wypowiedź tę uzupełnił 
jego zastępca, kierownik działu programowego – michał 
maksymiuk, kładąc szczególny nacisk na sposoby komu-
nikacji oraz działań promocyjnych dla członków i ich firm 
w ramach rozwiązań informatycznych pp.

podczas dyskusji mówiono o potrzebie integracji środo-
wiska pracodawców, nawiązywania kontaktów bizneso-
wych, wymianie doświadczeń. mówiono też o potrzebie 
organizowania szkoleń, związanych głównie z działania-
mi tzw. otoczenia około biznesowego oraz dotyczących 
zmieniających się nieustannie przepisów prawnych 
i wszelkich zmian ustawodawczych rzutujących na pro-
wadzenie działalności przez przedsiębiorców.

przedsiębiorczy elblążanie 
zainteresowani współpracą
Elbląg zdecydowanie przybliżył się do Gdańska od kiedy została ukończona przebudowa 
S-7 na drogę szybkiego ruchu.  Czas jazdy samochodem skrócił się do około 40 minut. To, 
jak również zapowiadane inwestycje, w tym związane z programem Polska Wschodnia oraz 
planowanym przekopem Mierzei, zapowiada ożywienie gospodarcze. Wyczuli to już miej-
scowi przedsiębiorcy, którzy z inicjatywy Piotra Żabińskiego – przewodniczącego oddziału 
elbląskiego Pracodawców Pomorza, zorganizowali 5. marca 2019 roku spotkanie w Elbląskim 
Parku Technologicznym. Frekwencja była liczna, prócz dotychczasowych członków oddziału, 
w obradach uczestniczyło ok. 20 przedstawicieli firm dotychczas niezrzeszonych.

dyrektor elbląskiego parku tecHNologiczNego 
marciN bukowski
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„DAJ MI  OSTATNIĄ NIEDZIELę, A POTEM NIECH WALI SIę śWIAT...” - MOŻE SŁOWA 
WYśPIEWANE PRZEZ JEGOMOśCIA fOGGA, USTAMI REGIONALNYCH PRZEDSIęBIORCóW 
TRAfIŁYBY DO USTAWODAWCóW, KTóRZY POZOSTAJĄ NIEWZRUSZENI NA ICH WOŁANIE? 
NIEWIELE NA TO WSKAZUJE, ZWŁASZCZA, ŻE USTAWA O ZAKAZIE HANDLU W NIEDZIELE 
WKRACZA W OSTATECZNĄ I DECYDUJĄCĄ fAZę.

te ostatnie 
niedzieLe...

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pexels.com
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Frazy międzywojennej pieśni nie dotyczą już  naszych bra-
tanków od szabli i szklanki, bowiem węgierski rząd wycofał 
się z ustawy zaledwie kilkanaście miesięcy od jej podpisa-
nia. rodzime środowisko również staje się niecierpliwie na 
idee dotyczące obostrzenia przepisów ustawy, a świadczy 
o tym ekspertyza Biura analiz sejmowych z której wyni-
ka, iż prace związane z zaostrzeniem reguł nie są już tak 
dynamiczne. Czy mamy do czynienia z preludium do nie-
oczekiwanego zwrotu akcji? nieoczekiwanego, bo 1 marca 
minął zaledwie rok od wejścia ustawy w życie.

LIStA CZYNNOŚCI ZAkAZANYCH

wbrew mitom krążącym w opinii publicznej, zakazy wy-
nikające z ustawy dotyczą nie tylko czynności sprzeda-
żowych, ale także innych działań, które związane są ze 
sprzedażą w sposób bezpośredni i pośredni.  Do czynno-
ści zakazanych zaliczamy m.in przyjmowanie oraz reali-
zację zamówień, ekspozycję towaru, usuwanie produktów 
wadliwych, bądź przeterminowanych, rozdział gotów-
ki, przygotowanie kas, a nawet odprawy pracowników. 
w praktyce ustawa ma związek z szeroką gamą czynności 
wchodzących w skład obowiązków osób zatrudnionych 
w branży handlowej. 

PO tRZECIE - DZIEń ŚWIĘtY ŚWIĘCIć

od 1 stycznia 2019 roku zakaz został rozszerzony. obo-
wiązuje on we wszystkie niedziele z wyłączeniem ostatniej 
w miesiącu. wyjątkiem pozostają dwie niedziele handlowe 
przypadające na okres przed Bożym narodzeniem oraz 
jedna przed wielkanocą. rachunek ekonomiczny pozosta-
je nieubłagany - w całym roku 2019 będziemy mieć tylko 
15 niedziel handlowych. Docelowa faza obostrzeń zacznie 
się z nadchodzącym - 2020 rokiem. wówczas będziemy 
mieli do dyspozycji zaledwie 7 niedziel handlowych (ostat-
nia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca sierpnia oraz 3 
świąteczne). wbrew rosnącym ograniczeniom ekonomia 
niedzielnej arytmetyki pozostaje niewzruszona. Z najnow-
szych badań opublikowanych przez główny Urząd staty-
styczny wynika, iż sprzedaż detaliczna w styczniu 2019 
roku wzrosła o 6.6%. w opinii ekspertów opublikowane 
dane świadczą o całkiem niezłym początku roku w kra-
jowej gospodarce. specjaliści zwracają także uwagę na 
relatywną siłę popytu konsumpcyjnego - na jej trwałość 
wpływa kilka czynników, a do kluczowych zaliczamy aktu-
alną sytuację na rynku pracy, transfery socjalne, podwyżkę 
płacy minimalnej oraz obniżającą się inflację. w praktyce 
wskaźniki ekonomiczne ukazują ograniczoną rolę reduk-
cji niedziel handlowych na kondycję gospodarki, bowiem 
jak twierdzą przedsiębiorcy z branży spożywczej - wzrost 
obrotów następuje w piątek, sobotę oraz poniedziałek. 
o walorach rozwiązania opowiedział nam prezes Zarządu 
merCo - grupy liczącej 59 placówek detalicznych - 
„...Ustawa dotycząca zakazu handlu w niedziele przyniosła 
wiele pozytywnych skutków. Do najważniejszych zaliczyć 
należy te ekonomiczne. w ostatnim roku odnotowano wzrost 
wynagrodzeń dla osób zatrudnionych o 10%. potwierdzają 
to także dane ogólne z których wynika, że społeczeństwo 
wzbogaciło się o 6%. Biorąc pod uwagę fakt, iż pracownicy 
są bardziej wypoczęci, a co za tym idzie - ich praca jest bar-
dziej efektywna, muszę przyznać, że dostrzegam wyłącznie 
pozytywne następstwa ustawy. warto podkreślić, że ustawa 
nie ma żadnego negatywnego wpływu na wskaźniki ekono-
miczne, o czym zapomina wielu jej przeciwników...”
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Monika 
brandeburg,

Manager 
CH Auchan Gdańsk

Od wprowadzenia 
ograniczenia handlu uważnie 

przyglądamy się zachowaniom 
klientów i jednocześnie dbamy 

o właściwą komunikację, by 
nie mieli oni wątpliwości, 

w którą niedzielę będą mogli 
zrobić zakupy. Jesteśmy 
przekonani, że klienci 

zrozumieli mechanizm 
działania tego zakazu 

i nauczyli się planować zakupy 
w tygodniach z zakazem 
handlu w niedzielę. Jako 

zarządca galerii handlowej 
obserwujemy, jak zmieniają się 

zwyczaje zakupowe naszych 
klientów. Dostosowaliśmy 

do nich godziny pracy galerii 
handlowej i prowadzone akcje 
marketingowe, które wcześniej 

odbywały się w niedziele. 
Przed wprowadzeniem 
ograniczenia handlu, 

rozmawialiśmy z naszymi 
najemcami oferującymi 
usługi gastronomiczne 

i prowadzącymi działalność 
rozrywkową. Daliśmy im 

możliwość funkcjonowania 
w niedziele wolne od 
handlu, co dopuszcza 

ustawa. Większość z naszych 
najemców nie zdecydowała 

się otwierać lokali w niedziele 
wolne od handlu.

kAZuS mAŁYCH SkLEPóW 
I WĘGIERSkA REWOLtA

nie sposób nie opierać się wrażeniu, że od początku ogólnopolskiej 
debaty na temat wpływu ustawy na kondycję gospodarki kraju mamy 
do czynienia ze ścieraniem się dwóch stanowisk. Zwolennicy ustawy 
motywują jej obostrzenie argumentem polegającym na ograniczeniu 
ekspansji międzynarodowych sieci bez zmian w sektorze zatrudnie-
nia, natomiast przeciwnicy prognozują pogłębienie się kryzysu we-
spół ze zmianami w obszarze zatrudnień. Ci pierwsi mają za sobą 
konkretne liczby i fakty - konsumpcja indywidualna nie spada, a ob-
roty sklepów wciąż rosną. Trudno, żeby było inaczej, gdy gospodarka 
z początkiem roku galopuje w nader dynamicznym tempie. i w tym 
miejscu powrócić należy do węgierskiej rewolty, ponieważ na przy-
kładzie madziarów doskonale widać szeroko zakrojoną ekspansję 
marketingową największych dyskontów w celu zmiany nawyków kon-
sumenckich. orężem w tej walce zdaje się być zaprawiona w bojach 
„promocja”, która na naszej szerokości geograficznej wciąż odnosi 
spektakularne efekty.
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znamy Laureatów 
19. edycji nagrody 

znaku i hestii  
im. ks. józefa 

tischnera
PO RAZ DZIEWIęTNASTY WYŁONIONO LAUREATóW NAGRODY ZNAKU I HESTII 
IM. KS. J. TISCHNERA. TO WYJĄTKOWE WYRóŻNIENIE PRZYZNAWANE JEST 
WYBITNYM INTELEKTUALISTOM, PUBLICYSTOM I DZIAŁACZOM SPOŁECZNYM. 
W TYM ROKU NAGRODA TRAfIŁA DO RĄK O. LUDWIKA WIśNIEWSKIEGO, 
ESEISTY ŁUKASZA GARBALA ORAZ DO DZIAŁACZY SPOŁECZNYCH LIDI I 
NIEDźWIEDZKIEJ-OWSIAK I JERZEGO OWSIAKA.

TEKST: Magdalena Słomińska | ZDJĘCIA: Ergo Hestia
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od 2001 roku w ramach konkursu, wyróżniane są osoby, 
które spełniają trzy pozornie odległe od siebie obszary, 
czyli myśl filozoficzną, publicystykę, komentującą rze-
czywistość polityczną i działalność społeczną. Te wybit-
ne osobowości, kontynuują myśl księdza Józefa Tisch-
nera, który potrafił łączyć te odrębne światy.
sprawdzałem w wielu miejscach i nigdzie nie znalazłem 
podobnej nagrody. są takie, które przyznaje się zarówno 
za działalność intelektualną, jak społeczną - ale na prze-
mian. natomiast takiej nagrody, która by doceniała te 
dziedziny równocześnie, nie ma - poza nagrodą Znaku 
i Hestii im. ks. J. Tischnera mówi wojciech Bonowicz, prze-
wodniczący rady programowej Dni Tischnerowskich.
Fundatorem nagrody jest ergo Hestia i wydawnictwo 
Znak. od niemal 20 już lat nagradzamy tych, którzy 
swoją działalnością kształtują otaczającą nas rzeczy-
wistość. Jesteśmy przekonani, że trafia ona do osób, 
które swoimi działaniami poruszają innych do refleksji 
i działania. To wyróżnienie jest wyrazem naszego uzna-
nia dla ich zaangażowania wyrażanego w bardzo różny 
sposób – podsumowuje wybór kapituły arkadiusz Bru-
liński, rzecznik prasowy grupy ergo Hestia.
Tegoroczny dobór laureatów po raz kolejny potwier-
dza tę różnorodność. naszych wyjątkowych laureatów 
łączy bardzo wiele - wszyscy są ludźmi żywo reagują-
cymi na rzeczywistość, a zwłaszcza na to, co budzi ich 
niepokój opowiada Łukasz Tischner, sekretarz nagro-
dy. w ich postawie nie ma goryczy, lęku czy zniechę-
cenia. przeciwnie, choć bolą ich pewne poglądy i zja-
wiska, ufają ludzkiej wolności i zarażają pozytywnym 
myśleniem dodaje Łukasz Tischner.
laureatów wyłoniło jury w składzie: ks. adam Boniecki 
(przewodniczący), abp grzegorz ryś, władysław stró-
żewski, piotr m. Śliwicki, Łukasz Tischner (sekretarz), 
Karolina wigura, Henryk woźniakowski oraz dwóch no-
wych członków: dr witold Dudziński i Jacek Karnowski.
w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, 
stanowiącego kontynuację „myślenia według warto-
ści” nagrodę otrzymał o. ludwik wiśniewski. Został 
wyróżniony za książkę „nigdy nie układaj się ze złem. 
pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i polskę”, w której 
odważnie upomina się o powrót do wartości ewange-
licznych - w myśleniu o polsce i o świecie.
w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społecz-
ne, która uczy polaków przyjmować „nieszczęsny dar 
wolności”, nagrodę otrzymał Łukasz garbal. nagrodzony 
za książkę „Jan Józef lipski”, która jest biografią źródło-
wą przynoszącą fresk dwudziestowiecznego polskiego 
losu. opowieść o życiu Jana Józefa lipskiego służy nie 
tylko przypomnieniu tej legendarnej postaci, lecz także 
pokazaniu, że współczesna polska może być inna.
w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych 
współtworzących „polski kształt dialogu Kościoła 
i świata”, nagrodzeni zostali lidia niedźwiedzka-ow-
siak i Jerzy owsiak. Jury przyznało nagrodę za działal-
ność w ramach Fundacji wielkiej orkiestry Świątecznej 
pomocy. Fundacja od ponad ćwierćwiecza nieprzerwa-
nie wyposaża tysiące polskich szpitali w sprzęt ratujący 
życie, ale jej zasługi są także niematerialne. 

ojciec ludWik 
WiśnieWski oP
Jest teologiem, duszpasterzem, publicystą i by-
łym działaczem opozycji antykomunistycznej. 
Najpierw był duszpasterzem akademickim 
w Gdańsku, potem pełnił tę posługę w Lublinie 

i we Wrocławiu. W drugiej połowie lat 80. organizował „Tygodnie 
społeczne”, czyli cykle spotkań propagujące budowanie niezależnych 
struktur społecznych. Ojciec Wiśniewski napisał głośny list otwarty 
do Edwarda Gierka, w którym sprzeciwiał się twierdzeniu, że PRL jest 
państwem świeckim. W marcu 1977 r. podpisał „Apel do społeczeń-
stwa polskiego”, pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka 
i Obywatela (ROPCiO) Po transformacji ustrojowej pracował w Kra-
kowie, a potem w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sankt 
Petersburgu. Obecnie mieszka w Lublinie.  W ostatnich latach głośne 
stały się jego listy i wypowiedzi publiczne, w których potępia upoli-
tycznienie polskiego Kościoła i działania jego przedstawicieli, które 
przeczą duchowi Ewangelii. 

łukasZ garbal
Pasję do polonistyki i historii oraz samoorga-
nizacji społecznej zawdzięcza rodzicom i na-
uczycielom z Prywatnego Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. ks. K. Gostyńskiego 
w Lublinie. Opracował wybór pism Jana Józefa 
Lipskiego: „Słowa i myśli. Szkice wybrane” (War-

szawa 2009), „Dziennik 1954-1957” (Warszawa 2010), „Pisma poli-
tyczne. Wybór” (Warszawa 2011), „Idea Katolickiego Państwa Na-
rodu Polskiego” (Warszawa 2015), oraz korespondencji Jana Józefa 
Lipskiego z Jerzym Giedroyciem (Listy 1957-1991, Warszawa 2015). 
Autor książek: „Ferdydurke. Biografia powieści” (Kraków 2010), 
„Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie” (Warszawa 
2011), „Prezydent opozycji. Krótka biografia Jana Józefa Lipskie-
go” (Warszawa 2017), „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, t. 1-2 
(Warszawa 2018). Współpracownik miesięczników „Nowe Książki” 
(2007-2017), „Znak” (od 2011).

lidia 
niedźWiedZka-oWsiak
Ekonomistka, absolwentka SGPiS, współzałoży-
cielka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
członek zarządu Fundacji. Usprawnia i koordy-
nuje działania Fundacji i pełni funkcję dyrektora 

medycznego. Utrzymuje stały kontakt z oddzia-
łami pediatrycznymi, które korzystają z przekazanego im sprzętu 
medycznego. 

jerZy oWsiak 
Dziennikarz radiowy i telewizyjny, działacz spo-
łeczny, laureat wielu nagród i wyróżnień. Pomysło-
dawca, współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, z którą 
realizuje ideę corocznego Finału WOŚP. Twórca 
Przystanku Woodstock – największego w Polsce 

i jednego z największych w Europie festiwali muzycznych. Współau-
tor publikacji „Listy do Owsiaka, Orkiestra Klubu Pomocnych Serc, 
czyli monolog-wodospad Jurka Owsiaka”, „Przystanek Woodstock – 
historia Najpiękniejszego Festiwalu Świata” oraz autor książki „Róbta 
co chceta, czyli z sercem jak na dłoni – 20 lat grania”.

SYLWEtkI LAuREAtóW



 32    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Anna Kłos

paNi prezydeNt 
towarzyszyła rodziNa. 
obok  Niej córka zosia, 
siostra – marta 
i mama izabela

w głosowaniu, które odbyło się 3 marca 2019 roku, zdobyła 82,2 proc. poparcia, 
zagłosowało na nią 139 790 mieszkańców gdańska. 11 marca 2019 r., w samo 
południe, złożyła uroczystą przysięgę i tym samym oficjalnie objęła Urząd pre-
zydenta miasta. odbyło się to zgodnie z historycznymi przekazami. Każdy nowo 
powołany burmistrz (a obecnie prezydent) wypowiadał rotę przysięgi w ratuszu 
głównego miasta, kładąc dłoń na Biblii gdańskiej z 1633 roku,, która na ten dzień 
przynoszona jest z Biblioteki gdańskiej pan. aleksandra Dulkiewicz wygłosiła 
następującą rotę przysięgi:
- Obejmując urząd Prezydenta miasta Gdańska, uroczyście ślubuję, że do-
chowam wierności prawu, a  powierzony mi urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta Gdańska. tak mi 
dopomóż Bóg.

Jej wybór oznacza przełom w tradycji – po raz pierwszy w dziejach miastem 
pokieruje kobieta. można powiedzieć, że gdańsk wzorowo zachowuje parytety 
płciowe, bo przewodniczącą rady miasta też jest kobieta – agnieszka owczar-
czak, która miała zaszczyt założyć nowej prezydent łańcuch – symbol sprawo-
wanej funkcji - wykonany z wyjątkowej urody bursztynów połączonych srebrem. 
aleksandra Dulkiewicz jest piątym prezydentem w gdańsku po 1989 roku.  
po złożeniu ślubowania, aleksandra Dulkiewicz, w swoim pierwszym przemówie-
niu, zaznaczyła, że czuje wagę słów przysięgi i obiecała, że zrobi wszystko, by 
wypełnić je jak najlepiej. przypomniała postać swego poprzednika: 
- Doświadczam smutku, bo wciąż nie wybrzmiała żałoba po naszym prezydencie, 
pawle adamowiczu. To jest nieodżałowana strata, ale wiem, że mamy u góry 
w niebie sojusznika, który będzie nas wspierał i czuwał nad pracą dla gdańska.

Aleksandra Dulkiewicz wygrała wybory zorganizowane po niespodziewanej 
tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. 

Start kadencji 
w cieniu tragedii

życzeNia złożył przewodNiczący koNweNtu 
powiatów pomorskicH mirosław czapla

oraz burmistrz kartuz mieczysław gołuński
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Tym razem  w Zespole szkół specjalnych 
nr 1, popularnej “Batorówce” we wrzesz-
czu. wśród gości gali nie mogła zabrak-
nąć przedstawicieli największej w woj. 
pomorskim organizacji gospodarczej – 
praCoDawCÓw pomorZa. nowością 
było, że o zasługach firm, zwycięskich 
w dziele opieki nad szkołami, mówili ich 
uczniowie.  

młodzież z „Batorówki”, która gościła 
w swoich murach gości gali,  przygo-
towała ciekawy program artystyczny, 
zaprezentował się zespół tańca kaszub-
skiego oraz grupa wokalna. 
piotr Kowalczuk, z-ca prezydenta gdań-
ska ds. edukacji i usług społecznych, po-
dziękował  dyrektorom i nauczycielom 
oraz uczniom - za wspólne zaangażowa-
nie w proces zwiększania kadr zawodo-
wych na rynku pracy. najbardziej jednak 
honorował tych, którzy zapewniają mło-
dym miejsca pracy i dbają, aby absolwen-

ci mieli jak najwyższe i najnowocześniej-
sze kwalifikacje.
- Jaki sens miałoby szkolnictwo zawo-
dowe dzisiaj bez zaangażowania praco-
dawców - pytał retorycznie. To także oni 
mają wkład w przygotowywanie progra-
mów nauczania. Działając w szkołach 
pomagają im podnosić standardy kształ-
cenia, często wyposażając je w najnowo-
cześniejsze urządzenia, umożliwiają mło-
dym ludziom odbywanie praktyk. Bardzo 
dziękuję wszystkim pracodawcom za za-
angażowanie i mam nadzieję, że uda nam 
się współpracować jeszcze ściślej. 
Dziękował też gospodarzom uroczysto-
ści, czyli dyrektor elżbiecie paprockiej,  
nauczycielom i uczniom “Batorówki”, 
którzy zrobili wszystko, aby uroczystość 
wypadła okazale. 
pomorska kurator oświaty - monika Koń-
czyk -   również podziękowała pracodaw-
com za współpracę ze szkołami.

Zawodówki dziękują 
opiekuńczym firmom
Po raz kolejny w ramach Gdańskiego Tygodnia Zawodowca, odbyła 
się gala konkursu „Pracodawca Przyjazny Szkole Zawodowej”. 

d prawej: wiceprezydeNt piotr kowalczuk, prezes tadeusz zduNek, 
dyr. szkoły rzemiosła beata wierzba, radNy gdański aNdrzej kowalczyk

NAGRODZONE 
FIRmY:

Nagrodę GRAND PRIX • 
otrzymała firma DUBIŃSKI 
Pracownia Stolarki Arty-
stycznej współpracująca 
z Państwowymi Szkołami 
Budownictwa.
Grupa Zdunek Sp.z o.o. • 
otoczyła opieką Pomorskie 
Szkoły Rzemiosł, jest to 
placówka zorganizowa-
na i prowadzona przez 
Pomorską Izbę Rzemieśl-
niczą Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw.
Robod S.A., wytwórca • 
odzieży roboczej, w tym 
ochronnej, został nagro-
dzony za współpracę z Ze-
społem Szkół Kreowania 
Wizerunku. 
Deepwater Container Ter-• 
minal Gdańsk S.A. ma pod 
swą pieczą Zespół Szkół 
Morskich

POZOStALI 
LAuREACI tO:

Zeus S.A.• 
Grupa LOTOS S.A.• 
Golden Tulip Gdańsk • 
Residence
Hotel „Mercure”  • 
Gdańsk Posejdon
UNILEVER Polska S.A. • 
odział Banino
Hejne&Zaremba Sp.zo.o.• 
Motor Centrum Sp.zo.o.• 
Grupa Hotelowa   • 
Orbis- Region Północny
Polska Izba Turystyki • 
Oddział Pomorski w 
Gdańsku
Federal-Mogul Bimet S.A. • 
Chopin Telewizja   • 
Kablowa Sp.zo.o. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Anna Kłos
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nie robimy 
błyskotek, 
spełniamy 
marzenia

Z HUBERTEM WŁODAWCEM - WSPóŁWŁAśCICIELEM PRACOWNI JUBILERSKIEJ „CHART”, 
ROZMAWIA MATEUSZ MARCINIAK.

mój dylemat związany z zaręczynami przestał dotyczyć 
metaforyki związku. Symbolikę zabiły astronomiczne ceny 
pierścionków. Wydanie kilkunastu, a nawet kilku tysięcy 
złotych na pierścionek to nie jest wydatek lekkiej ręki.

Zaręczyny uważam za jeden z najważniejszych dni w życiu mężczy-
zny, a pomoc, doradztwo i projektowanie biżuterii na tę specjalną oka-
zję to jedna z najprzyjemniejszych prac przy obsłudze klienta. Każdy 
dysponuje innym budżetem i uważam, że nie należy kogoś odprawiać 
z kwitkiem tylko dlatego, że jego zasoby są nieco mniejsze. Brylanty 
też nie są obowiązkowe, w firmie wykonywaliśmy pierścionki zaręczy-
nowe z rubinami, szafirami, tanzanitami, a nawet z meteorytem! Jeżeli 
klient dysponuje kwotą 2 – 2,5 tysiąca złotych to jest już dla mnie ja-

kieś pole do popisu. oczywiście dla klienta wymagającego można wy-
konać pierścionek i za 30 tysięcy złotych. mogę powiedzieć, że przy 
odrobinie woli współpracy jestem w stanie zadowolić każdego.

Obawiam się, że tak niskie ceny biżuterii mogą być spo-
wodowane genetycznym uwarunkowaniem Poznaniaków 
w podejściu do pieniędzy. Działalność marki ogranicza się 
wyłącznie do regionu?

nie od dziś krąży legenda o tym jak to poznaniak z Krakusem wyna-
leźli drut miedziany, kiedy to kłócili się o grosz rozciągając go i tak jak 
odległość między tymi miastami, tak i nasz zasięg jest ogólnopolski. 
w XXi wieku kiedy mamy do dyspozycji telefony w każdym miejscu 

ZDJĘCIA: materiały prasowe

Hubert włodawiec w towarzystwie mamy bogNy 
oraz NarzeczoNej aleksaNdry
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na ziemi, pocztę elektroniczną i firmy kurier-
skie - odległość nie jest problemem.

Skoro jesteśmy przy genetyce i wiel-
kopolskim rodowodzie, poproszę, 
żeby opowiedział pan o początkach 
pracowni jubilerskiej.

pracownię założył mój ojciec - Jerzy wło-
dawiec. Tata od dziecka pasjonował się 
biżuterią i kamieniami szlachetnym. Jako 
dwudziestoparolatek, będąc już żonatym 
i pracując w budownictwie postanowił za-
jąć się złotnictwem. egzamin czeladniczy 
zdał w poznańskiej rytosztuce, a następ-
nie zdobył stopień mistrzowski pracując 
w pol-srebrze. Kiedy uznał, że te firmy nie 
oferują mu dalszej ścieżki rozwoju, posta-
wił swoją przyszłość na szali i mimo panu-
jącego socjalizmu założył własną działal-
ność w maju - był to rok 1980.

Działalność Pana Jerzego nie ograni-
czała się wyłącznie do regionu. Jego 
dzieła zyskiwały na popularności 
również za naszą zachodnią granicą.

na początku lat 80’ mój ojciec rozszerzył 
ofertę o biżuterię myśliwską, którą handlo-
wał na targach w Dortmundzie, Hannove-
rze,  monachium i raźno stawał w szranki 
z niemieckimi potentatami. Kształcił się też 
w dziedzinie gemmologii, czyli nauki o ka-
mieniach szlachetnych, zdobył najwyższy 
certyfikat eksperta diamentów w antwerp-
skim HrD (wysoka rada diamentowa w Bel-
gii), był też jednym z pierwszych polaków 
przyjętych w jej poczet.  włodawiec senior 
zdobył również praktycznie wszystkie cer-
tyfikaty rzeczoznawcy kamieni kolorowych, 
pereł i korali, część w Belgii, część w nie-
mieckim mieście jubilerów - idar oberstein.

Jakie są największe sukcesy Jerzego 
Włodawca w dziedzinie jubilerstwa?

pracownia ojca przez lata rosła i okrywała 
się lokalną sławą, do tego stopnia, że wyko-
nany u nas Kielich Świętego Huberta (dar 
myśliwych dla Jana pawła ii) znajduje się 
w muzeum watykańskim. Do rąk papieża 
trafiło też kilka innych naszych dzieł.

Ale w historii Waszej pracowni nie 
zawsze było kolorowo...

To prawda. mój ojciec zmarł w roku 2000, 
kiedy miałem 13 lat. na niemal półtorej de-
kady firma popadła w marazm przez złe 
zarządzanie, ja zaś byłem jeszcze dziec-
kiem. Kiedy w roku 2014 przejąłem firmę po 
dwuletnim okresie wdrożeniowym, poświę-
ciłem życie towarzyskie i osobiste na rzecz 
odbudowania rodzinnego przedsiębiorstwa 
i przywróceniu mu blasku. oczywiście nie 
było to łatwe i bez pomocy rodziny nie dał-
bym rady, ale dziś, choć cena była wysoka, 
mogę z dumą powiedzieć - udało mi się.

mówiąc o ofercie pracowni wspomi-
nał Pan o strefie myśliwskiej. może 
Pan rozszerzyć ten aspekt?

Tak, to druga gałąź firmy CHarT - two-
rzenie biżuterii łowieckiej. Jest to biżuteria 
w której dominuje motyw liści dębowych 
i żołędzi połączonych z trofeistyką, czyli  
wykorzystaniem elementów odzwierzę-
cych takich jak grandle, czyli czekoladowo-
brązowe, połyskliwe - szczątkowe kły jele-
niowatych, kęsy, czyli białe jak śnieg kły lisa, 
czy strógi – intensywnie pomarańczowe 
siekacze bobra. Tego typu biżuteria sięga 
czasów prehistorycznych, kiedy nasz pra-
przodek przewiercił ząb zabitego drapież-
nika i zawiesił go sobie na szyi na konop-
nym sznurku. oczywiście od tych czasów 
przeszła ona długą ewolucję i dziś są to wy-
konane przeważnie ze srebra, kunsztowne 
dzieła sztuki, które łączymy z kamieniami 
szlachetnymi i barwną emalią jubilerską.

Podczas naszej pierwszej rozmowy 
telefonicznej wielokrotnie wspominał 
Pan o tym, że pracownia ma charak-
ter artystyczny. Czy tylko to odróżnia 
Was od konkurencji?

inspirację do tworzenia biżuterii czerpie-
my od dawnych mistrzów. Dlatego nasza 
biżuteria jest ponadczasowa. nie skupia-
my się na chwilowych trendach. stawia-
my na wysokiej jakości materiały. Klient 
w dzisiejszych czasach nie jest świadomy, 

że na przykład 99 % szmaragdów na ryn-
ku jest poprawianych dla poprawy barwy 
i połysku. wyróżnia nas to, że informujemy 
go o tym wpisując to w certyfikat. ponad-
to posiadacz naszych precjozów może 
być pewien, że nie spotka ich na  innych. 
nasze wyroby tworzone są indywidualnie 
pod gust, wymiar i na życzenie klienta, od 
a do Z ręcznie. po prostu są wyjątkowe. 
Tak też brzmi maksyma naszej firmy „nie 
robimy błyskotek, spełniamy marzenia”. 

Branża w której działacie jest specyficz-
na z kilku względów. Po pierwsze cechuje 
ją indywidualność. Po drugie - artystycz-
ny sznyt bazuje w dużej mierze na uni-
kalności, no i po trzecie - bez względu na 
profil pozostajecie przedsiębiorstwem, 
choć biznes i artyzm na pierwszy rzut 
oka są odległymi wątkami.

w dobie globalizacji i masowości przybywa 
klientów chcących się czymś odróżniać. 
a niech mi pan uwierzy, że tę masowość 
w wyrobach biżuteryjnych widać coraz bar-
dziej. widoczne jest to zwłaszcza u kobiet, 
które nie chcą widywać tych samej biżuterii 
u koleżanki. również panowie dojrzewają 
do kupowania subtelnych męskich dodat-
ków biżuteryjnych. Choć wymaga to wiele 
wysiłku żeby zarobić na chleb robiąc sztukę 
to wartością dodaną jest błysk w oku klien-
ta odbierającego swój wyjątkowy wyrób. 
Dzięki temu mam to szczęście, że mogę ro-
bić to co lubię i daje mi to dużo satysfakcji.

Rozumiem, że pokoleniowa sztafeta 
będzie trwać?

wraz z aleksandrą - moją przyszłą mał-
żonką, liczymy, że nasze dzieci zarażą się  
pasją do biżuterii i będą mogły zarabiać 
na życie robiąc to co kochają  sprawiając 
ludziom radość. mam także nadzieję, że 
będą szanować rodzinną tradycję i  pie-
lęgnować przekazane im wartości.
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Spółka GSG Towers odpowiedzialna za sprzedaż i produkcję wieź na terenie gdańskiej 
stoczni pozyskała kontrakt na dostawę  14 kompletnych wież wiatrowych. Odbiorcą jest 
jeden z najpotężniejszych producentów turbin z obszaru energetyki wiatrowej – Siemens 
Games Renewable Energy. Wartość całego zamówienia przekroczyła kwotę 5mln euro. 
Realizacja dotyczy projektu budowy nowoczesnej farmy wiatrowej w Barwicach.

Pod koniec roku do-
tychczas obśmiewane 
pociągi w połowie trasy 
z Gdańska do Warszawy 
mają rozwijać prędkość 
oscylującą w granicach 
200km/h. W praktyce 
oznacza to, iż czas podróży 

skróci się o około 2.5h. Za przyspieszenie Pendolino 
odpowiedzialna jest gama urządzeń składających 
się na system sterowania ruchem ERMTS/ETCS na 
linii E65. Aktualnie trwają odbiory techniczne oraz 
żmudny proces pozyskiwania odpowiednich zezwo-
leń przez kolejarzy.

Pod koniec przyszłego 
roku zarówno pracow-
nicy, jak i towary dotrą 
szybciej do portu w 
Gdańsku.  Trwa tam 
budowa nowej infra-
struktury. Mowa o ukła-

dzie drogowym, torach, a także wiadukcie nad linią 
kolejową przy ulicy Kontenerowej. Przebudowa ma 
objąć około 15km nowych oraz zmodernizowanych 
dróg i torów kolejowych. Obiekty z wolna zaczynają 
wyłaniać się spod ziemi.

szybko i  wściekle 
z pendolino

5Mln euro 
przeMinęło z wiatreM

ruszyła budowa 
inFrastruktury 
portu

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA
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Budujemy regionalny system 
finansowania przedsięwzięć 
rozwojowych oparty o szerokie 
zastosowanie instrumentów zwrotnych 
w ramach Polityki Spójności UE 
oraz Pomorski Fundusz Rozwoju. 
Na Pomorzu jest także dobry klimat 
dla biznesu. Wysoka przedsiębiorczość 
Pomorzan pozytywnie nas wyróżnia 
wśród innych regionów i sprzyja 
rozwojowi kluczowych dla rozwoju 
regionu branż gospodarki.

to oni 
zmieniają pomorze…

w swojej działalności Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. udzielił prawie sześciu tysięcy pożyczek na przedsięwzięcia 
realizowane przez pomorskich przedsiębiorców na terenie całego województwa. powołana z inicjatywy samorządu województwa 
pomorskiego w grudniu 2004 r. spółka jest największym pośrednikiem finansowym w regionie, która z sukcesem realizuje 
nakreśloną 15 lat temu misję. Ułatwia firmom z sektora mŚp dostęp do niskooprocentowanych pożyczek na zakładanie i rozwój 
działalności gospodarczej na pomorzu.

WE WRZEśNIU 2018 R. WSPARCIE PRZEKAZANE NA RZECZ MśP PRZEZ POMORSKI 
fUNDUSZ POŻYCZKOWY PRZEKROCZYŁO 300 MLN ZŁ. „UZNALIśMY, ŻE TO DOBRY 
MOMENT DO ZAPREZENTOWANIA EfEKTóW WSPARCIA NA PRZYKŁADACH NASZYCH 
POŻYCZKOBIORCóW” – PODKREśLA ANETA GRZęBSKA – PREZES ZARZĄDU POMORSKIEGO 
fUNDUSZU POŻYCZKOWEGO SP. Z O.O. AUTORSKI PROJEKT fUNDUSZU NOSI NAZWę „tO ONI 
ZmIENIAJą POmOrZE” I POKAZUJE JAK POMORSCY PRZEDSIęBIORCY PRZEKUWAJĄ SWOJE 
PLANY W SUKCES DZIęKI WSPóŁPRACY Z PfP. 

TEKST: Pomorski Fundusz Pożyczkowy | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Fundusz udziela preferencyjnych pożyczek ze środków 
unijnych oraz środków województwa pomorskiego. Dla 
wielu podmiotów na rynku pozostaje pierwszą instytucją 
finansową, która wspiera młodych stażem przedsiębiorców. 
odsetek start-up’ów w portfelu Funduszu pozostaje od lat 
niezmiennie na wysokim poziomie i rokrocznie przekracza 
40%. Świadomie pomagać według pFp znaczy w pierwszej 
kolejności uwzględniać powodzenie klientów na rynku. Dla-
tego w głównej ofercie pożyczkowej spółki nie znajdziemy 
dodatkowych opłat przygotowawczych, czy prowizji. 

„Pochylamy się nad każdym wnioskiem o udzielenie po-
życzki i staramy się dostrzec potencjał przedsiębiorcy. Nasi 
klienci pożyczone pieniądze wydatkują  w sposób przemy-
ślany, bo zwrotna forma wsparcia najlepiej weryfikuje ich 
plany finansowe. Aktualna oferta Pomorskiego Funduszu 
Pożyczkowego jest bardzo szeroka” – mówi pani prezes 
aneta grzębska. „Na wsparcie usług czasu wolnego, które 
decydują o potencjale turystycznym regionu przeznaczymy 
kwotę  25 mln zł ze środków Województwa Pomorskiego. 
W ramach „Pożyczki za zatrudnienie” możemy finansować 
m.in. wydatki związane z rekrutacją i pozyskiwaniem pra-
cowników na konkretne stanowiska pracy. Fundusz stawia 
na pomorskich przedsiębiorców, bo ostatecznie to oni bu-
dują i zmieniają Pomorze – podsumowuje pani prezes.

Czarna Zebra Sp. z o.o. zajmuje 
się produkcją filmową i telewizyjną. 
wyróżnia się kreatywnym i śmiałym 
podejściem do realizowanych produkcji. 
sukces zawdzięcza połączeniu wiedzy 
i doświadczeń właścicieli: reżyserskiego 
sławka podwojskiego oraz operatorskich 
przemysława Dopke. 

„Dla szybkiego rozwoju firmy oraz 
sprostania wymogom branży niezbędne 
były inwestycje w nowoczesny sprzęt. 
Zakup kolejnej kamery oraz komputerów 
sfinansowaliśmy dzięki mikropożyczce 
z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 
2020+.  Dzięki tym środkom możemy 
oferować kompleksową usługę, od 
koncepcji, przez scenariusz, prace na 
planie, po montaż i postprodukcję.”

Na wsparcie usług czasu wolnego, które 
decydują o potencjale turystycznym 

regionu przeznaczymy kwotę  25 mln zł 
ze środków Województwa Pomorskiego. 
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kartCenter Sp. z o.o. 
spółka zarządza 3 torami gokartowymi 
w gdańsku, sopocie i gdyni. To zupełnie 
nowa jakość w kartingu amatorskim, 
ciekawie zaprojektowane obiekty, 
wykwalifikowana kadra oraz dbałość 
o bezpieczeństwo klientów. 

„Utrzymanie wysokiego standardu 
wymaga okresowych nakładów 
w innowacyjne rozwiązania technicznie 
oraz same gokarty. Takich inwestycji 
wymagał tor w Sopocie, dysponujący 
30-metrowym stalowym mostem, 
jedyna taką konstrukcją w Polsce. 
Modernizacja toru oraz zakup nowych 
gokartów dla dzieci były możliwe 
dzięki Pożyczce turystycznej 
z Programu finansowanego ze środków 
Województwa Pomorskiego, dzięki 
której KartCenter zapewni sobie 1-sze 
miejsce wśród trójmiejskich gokartów.”

kawiarnia Familijna milusiowo to przykład 
rodzinnego biznesu, połączenia pracy z pasją. 
prowadzi ją małżeństwo małgorzata i Daniel 
leczkowscy. ona - dyplomowany nauczyciel, 
animator czasu wolnego, on - mistrz cukiernic-
twa. swoje plany o pierwszym biznesie urzeczy-
wistnili dzięki pożyczce kapitał na start z po Kl, 
z której wyposażyli lokal oraz sfinansowali pierw-
sze bieżące wydatki. 

„Milusiowo to przyjazne rodzinom miejsce, łą-
czące kawiarnię z ofertą własnej produkcji ciast 
i deserów oraz plac zabaw z zajęciami dla dzie-
ci i dorosłych. Popularność Milusiowa skłoniła 
nas, by przeprowadzić się do większego lokalu. 
W kwietniu otwieramy kawiarnię w nowej lokaliza-
cji, w centrum Gdyni. Zmieniamy również nazwę 
na Szmaragdowa Cafe. Dzięki Pożyczce Rozwo-
jowej z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ 
możemy wykorzystać popularność naszego kon-
ceptu i zainwestować w rozwój rodzinnej firmy.” 



Przedsiębiorco!
Szukasz finansowania?

    Prowadzisz działalność: 
       • turystyczną, 
       • kulturalną, 
       • gastronomiczną, 
       • rehabilitacyjno – leczniczą, 
       • związaną z usługami czasu wolnego? 

Pożyczka Turystyczna
do 750 tys. zł 

oprocentowanie od 2,47%
0% prowizji 

okres finansowania do 72 m-cy

Skontaktuj się z nami!

Pożyczka Turystyczna przeznaczona jest 
dla mikro i małych przedsiębiorstw 

na przedsięwzięcia rozwojowe 
prowadzone na terenie województwa pomorskiego.

www.pfp.gda.pl 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Centrala Gdańsk 
ul. Szara 32-33, 80-116 Gdańsk 
tel. 58 302 20 05 
tel. kom. 792 082 800, 
601 140 209, 533 336 462
e-mail: biuro@pfp.gda.pl 

o/ Bytów 
Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Podzamcze 34, pok. 114 
77-100 Bytów
tel. kom. 609 818 301
e-mail: biurobytow@pfp.gda.pl

o/ Kartuzy 
Kartuskie Centrum Kultury
ul. Klasztorna 1, pok. 2,8, 
83-300 Kartuzy
tel. kom. 609 813 182
e-mail: biurokartuzy@pfp.gda.pl 

o/ Słupsk
Słupski Inkubator Technologiczny
ul. Portowa 13B, lok. 140B, 
76-200 Słupsk
tel. kom 601 512 131
e-mail: biuroslupsk@pfp.gda.pl

o/ Tczew 
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie 
ul. Obrońców Westerplatte 3, pok. 13, 
83-110 Tczew
tel. kom 607 927 167
e-mail: biurotczew@pfp.gda.pl 

o/ Wejherowo
ul. 3 Maja 3 lok. 2, 
84-200 Wejherowo
tel. kom 607 377 767
e-mail: biurowejherowo@pfp.gda.pl

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego
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Jednym z punktów spotkania była prezentacja pomorskie-
go Funduszu pożyczkowego sp. z o.o. który rozpoczyna 
właśnie wdrażanie nowego produktu - „pożyczki oZe”.
oficjalne rozpoczęcie spotkania opiewało w przemówienie 
powitalne marszałka województwa pomorskiego - mie-
czysława struka. Konferencja poświęcona zwrotnym pro-
duktom finansowym dotyczyła tematów takich jak ter-
momodernizacja, odnawialne źródła energii, rewitalizacja, 
sektor publiczny oraz projekt „smart Cities”. rozwiązania 
dotyczące pożyczki rewitalizacyjnej zaprezentował Bank 
gospodarstwa Krajowego, zaś kwestie związane z moder-
nizacją energetyczną budynków streścił paweł ołubek - 
przedstawiciel getin noble Bank. 
w drugiej części konferencji przedstawiona została po-
życzka oZe - nowy produkt z oferty pomorskiego Fundu-
szu pożyczkowego sp. z o.o. przeznaczona na wsparcie 
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych. szczegóły związane z parametrami pożyczki 

zaprezentowała renata Taczalska - Koordynator projektów 
pomorskiego Funduszu pożyczkowego sp. Z.o.o. wsparcie 
w ramach pożyczki oZe ukierunkowane będzie na przed-
sięwzięcia z obszaru instalacji wytwarzających energię ze 
źródeł odnawialnych, przyczyniających się do zwiększenia 
zainstalowanych mocy oZe. Finansowane będą instalacje 
wraz z infrastrukturą służącą przyłączeniu źródła do sieci 
- w tym mikroinstalacje wytwarzające energię elektryczną 
i cieplną również w procesie kogeneracji z nośników odna-
wialnych wykorzystujące biomasę, biogaz, słońce, energię 
ziemi oraz wodę. podejmowane działania powinny wpisy-
wać się we właściwy program ochrony powietrza.

ostatnim punktem programu konferencji była prezenta-
cja przedstawicieli europejskiego Banku inwestycyjnego 
na temat możliwości uzyskania finansowania projektów ze 
środków własnych eBi. Konferencja poświęcona produktom 
finansowym zakończyła się wspólnym lunchem.

Filharmonia finansów 
z odnawiaLnymi 
źródłami w tLe

W MARCU NA SALI KONfERENCYJNEJ POLSKIEJ fILHARMONII BAŁTYCKIEJ IM. fRYDERYKA 
CHOPINA ODBYŁA SIę KONfERENCJA POśWIęCONA PRODUKTOM fINANSOWYM OfEROWANYM 
PRZEZ POśREDNIKóW fINANSOWYCH WSPóŁPRACUJĄCYCH Z EUROPEJSKIM BANKIEM 
INWESTYCYJNYM W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWóDZTWA 
POMORSKIEGO NA LATA 20014-2020. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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aneta grZębska,
Prezes Zarządu Pomorskiego 

Funduszu Pożyczkowego Sp.z.o.o

O Pożyczkę OZE mogą starać 
się inwestorzy, którzy chcą 

wybudować na terenie województwa 
pomorskiego inastalację opartą na 

odnawialnych źródłach energii. 
Maksymalna kwota pożyczki 
to 15mln złotych z okresem 

finansowania do 15 lat. Pożyczka 
będzie udzielana na warunkach 

rynkowych oraz korzystniejszych niż 
rynkowe. W pierwszym przypadku 

oprocentowanie pożyczki może 
wynieść od 2.47% w skali roku 

w zależności od oceny zdolności 
kredytowej inwestora. Pożyczkę na 
korzystniejszych warunkach będzie 

można uzyskać, gdy inwestycja 
spełnia warunki preferencji. 

Istnieją trzy obszary preferencji - 
inwestycje wpisujące się w gminne 
dokumenty z zakresu gospodarki 
niskoemisyjnej lub zaopatrzenia 

w energię, inwestycje wykorzystujące 
innowacyjne rozwiązania w zakresie 
zastosowanych urządzeń i systemów 

oraz inwestycje zapewniające 
największy efekt ekologiczny 

w stosunku do nakładów 
finansowych. Gdy inwestycja 

spełnia jeden obszar preferencji 
oprocentowanie wynieść może 
od 0.5% w skali roku, zaś przy 
wpisywaniu się w dwa lub trzy 

obszary - od 0.25%.

od lewej: aNeta grzębska, prezes zarządu pomorskiego fuNduszu 
pożyczkowego sp.z.o.o,  reNata taczalska, koordyNator projektów, 
pomorski fuNdusz pożyczkowy sp. z o.o.
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- to jeden z największych kongre-
sów gospodarczych w Polsce, to 
miejsce spotkań ekonomistów, 
działaczy życia gospodarczego, sa-
morządowego, polityki. Spotykają 
się tu ludzie o różnych barwach po-
litycznych. Wszystkim przyświeca 
jedno hasło sukcesu naszej ojczy-
zny Polski - Niepodległa - Nowe 
wyzwania to ogromne wyzwanie 
logistyczne. Nie byłoby to możli-
we bez wsparcia organów władzy, 
samorządu.

wśród nowych wyzwań dla niepodle-
głej  zostały wskazane m.in. innowa-
cyjność, cyberbezpieczeństwo, gospo-
darka odpadami i smog.
minister Jerzy kwieciński stwier-
dził, że najważniejszy jest cel strategii 
na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
#sor to przestawienie polskiej gospo-
darki na tor innowacyjności. 
minister środowiska Henryk Kowal-
czyk podkreślił, że poprawa jakości 
powietrza jest  jednym z najważniej-
szych wyzwań. wychodzi mu naprze-
ciw program Czyste powietrze.

program ten okazał się tez jednym 
z głównych podczas:

FORum SAmORZĄDOWCóW zorga-
nizowanego przez konwent Wójtów 
kujawsko-Pomorskich
minister środowiska Henryk kowal-
czyk dokładniej scharakteryzował 
program Czyste Powietrze:
– To program o ogromnej skali finan-
sowej i ilościowej. Do problemu smogu 
przyczyniają się m.in. budynki jednoro-
dzinne. w wielu miejscach są ogrzewa-
ne przez piece na paliwo stałe np. na 
węgiel. Czyste powietrze to program 
kompleksowy – to nie tylko wymiana 
pieców, ale także termomoderniza-
cja ścian czy wymiana okien. Chodzi 
przede wszystkim o energooszczęd-
ność i redukcję dwutlenku węgla. 

Drugim wyzwaniem jest gospodarka 
odpadami. 
- produkcja odpadów rośnie lawino-
wo - przyznał minister. To niezwykle 
istotny problem dla samorządów. pra-
cujemy w tej chwili nad zmianą ustawy 
o utrzymaniu czystości gmin, która 
reguluje zbiórkę odpadów.
Jakie środki zaradcze proponuje 
resort środowiska?  Jednym z pomy-
słów jest zniesienie regionalizacji. 
Selektywna zbiórka odpadów będzie 
obowiązkowa od połowy 2020 r

Poruszono także kwestię niebez-
piecznych odpadów, które były 
składowane przez nieuczciwe firmy, 
porzuconymi przez ich właścicieli?  
Koszt ich unieszkodliwienia w wielu 
przypadkach spadł na samorząd. 
resort proponuje samorządom atrak-
cyjne pożyczki na usuwanie takich 
wysypisk. 
minister zachęcał także związki gmin 
do odtwarzania własnych przedsię-
biorstw zajmujących się gospodarka 
odpadami – bez korzystania z firm 
zewnętrznych.

Poruszono także tematy
rozpoczynających się już nego-•	
cjacji kolejnego okresu budżeto-
wego Unii europejskiej podczas 
których należy wrócić do pro-
blemu mniejszych w polsce niż 
w krajach „starej” Unii dopłat dla 
rolników
wsparcia dla rolników ponoszą-•	
cych straty w związku z afrykań-
skim pomorem świń
Funkcjonowania programu roz-•	
woju obszarów wiejskich
ew. korzyści z programu liDer•	
wsparcia obszarów Trudnych •	
gospodarczo.

Integracja 
i współpraca 
od zawsze
Obrady XXVI edycja Welconomy Forum in Toruń otworzył Ja-
cek Janiszewski – główny organizator tego kongresu od 26 lat. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

jacek jaNiszewski – główNy orgaNizator koNgresu

w prezydium od lewej:  ryszard zarudzki - wicemiNister rolNictwa i rozwoju wsi, 
wicewojewoda kujawsko-pomorski józef ramlau, miNister środowiska HeNryk kowalczyk,  
wójt obrowa aNdrzej wieczyński, marszałek kujawsko-pomorski piotr całbecki



Marszałek Mieczysław Struk wraz z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz oficjalnie od-
powiedzieli na list ministra Piotra Glińskiego, który został opublikowany 18 lutego. Gdańscy 
samorządowcy proszą o utrzymanie dotychczasowego wsparcia dla Europejskiego Centrum 
Solidarności i zapraszają do wspólnego świętowania 30 rocznicy pierwszych - częściowo wol-
nych wyborów w Gdańsku. Obchody święta wolności zaplanowano na dni 1-11 czerwca.

Nowoczesny transport, czyste 
powietrze i otwarte miasta - 
to główne tematy specjalnej 
konferencji pt. „W kierunku 
spójnej Europy”, która od-
była się w dniach 8-9 marca 
w Europejskim Centrum 

Solidarności. Konferencja została podzielona na trzy bloki 
tematyczne - rozwój transportu, aglomeracji oraz walka ze 
smogiem i zanieczyszczeniem powietrza. W wydarzeniu 
udział wzięli m.in prezydent Gdańska Aleksandra Dulkie-
wicz, europoseł Janusz Lewandowski oraz wicemarszałek 
wojewódźtwa pomorskiego - Ryszard Świlski.

Badania statystyczne do-
wodzą, iż województwo lu-
buskie posiada najwyższy 
w kraju wskaźnik femini-
zacji samorządowej. W te-
gorocznym zestawieniu 

osiągnął on aż 60%, czyli o 22% więcej niż w rankingu 
opublikowanym 5 lat temu. W opinii jedynego polskiego 
marszałka w spódnicy - Anny Polak, powodem wzrostu 
feminizacji samorządowej są regionalne Kongresy Ko-
biet służące zwiększaniu poziomu świadomości na temat 
równego traktowania pań. 

otwarte 
Miasta i  czyste 
powietrze

siła 
w wariancie 
kobiecyM

łapy precz 
od ecs?
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powiaty gotowe 
na podwójny 

rocznik
ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI ORAZ PRZYGOTOWANIE POWIATóW DO DWUKROTNIE 
WIęKSZEJ LICZBY UCZNIóW, KTóRZY PóJDĄ OD WRZEśNIA DO SZKóŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
– TO NAJWAŻNIEJSZE Z TEMATóW, JAKIE PORUSZONO PODCZAS KONWENTU POWIATóW 
WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Piotr Zagiell

Na zdj. od lewej: jerzy godzik, starosta kwidzyński, wicemarszałek wiesław byczkowski, mirosław czapla, starosta malborski, 
gabriela lisius, starosta wejHerowski oraz jarosław białk, starosta pucki.
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po raz pierwszy w tym roku starostowie wszystkich pomor-
skich powiatów spotkali się na roboczym Konwencie, by wy-
mienić się doświadczeniami, przedyskutować najistotniejsze 
sprawy i opracować wspólne stanowisko. 
najistotniejszą kwestią jest obecnie edukacja w kontekście 
podwójnego rocznika oraz planowanego strajku nauczycie-
li. Uczniów kończących gimnazja i szkoły podstawowe nie 
obowiązuje rejonizacja. powiaty wiedzą zatem, ilu jest i ilu 
będzie absolwentów szkół, ale to, którzy uczniowie będą 
chcieli kształcić się w danym powiecie, a którzy postanowią 
kontynuować naukę np. w Trójmieście czy w innym powicie, 
to jedna wielka niewiadoma. 
Konwent zorganizowano w pałacu w Kłaninie. 
- pierwszy merytoryczny w tym roku Konwent organizowany 
jest w najbardziej wysuniętej na północ części województwa 
pomorskiego, czyli w powiecie puckim – powiedział Jarosław 
Białk, starosta pucki. - Jednym z największych wyzwań, któ-
re nas czekają, są kwestie związane z edukacją. w tym roku 
do szkół ponadgimnazjalnych przyjdą dwa roczniki, czyli ab-
solwenci ostatnich klas gimnazjów i klas ósmych szkół pod-

stawowych. musimy być na to dobrze przygotowani.
- Dla uczniów kończących gimnazjum i uczniów kończących 
szkoły podstawowe są inne kierunki kształcenia, inna pod-
stawa programowa - dodała gabriela lisius, starosta wejhe-
rowski. - nie można ich łączyć w klasach, dla każdego trzeba 
znaleźć miejsce. To wiąże się nie tylko z nowymi programami 
nauczania, ale również z nową kadrą nauczycielską.
- subwencje zostają u burmistrzów i prezydentów (nie mó-
wię tu o starostach grodzkich), natomiast młodzież z częścią 
nauczycieli przechodzi do starostów – dodał mirosław Cza-
pla, starosta malborski, przewodniczący Konwentu powia-
tów województwa pomorskiego. - To problem, który dotyka 
wszystkich starostw w polsce. powiat malborski jest dobrze 
przygotowany do planowanych zmian, w ostatnim czasie 
przekazaliśmy szkołę rolniczą w nowym stawie burmistrzo-
wi tej gminy, mamy też przygotowane obiekty. absolutnie nie 
grozi nam sytuacja, w której lekcje odbywałyby się np. po 
godz. 15.00 w piątek. w naszym  przypadku szacujemy, że 
chodzi o dodatkowych 750 uczniów. przez 4 miesiące bę-
dziemy musieli dopłacać ze swojego budżetu, ponieważ sub-

od lewej - starosta powiatu 
gdańskiego, stefaN skoNieczNy, 
starosta kartuski, bogdaN łapa, 
starosta Nowodworski, 
jacek gross.

od lewej: 
starosta starogardu 

gdańskiego, kazimierz cHyła, 
dyrektor wojewódzkiego 
urzędu pracy w gdańsku, 

joaNNa witkowska.
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wencje są nieruszalne i trzeba się z tym pogodzić. natomiast 
w następnych latach subwencja będzie wyższa.
podstawowym celem spotkań starostów jest wypracowanie 
stanowisk w różnych sprawach. 
- gdy zjeżdżają się samorządowcy z całego województwa 
zarządzający średnim, czyli powiatowym szczeblem admini-
stracji, to nasz wspólny głos jest słyszalny – dodał Jarosław 
Białk. - wymieniamy poglądy w różnych obszarach działal-
ności. Czasem inaczej podchodzimy do różnych spraw, więc 
Konwent jest okazją do zaprezentowania dobrych praktyk 
i rozwiązań, które – o ile sprawdziły się w jednym powiecie 
- można później wprowadzić w innych regionach. Często na 
takie spotkania zapraszamy przedstawicieli różnych insty-
tucji i stowarzyszeń, którzy przedstawiają stan aktualny lub 
plany legislacyjne. Jesteśmy w stanie do tego się odnieść 
oraz pewne rzeczy skorygować.
warto dodać, że jeden ze starostów pomorskich – mirosław Cza-
pla – został niedawno członkiem Zarządu powiatów polskich
- na poziomie ogólnokrajowym, jako członek zarządu Zpp, 
interesuje mnie podział środków dla powiatów – powiedział 
starosta malborski. - Jestem jedynym członkiem w zespole 
ds. metropolii, a ze względu na to, że jestem także członkiem 

zarządu metropolii gdańskiej, mam nadzieję, że w końcu nie 
tylko metropolia Śląska będzie oficjalnie zaakceptowana przez 
sejm. Będę wspierał cały nasz region, będę wspierał działania 
prezydentów gdańska, gdyni i sopotu. To ogromna szansa za-
równo dla powiatu malborskiego, jak i całego pomorza.
pod koniec Konwentu swoje oferty przygotowane dla sa-
morządów zaprezentowały prywatne przedsiębiorstwa. 
Jednym z nich była firma „elmot”, producent modułowych 
budynków pasywnych. 
- Budowanie alternatywne to zarówno dostosowanie do 
zmiennych warunków atmosferycznych, jak również zmniej-
szenie zanieczyszczenia powietrza – tłumaczył Jarosław 
wasielewski, prezes i właściciel przedsiębiorstwa. - nasza 
firma produkuje domy modułowe już od kilku lat. moduły są 
najbardziej zaawansowaną formą prefabrykacji. mają wiele 
zalet – są bardzo oszczędne, skraca to czas budowy, dają 
takie możliwości konstrukcyjne, jakich nie zapewnia budow-
nictwo tradycyjne. poza tym taki budynek można zdemonto-
wać i przetransportować w inne miejsce, ponadto rozbudowa 
o kolejne moduły i zwiększenie powierzchni domu nie jest 
żadnym problemem. Budujemy zarówno obiekty prywatne, 
jak również użyteczności publicznej. 

od lewej - starosta bytowski leszek waszkiewicz, 
starosta kościerski alicja żurawska.

od lewej: starosta tczewski, mirosław augustyN, 
w-ce starosta sztumski, kazimierz szewczuN.

od lewej: starosta słupski, 
paweł lisowski, 

starosta cHojNicki, 
marek szczepański, 

w-ce starosta lęborski,
edmuNd głombiewski.
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SIATKÓWKA
w malborskiej 

oprAWIe
W MUZEUM ZAMKOWYM W MALBORKU ODBYŁA SIę KONfERENCJA PRASOWA W RAMACH 
KTóREJ PODPISANO UMOWę DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAWODóW SIATKóWKI PLAŻOWEJ 
MęŻCZYZN -”WORLD TOUR MALBORK”.  

TEKST: Przemek Nawrocki   ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

od lewej: bartłomiej sobstyl, przewodNiczący komitetu orgaNizacyjNego, marek cHarzewski, burmistrz malborka, jaNusz trupiNda, 
dyrektor muzeum zamkowego w malborku, mirosław czapla, starosta malborski, waldemar lamkowski, wicestarosta malborski.
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Umowę o organizacji wydarzenia podpi-
sali dyrektor muzeum Zamkowego Ja-
nusz Trupinda, starosta  mirosław Czapla, 
wicestarosta  waldemar lamkowski, bur-
mistrz marek Charzewski oraz przewod-
niczący komitetu organizacyjnego - Bar-
tłomiej sobstyl.

uNIkALNA SCENERIA

wydarzenie odbędzie się w dniach 1-4 
sierpnia 2019r.  w turnieju wezmą udział 
32 zespoły z całego świata. organizato-
rzy mają w planach przygotowanie boisk 
plażowych oraz nowoczesnych trybun. 

walorem przedsięwzięcia jest fakt, iż tur-
niej rozegrany zostanie w unikalnej sce-
nerii średniowiecznego zamku.
„według nas malbork i nasz zamek mają 
taki potencjał, że szkoda go nie wykorzy-
stać. mamy nadzieję, że będzie to wspa-
niałe święto dla kibiców, mieszkańców, 
partnerów oraz wszystkich ludzi zwią-
zanych z siatkówką.” – powiedział prze-
wodniczący komitetu organizacyjnego  
Bartłomiej sobstyl.
„Zamek malborski jest naturalnym tłem, 
do rozegrania turnieju. od jakiegoś czasu 
staramy się, by muzeum stało się miej-
scem otwartym na ludzi realizujących 
swoje pasje, realizujących swoje pomy-
sły. mury mamy grube i wysokie, dlatego 
zamkowe bramy chcemy otwierać wła-
śnie na takie inicjatywy.” – dodał dyrektor 
muzeum Zamkowego Janusz Trupinda
swojego zadowolenia z organizacji turnieju 
nie krył także starosta - mirosław Czapla:
„Bardzo się cieszę, że tą umowę możemy 
podpisać właśnie w tym miejscu, w mu-
rach zamku. Jestem zwolennikiem i pasjo-
natem sportu. mam nadzieję, że to ważne 
wydarzenie przyciągnie wielu kibiców”
„Chciałbym wyrazić swoją satysfakcję, 
że  impreza odbędzie się właśnie tutaj - 
w malborku, ponieważ jest to wydarzenie 
o światowym wydźwięku. To wspaniała 
promocja dla naszego powiatu i miasta, 
dlatego chcemy pomóc w jej organizacji” 
– dodał wicestarosta malborski walde-
mar lamkowski.

WYJĄtkOWA AtmOSFERA

miejscem rozgrywek ma być północna 
fosa zabytkowego obiektu. niepowtarzal-
ne okoliczności mają na celu wykreowa-
nie wyjątkowej atmosfery, która udzieli 
się nie tylko zawodnikom, ale także zgro-
madzonej publiczności. organizatorzy 
zapowiadają niezapomniane wrażenia 
i nie wykluczają organizacji kolejnych 
turniejów w przyszłości. współorgani-
zatorami turnieju są muzeum Zamkowe 
w malborku, miasto malbork oraz staro-
stwo powiatowe w malborku.

Miejscem rozgrywek 
ma być północna fosa 
zabytkowego obiektu. 

Niepowtarzalne 
okoliczności mają na 

celu wykreowanie 
wyjątkowej atmosfery, 

która udzieli się nie 
tylko zawodnikom, ale 

także zgromadzonej 
publiczności.



Tytuł mmb jest prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym 
przedsiębiorcom, osobom prawnym, jednostkom organizacyj-
nym nie posiadającym osobowości prawnej, osobom fizycznym, 
które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej 
lub realizacją swoich zadań na rzecz miasta i gminy Malbork, 
wybitnie przyczyniły się do promocji i rozwoju miasta i gmi-
ny lub swoim działaniem niosły pomoc i wsparcie społeczności 
lokalnej. Celem konkursu jest popularyzacja idei zrównoważo-
nego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz na-
gradzanie  i promowanie firm / osób stosujących dobre praktyki 
biznesowe. 

Konkurs ten został zorganizowany w nowej formule w 2016. Każ-
de przedsiębiorstwo funkcjonujące na terenie naszego miasta 
i gminy Malbork ma możliwość zgłoszenia własnej firmy, a także 
nominowania do tej zaszczytnej nagrody innych firm oraz osób 
fizycznych.
    
Nagrodą będzie przyznanie tytułu Malborski Mistrz Biznesu 2018 
w sześciu  kategoriach: Mecenat Roku 2018, Inwestor Roku 2018, 
Debiut Roku 2018, Firma Roku 2018, Fachowiec Roku 2018, Suk-
cesja Roku 2018. 
     
Nominacje do konkursu można składać do 30 kwietnia br. oso-
biście w Biurze Obsługi Interesanta (Urząd Miasta Malborka), 
w Urzędzie Gminy Malbork, e-mailowo: lop@um.malbork.pl, 
na formularzach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronach: 
www.rg.malbork.pl, www.urzad.malbork.pl/konkurs-malborski-
mistrz-biznesu.html

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pan 
Zbigniew Charmułowicz – Urząd Miasta Malborka pod nu-
merem tel. (55) 629-04-69 kom. 885 689 993. Rozstrzygnię-
cie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu  
7 czerwca br. podczas Gali malborski mistrz biznesu 2018 
w nowo wybudowanym Hotelu Malbork by DeSilva.

Serdecznie zapraszamy do udziału i nominowania w konkursie.

nagroda burmIstrZa 
MIASTA MALBORKA  

Jarosław filipczak
Przewodniczący 

Rady Gospodarczej  

Burmistrz Miasta Malborka wspólnie z Radą Gospodarczą organizują 
najważniejszy  konkurs gospodarczy w roku - malborski mistrz biznesu. 

marek charzewski 
Burmistrz Miasta Malborka 
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przygotowania do brytyjskiej 
edycji festiwalu literacki sopot 
idą pełną parą, a tymczasem 
wydarzenie otrzymało znak ja-
kości eFFe label przyznawany 
przez sieć europejskich festiwali 
eFFe. To symbol przynależności 
do grupy wyjątkowych i innowa-
cyjnych wydarzeń kulturalnych 
na mapie europy.
aby uzyskać wyróżnienie eFFe 
label należy spełniać minimum 
siedem z określonych przez 
program europa dla Festiwali, 
Festiwale dla europy standardów. 
obejmują one m.in. wymóg ofe-
rowania spójnego programu arty-
stycznego, niewykluczanie nikogo 
ze względu na pochodzenie, rasę, 
płeć, czy też niepełnosprawność, 

zwiększanie dostępności do kul-
tury i przyciąganie zróżnicowanej 
publiczności, a także wspieranie 
doświadczeń międzykulturowych 
wśród odbiorców i artystów. 
- Dla literackiego sopotu jest to 
nie tylko wyróżnienie, ale również 
możliwość wymiany doświadczeń 
podczas cyklicznych spotkań 
organizatorów wydarzeń w sieci, 
udziału w kampanii promującej 
odznaczone wydarzenia, poszuki-
wania nowych partnerów między-
narodowych i zaistnienia w inter-
netowej wyszukiwarce festiwali 
obejmującej 43 państwa europej-
skie – wyjaśnia Joanna Cichoc-
ka-gula, wiceprezydent sopotu, 
pomysłodawczyni festiwalu.

Wysoka jakość 
potwierdzona

„sopot w rzeczy samej” – to tytuł wy-
stawy, którą można oglądać w muzeum 
sopotu. Tworzą ją obiekty związane z 
historią kurortu i jego mieszkańców. 
wernisaż połączony został z wyjątkowym 
wydarzeniem. Tego dnia muzeum sopotu 
świętowało 18. urodziny.
„sopot w rzeczy samej” to wystawa, na 
której pokazane zostały przedmioty po-
darowane przez mieszkańców i miłośni-
ków sopotu od momentu powołania mu-
zeum w 2001 roku. przez osiemnaście lat 
działalności udało się zgromadzić blisko 
10 tys. obiektów. 
ekspozycja jest próbą przedstawienia 
historii sopotu przez pryzmat przedmio-
tów i opowieści, które się z nimi wiążą. 
na wystawie można zobaczyć rozmaite 
obiekty, począwszy od pocztówek i fo-
tografii, ukazujących dawny sopot, po-
przez przedmioty codziennego użytku, 
pochodzące między innymi z sopockiego 
kasyna, osobiste drobiazgi, jak biżuteria, 
przedmioty toaletowe czy zdobione na-
parstki, kończąc na elementach gardero-
by, kostiumach kąpielowych i damskich 
eleganckich torebkach wieczorowych.

Wystawa 
Muzeum 
Sopotu

Fot. muzeum sopotuw sopocie ruszyły kolejne zajęcia gimnastyki usprawniającej dla osób do-
rosłych. spotkania są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą utrzymać 
sprawność fizyczną, wzmocnić mięśnie i poprawić kondycję. 
Zajęcia, które prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora, wy-
startowały pod koniec lutego i prowadzone będą niemal do końca czerwca. 
Udział w nich jest bezpłatny. Ćwiczenia prowadzone są w Zespole szkół 
specjalnych nr 5 w dwóch grupach. Zapisy odbywają się pod nr 505 182 796.
warto zaznaczyć, że to już kolejna grupa ćwicząca na zajęciach finansowa-
nych przez miasto. pozostałe grupy spotykają się w domach sąsiedzkich, 
Domu pomocy społecznej w ramach programu „Zdrowi i aktywni”. powo-
łanie najnowszej grupy to efekt głosowania mieszkańców na ten projekt 
w Budżecie obywatelskim.

Warto się ruszać!
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wciąż rośnie liczba pobrań aplikacji 
gdynia.pl. Jej zaletą jest to, że nie tyl-
ko oferuje użytkownikom takie funk-
cjonalności, jak kalendarz wydarzeń, 
informacje o mieście, ostrzeżenia 
pogodowe i alerty drogowe, ale też 
pozwala wejść w interakcję i czynnie 
włączyć się w proces prawidłowego 
funkcjonowania miasta.  
Dzięki aplikacji użytkownik z ła-
twością może przesłać zgłoszenie, 
które trafia do odpowiedniej komórki 
w Urzędzie miasta gdyni lub jed-
nostki organizacyjnej miasta. Dzięki 
powiadomieniom można na bieżąco 
śledzić postęp w swojej sprawie. 
Katalog zgłoszeń jest bardzo szeroki 
i obejmuje tematy dotyczące dróg, 
transportu, zieleni, śmieci, wandali-
zmu i wielu innych. 
poza wiadomościami z życia gdyni, 
komunikatami, aplikacja posiada tak-
że rozbudowany kalendarz wydarzeń. 
możliwość otrzymywania powiado-

mień o wszystkich imprezach lub 
o imprezach w zasięgu do 2 km. są 
też powiadomienia o komunikatach 
związanych z sytuacjami kryzysowymi 
i powiadomienia o nowych artykułach. 
najbardziej praktyczna z punktu 
widzenia mieszkańców jest opcja 
wysyłania komunikatów o zmianach 
w organizacji ruchu i ostrzeżeń 
meteorologicznych.

Popularna 
aplikacja 
Gdynia.pl

Fot. gdynia.pl

pierwszy w polsce Urban lab, miejski 
program służący wprowadzaniu trwa-
łych rozwiązań, podnoszących jakość 
życia w mieście, startuje w gdyni. 
Dzięki pozyskaniu prawie 3,5 mln zł 
z ministerstwa inwestycji i rozwoju 
w mieście uruchomiony zostanie pio-
nierski w skali kraju model współpracy 
mieszkańców, ekspertów i przedsta-
wicieli struktur miejskich. 
– Zakłada on funkcjonowanie miejsca 
współpracy mieszkańców, ekspertów 
z całego kraju, aktywistów miejskich 
oraz urzędników i władz miasta – 
mówi michał guć, wiceprezydent 
gdyni ds. innowacji. - Koncentrować 
się będzie na wypracowywaniu no-
wych sposobów pracy nad wyzwania-
mi stojącymi przed gdynią. 
Urban lab to program miejski, dzięki 
któremu powstaje przestrzeń do 
wypracowania, ale też wdrażania 
efektywnych i trwałych zmian, podno-
szących jakość życia.

Rusza 
Urban Lab

połączą swoje siły i doświadczenie, aby razem zrobić sporo do-
brego dla nauki. gdyńskie Centrum nauki experyment zawarło 
oficjalne porozumienie o współpracy z Uniwersytetem morskim. 
Co uda się zdziałać wspólnymi siłami? experyment i Uniwersytet 
morski mają przede wszystkim skupić się na wymianie doświad-
czeń dla popularyzowania nauki i wiedzy. Dzięki formalnej współ-
pracy mogą od teraz podejmować razem konkretne działania. 
przede wszystkim oba podmioty mogą wspólnie organizować wy-
darzenia i korzystać wzajemnie ze swojej wiedzy przy samodziel-
nym przygotowywaniu imprez. same kadry, zarówno z uczelni, jak 
i z experymentu, będą sprawnie wymieniać się doświadczeniami 
na wykładach i konsultacjach. studenci Uniwersytetu morskiego 
będą z kolei mogli liczyć na ciekawe praktyki i staże, a nawet do-
datkowy zakres tematów prac licencjackich i magisterskich, które 
mogą zostać oparte o wystawę experymentu.

Wspólnie do nauki
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w gdańsku rusza siódma edycja budżetu obywatelskie-
go. Do 15 kwietnia każda gdańszczanka, każdy gdańsz-
czanin będzie mógł złożyć projekt, czyli zgłosić propozy-
cję zmiany w swojej dzielnicy lub mieście.
Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 
609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 
000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdy-
sponowane w części dzielnic w ramach Budżetu obywa-
telskiego 2019 w gdańsku w wysokości 543 609 zł.
Zasady prowadzenia Budżetu obywatelskiego przyjęte 
podczas styczniowej sesji rady miasta przyniosą kilka 

znaczących zmian. Do tej pory złożyć projekt i głosować 
mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. według no-
wych zasad każda osoba mieszkająca w gdańsku może 
wziąć udział w Budżecie obywatelskim.
Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów 
związanych z rekreacją czy sportem na terenach niebę-
dących własnością miasta, ograniczenie liczby podpisów 
poparcia pod propozycją projektu do jednego, 200 punk-
tów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowa-
niu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.

Do podziału 
ponad 
18,5 mln zł

Hybrydowy samochód osobowy, 
rowery miejskie i hulajnogi elek-
tryczne – to nagrody, które mogą 
wygrać osoby płacące podatek 
w gdańsku.
od trzech lat mieszkańcy gdańska, 
którzy opłacą w mieście podatek, 
mogą wziąć udział w loterii „piT 
w gdańsku. się opłaca!”. niezmien-
ne pozostają zasady udziału w lo-

terii i charakterystyczna, granatowo-czerwona grafika. Bez względu na 
to, jak długo mieszkamy w gdańsku, wystarczy, że rozliczymy swój piT 
w jednym z gdańskich urzędów skarbowych. w zeznaniu podatkowym 
liczy się miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.
w puli tegorocznej loterii znajduje się łącznie 26. nagród, które pod-
kreślają, że gdańsk nieustanie promuje ekologiczne rozwiązania 
w transporcie miejskim. stąd pomysł na nagrodę główną – hybrydową 
Toyotę yaris w wersji premium. Kolejną nagrodą jest rower miejski, 
który ma zachęcić gdańszczan do użytkowania nowoczesnych dróg 
rowerowych. w tegorocznej loterii będzie można również wygrać jedną 
z dziesięć hulajnóg z elektrycznym napędem.

ograniczenie używania plastikowych toreb, 
kubków, naczyń, czy też sztućców - wszyst-
ko to w trosce o środowisko. Tego chcą wła-
dze stolicy województwa pomorskiego, które 
wystartowały z akcją „gdańsk bez plastiku”. 
mieszkańcy gdańska z roku na rok wytwa-
rzają coraz więcej odpadów. aby ograniczyć 
przyrost śmieci i użycie plastiku, miasto 
przyjęło dziesięć prostych zasad, które mają 
w tym pomóc. wśród nich są punkty między 
innymi o używaniu toreb bawełnianych, 
talerzy i sztućców wielorazowego użytku, 
czy przechowywaniu żywności w szklanych 
pojemnikach.
w ramach kampanii „gdańsk bez plastiku” 
zaplanowano długofalowe działania, które 
mają przypominać i promować założenia 
akcji oraz ekologiczne inicjatywy, w tym kon-
kursy plastyczne dla uczniów, pilotażowe 
projekty dla rodzin, które chcą zmienić swo-
je nawyki i wyeliminować plastik z użycia.
akcję promują również ekologiczne gadże-
ty z logo kampanii – torby bawełniane na 
zakupy, koszulki, ołówki i inne przedmioty 
z surowców przyjaznych środowisku.

Miasto 
bez plastiku PIT w Gdańsku. 

Się opłaca!
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ogrody deszczowe
- ekonomiczne, 

ekologiczne i estetyczne
WEJHEROWO ZACHęCA MIESZKAŃCóW DO TWORZENIA NA TERENIE MIASTA OGRODóW 
DESZCZOWYCH. TO DOSKONAŁY SPOSóB NA WYKORZYSTANIE DESZCZóWKI.

ogrody deszczowe oprócz ko-
rzyści ekologicznych mają wa-
lor dekoracyjny i edukacyjny: 
zwiększają atrakcyjność przydo-
mowych ogrodów, a przez swoje 
funkcje - zaangażowanie właści-
cieli nieruchomości w ochronę 
środowiska. 

Te niewielkie instalacje mogą być 
skarbem nie tylko dla ich właści-
cieli, ale i dla całych miast. mogą 
one znajdować się w gruncie 
bądź w pojemniku, np. koło domu, 
co jest ważne w mieście, gdzie 
brakuje powierzchni. Każdy, kto 
próbował kiedyś nasadzeń w do-
nicy wie, jak szybko ziemia przy-
sycha i jak często trzeba ją pod-
lewać. ogród deszczowy jest tu 
wyjątkiem. ponieważ otrzymuje 
więcej wody z opadu, niż to wy-
nika z jego powierzchni i nawet 
niewielki deszcz jest w stanie za-
silić go odpowiednią ilością wody. 
Dlatego właśnie takie ogrody 
funkcjonują dobrze także w prze-
strzeni miejskiej, gdzie nie mają 
swojego opiekuna. 

TEKST: Rafał Korbut| ZDJĘCIA: gdynia.pl
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ZALEtY DESZCZOWYCH OGRODóW

ogrody deszczowe mają właściwie same zalety. nie tylko uatrakcyjniają miej-
sce, w którym są zakładane, poprawiają komfort życia i zdrowia ludzi, ale 
zmniejszają ilość spływających wód deszczowych, a co za tym idzie – ryzyko 
powodziowe. mają także znaczenie ekonomiczne - wpływają na zmniejszenie 
opłat za usługi wodne (w tym podlewanie ogrodu), zmniejszają opłaty za nie-
zagospodarowaną wodę opadową. 

JAk PRZYGOtOWAć OGRóD DESZCZOWY:

•	w	skrzyni	należy	wykonać	otwór	o	średnicy	80mm
•	dno	skrzyni	wypełniamy	warstwą	keramzytu	lub	żwiru	płukanego	do	wysokości	20cm
•	na	kruszywie	umieszczamy	dwie	rury	drenujące	o	średnicy	80	mm	każda
•	układamy	poziomo	rurę	drenującą
•	rurę	przelewową	ustawioną	pionowo
•	ułożoną	rurę	drenującą	zasypujemy	do	wysokości	30	cm	od	dna	donicy
•	warstwę	kruszywa	przykrywamy	45	cm	piasku
•	w	trakcie	wypełniania	należy	materiał	ubijać

JAkIE ROŚLINY mOŻNA SADZIć W OGRODZIE DESZCZOWYm:

•	turzyce:	owłosiona,	pospolita,	leśna,	zwisła
•	miecznica	wąskolistna
•	sit
•	krwawnica	pospolita
•	kosace	żółte	lub	syberyjskie
•	rdest	wężownik
•	manna	mielec
•	niezapominajka	błotna
•	tojeść	rozesłana	i	tojeść	kropkowana
•	trzęślica	modra
•	mozga	trzcinowata
•	dobrze	sprawdzające	się	w	cieniu,	rodzime	paprocie	wieloletnie:
długosz królewski, wietlica samicza

beata rutkieWicZ, 
zastępca prezydenta Wejherowa:

– W dzisiejszym, bardzo 
zurbanizowanym świecie, 
coraz większego znaczenia 
nabiera zagospodarowanie 

wód opadowych na miejscu 
opadu. W wielu wypadkach 

problem wód opadowych 
może być rozwiązany za 

pomocą ich powierzchniowego 
zagospodarowania. Tym 

problemem zajęli się młodzi 
inżynierowie - studenci 

ostatniego semestru Inżynierii 
Środowiska Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska 
Politechniki Gdańskiej, którzy 

przygotowali dwa projekty 
-  dotyczący zagospodarowania 

wód opadowych na terenie 
Wejherowa i  zagospodarowania 

wód opadowych nad rzeką 
Cedron. Młodzi inżynierowie 

w formie prezentacji i opracowań, 
przedstawili trendy i możliwości 
bezpiecznego zagospodarowania 

wód opadowych również 
na działkach prywatnych. 

Odpowiedzią na to wyzwanie 
mogą być ogrody deszczowe, 

które są najprostszym sposobem 
zagospodarowania wody 

opadowej, chłoną ją o 40 proc. 
więcej niż klasyczny trawnik. Ich 
głównym zadaniem jest zbieranie 

i wykorzystywanie deszczówki 
z pobliskich terenów, w tym 

z powierzchni utwardzonych. 
Stąd nasz gorący apel o tworzenie 
takich ogrodów deszczowych na 

swoich posesjach. 
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Zaproszenie wojewody pomorskiego przyjęli m.in. anna 
moskwa, podsekretarz stanu w ministerstwie gospodarki 
i Żeglugi Śródlądowej, Krzysztof woś, zastępca prezesa wód 
polskich ds. ochrony przed powodzią i suszą oraz dyrek-
tor regionalnego Zarządu gospodarki wodnej w gdańsku 
w pgw wody polskie, aleksandra Bodnar.
Jednym z szeroko omawianych tematów było zabezpiecze-
nie wałów przeciwpowodziowych przed ich niszczeniem 
ze strony rosnącej populacji bobrów. podczas posiedzenia 
scharakteryzowano zwyczaje bytowe popularnych gryzoni, 

a także zagrożenia, jakie stwarzają na Żuławach. Dodatkowo 
omówiono dostępne sposoby na poradzenie sobie ze szko-
dliwą działalnością bobrów, tj. odstrzał sanitarny, uznanie 
gatunku za szkodnika na danym obszarze i jego całkowitą 
eliminację, czy też odłowienie z wywozem lub poświęcenie 
wszelkich dostępnych środków na umocnienia techniczne. 
w trakcie spotkania poruszono także temat wyodrębnienia 
środków finansowych budżetu państwa na pokrycie kosztów 
odstrzału lub odłowu bobrów w ramach zabezpieczenia in-
frastruktury przeciwpowodziowej „wód polskich”.

Z wojewodą o osłonie 
przeciwpowodziowej i bobrach
Wójt Gminy Cedry Wielkie, Janusz Goliński, wziął udział w posiedzeniu Woje-
wódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ds. Zabezpieczenia Przeciwpo-
wodziowego Terenu Żuław Gdańskich. Obrady, którym przewodniczył wojewoda 
Dariusz Drelich, dotyczyły m.in. przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi 
oraz naprawy, a także odbudowy brakującej infrastruktury przeciwpowodziowej 
w związku z planowaną budową wrót przeciwsztormowych na rzece Tuga. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIE: Cedry Wielkie



   59

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD

rozpoczęcie prac budowlanych 
poprzedzone zostało podpisa-
niem umowy z wykonawcą robót. 
w Urzędzie gminy oprócz włodarzy 
i przedstawicieli konsorcjum, które 
odpowiedzialne będzie za realiza-
cję zadania, spotkali się dyrektorzy 
lokalnych placówek oświatowych. 
wszyscy przekonywali, że budowa 
nowego budynku szkoły podstawo-
wej w pogórzu jest koniecznością. 
- o rozbudowie obiektu, który w ubie-
głym roku skończył sześćdziesiąt lat, 
mówiło się już od dawna – zapewnia 
rafał Juszczyk, dyrektor szkoły 
podstawowej w pogórzu. - Koncepcji 

i rozwiązań było tyle, że obecnie trud-
no jest to zliczyć. o budowie zupełnie 
nowego budynku zdecydował inten-
sywny rozwój pogórza, który wiąże 
się z dużym wzrostem liczby miesz-
kańców. liczymy na to, że realizacja 
inwestycji przyczyni się nie tylko do 
poprawy warunków nauki oraz pracy, 
ale i zwiększenia oferty edukacyjnej. 
Koszt budowy szkoły podstawowej 
w pogórzu opiewa na blisko 19,5 mln 
zł. powyższe środki w całości mają 
pochodzić z budżetu gminy Kosakowo. 
Zgodnie z podpisaną umową obiekt 
w stanie surowym powinien być go-
towy pod koniec tego roku. pierwszy 

dzwonek w nowym budynku ma roz-
brzmieć we wrześniu 2020 roku. 
- marzenie związane z budową szkoły 
podstawowej w pogórzu już niebawem 
zostanie zrealizowane - zapewnia 
marcin majek, wójt gminy Kosakowo. 
- w ramach zadania powstanie nowo-
czesny budynek, w którym znajdowało 
się będzie dwadzieścia sal lekcyjnych 
wraz z zapleczem sanitarno-go-
spodarczym. nowo wybudowany 
obiekt będzie bardzo funkcjonalny 
i przestronny, co powinno poprawić 
komfort nauki. Dla nas to priorytet, 
aby zapewnić uczniom odpowiednie 
warunki do rozwoju oraz poszerzania 
wiedzy i umiejętności. 
w dalszej kolejności wyburzony zosta-
nie budynek obecnej szkoły podsta-
wowej, gdzie w przyszłości utworzone 
zostanie nowoczesne przedszkole. 
w ramach zadania, które podzielone 
zostało na dwa etapy, wybudowane 
ma zostać również przejście podziem-
ne, łączące budynek przedszkola ze 
szkołą. Dodatkowo projekt rozbudowy 
placówki zakłada powstanie boiska ze 
sztuczną nawierzchnią.

W pogórzu 
powstanie 
nowoczesna 
szkoła
Rozpoczęła się realizacja jednej z najważniejszych inwestycji gminy Kosakowo. 
W Pogórzu wystartowała budowa Szkoły Podstawowej. Placówka ma być
jednym z najnowocześniejszych obiektów oświatowych w regionie. 

TEKST: Anna Walk| ZDJĘCIA: Anna Walk
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KALININGRAD: 
pomiędzy 

brukselą a moskwą

CZY OBWóD KALININGRADZKI ZOSTANIE BARDZIEJ OTWARTY NA EUROPę I POLSKę PRZEDE 
WSZYSTKIM. CZY WŁADZE ROSYJSKIE SZYKUJĄ SIę DO TAKIEGO KROKU WOBEC SWOJEJ 
ODCIęTEJ OD RESZTY KRAJU ESKLAWY. CZY MOGĄ PODSKóRNIE ISTNIEć JAKIEś NASTROJE 
PROTESTACYJNE, KTóRE JUŻ PARę LAT TEMU DOPROWADZIŁY DO BURZLIWYCH DEMONSTRACJI 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ IMPORTERóW UŻYWANYCH ZACHODNICH SAMOCHODóW. 
JAKA JEST W OGóLE SYTUACJA EKONOMICZNA OBWODU. O SPRAWY TE PYTAM SOLOMONA 
GINZBURGA, MIEJSCOWEGO POLITYKA, KOJARZONEGO Z OfICJALNĄ OPOZYCJĄ PRZECIW 
WŁADZY PUTINOWSKIEJ JEDNEJ ROSJI.

W KALININGrADZIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: pixabay.com
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- nie uważam, iżby władze nastawiały się na jakieś otwarcie obwodu 
na europę. Choć pewnie takie otwarcie pomogłoby w kontaktach, 
także gospodarczych z krajami Unii europejskiej.- mówi s. ginzburg. 
moskwa chce zachować twardą politykę wobec Zachodu. Jeśli na-
wet jednym z tracących będzie Kaliningrad to władz w moskwie jak 
na razie to nie interesuje. Bo nie widać tu potencjału protestacyjne-
go. Ten potencjał może się jednak pojawić w przypadku znacznego, 
jednorazowego obniżenia się realnych płac. na razie choć wszyscy 
widzą spadek kursu rubla, coraz droższe zakupy w polsce, to jedno-
cześnie inflacja jednak jest nieco mniejsza niźli spadek kursu narodo-
wej waluty. Żywność miejscowej produkcji wręcz nie podrożała. inne 
towary choć podrożały dość znacznie to jak na razie państwowa pro-
paganda powiązała to z kryzysem ukraińskim i „wrogim Zachodem”. 
indykatorem niezadowolenia może być wzrost cen benzyny. Choć 
paliwa są ciągle o 40% tańsze niż w polsce, ale ludzie widzą, że za 
benzynę, nawet w rublach, trzeba płacić więcej. obecnie więc władze 
przedstawiły nową ideę: wybudujemy nową strefę przemysłową wo-
kół Czerniachowska. To ma być próba zaktywizowania wschodniej 
części obwodu, do tej pory będącej zdecydowanie w cieniu Kalinin-
gradu i ośrodków nadmorskich. 

- mieszkańcy obwodu kupują w Polsce nawet leki…

- w obwodzie brakuje nawet tak banalnych leków jak żołądkowy 
creon. szczególnie trudna sytuacja zapanowała wokół leków na 
raka. pod koniec ubiegłego roku zabrakło kilku z nich. przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest brak przeprowadzenia, w odpowiednim 
czasie przetargów na zakup leku za granicą. Komuś widać opłaca-
ło się przeczekać z przetargiem, by potem uzyskać większą kwotę 
od rosyjskich importerów leków. reakcją władz na tego rodzaju 
manipulacje było nagłe zwolnienie odpowiedzialnego za sprowa-
dzenia leków do obwodu, wiceministra lokalnego rządu, Denisa 
Uszkowa. ministrem ochrony zdrowia w obwodzie jest aleksander 
Krawczenko. 

- Jeszcze pod koniec poprzedniego dziesięciolecia ówczesny 
gubernator, Georgij Boos obiecywał, że niebawem to Pola-
cy będą zazdrościć standardu życia mieszkańcom Obwodu 
kaliningradzkiego.

 - a tymczasem rośnie statystycznie liczba ludzi biednych. od 2014 
roku warunki życia mieszkańców obwodu rokrocznie pogarsza-
ją się. a zarobki (uwzględniając siłę nabywczą) są takie same jak 
osiem lat temu. By ludzi od tego tematu odwodzić to nagle znów 
podnosi się (bez żadnego konkretnego uzasadnienia) kwestię rze-
komej germanizacji, a nawet polonizacji obwodu. 
ostatnią przyczyną dla pogorszenia się nastrojów społecznych 
było oświadczenie władz centralnych o zamiarze podwyższenia 
stawek VaT oraz również podwyższenia wieku emerytalnego. Dla 
niepoznaki zostało to ogłoszone w dzień rozpoczęcia mistrzostw 
świata w rosji. podwyżka VaT miałaby dać budżetowi dodatkowe 
600 miliardów rubli (około 40 miliardów złotych) rocznie. 
Z drugiej strony bierność społeczeństwa rosyjskiego jest bardzo 
wielka. i to się nie zmienia od lat. wiosną roku 
1991 przeprowadzono w całym Związku ra-
dzieckim referendum za utrzymaniem Zsrr. 
ponad 75% głosujących opowiedziało się za 
utrzymaniem tego państwa. a już pół roku 
później Zsrr rozwiązano i nikt nie prote-
stował. nota bene podobny procent głosów 
zebrał też, podczas ostatnich wyborów, pu-
tin. można więc założyć, że gdyby go nagle 
zabrakło to nikt by się tym nie przejął.  
Trzeba też przypomnieć styczeń roku 2010 
– masowe protesty zaczęły się wtedy z po-
wodu banalnego podniesienia wysokości po-

datków od środków transportu. na najbliższą przyszłość tym po-
tencjalnym zapalnikiem nastrojów społecznych może być wzrost 
cen, podniesienie wieku emerytalnego i braki w aptekach.
rozwarcie zaś w ocenach mieszkańców Kaliningradu na temat Za-
chodu widać choćby w kierunkach wyjazdów turystycznych. Z jed-
nej strony dla wielu Zachód jest wrogiem, ale z drugiej strony jakoś 
nie widać tłumów na urlopie wokół Bajkału. natomiast mnóstwo 
ludzi wyjeżdża na wakacje do krajów Zachodu. przede wszystkim 
do polski. podsumowując można więc stwierdzić, że 
nastroje tak w obwodzie jak i pewnie w całej rosji, to mieszanka 
niezadowolenia z powodu pogarszających się warunków życia, po-
łączona jednak z typową rosyjską biernością. Dodatkowo zwykły 
rosjanin nie widzi win najwyższej władzy. Dominuje zasada dobre-
go putina i złych urzędników. Tego rodzaju postawy dają jednak 
nieprzewidywalność sytuacji. Bo można założyć, że nic tu się nie 
zmieni, ale z drugiej strony namiętności może rozpalić jakaś drobna 
kwestia. Choćby sprawa niedostępności jakichś leków. 

- Jaki jest stosunek miejscowych do Polaków. Czy widać jakieś 
przejawy naszej obecności gospodarczej w Obwodzie? Jak re-
agują na to władze?  
      
- Jak na razie nie wydaje się prawdopodobne szybkie zlikwidowa-
nie wzajemnych sankcji. nota bene, gdyby nawet ku temu szło to 
kaliningradzcy rolnicy pewnie średnio by byli zadowoleni z powrotu 
polskiej konkurencji. 
obecnie też nie widać żadnych przesłanek wskazujących, że stro-
na rosyjska będzie czyniła jakiekolwiek posunięcia antypolskie. ale 
także nikt nie zabiera się za zmniejszenie cen wiz rosyjskich do 
ceny polskiej dla rosjanina. a przecież wielokrotna wiza rosyjska 
kosztuje około 200 euro (nie licząc opłat za pośrednictwo), a ta 
sama wiza polska kosztuje 35 euro.
relacje ekonomiczne z polską ograniczają się do handlu przygra-
nicznego (mieszkańcy obwodu) oraz do drobnego eksportu – im-
portu. przy czym polski eksport to przede wszystkim inicjatywa 
rosyjskich handlowców, którzy u polskich wytwórców kupują me-
ble, materiały budowlane, a potem sprzedają je w swoich sklepach. 
na takiej zasadzie jest choćby obecny w Kaliningradzie wytwórca 
obuwia, lasocki. Dziwnym wydaje się natomiast coś innego: nie 
rozwijają się kontakty interpersonalne polaków i rosjan, mieszkają-
cych po obydwu stronach granicy. nawet w przemycie obowiązuje 
zasada, że polak jedzie do rosji z pieniędzmi, by kupić tam tanią 
benzynę czy papierosy, a rosjanin jedzie do polski też z pieniędzmi 
by tu zrobić swoje zakupy. naturalny (choć naganny) model powi-
nien zakładać, że tak polacy jak i rosjanie będą mieli „partnerów” 
po drugiej stronie granicy, by nie jeździć „na pusto”, tylko z pie-
niędzmi. oczywiście celnicy czy strażnicy graniczni mają przykła-
dy wspólnych (polsko – rosyjskich) inicjatyw „handlowych”. są to 
jednak tylko, potwierdzające regułę, wyjątki. Konkludując można 
powiedzieć, że choć w obwodzie jednym z popularniejszych słów 
jest „europejskość” (w bardzo różnych wariantach i odmianach) to 
chyba bliżej stąd do moskwy niźli do Brukseli.





Pierwszy w Polsce miejski program służący wprowadzaniu trwałych rozwiązań podnoszących 
komfort oraz jakość życia startuje w Gdyni. Projekt „Urban Lab” umożliwia powstanie prze-
strzeni do wypracowania w celu wdrażania efektywnych i trwałych zmian podnoszących jakość 
życia gdyńskich mieszkańców. Działanie Urban Lab zostało zaplanowane na 3 lata z możliwo-
ścią wydłużenia o kolejne 2 - informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Kościół pw. Naj-
świętszej Maryi 
Panny Wniebowzię-
tej - Gwiazda Morza 
w Sopocie z wolna 
odzyskuje swój blask. 

W obiekcie sakralnym 
rozpoczęto prace remontowe, których celem 
jest zwiększenie dostępności i atrakcyjności 
turystycznej.  Środki zostały pozyskane z Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Ostatnia dekada to niebywale 
intensywny rozwój trójmiejskiej 
urbanistyki. W obszarze północnej 
aglomeracji realizowanych jest 
mnóstwo projektów o przeróżnej 
skali i zastosowaniu. Zagospoda-
rowywane są m.in obszary leżące 
odłogiem z czasów II wojny świa-

towej oraz tereny poprzemysłowe będące miejscem lokalizacji 
nowych apartamentów. Zmiany architektoniczne i urbanistycz-
ne zdają się nie mieć końca. W opinii specjalistów z Katedry 
Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury 
Politechniki Gdańskiej realizowane zmiany zmierzają do stwo-
rzenia idei miasta zwartego.

sopockie 
przywrócenie 
świetności

p ierwszy w kraju 
urban lab

trójMiejska idea 
zwarteGo Miasta
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jak inwestować 
w nieruchomości 
bez wkładu 
własnego?
BADANIA STATYSTYCZNE DOWODZĄ, ŻE W OPINII WIęKSZOśCI OSóB INWESTOWANIE 
W NIERUCHOMOśCI UCHODZI ZA JEDNĄ Z NAJBARDZIEJ BEZPIECZNYCH fORM INWESTYCYJNYCH. 
EKSPERCI WZGLęDEM TEGO RODZAJU ANKIET POZOSTAJĄ SCEPTYCZNI ODPOWIADAJĄC, IŻ 
PODSTAWOWYM WALOREM INWESTOWANIA W NIERUCHOMOśCI JEST SKUTECZNE DĄŻENIE DO 
UZYSKANIA NIEZALEŻNOśCI EKONOMICZNEJ I WOLNOśCI fINANSOWEJ (CO BYć BEZPIECZNE NIE 
MUSI). JEDNO NIE WYKLUCZA DRUGIEGO, O ILE POSIADAMY ODPOWIEDNIE śRODKI, A NAWET 
JEśLI ICH NIE POSIADAMY -  PAL SZEść, NIEWIELE STOI NA PRZESZKODZIE...

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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CO PAN NA tO, 
PANIE RENtIER?

Fach rentiera kojarzy się większości 
osób ze szczęśliwym pochodzenie-
m,bądź  przypadkiem jakim jest zwy-
cięstwo w grze losowej. warto podkre-
ślić, że rentier jako osoba czerpiąca 
zyski z najmu nieruchomości nie musi 
posiadać olbrzymich zasobów finan-
sowych, by móc podbijać ten specy-
ficzny obszar inwestycyjny. pójdźmy 
dalej - rentierem może zostać osoba 
nie posiadająca żadnej nieruchomości 
na własność-  bez żadnego wkładu fi-
nansowego. głównym zadaniem rentie-
ra jest pobieranie czynszu od najemcy, 
jednak biorąc pod uwagę specyfikę 
i mechanizm jego funkcjonowania - 
tego rodzaju ograniczenie mogłoby 
być dlań obraźliwe.  obowiązki rentie-
ra dotyczą także czynności takich jak 
forma odpowiedniego zabezpieczenia 
nieruchomości, kwestie potencjalnych 
remontów i napraw, podnoszenia war-
tości nieruchomości, a także zarządza-
nia procesami związanymi z obiektem.  
w owej branży  istotną cechą jest od-
powiednie doświadczenie oraz umie-
jętności organizacyjne. profesjonalny 
rentier powinien być na bieżąco z ak-
tualną kondycją rynkową, zwłaszcza, że 
na współczesnym rynku nieruchomości 
trendy zmieniają się niczym w kalejdo-
skopie.  Czujna obserwacja i szczegóło-
wa analiza zachowań rynku umożliwia 
rentierowi przeprowadzenie kluczo-
wych inwestycji, które opatrzone są 
satysfakcjonującym zyskiem.

StRAtEGIE INWEStYCYJNE

a zatem - świadomi praw i obowiązków 
fachu rentiera możemy otworzyć się na 
nieco bardziej śmiałe pomysły inwesty-
cyjne bez posiadania wkładu własnego. 
istnieje ku temu kilka sposób, a każdy 
z nich opiera się o dobór odpowiedniej 
strategii inwestycyjnej. w tym miejscu 
wystarczy wymienić chociażby apekty 
takie jak system prowizyjny, podnajem, 
a nawet znaleźne. Zgodnie z kanonem 
lektur opatrzonych profesjonalnym 
inwestowaniem w nieruchomości, wy-
różniamy trzy podstawowe warianty 
strategiczne.

strategia zakupu w celu   •	
sprzedaży z zyskiem
strategia zakupu w celu otrzyma-•	
nia zysku z dochodu pasywnego
strategia kontroli w charakte-•	
rze zyskownego zarządzania 
nieruchomością

Zakup nieruchomości w celu sprzedaży 
z zyskiem innymi słowy jest procesem 
inwestowania w tzw. flipy. Jest to zakup 
mieszkania przeznaczonego do remon-
tu na którym można zyskać w procesie 
sprzedaży błyskawicznej. Tego rodzaju 
transakcja zapewnia duży zastrzyk go-
tówki w krótkim czasie. minusem owej 
strategii będzie z kolei poniesienie 
kosztów remontu w celu dodania warto-
ści (home staging). Dochodem pasyw-
nym w kwestii inwestycyjnej nazywamy 
z kolei zakup nieruchomości z intencją 
długofalową, która dotyczy najczęściej 
wynajmu. regularne dochody z tego ty-
tułu określane są mianem zysku pasyw-
nego, a jego wysokosć w dużej mierze 
uwarunkowana jest potencjałem nieru-
chomości. potencjał ten wpływa w spo-
sób pośredni na charakter wynajmu 
(długoterminowy, bądź krótkotermino-
wy) i tu znaczenie ma także lokalizacja. 
ostatnia strategia inwestycyjna to tzw. 
strategia kontroli, czyli zyskownego 
zarządzania. w praktyce oznacza to, 
że nie musimy być właścicielami nieru-
chomości, by mieć możliwość czerpania 
z niej zysków. Czynnik ten w dużej mie-
rze zależy od charakteru umowy z wła-
ścicielem danego obiektu.  Jednym z jej 

wariantów może być wspomniany pod-
najem i w tym miejscu wrócić należy do 
roli rentiera, którego zadaniem będzie 
dbałość o szczegóły wynikające z tejże 
umowy. Kulminacyjnym punktem takie-
go porozumienia jest zazwyczaj forma 
rozliczenia dochodu. wyróżniamy dwie 
formy rozliczenia :

prowizja od obłożenia   •	
(podnajem krótkoterminowy) 
czynsz stały (ryzyko sezonowości •	
bierzemy na siebie)

POZYSkIWANIE INWEStORóW

arkana branży nieruchomości i ich zna-
jomość z pewnością wpłyną korzystnie 
na pozyskanie inwestorów, którzy co-
raz chętniej wykazują zainteresowanie 
rynkiem nieruchomości. Tajniki tytuło-
wego obszaru spełzną na niczym, jeśli 
nie wykażemy szczegółowego planu 
projektu. Zmieniają się techniki kre-
owania biznesplanów i harmonogra-
mów, ale nie zmienia się podstawowa 
ich cecha, czyli profesjonalizm. plan 
projektu powinien zatem prezentować 
kilka wymiarów - wymiar strategiczny, 
wielopłaszczyznowy, średniotermino-
wy, taktyczny i operacyjny. w przypad-
ku nieruchomości kluczowym ogniwem 
powyższych aspektów jest szczegó-
łowa historia oraz stan potencjalnego 
obiektu, bądź ewentualne - wyczerpu-
jące informacje planów budowy.
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Michał MaciejeWski
Wealth Broker, Dyrektor Gdańskiego 

Oddziału GERDA BROKER

Inwestowanie w nieruchomości 
rzeczywiście wiąże się z niewielkim 
ryzykiem, ale nie oznacza to, że jest 

od niego całkowicie wolne. Skala 
tego ryzyka zależy od przyjętej 

przez inwestora strategii, ale 
przede wszystkim od jego wiedzy 
i znajomości rynku. Mitem jest 
możliwość szybkiego osiągania 
wysokich zysków z inwestycji w 
nieruchomości, w dodatku bez 
ponoszenia ryzyka. Podobnie, 
jak w przypadku innych form 

inwestowania, obowiązuje tu żelazna 
zasada, mówiąca że wysokość zysku 
jest proporcjonalna do skali ryzyka. 

Bardzo dobre rozeznanie rynku 
może w istotny sposób zwiększyć 
możliwości zarobku, ale zdobycie 

doświadczenia zwykle kosztuje. Nie 
da się go bowiem uzyskać z tylko 

na podstawie lektury, czy pobieżnej 
obserwacji sytuacji, lecz w oparciu 
o praktykę. Zwykle inwestowanie 
w nieruchomości ma charakter 

długoterminowej lokaty kapitału 
i to właśnie czas działa na korzyść 

inwestora, bowiem w długim 
horyzoncie ceny nieruchomości 

rosną, a dochody z najmu przynoszą 
satysfakcjonujący zarobek.

jacek basiukieWicZ,
JBS Real Estate

Aktualna sytuacja gospodarcza 
tj. niskie stopy procentowe, 

dobra sytuacja na rynku pracy 
oraz rosnące ceny na rynku 

nieruchomości sprawiają, że wiele 
osób szuka możliwości lokowania 

swoich oszczędności właśnie w 
nieruchomościach. Z naszego 

doświadczenia wiemy, że mądre 
ulokowanie pieniędzy w apartament 

pod najem krótkoterminowy to 
dobry sposób na wysoki zysk, 

zabezpieczenie swojego majątku 
oraz zapewnienie  długofalowego 
bezpieczeństwa swoich finansów 

osobistych,  rodzinnych czy 
firmowych. Popularnym obecnie 

rozwiązaniem jest inwestowanie w 
nieruchomości za pomocą funduszy 

inwestycyjnych, gdyż w takim 
modelu cała odpowiedzialność 

przechodzi na „operatora”, a inwestor 
może cieszyć się atrakcyjnym 

zyskiem. Jest to idealne rozwiązanie 
dla wszystkich osób, które z powodu 

niewystarczających środków nie 
mogą lub z jakiejś innej przyczyny 

nie chcą samodzielnie nabywać 
nieruchomości.
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euro Styl

wyjątkowe 
      oferty 
    mieszkaniowe

OSIEDLA BUDOWANE PRZEZ EURO STYL TO GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOśCI WYKONANIA, 
NAJLEPSZYCH LOKALIZACJI I NIEBANALNEJ ARCHITEKTURY. SPRAWDZAMY, JAKIE INWESTYCJE 
ZNAJDUJĄ SIę OBECNIE W OfERCIE TRóJMIEJSKIEGO DEWELOPERA.

TEKST: Eurostyl| ZDJĘCIA: Eurostyl

osiedle przy błoNiacH

OSIEDLE PRZY BŁONIACH

osiedle przy Błoniach to nowość w ofercie - wy-
jątkowa inwestycja powstaje w otoczeniu ma-
lowniczych łąk w rumi Janowo. w bezpośrednim 
sąsiedztwie osiedla planowany jest park miejski 
Błonia Janowskie, co sprawi, że będzie to wyma-
rzone miejsce dla osób ceniących sobie spokój, 
harmonię i bliskość natury.  na jego terenie znaj-
dą się liczne atrakcje, street workout, siłownia 
zewnętrzna, strefa seniora, strefa ogniskowa czy 
wybieg dla psów.

OSIEDLE LOCuS

osiedle locus zawdzięcza swoją nazwę loka-
lizacji inwestycji, która sprzyja szybkiemu do-
jazdowi do gdyni, jednocześnie zachęcając do 
wypraw w zielone oraz morskie kierunki. poło-
żone w samym centrum rumi Janowo osiedle 
to zespół czterech atrakcyjnie zaprojektowa-
nych, kameralnych budynków mieszkanio-
wych. po środku inwestycji powstanie zielony 
dziedziniec, który stworzy nastrojowe miej-
sce do spotkań i mieszkańców. w centralnym 
punkcie stanie indywidualnie zaprojektowany 
drogowskaz, który zachęci do odkrywania naj-
ciekawszych miejsc w otoczeniu osiedla.
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OSIEDLE BEAuFORtA

przepiękny teren rekreacyjny, nowoczesna architektura inspirowa-
na skandynawskim designem, niska zabudowa i gwarancja życia bez 
zgiełku oraz smogu - osiedle Beauforta to wyjątkowe miejsce na ma-
pie sąsiadującego z gdynią pogórza. na terenie inwestycji zaplano-
wano kilkanaście fantastycznych atrakcji umożliwiających zabawę, 
integrację międzysąsiedzką i wspólne spędzanie czasu wszystkim 
grupom wiekowym. na osiedlu znajda się m. in.: strefa crossfit, skate 
park, boisko wielofunkcyjne czy zadaszona wiata rekreacyjna.

OSIEDLE mEZZO

mezzo to nowoczesne osiedle w samym sercu gdańskiego przymorza, 
zlokalizowane zaledwie kilka minut od najważniejszych punktów 
komunikacyjnych. na terenie inwestycji znajdzie się wiele proeko-
logicznych rozwiązań. Część miejsc w hali garażowych posiadać 
będzie możliwość ładowania samochodów elektrycznych, a na da-
chach znajdą się panele solarne. Budynki będą liczyć 8 pięter, a ich 
mieszkańcy docenią bliskość miejskiej infrastruktury oraz funkcjo-
nalne układy mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

tel. 58 770 14 70
www.eurostyl.com.pl

OSIEDLE SPEktRum

spektrum to inwestycja mieszkaniowa położona na gdańskim przymorzu, 
tuż obok rozległego parku reagana. Ta wyjątkowa lokalizacja sprawia, 
iż osiedle spektrum jest idealnym miejscem dla osób ceniących dyna-
miczne życie w mieście, a jednocześnie pragnących być blisko natury. 
spektrum to także świetne miejsce do zamieszkania dla wszystkich 
miłośników imponujących widoków. inwestycje tworzą bowiem wyso-
kie osiemnastokondygnacyjne budynki, z których rozpościera się prze-
piękna panorama na Zatokę gdańską.

OSIEDLE IDEA

iDea to osiedle zlokalizowane w tętniącej życiem gdańskiej oliwie. 
w projektowaniu tej unikatowej inwestycji mają udział uznani trójmiej-
scy malarze, graficy, fotografowie czy rzeźbiarze, którzy ozdabiają ele-
wacje i części wspólne budynków, ale także biorą udział w projektowa-
niu małej architektury. Każdy budynek ma swojego patrona artystycz-
nego, a projekty uzupełniają się, tak, by harmonijnie korespondować 
z trybem życia swoich mieszkańców. 

OSIEDLE ZIELONY POŁuDNIk

Zielony południk powstaje w jednej z najprężniej rozwijających się 
dzielnic, gdańsk południe przy ul. starogardzkiej. nowe, kameralne 
osiedle jest idealnym miejscem dla osób szukających zarówno spokoju, 
jak i ceniących wygodne życie niedaleko centrum. Deweloper wychodzi 
naprzeciw potrzebom tych, dla których czas spędzony na zewnątrz jest 
równie ważny, co ten w domu. na osiedlu Zielony południk znajdzie się 
m. in. strefa relaksu z wyjątkowym pomostem.
Dzięki urokliwym alejkom mieszkańcy odpoczną tak, jak lubią - spokoj-
nie i bez pośpiechu lub aktywnie i dynamicznie. pełne zieleni skwery 
z ławeczkami, zielnik i place zabaw staną się naturalnymi miejscami 
sąsiedzkich spotkań.

osiedle idea

osiedle beauforta
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POWóD 3 – EkONOmIA

rok 2006, smolec – niewielka miej-
scowość pod wrocławiem. Z pozoru 
niczym nie wyróżniająca się wioska, 
jakich w polsce miliony, walnie przy-
czynia się do rewolucji technologii 
budowlanej w naszym kraju. wtedy to 
powstaje pierwszy w jego historii budy-
nek w standardzie pasywnym
Choć od historycznego zdarzenia mi-
nęło 13 lat, to ów – energooszczędny 
trend w budownictwie pozostaje niszo-
wy. Technologia, choć zaawansowana 
i nowoczesna z wolna przestaje być 
marginalne, a jednym z największych 
walorów rozwiązania pozostaje ekono-
mia, która pcha budownictwo pasywne 
na szersze wody.

IZOLACJA PRZEGRóD 
ZEWNĘtRZNYCH

Korzystne liczby wynikające z zastoso-
wania architektury pasywnej mają od-
zwierciedlenie w stworzeniu zewnętrz-
nej powłoki budynku, której celem jest 
nieprzepuszczanie powietrza, a tym 
samym efektywne zatrzymanie cie-
pła w jego wnętrzu. Cel ten jest moż-
liwy do zrealizowania wyłącznie przy 
zachowaniu niskiego współczynnika 
przenikania ciepła (utraty) w przegro-
dach zewnętrznych. Do najbardziej 
skutecznych materiałów zaliczamy 
styropian, wełnę mineralną, styrodur 
poliuretan oraz polistyren ekstrudo-
wany.  materiały te utrzymują w sobie 
nadmiar ciepła, a następnie w momen-
cie spadku temperatury oddają ją na 
powrót. Uzyskanie efektu jest możliwe 
wyłączanie wtedy, gdy mamy do czy-
nienia z materiałami wysokiej jakości 
oraz odpowiedniej grubości. i tu po 
raz pierwszy dotykamy liczb, bowiem 
w przypadku domów pasywnych gru-
bość warstwy izolacyjnej na ścianach 
oraz podłodze musi wynosić minimum 
30cm, zaś w przypadku dachu – co naj-
mniej 40cm.

PRECYZYJNE 
uSZCZELNIENIE

odpowiednia izolacja przegród ze-
wnętrznych to dopiero początek. 
w korzystnej ekonomii przyświecają-
cej budownictwu pasywnemu ogromne 
znaczenie ma także poziom uszczel-
nienia okien i drzwi. ich współczynnik 
przenikania ciepła nie powinien być 
wyższy niż 0,8 w/(m2*K). Ciekawost-
kę stanowi fakt, iż jest to parametr 
sporo niższy niż w przypadku domów 
energooszczędnych, gdzie wynosi on 
1,1 w/(m2*K).  ponadto koniecznością 
jest zastąpienie wentylacji konwencjo-
nalnej (grawitacyjnej) wentylacją me-
chaniczną rekuperacyjną. Taki system 
minimalizuje straty ciepła wentylacyj-
nego nawet do 90%.

Cykl „12 powodów, dla których warto inwestować w budowę domu pasywnego” jest zbiorem 
artykułów poradnikowych powstałych w ramach współpracy z ekspertami firmy ELMOT.

jarosłaW WasieleWski,
Prezes firmy ELMOT 

Kluczowe znaczenie dla zachowania korzystnej ekonomii 
w budownictwie domów pasywnych ma system zarządzania 
energią na który składają się procesy planowania, przygoto-
wania oraz sama realizacja.  Poprawa wyniku energetyczne-
go jest możliwa we wszelkich obszarach działalności głównie 
poprzez zaangażowanie najnowszych zdobyczy naukowych 
związanych z produkcją modułowych budynków pasywnych 
w konstrukcji stalowej.

12 powodów, dla których 
warto inwestować 
w budowę domu pasywnego



miasto 
    w mieście

CYKL „MIASTO W MIEśCIE” POSTANOWILIśMY ROZPOCZĄć OD INWESTYCJI PROWADZONYCH 
W OLIWIE. HISTORYCZNA DZIELNICA CECHUJE SIę UNIKALNĄ NA SKALę KRAJU ARCHITEKTURĄ 
ORAZ URBANISTYKĄ W KTóREJ DOMINUJE SPORY OBSZAR ZIELENI. TAK NEWRALGICZNE 
MIEJSCE NA MAPIE TRóJMIASTA WYMAGA ZATEM PRZEMYśLANYCH ZABIEGóW ORAZ 
RACJONALNEGO PODEJśCIA...”

Gdańsk-Oliwa

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: BMC
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pierwsze wzmianki na temat oliwy od-
notowano w roku 1186. wówczas tytu-
łowa dzielnica gdańska była zaledwie 
niewielką wioską opactwa cystersów. 
w roku 1926 stała się oficjalną czę-
ścią wolnego miasta, a jej charakter, 
położenie i infrastruktura sprawia, że 
każdego roku osiedla się w niej coraz 
więcej młodych osób. rozwój infra-
strukturalny i unikalna architektura 
przyciągają nie tylko osoby młode, ale 
także turystów z polski i europy. oka-
zuje się, że zalet oliwy jest znacznie 
więcej, a świadczą o tym coraz to nowe 
inwestycje deweloperskie.

HARmONIJNIE I Z POmYSŁEm

inpro - grupa deweloperska istniejąca na rynku od ponad 30 lat to mar-
ka, której gdańszczanom przedstawiać nie trzeba. Trójmiejski hegemon 
rynku pierwotnego bazuje na strategii związanej z inwestycjami kluczo-
wymi. mówiąc wprost - nie bierze jeńców, nie uznaje półśrodków. nie spo-
sób oprzeć się wrażeniu, że idea ta przyświecała tytułowej marce także 
podczas tworzenia prestiżowego osiedla jakim jest Harmonia oliwska. 
nowoczesne osiedle powstaje u zbiegu ulic - grunwaldzkiej oraz opac-
kiej. Bezpośrednie sąsiedztwo parku oliwskiego oraz geodezyjna osnowa 
Trójmiejskiego parku Krajobrazowego sprawia, że inwestycja została za-
projektowana w taki sposób,by  budynki oraz tereny przyległe wpisywały 
się w otoczenie zieleni niejako uzupełniając harmonijne tło. 
Budowa Harmonii oliwskiej zakłada 4 etapy - Cytra, rotta, Tercja i Kwar-
ta. inwestycję tworzą obiekty sześcio- i ośmiokondygnacyjne. Cechą 
szczególną architektury osiedla będzie elewacja z materiałów szlachet-
nych oraz wnętrza o podwyższonym standardzie. Zasadniczym celem 
inwestycji jest stworzenie okolicznym mieszkańcom nowej przestrzeni 
miejskiej, innymi słowy - miasta w mieście.
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ZŁOtY ŚRODEk

projekt Harmonii oliwskiej oraz tempo prac satysfakcjonuje nawet najbar-
dziej wymagających mieszkańców dzielnicy. w błędzie są jednak ci, którzy 
uważają, że urbanistyczne przemiany na owym projekcie się kończą.   Zna-
lezienie złotego środka okazało się możliwe, a wszystko za sprawą oliwskiej 
inwestycji oro renomowanej marki BmC, która postawiła sobie za cel od-
zwierciedlenie śródmiejskiego charakteru w tętniącej zielenią oliwie. no-
woczesny apartamentowiec znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie aka-
demii wychowania Fizycznego i sportu przy ulicy nowej opackiej.  Tego 
rodzaju położenie niesie ze sobą wiele zalet, a kluczową pozostaje swo-
bodny dostęp do głównych arterii Trójmiasta. na uwagę zasługuje także 
intrygująca struktura architektoniczna.  
prostą, choć atrakcyjną bryłę budynku wyróżniać mają ostatnie kondygna-
cje, które podkreślone zostaną kontrastową barwą oraz zabiegiem umoż-
liwiającym zastosowanie ustronnych tarasów. wrażenie estetyczne potę-
gować ma elegancka i stonowana elewacja łącząca w sobie klasyczną biel 
z odcieniami szarości oraz grafitu. nowoczesną stylistykę podkreślają wiel-
kie przeszklenia okien oraz przestronne balkony z malowniczym widokiem. 
mieszkania projektowane są z uwzględnieniem potrzeb przyszłych miesz-
kańców tak, by stworzyły komfortowe przestrzenie i dawały możliwość in-
dywidualnej kreacji wnętrz.

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

reKlama | prenUmeraTa:
reklama@expressy.pl
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Wokół technologii, jaką jest fotowoltaika, narosło wiele mitów, 
powtarzanych przez osoby, które nie posiadają wiedzy w tym 
temacie. Dlatego wspólnie ze specjalistami z firmy Starbud 
postanowiliśmy rozprawić się z tymi mitami.

Fotowoltaika: 
obalamy mity

Chyba największy i najczęściej po-
wtarzamy mit na temat fotowoltaiki 
to pytanie: co jaki czas trzeba wymie-
niać akumulatory?

nigdy! Zakładamy instalacje on-grid 
w których nie ma żadnych akumulato-
rów. energia wyprodukowana z naszej 
instalacji wykorzystywana jest bezpo-
średnio na bieżące potrzeby a nadmiar 
odprowadzany do Zakładu energetycz-
nego (z którego później ją odbieramy). 
akumulatory stosuje się wyłącznie tam, 
gdzie nie ma możliwości przyłączenia 
z Zakładem energetycznym (np. domek 
letniskowy oddalony kilkaset metrów od 
najbliższej sieci) i nazywa się ją off-grid.

Wiele osób jest przekonanych, że fo-
towoltaika jest za droga i nigdy się nie 
zwróci. to też mit?

oczywiście. Czas zwrotu kosztów in-
stalacji to od 5 do maksymalnie 10 lat 
przy dzisiejszych cenach prądu. przy 
założeniu, że w niedalekiej przyszłości 
cena prądu poszybuje w górę, a zakła-
dana żywotność instalacji to minimum 
30 lat można uznać to za idealną lokatę 
kapitału. Biorąc kredyt ze specjalnie 
przygotowanych pod fotowoltaike ofert 
bankowych nieznacznie ten czas się 
wydłuża, natomiast nie musimy inwesto-
wać własnych środków.

Dość popularne jest przekonanie, że 
panele działają tylko wtedy, gdy świe-
ci słońce. Czy to prawda?

nie. panele fotowoltaiczne w odróż-
nieniu od kolektorów słonecznych nie 
potrzebują słońca aby działać. nawet 
kiedy słońce jest schowane za grubą 
warstwą chmur. Kiedy mocno świeci, 
produkcja prądu odbywa się nawet 
przy ośnieżonych panelach. nie ma też 
wpływu niska temperatura. Działa ona 
nawet odwrotnie. Kiedy panel mocno 
się nagrzewa, traci swoją sprawność. na 
większości instalacjach obserwuję, że 
największa produkcja energii występuje 
w kolejności w miesiącah: maj, czerwiec, 
lipiec, kwiecień i sierpień (co jest zwią-
zane z wysoką temperaturą).

A co ze stwierdzeniem „można dostać 
raka od promieniowania”?

instalacja fotowoltaiczna nie wytwarza 
większego prądu, niż ten zużywany 
w naszych gniazdkach i wykorzy-
stywany do oświetlenia. nie ma więc 
szkodliwego pola elektromagnetycz-
nego. ponadto nie wywołuje hałasu jak 

przy wiatrakach i nie emituje zanie-
czyszczeń. nie ingeruje w środowisko 
jak np. elektrownie wodne. Jest więc 
najbardziej ekologicznym i zupełnie 
nieszkodliwym źródłem prądu nawet 
w porównaniu z innymi odnawialnymi 
Źródłami energii - oZe.

Często można usłyszeć, że w Polsce 
jest za mało słońca...

Kto przejechał w ciągu ostatnich lat 
przez niemcy o podobnym nasłonecz-
nieniu widział na każdym kroku jakąś in-
stalację, czy to na dachu, czy na gruncie. 
ale nie tylko niemcy - wielka Brytania 
i kraje skandynawskie także inwestują 
w taką technologię.

kolejny mit: elektrownia fotowoltaicz-
na przyciąga pioruny.

po pierwsze instalacja fotowoltaiczna 
nie ma żadnego wpływu na przyciąga-
nie piorunów, tak jak nie ma wpływu 
np. gniazdko wyprowadzone na ze-
wnątrz domu i zewnętrzne oświetlenie. 
po drugie każdy budynek powinien 
być wyposażony w instalację odgro-
mową, ale mimo tego firma wykonują-
ca instalacją montuje też swoją, nie-
zależną od domowej. Budynek zostaje 
zatem dodatkowo zabezpieczony i jest 
jeszcze bezpieczniejszy.

Starbud 
ul. gdańska 34 c
starogard gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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W piątek - 1 marca odbyła się druga kolacja z cyklu Chefs Collective. Czwór-
ka znakomitych szefów kuchni połączyła swe siły w celu przygotowania ory-
ginalnej degustacji o nazwie „Monciaka Sopockie Klasyki”. W opinii szefów 
kuchni kolacja miała być kulinarną podróżą po smakach jednej z najważniej-
szych ulic Sopotu. Przedsięwzięcie odbyło się w Sztuczce Bistro.

We wrześniu 2019 roku 
w Warszawie odbędzie 
się 22 Światowy Kongres 
Medycyny Estetycznej. 
W połowie marca taką 

informację oficjalnie przekazał sekretarz generalny Mię-
dzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej - Emanuele 
Bartoletti. Okazją do odbycia kongresu jest rocznica 
25-lecia PTMEiAA. Międzynarodowa konferencja od-
będzie się w warszawskim hotelu Hilton.

To cykliczna impreza 
charytatywna w trakcie 
której panie spotykają się 
na wspólnej kolacji, zaś 
dochód z biletów zostaje 
przekazany dla kobiet po-
trzebujących. Tym razem 

kolacja odbyła się w gdańskiej restauracji Mercato znaj-
dującej się w hotelu Hilton. W dobroczynnym przedsię-
wzięciu udział wzięło 60 przedstawicielek płci pięknej, 
które miały okazję przetestować 8-daniowe menu stano-
wiące propozycję szefa kuchni - Pawła Sawickiego. 

światowy 
konGres Medycyny 
estetycznej 
w polsce

kolejna odsłona 
cheFs collective

„kobiety 
kobietoM” 
w Mercato

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE
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„ludzie chcą wiedzieć jacy jesteśmy naprawdę. Chcą oso-
bistych doświadczeń z Tobą, a jeśli takich brakuje, chcą 
osobistych historii, które są czymś najbliższym prawdziwemu 
doświadczeniu” (anette sammons). w dzisiejszym świecie 
wszystko zaczyna się od przywódcy, który stoi na czele danej 
firmy czy marki. mimo, że świadomość w tym temacie wciąż 
rośnie, wciąż jednak wielu przedsiębiorców nie zna dobrze 
swoich talentów, nie wie jak mówić o sobie, a co więcej jak 
przekazać klientom i pracownikom swoje wartości, które czę-
sto są przenoszone na działania firmy. 

w sopockiej szkole wyższej odbyła się kolejna konferencja 
dla przedsiębiorców i menadżerów z pomorza. make your Bu-
siness Better pomorze to projekt fundacji lady Business Club 
Business women Foundation, która od 2011 roku integruje 
i promuje polskie kobiety biznesu. spotkania to przestrzeń 
do wymiany doświadczenia oraz poznania wartościowych 
kontaktów. wyróżniają się przede wszystkim praktyczną 
wiedzą bazującą na realnych doświadczeniach przedsiębiorców 
i ludzi zarządzających firmami. podczas konferencji wystąpili: prof. 
Henryk mruk, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział 
o cechach przywódcy XXi wieku oraz o tym Jaki lider dzisiaj od-
niesie sukces; renata Czajkowska z Hr Concept, która poruszyła 
temat uważności i równowagi między życiem biznesowym i pry-
watnym. w ramach inspirującego cyklu Tell your story patrycja 
Cierocka – szumichora – dyrektor kreatywna patricia ary-
ton, która opowiedziała historię marki i podzieliła się swoimi 
spostrzeżeniami jak przeprowadzić rebranding firmy, aby nie 
stracić dotychczasowych klientów. spotkanie poprowadziła: 
emilia Bartosiewicz – założycielka i prezes lady Business Club 
Business women Foundation, właścicielka imagine yourself 
sp. z o.o., redaktor naczelna portalu ladyBusiness.pl, ekspert 
od osobistego pr w sieci oraz Beata Block – prezes Zarządu, 
Dyrektor Zarządzający, Ceo i współwłaściciel firmy handlowo-
usługowej rDl Hydraulics sp. z o. o., prezes oddziału północ-
nego lBC Business women Foundation
Jeśli jeszcze nie słyszałeś o naszych spotkaniach i działalności lBC 
zapraszamy do odwiedzenia strony www.ladybusinessclub.com.

MAKE YOUR BUSINESS 
BETTER POMORZE 
cykl inspirujących spotkań 
dla przedsiębiorców
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

Kaszubska dynastia, czyli 
następca pilnie poszukiwany
Największym problemem rodzimych firm staje się sukcesja. Polski kapi-
talizm narodził się na przełomie lat 80-tych i 90-tych. Ci, którzy wtedy 
zaczynali - dziś myślą o emeryturze. Tyle, że nie bardzo wiedzą komu 
powierzyć stery, by nie zniszczył tego co budowano przez lata.

Lubię w Bytowie przejechać ulicą Lęborską. To właśnie tam 
3 tysiące pracowników w systemie zmianowym wykuwa 
potęgę największego producenta okien w Europie – firmy 
Drutex. W weekendy ogromne wrażenie robią ustawione 
równiutko obok siebie, czyściutkie TIR-y Mercedesa. Jest 
ich ponad setka. Żaden nie ma więcej niż 3-4 lata, bo zgod-
nie z procedurami po tym okresie auto jest wymieniane na 
nowe. Za nimi stoją nowoczesne hale z maszynami produ-
kującymi 7 tysięcy okien dziennie eksportowanych na cały 
świat. Sprzedaż co roku rośnie dwucyfrowo, a ubiegłorocz-
ny zysk to ponad 900 milionów złotych. 

Historia zaczęła się od kontuzji uniemożliwiającej awans 
na podpułkownika i inwestycji w produkcje drutu do kla-
tek dla lisów i ogrodzeń. Według rodzinnej legendy Leszek 
Gierszewski szukał okien do domu i na targach zoriento-
wał się, że ich produkcja jest prosta i zyskowna. Ile w tym 
prawdy nie wiadomo. Wiadomo, że w biznesie szef Drute-
xu szedł po swojemu. Nie uznawał kredytów. Kiedy inni 
sprzedawali z odroczonym terminem płatności – zaczynał 
produkcję widząc pieniądze na koncie. I przetrwał gdy 
innych zdusiła inflacja czy nieuczciwi odbiorcy. Gdy bur-
mistrz Bytowa zablokował sprzedaż ziemi do rozbudowa-
nia zakładu Gierszewski zagroził wyprowadzką do Słup-
ska. Protestujący pracownicy omal nie wysadzili Urzedu. 
Kiedy niemieccy producenci profili swoimi limitami eks-
portu ograniczali ekspansję Drutexu, prezes za 20 milio-
nów euro stworzył własną linię produkcyjną. Kiedy inni 
przedsiębiorcy brylowali w mediach i romansowali z poli-
tykami – on unikał rozgłosu i nie odbierał telefonów.

Idylla trwała 35 lat. Teraz trwa wojna domowa, która 
media porównują do serialu „Dynastia”. Wojna w sądach 
i w mediach pełna mocnych oskarżeń o wrogim przejęciu. 
O pieniądzach teścia na rozruch. O romansie i złym wpły-
wie. O nielojalności i zdradzie. Nie wiem kto ma rację. To 
rozstrzygną prawnicy. Wiem tylko, że ta rodzinna rewolu-
cja sprawiła, że nigdy nie będzie tak jak było. 

Ta sytuacja obrazuje największy obecnie problem rodzi-
mych firm w Polsce. Sukcesję! Polski kapitalizm naro-
dził się w latach 80/ 90. Ci, którzy wtedy zakładali firmy 
- dziś myślą o emeryturze. Jednych na urlop chcą wysłać 
własne dzieci. Inni na emeryturę iść nie mogą. Tak jak 
jeden z moich znajomych, właściciel kilku przedsię-
biorstw. Wykształcił czwóreczkę dzieci licząc, że kie-
dyś go wesprą w biznesie. „Tato, nie chcemy tak ciężko 
pracować jak Ty” – odpowiedziały w godzinie próby. Za 
żadne skarby. Wolą iść własną drogą, a może czekać na 
sprzedaż firmy i podział łupów. Ale jak sprzedać firmę 
w którą włożyło się całe życie?! Dlatego teraz biega po 
lekarzach, siwieją mu włosy od zmartwień, ale dalej 
ciągnie ten wózek. W innych znanych pomorskich fir-
mach jak Aryton, Nowak czy Nata – młodzi sukcesorzy 
byli lub są powoli wprowadzani do firm pod czujnym 
okiem rodziców. Tyle, że nieraz tam musi zazgrzytać, 
bo to różne światy, inne doświadczenia i inne czasy na 
prowadzenie biznesu. Te czasy to żniwa dla kancelarii 
prawnych i coachów od sukcesji. Poszukiwani są też 
uczciwi najemnicy, którzy zastąpią i zadbają o patrona 
i spadkobierców. Ale z tym bywa różnie.



toMasZ Podsiadły
Reżyser teatralny związany z trójmiejskimi scenami. 

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

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

w trampkacH 
CZY W LaKIErKaCH?

Aaaa,	wstrętna	kałuża…

Dałem	 się	 namówić	 na	 życie	 w	 mieście	 bez	
samochodu….	 i	mam	 za	 swoje.	 Pędzę	 na	 pre-
mierę,	 w	 garniturze,	 za	 to	 z	 mokrym	 butem	
i	nogawką.	Wyschnie…	mam	nadzieję.
Nowa,	 siedziba	 Gdyńskiego	 Centrum	 Kultury,	
wita	gości,	w	tym	mnie.	Udaję,	że	wszystko	jest	
w	porządku,	chociaż	mam	wrażenie,	że	w	foyer	
wszyscy	gapią	się	tylko	na	tę	nogawkę!
Premiera	 teatralna	 jest	 świętem.	 Zarówno	 dla	
artystów	 jak	 i	 dla	publiczności.	Wyszykowałem	
się	jak	na	święto	przystało.	Dziwię	się	jednak,	że	
część	gości	ubrana	jest,	co	najwyżej,	zwyczajnie.

Czasem	nie	umiem	ugryźć	się	w	język	więc	za-
gaduję	 młodego	 chłopaka	 (w	 rozciągniętych	
bojówkach	 i	 skarpetach	naciągniętych	na	por-
tki)	 czy	wie,	 że	 to	 premiera	 i	 czy	 nie	 czuję	 się	
trochę	 niewłaściwie	w	 tych	 ciuchach.	 Jeszcze	
przed	 końcem	 zdania	 żałuję,	 że	 się	 wtrącam.	
On	 jednak,	 ku	 mojemu	 zaskoczeniu,	 odzywa	
się	w	sposób	elegancki	i	zadziwiająco	spokojny.	
Tłumaczy,	że	teatr,	filharmonia	czy	wystawa	jest	
miejscem	 stworzonym	 dla	 publiczności,	 a	 nie	

odwrotnie.	Że	ważne	jest	to,	aby	mieć	komfort	
odbioru	sztuki,	a	nie	przejmować	się	własnym	
wyglądem.
Chwilę	rozmawiamy.	Trudno	mu	nie	przyznać	ra-
cji.	Nogawka	w	tym	czasie	nawet	trochę	doschła.	
Pozostaję	jednak	przy	swoim	zdaniu.	Wybiera-
jąc	się	do	domu	sztuki	należy	ubierać	się	
stosownie	do	okazji,	amen.

Siadam	na	widowni,	rozglądam	się.	
Część	 gości,	 zwłaszcza	 starszych	
wiekiem,	 jest	 w	 sukniach	 i	 garni-
turach,	 część,	 ta	 młodsza,	 raczej	
na	 luzie.	 Dochodzę	 do	 wniosku,	
że	 lepiej	 się	 czuję	 mając	 na	 sobie	
spodnie	 na	 kant	 i	 marynarkę.	 Ale	
może	 faktycznie	 najważniejszy	 jest	
komfort	odbioru.
A	 w	 tym	 wypadku	 niełatwego,	 za	 to	
świetnie	zagranego	i	zgrabnie	wyreżyse-
rowanego	spektaklu.
Zapominam	 o	 garniturach,	 dżinsach	 itd.	
Moją	uwagę	pochłaniają	„Terroryści”	w	re-
żyserii	 Konrada	 Szachnowskiego,	 których	
Państwu	polecam.

www.podsiadly.com



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. 

Full Body 
Workout 
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Walerij PryżkoW, 
właściciel WP CAPITAL

 
ekspert w sprawach inwestycji kapitałów w kraju i poza granicą 

oraz prezes firmy transportowo - logistycznej ips. 
posiada duże doświadczenie  w stosunkach międzynarodowych. 

Jest koneserem i mecenasem sztuki.

Jak stracić 
na inwestowaniu 
w sztukę? 
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szósta „zła rada”- Zainwestować w promocję nieznane-
go, ale imponującego osobiście dla Ciebie artysty. Chodzi 
o to, żeby zacząć finansować wystawy, zapłacić za two-
rzenie katalogów, „mądrze” wydawać pieniądze na pro-
mocję. plan, którego ostatecznym celem jest zwiększenie  
wartości obrazów w ich własnej kolekcji. nie ma w tym nic 
złego. ale jeśli myślisz o zwrocie z inwestycji, pamiętaj, 
że ryzyko jest zbyt wysokie. przede wszystkim promocja 
potrwa kilka lat i nikt nie może wiedzieć kiedy, i czy nadej-
dzie pożądany efekt. nawet jeśli wszystko zostało wyko-
nane poprawnie, projekt może nadal zawieść ze względu 
na wiele nieprzewidywalnych powodów i okoliczności. 
i wreszcie: pieniądze będziesz wydawać konkretnie ty, 
a wszyscy właściciele prac artysty skorzystają na wzro-
ście cen. wielu z nich „podziękuje” i zacznie sprzedawać 
w cenach lepszych niż twoje. Czy warto?

ostatnio pisałem o podejściu do aktywności fizycznej, której za-
daniem  było poprawienie szeroko pojętej kondycji oraz wycią-
gniecie Cię z biura lub z domu na świeże powietrze. Konkretnie 
był to trening na zasadzie: trenuj trzy razy w tygodniu, przez 
30 min w tętnie 130. Takie założenia poprawią twoją wydolność, 
pojemność płuc, spalą kalorie i poprawią samopoczucie. 

Dzisiaj chciałbym ruszyć temat treningu siłowego i w jaki sposób 
do niego podejść. 9/10 z was zwracając się o wsparcie w kwestii 
treningu ma na celu wrzucenie kilku kilogramów, poprawić sylwet-
kę oraz wzmocnić całe ciało. Bardzo  często na taki trening jeste-
ście wstanie poświęcić  dwa dni w tygodniu. no to do dzieła. 

moja rekomendacja na taki trening to Full Body workout. Tre-
ning ten polega na tym, aby na jednej jednostce przećwiczyć 
całe ciało.  Dobrze przy konstruowaniu takiego treningu wybie-
rać ćwiczenia wielostawowe. Takie ćwiczenia charakteryzują się 
tym, że oprócz mięśni podstawowych, które trenujemy, pracuje 
jeszcze dodatkowo wiele innych mięśni wspomagających ruch. 
np. przysiady ze sztangą wpływają na harmonijny rozwój całej 
sylwetki oraz angażują około 80% mięśni całego ciała. oprócz 
tego :rozwijamy mięśnie nóg, aktywujemy mięsnie stabilizują-
ce, mięśnie brzucha oraz prostowniki grzbietu. Takie ćwiczenia 
jak przysiady czy martwe ciągi pozytywnie wpływają również 
na układ hormonalny i powodują wzrost produkcji takich hor-
monów jak testosteron oraz hormon wzrostu. Kobiety proszę 
się nie martwić testosteronem, wy też go macie.  

Zalecam wplecenie w wasze zajęcia trening całego ciała, przy-
siadów z obciążeniem oraz martwych ciągów. pamiętajcie rów-
nież o diecie. o tym napiszę w następnym miesiącu.  



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 
- PASEK

m
o

D
a

Trendy 2019U
r

o
D

a

mała-wielka rzecz męskiego stroju. Jego podstawowym 
zadaniem jest oczywiście przytrzymanie spodni na od-
powiedniej wysokości, co gwarantuje zachowanie wła-
ściwej ich długości. Jednak, podobnie jak w przypadku 
innych dodatków do stroju męskiego, oprócz swojej 
użytkowej funkcji pasek pełni też nie mniej ważną funk-
cję dekoracyjną. 

Jakie zatem paski nosić do spodni o różnym stopniu 
formalności? 

do ubrań formalnych, biznesowych, odpowiednie •	
są paski ze skóry naturalnej o średniej szerokości, 
z klasycznie prostą i w miarę delikatną klamerką. 
Kolor paska zawsze dopasowuje się do koloru bu-
tów. właściwa długość paska to taka, przy której 
zapinasz się na środkową dziurkę;

do ubrań casualowych paski mogą mieć nieco lżej-•	
szy i mniej zobowiązujący styl. Kolorowe, parciane 
paski powinny być dopasowane kolorem do innych 
elementów ubrania, np. koszuli, marynarki, swetra, 
fulara, poszetki, paska do zegarka, itp.

pasek jest obowiązkowym dodatkiem do spodni garnitu-
rowych i wszelkich innych, które mają szlufki. wyjątek to 
dżinsy, do których powinieneś, ale nie musisz go nosić. 

gabinet dentystyczny niczym spa – to trend, który 
choć niepozorny, pojawia się we wszystkich prognozach 
na 2019 rok. w dobie coraz większej konkurencji mię-
dzy gabinetami dentystycznymi trwa prawdziwa walka 
o pacjenta, który oczekuje nie tylko usług na wysokim 
poziomie, ale i specjalnego traktowania. Kreowanie ga-
binetów na salony spa przybierze na sile, dlatego opie-
ce medycznej coraz częściej będą towarzyszyć w nich 
spersonalizowane i luksusowe doświadczenia. Dłuższe 
wizyty pozwalające na omówienie całej historii stomato-
logicznej i długoterminowych celów leczenia to zaledwie 
początek.

włączone w pakiety usług masaże i refleksologia, zioło-
we maski na oczy, pielęgnacja ust, a nawet kosmetyki do 
aromaterapii – m.in. do takich rzeczy uciekają się den-
tyści, którzy przecież doskonale zdają sobie sprawę, jak 
stresująca może być podróż do ich gabinetu. Udogod-
nienia na miarę salonów spa to jednak nie tylko wyjście 
im naprzeciw, ale i doskonały sposób na przyciągnięcie 
bardziej zamożnych pacjentów.

po więcej informacji o trendach w stomatologii i medycy-
nie estetycznej zapraszam na www.zatokapiekna.pl
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Kolejna edycja 
kolacji z LIVE 
COOKINGIEM 
za nami!
w marcu w Hotelu OLImP, od-
było się już V spotkanie z wej-
herowskimi smakoszami z cy-
klu kolacja ,,LIVE COOkING” 
– tym razem były to ,,smaki 
wiosny”. To już V takie spotka-
nie, podczas którego przybyli 
goście mogli zarówno obser-
wować poczynania naszego 
szefa kuchni – krzysztofa 
Wierzby, ale również skoszto-
wać i ocenić jego propozycje 
dań. Tym razem szef kuchni 
wraz z zespołem gastronomii, 
przygotował kolację obfitującą 
w kilka premier kulinarnych 
jego autorstwa.

Zaprezentowano dania, które 
niebawem znajdą się w nowej 
karcie menu Hotelu olimp, 
była to przystawka – panna 
Cotta z koziego sera i żura-
winy, zupa – rosół z łososia 
Jurajskiego z domowym ma-
karonem, lubczykiem i tartym 
jajkiem, danie główne – górka 
cielęca z kostką na grzybowym 
demi glace oraz deser – mus 
z białej i mlecznej czekolady 
z kawowym akcentem.

nie obyło się jednak i tym ra-
zem bez niespodzianki kulinar-
nej, w poprzednich edycjach 
nasz szef kuchni przygotował 
marynowane mięso z kangura, 
strusia, krokodyla czy ślima-
ków, wszyscy goście byli bar-
dzo mocno zdziwieni oraz pew-
ni, iż więcej niespodzianek nie 
będzie, nic bardziej mylnego – 
tym razem szef kuchni wraz ze 
swoim zespołem przygotował 
kolejną niespodziankę – nasi 

goście mogli spróbować mięsa 
z mUFlona z dodatkiem mu-
ślinowego sosu oraz kawioru 
z soku jagód! 

wieczór upłyną w sielskiej 
atmosferze, której blasku 
nadała również muzyką ,,na 
żywo” oraz wykład sommeliera 
wraz z degustacją specjalnie 
dobranych win. goście byli 
zachwyceni zarówno nowymi 
smakami jak i formami za-
prezentowanych potraw. szef 
kuchni w przerwach między 
kolejnymi serwisami osobiście 
rozmawiał z gośćmi, pod-
czas tych rozmów wyjaśniał 
wszystkim dokładnie, na czym 
polegają techniki, którymi 
się posługiwał i wysłuchiwał 
z uwagą ocen, jakie potrawom 
wystawiali goście.

na zakończenie wieczoru orga-
nizatorzy przygotowali kolejny 
miły akcent, losowanie nagród 
przygotowanych przez Hotel 
olimp oraz współpracujące 
z nim firmy. emocje do końca 
nie opuszczały gości. główną 
nagrodą był opel granlanD 
X – który został użyczony do 
testów, wraz z pełnym bakiem 
paliwa, laureatowi konkursu.

Zespół Hotelu olim serdecz-
nie dziękuje wszystkim przy-
byłym gościom, a wszystkich 
was serdecznie zaprasza do 
korzystania z usług, jakie 
w swoim portfolio posiada 
nasz Hotel.

ZaprasZamy!
ZDJĘCia: robert Jop



   87

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

w marcu w siedzibie Care medica w gdyni orłowie, odbyło 
się kolejne spotkanie z cyklu: „nasza Kobiecość” by Karolina 
sozańska, pt: „nasza seksualność – strefa intymna”. Z okazji 
Dnia Kobiet, zamiast kwiatka, uczestniczki spotkania otrzy-
mały w prezencie Usg ginekologiczne, które wykonywała 
dr n. med. Barbara Blicharczyk, wysokiej klasy specjalista 
z zakresu ginekologii estetycznej. pani doktor w trakcie 
eventu poprowadziła również wykład na temat możliwości 

terapeutycznych, jakie niesie ze sobą ginekologia, by po-
móc kobietom odnaleźć swoja seksualność, lub poprawić 
jakość funkcjonowania w relacjach intymnych.
Było poważnie, radośnie i wzruszająco. odnotowałyśmy 
rekordową frekwencję – na spotkanie przyszło ponad 40 
pań! To był magiczny wieczór.
wszystkim paniom dziękujemy za przybycie, oraz za cu-
downą atmosferę.

Nasza kobiecość

w Dzień Kobiet w sopockim Hotelu Haffner odbyło się kobiece wyda-
rzenie Jak Cię widzą – tak Cię piszą….czyli kobieca strona budowania 
wizerunku”. w rozmowie moderowanej poprowadzonej przez paulinę 
marwińską pr managera Hotelu Haffner, wzięły udział trzy prelegentki. 
alicja Browarczyk – manager spa, od wielu lat związana z Hotelem 
Haffner. Katarzyna Kobiela trener wizerunku, stylistka, ekspert w za-
kresie dress -codu i etykiety biznesu oraz Dorota gardias - prezen-
terka pogody w TVn meteo, TVn i TVn24. Każda z pań opowiedziała 

o tym, jak ważne jest bu-
dowanie profesjonalnego 
wizerunku, jakie elementy 
i czynniki mają wpływ na 
jego kreowanie oraz jaki 
ma on związek z budo-
waniem relacji zarówno 
w życiu prywatnym jak 
i zawodowym.

Dzień Kobiet 
w Hotelu Haffner
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Cóż... a może przygoda na kółkach? 
Włochy są idealnym miejscem, by 
oglądać je zza szyb autokaru. Już 
od samych niemal bram zachwyca-
ją, najpierw szczytami Dolomitów 
w alpejskich kurortach, potem kra-
iną jezior. Lombardia to mniejsze 
i większe tafle jezior, przelewające 
się między górskimi szczytami. Dwa 
programy autokarowe dają szansę na 
poznacie dwóch wyjątkowych jezior 
Garda i Como. „ Za górami, jeziora-
mi” i „ Pocztówki z nad Gardy” W tej 
drugiej oprócz wizyty w fascynują-
cych miasteczkach jak Limone, Sir-
mione, Riva del Garda, Bardolino , 
posmakować można lokalnego wina 
z regionu Valpolicella podczas rejsu 
po jeziorze zwanym Gardasee.
Przesuwając się na południe Włoch, 
autokarem odwiedzamy dom Romeo 
i Julii w Weronie, oraz obowiązkowo 
wpadamy do Wenecji by poznając 
jej „ Gondole i krużganki”, potem 
liguryjskie słońce nad uroczym Por-
tofino i Cinqueterre i przejazd do 
krainę będącej inspiracją dla szeroko 
rozumianej sztuki Italli. Oczywiście 
Toskania. To we Florencji, Michał 
Anioł wydeptywał chodniki w pogo-
ni za światłem i barwą, to w Toskanii 
właśnie wśród zielonych wzgórz „ 
W cieniu cyprysów” znajdujemy czas 
na małą czarną w filiżankę. Toskania 
to winnice Chianti, Cortona, Arezzo 
z najstarszym pchlim targiem. Czy-
li „Toskania na zamówienie”, teraz 

w prawo „Adriatico simpatico” lub 
200 km na południe w poszukiwaniu 
„Rzymskich wakacji”. 
Z wiecznego miasta, do którego 
prowadzą wszystkie drogi, czas na 
„Spacer po Rzymie”. Tu zaczyna się 
prawdziwie gorąca przygoda z wło-
skim słońcem, tu zaczyna się najlep-
sza pizza, która nigdzie nie smakuje 
tak jak w Neapolu. Prawdziwe, nie 
udające niczego miasto, bijące ser-
ce Włoch. Jadąc autokarem, zawsze 
w stronę słońca,mijamy Pompeje, 
Sorrento i z widokiem na Wezuwiu-
sza podążamy serpentyną wijącą się 
po stromym zboczu Kampanii do 
Positano, w której bohaterka filmu 
„Pod słońcem Toskanii” przeżyła 
płomienny romans.
Potem Amalfi i koniecznie cytryno-
we lody i najbardziej aromatyczna 
kawą na świecie. Choć przemierzy-
liśmy już 2 tyś km ciągle pozostają 
nam „Włochy do odkrycia” Kalabria 
z wykutym w skałach miasteczkiem 
Tropea, wyspy liparyjskie i na koniec 
wisienka na torcie. Sycylijskie „ Po-
marańcze i mandarynki”, a wszystko 
z „ U stóp Etny”
Nie wiem, czy starczy życia by po-
znać Włochy, poczuć każdy włoski 
smak, uśmiechnąć się słysząc mu-
zykę we włoskim radio, nauczyć się 
kilku zdań włoskiego języka.
Pozostaje tylko jedno. Pospieszyć się. 
Czekamy na Was w naszych 
biurach podróży.

Bella
ItalIa

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Mimo, że każdego dnia 
na niebie krzyżują się 
dziesiątki białych śladów, 
że samolot stał się niemal 
jak autobus, przestał 
być synonimem stanu 
posiadania, ciągle jeszcze 
spotykam ludzi, którzy 
zarzekają się, że nigdy, 
przenigdy nie wsiądą, bo 
jak może latać coś co tyle 
waży. Można przekonywać, 
że wiele tracą, odbierają 
sobie mnóstwo 
możliwości i przyjemności 
z podróżowania.
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na początku marca triathloniści po-
nownie opanowali alchemię w gdań-
sku. w wyścigach firmowych sztafet 
wystartowało blisko 40 zespołów. 
ponadto, w indywidualnej rywalizacji 
udział wzięły 22 osoby – prawdziwi 
tytani. impreza Torus Triathlon in 
Da House tradycyjnie miała swój cel 
charytatywny - zebrano blisko 60 tys. 
zł na rzecz polskiego Towarzystwa 
stwardnienia rozsianego.

Kolejny triathlon 
pod dachem 
Alchemii za nami

w olivia Business 
Centre odbyło się 
wydarzenie, które pZp 
lewiaTan zorganizo-
wał z agencją rozwo-
ju pomorza s.a i pKs 
gdańsk – oliwa s.a. 
spotkanie zapocząt-
kowało cykl poświę-
cony zmianie, która 
prowadzi w kierunku 

partycypacji pracowników w zarządzaniu organizacją czyli 
tzw. turkusu. pierwsze spotkanie miało na celu wprowa-
dzenie zainteresowanych do tematu oraz pokazanie fak-

tycznego przykładu wdrożenia w pKs gdańsk – oliwa sa.
skąd tak duże zainteresowanie tematem?
„Jesteśmy organizacją, która ceni takie wartości jak rów-
ność, zaangażowanie społeczne i otwartość na zmiany. 
Jesteśmy jedyną organizacją pracodawców na pomorzu 
gdzie prezesem jest kobieta i w zarządzie której tak 
licznie reprezentowane są kobiety. nasi członkowie są 
otwarci na zmiany i szanują zaangażowanie w biznes nie-
zależnie od wielkości i siły przedsiębiorstwa. pKs gdańsk 
– oliwa sa bohater naszego spotkania jest naszym 
członkiem, a prezes rafał olszewski członkiem Zarządu 
naszej organizacji. To ludzie i nasi członkowie nadają nam 
charakter i inspirują do takich wydarzeń. „” - mówi Jolanta 
spodzieja wiceprezes Zarządu pZp lewiaTan.

Wzrost wartości firmy i zaangażowania 
pracowników - turkusowa organizacja 
szansą na sukces
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Choć oficjalna premiera nowego Lexusa UX miała miejsce 10 października w Starym 
Maneżu, to dopiero w marcu przedstwiciele marki zdecydowali się na przybliżenie mo-
delu pasjonatom motoryzacji. Wariant UX podbija serca miłośników marki za sprawą 
nowoczesnego zestawienia odważnego - miejskiego designu z niezawodnością. Crossover 
ponadto odznacza się zastosowaniem innowacyjnej technologii Lexus Safety System+, 
która walnie przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podróży.

W piątek - 15 marca sejm 
przyjął ustawę mającą na 
celu ukrócenie procederu 
cofania liczników w autach 
używanych. Przygotowana 
w resorcie zmiana przepisów 

jest nowelizacją ustawy prawa 
o ruchu drogowym. Od tej pory zakłada ona karę więzie-
nia od 3 miesięcy do lat 5 za każde kręcenie licznika i do-
tyczy osoby dokonującej procesu, jak i zleceniodawcy. 

Rok 2019 z powodzeniem 
można ogłosić rokiem Volks-
wagena. W najbliższych mie-
siącach motoryzacyjny świat 
ujrzy na własne oczy nowego 
Golfa, zaś pasjonaci ekologicz-

nej jazdy przekonają się o nowym VW ID Hatch - kolejnym 
członku elektrycznej rodziny z Wolfsburga. Przedstawiciele 
niemieckiej marki poinformowali, że zamówienia na debiutu-
jący - elektryczny wariant auta będą zbierane już od 8 maja. 

historia 
o ukróconyM 
coFnięciu

vw id hatch 
zbliża się 
wielkiMi krokaMi

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

preMierowy 
tydzień 

lexusa ux
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Współcześni konstruktorzy aut osobowych przywiązują coraz większą wagę 
do stosowania kompleksowych rozwiązań technologicznych dotyczących 
systemów antykradzieżowych w pojazdach.  Obecnie tego rodzaju systemy 
stanowią nieodłączny element wyposażenia, które odgrywa coraz większą 
rolę w procesie sprzedażowym. 

ZabeZpiecZenia 
antykradZieżowe 

w autach

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: freepik.com
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konwencjonalna 
prewencja
Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest konwencjonal-
ny alarm, który pełni rolę prewencyjną. Konstrukcja kla-
sycznego alarmu składa się z centralki sterującej, syreny 
alarmowej, czujników oraz pilota sterowania zdalnego, któ-
ry na celu ma obsługę zamka centralnego. Na efektywność 
działania mechanizmu alarmowego wpływa kilka czynni-
ków - do najważniejszych zaliczamy stopień zaawansowania 
zestawu, ilość czujników, a także metodę montażu. Wspo-
mniana ilość czujników ma wpływ nie tylko na skuteczność 
funkcjonowania układu, ale także poziom jego wrażliwości. 
W zależności od zastosowania wyróżniamy czujniki ruchu, 
czujniki wstrząsowe, czujniki spadku napięcia oraz czujniki 
zmiany położenia przechyłu.  

Funkcje antynapadowe
Kolejnym rozwiązaniem zabezpieczającym auto przed po-
tencjalną kradzieżą jest system antynapadowy. Zgodnie z de-
finicją funkcja antynapadu stanowi dodatkowe wyposażenie 
tradycyjnego alarmu samochodowego. Metodyka działania 
oparta jest o konieczność wykonania autoryzacji przy zasto-
sowaniu specjalnego przycisku. W zależności od wariantu 
auta - po każdym uchyleniu drzwi, bądź uruchomieniu silnika 
mamy kilkanaście sekund na dokonanie autoryzacji.  W prze-
ciwnym razie pojazd unieruchomi silnik dając znak w postaci 
automatycznego włączenia świateł awaryjnych. funkcja an-
tynapadowa jest doskonałym uzupełnieniem alarmu kon-
wencjonalnego, bowiem utrudnia kradzież auta w przypad-
ku dostępu do kluczyków amatora cudzych własności.

MechanicZny konserwatyZM
Blokady mechaniczne na pozór zdają się być rozwiązaniem 
przestarzałym ze względu na poziom skomplikowania mon-
tażu na etapie konstruktorskim. Mimo to w kilku współcze-
snych wariantach aut można dostrzec ich obecność. Blokady 
mechaniczne występują w trzech podstawowych wariantach 

- blokada na kierownicy, pedałach oraz skrzyni biegów. Jesz-
cze kilka lat temu wielu konstruktorów oferowało blokady 
mechaniczne w ramach wyposażenia fabrycznego (np. Peu-
got). Blokady w wariancie unieruchamiającym kierownicę 
występują dziś w postaci systemu „zadar” - twórcy układu 
mechanicznego twierdzą, iż blokada ta jest w stanie wytrzy-
mać nacisk na poziomie 7 ton, co czyni system blokujący nie-
mal niezniszczalnym.

iMMobiliser i jego rola
Działanie immobilisera polega na zautomatyzowanej blo-
kadzie elementu odpowiedzialnego za uruchomienie silni-
ka - najczęściej jest to zapłon, bądź pompa paliwa. Meto-
da działania mechanizmu ma związek z wysłaniem synału 
z transpondera zamontowanego w kluczyku do tytułowego 
immobilisera odpowiedzialnego za odczyt danych oraz ich 
analizę. Zgodność danych z informacjami zawartymi w trans-
ponderze umożliwia uruchomienie silnika. Pierwsze warian-
ty immobilisera wymagały wpisania krótkiego kodu, bądź 
zbliżenia specjalnego breloczka. Obecnie użytkownicy pojaz-
dów niekoniecznie zdają sobie sprawę z obecności systemu 
w swoich autach.

współcZesne roZwiąZania
Ostatnim - najbardziej współczesnym rozwiązaniem antykra-
dzieżowym jest zastosowanie nadajników GPS stanowiących 
grupę urządzeń dodatkowo zabezpieczających samochód. 
Poza dedykowaną funkcją lokalizacyjną - tego rodzaju nadaj-
niki umożliwiają wysyłanie powiadomień do właściciela po-
jazdu, które informują go o prędkości poruszania i aktualnej 
lokalizacji auta. funkcje współczesnych nadajników oparte 
zostały o rozwój technologiczny aplikacji mobilnych, które są 
nie tylko formą zabezpieczenia, ale także wpływają korzyst-
nie na komfort użytkowania samochodu.
Sceptycy twierdzą, iż żadne - nawet najbardziej zaawanso-
wane zabezpieczenie antykradzieżowe nie jest w stanie po-
wstrzymać łebskiego złodzieja. W praktyce jednak, celem ty-
tułowych rozwiązań jest zaskoczenie i odstraszenie miłośnika 
cudzej własności.

Blokady mechaniczne na pozór 
zdają się być rozwiązaniem 

przestarzałym ze względu na 
poziom skomplikowania montażu 

na etapie konstruktorskim. Mimo to 
w kilku współczesnych wariantach 
aut można dostrzec ich obecność.
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8 marca jeden z największych de-
alerów samochodowych powrócił 
w wielkim stylu do organizacji wyda-
rzeń w swej oficjalnej siedzibie. Nowy 
- imponujący i stylowy salon stał się 
obiektem przystosowanym do prezen-
tacji nowych wariantów samochodów 
oraz organizacji imprez towarzyszą-
cych wspomnianej branży. Salon zlo-
kalizowany przy ulicy Grunwaldzkiej 
493 w ten szczególny dzień był miej-
scem inauguracji Nowej Klasy B, a tak-
że pokazu mody najnowszej kolekcji 
Karoliny Kalskiej pod hasłem - „She’s 
Kalska”. Charakterystyka wydarzenia 
oraz jego data nie są przypadkowe, 
bowiem Mercedes-Benz Witman od 
dłuższego czasu coraz śmielej stawia 
na kobiety. Renomowany dealer jest 
jednym z inicjatorów globalnej akcji 
„She’s Mercedes” w Polsce. 
Ten projekt funkcjonuje na całym 
świecie. Mercedes-Benz, jako pierw-
sza marka motoryzacyjna na świecie 

dostrzegła kobiety, zaczęła mówić 
o ich ważności – mówi Katarzyna 
Graj, Specjalista ds. Marketingu i Ko-
ordynator projektu “She’s Mercedes” 
w Mercedes-Benz Witman.
Także badania statystyczne ukazu-
ją coraz większe zainteresowanie 
kobiet tytułową marką. Z publikacji 
wynika, iż co piąta przedstawicielka 
płci pięknej wybiera Mercedesa, zaś 
coraz większą  popularnością cieszy 
się wspomniana Klasa B oferująca 
kompaktowe minivany dedykowane 
paniom. O walorach oferty opowiada 
Dyrektor Handlowy Mercedes-Benz 
Witman - Paweł Stefaniak.
Samochód ma obszerne wnętrze, 
duży bagażnik i wiele bardzo nowo-
czesnych rozwiązań multimedialnych. 
To naprawdę bardzo ciekawy samo-
chód, w najnowszym wydaniu ma 
bardzo wiele do zaoferowania i zachę-
cam do jego bliższego przetestowania 
w naszym salonie .

she’s Mercedes 
w nowej odsłonie!

Kobiety i samochody 
łączy wiele. Przede 
wszystkim fakt, że 
zarówno panie, jak i auta 
bywają nader często 
obiektami westchnień 
większości mężczyzn.  
Spoiwa te są doskonale 
znane twórcom strategii 
marketingowej dealera 
Mercedes-Benz Witman, 
którzy coraz odważniej 
podkreślają rolę płci 
pięknej w branży 
motoryzacyjnej.

ZDJęCIA: Piotr Wittman
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Od  kilku tygodni na ulicach Trójmiasta dostrzec 
można zupełnie nowy wariant Opla Astry, który 
sukcesywnie wypełnia poszczególne strefy miejskiego 
krajobrazu. Zasilany 150-konnymi silnikami pojazd jest 
częścią nowej usługi carsharingowej - MiiMove.

MiiMove carsharing 
- nowa usługa w trójMieście!

oFicjalna 
inauguracja
We wtorek - 26 lutego w gdyńskim 
InfoBoxie odbyła się pierwsza - ofi-
cjalna konferencja prasowa zarządu 
spółki będąca tym samym inaugura-
cją projektu MiiMove. Strategię biz-
nesową prezentowali -  wiceprezes 
spółki Serwis Haller -Józef Haller, wi-
ceprezes spółki MiiMove -Wojciech 
Hordyński oraz prezes zarządu Mii-
Move - Adam Kurek. Koordynato-
rzy projektu zwracali uwagę przede 
wszystkim na zastosowanie innowa-
cyjnych rozwiązań technologicznych 
w kwestiach mobilnych oraz walory 
wspomnianego wariantu Opla Astry. 

„astro-logicZne” 
Funkcje
Opel Astra to wariant segmentu 
komapktowego, który został wypo-
sażony w 150-konny silnik o pojem-
ności 1.4 oraz automatyczną skrzy-
nię biegów. Na szczególną uwagę 

zasługują nie tylko osiągi, ale także 
bogate wyposażenie oraz funkcje 
dodatkowe. Wśród tych spektaku-
larny sukces odniosła podgrzewa-
na kierownica oraz podgrzewane 
fotele, walnie przyczyniające się do 
komfortu jazdy. Obecnie na ulicach 
Trójmiasta rozlokowanych jest 200 
najnowszych modeli Opla - do koń-
ca kwietnia ma się pojawić dodat-
kowych 300.

ZwięksZaMy 
Zasięg!
Dodatkowych (bagatelka!) 300 aut 
oznacza zwiększenie zasięgów te-
rytorialnych. Powiększenie floty 
oznacza rozmieszczenie nowych 
pojazdów w Kosakowie, Pruszczu 
Gdańskim, Redzie, Rumi oraz Wej-
herowie. Biorąc pod uwagę fakt, że 
mieszkańcy „Małego Trójmiasta” 
dotychczas nie mieli możliwości 
skorzystania z usług carsheringo-
wych, wszystko wskazuje na to, że 
strategia biznesowa MiiMove może 
przyniesć spektakularne efekty.

jóZef haller,
Wiceprezes Zarządu 

Serwis Haller

Opel Astra będący głównym 
wariantem naszej usługi zalicza 
się do segmentu aut kompakto-
wych. W praktyce oznacza to, 

iż mamy do czynienia z większą 
przestrzenią wewnątrz pojazdu, 
co przekłada się na zwiększony 

komfort podróżowania. Walorem 
jest także podgrzewana kierowni-
ca oraz  podgrzewane fotele - to 

zasadnicze benefity dla użytkow-
ników. Zaletą aut stanowiących 
flotę jest również automatyczna 
skrzynia biegów. To duże udo-
godnienie - zwłaszcza w ruchu 
miejskim. Wciąż patrzymy na 
różne możliwości owej usługi. 

W długofalowej strategii dążymy 
do stosowania aut jeszcze bar-

dziej niskoemisyjnych i proekolo-
gicznych, pozwalających na ciche 
przemieszczanie się po mieście.
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W sobotę – 9 marca, grupa BWM Zdunek  zaprezentowała 
nowy model BMW w swoich salonach w Gdyni oraz Olszty-
nie. Motywem przewodnim premiery był zdrowy tryb życia 
oraz nowoczesne technologie. I trudno oprzeć się związko-
wi przyczynowo-skutkowemu pomiędzy tymi aspektami, 
bowiem najnowsze dzieło zachodniej motoryzacji spełnia 
wszelkie kryteria związane z wykorzystaniem zaawansowa-
nych rozwiązań technologicznych, co widać doskonale na 
przykładzie parametrów oraz estetyki.

tradycja i nowocZesność
Model G20 jest o 85mm dłuższy od swego poprzednika – 
jego długość wynosi 4709mm. Zmianie uległa także szero-
kość pojazdu – różnica wynosi 16mm (1827mm obecnie). 
Najnowszy model pojazdu jest także wyższy o 1mm od 
starszego brata, ale wymiary to nie jedyne różnice związa-
ne z estetyką auta. Zmianie uległa również przednia atrapa 
chłodnicy. Nerki oddające charakter BMW zostały bardziej 
podkreślone oddając sportowy charakter limuzyny. Ponad-
to zostały one wyposażone w ruchome klapy zamykające 
dopływ powietrza, gdy zajdzie taka potrzeba. Nowością 
jest także zastosowanie reflektorów w pełni diodowych, 
wyposażonych w innowacyjną funkcję Laserlight – nieośle-
piających świateł drogowych.
Wnętrze (jak na limuzynę przystało) stanowi ukłon w stro-
nę tradycji. Do sportowego zacięcia z którego znana jest 
niemiecka marka nawiązuje kokpit, który został zwrócony 
subtelnie w stronę kierowcy. Nowością z kolei jest uloko-

wanie przycisku start/stop w nowocześnie zaaranżowanym 
panelu sterowania w konsoli środkowej. W strefie prze-
kładniowej poza tradycyjną dźwignią manualną, znajdzie-
my także przyciski przełącznika właściwości jezdnych oraz 
elektromechanicznego hamulca parkingowego. Na uwagę 
zasługuje zastosowanie dodatkowego kontrolera iDrive.

klucZowe priorytety 
Najnowszy model BMW Serii 3 dostępny jest w szerokiej 
gamie silnikowej. Oferta renomowanej marki obejmuje 
dwa 4-cylindrowe silniki benzynowe w wariantach 320i 
(184KM) oraz 330i (258KM), a także dwa 4-cylindrowe 
diesle – 318d (150KM) i 320d (190KM). Pośród palety 
silników wysokoprężnych swymi osiągami imponuje wa-
riant 330d z 6-cylindrowym silnikiem w układzie rzędo-
wym, który jest w stanie wygenerować moc na poziomie 
265KM. Producenci pojazdu zwracają uwagę na popra-
wę komfortu jezdnego. W związku 
z tym wyodrębniają oni prioryte-
ty takie jak zwiększona zwinność 
jazdy, udoskonalenie dynamiki, 
zwiększoną precyzję oraz optyma-
lizowaną skuteczność hamowania. 
W ofercie dostępne są również 
wersje spersonalizowane. Zalicza-
my do nich linie stylistyczne Ad-
ventage, Sport Line, Luxury Line 
oraz M Sport.

bMw Zdunek 
preZentuje Model g20 
Z kultowej – 3 serii

Już cztery dekady trwa kult 
przyświecający historycznej, 
bo VII generacji Serii 3 
BMW. Tym razem bawarscy 
konstruktorzy poza 
spektakularnymi osiągami 
postawili na komfort oraz 
bezpieczeństwo jazdy. 
Model G20 spełnia wszelkie 
współczesne standardy 
limuzyny klasy średniej.
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Corolla to najpopularniejszy model 
w historii. Poprzednia generacja wy-
stępowała na rynku tylko jako sedan. 
Najnowszy wariant to powrót do tej 
nazwy dla pełnej, kompaktowej gamy 
Toyoty. Od 2019 roku Corolla będzie 
dostępna zarówno jako sedan, hatch-
back i kombi na całym świecie. 
Najnowsza, 12 generacja samochodu 
została zaprojektowana zupełnie od 
nowa na platformie TNGA. Jest to tak-
że pierwsza Corolla w wersji sedan, 
dostępna z napędem hybrydowym.
Nowa generacja już zdążyła zebrać 
bardzo pozytywne opinie od klientów 
marki Toyota. A to dopiero początek 
tej historii: pod koniec kwietnia, 
w dniach 27-28.04.2019 do salonów 

trafią modele Hatchnack i Touring 
Sport – czyli kombi.
Mimo dużego zainteresowania nową 
Corollą, samochody cały czas są do-
stępne. W tej chwili czas oczekiwania 
na nowy samochód uzależniony jest 
od wersji wyposażenia, a możliwe 
jest odebranie samochodu nawet 
w dwa tygodnie od zamówienia– in-
formuje Jarosław Omelańczuk, Kie-
rownik Działu Handlowego z Toyota 
Walder Chwaszczyno.
Podstawowym napędem w nowej 
Corolli jest silnik benzynowy 1.6 va-
lvematic Dual vvT-i o mocy 132 KM, 
sparowany z 6-biegową, manualną 
skrzynią biegów lub automatem Mul-
tidrive. Ponadto w ofercie jest rów-

nież napęd hybrydowy znany z Priu-
sa czwartej generacji oraz z Toyoty 
C-HR – benzynowy silnik 1.8 o mocy 
122 KM działa wspólnie z silnikiem 
elektrycznym o mocy 72 KM (53 kW) 
i momencie obrotowym 163 Nm. Ta 
wersja występuje tylko ze skrzynią 
bezstopniową e-CvT.
Cennik nowej Toyoty Corolli w wer-
sji sedan otwiera kwota 77 900 zł 
w podstawowej wersji Active. Bogat-
sza Comfort wymaga dopłaty 9500 zł, 
a najbogatsza Executive to już koszt 
minimum 103 400 zł.

dni otwarte nowej 
toyoty corolli
Co 3 minuty nowa Corolla opuszcza fabryki Toyoty na całym świecie. 
Co stanowi o fenomenie tego modelu? Idealna okazja aby bliżej 
poznać kultowego sedana nadarza się już 30 i 31 marca w trakcie 
Dni Otwartych na które zaprasza największy w północnej Polsce 
przedstawiciel marki – firma Walder z salonami w Chwaszczynie i Rumi.
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