






PRENUMERATA dołącz do nas!

adres:  Wydawnictwo 
                Nordapress
	 	 al.	Zwycięstwa	24
	 	 89-219	Gdańsk

NaPIsZ:			 reklama@expressy.pl

rocZNa

Podana	cena	jest	ceną	brutto.

120,00 zł

/ExpressBiznesu

BIZNES
9 	Moja	historia.	Mój	czas
12 	Tytanowa	moc	Titanium
15 	Współczesny	wymiar	e-biznesu
18 	Spotkanie	Loży	Gdańskiej	BCC
20 	Ubezpieczeniowy	Mount	Everest

26 	Stawiany	na	nowoczesne	technologie
29 	SWISS	w	Gdańsku.	Szwajcaria	bliżej

GOSPODARKA
32 	Dla	nas	najważniejsze	jest	zaufanie
34 	Podaj	dalej	ciepło
38 	Nowoczesny	bank	z	ponad	100-letnią	tradycją

SAMORZĄD
42 	Związek	Gmin	Pomorskich
44 	Nowy	Dwór	Gdański	wita	Wielkanoc	i	wiosnę
50 	Gmina	Puck	nad	morzem

52 	Zaawansowana	budowa	sali	gimnastycznej

ŚCIANA WSCHODNIA
58 	Po	europejsku	czy	po	rosyjsku

NIERUCHOMOŚCI
62 	Dom	czy	mieszkanie
69 	Miasto	w	mieście.	Nad	brzegiem	Motławy

LIFESTYLE
76 	Na	skrzydłach	marzeń
77 	Praktycy	dla	praktyków
83 	Marka	jest	kobietą
85 	Fuerteventura,	czyli	wieje	sobie	wiatr

MOTORYZACJA
88 	Gdy	historia	ściera	się	ze	współczesnością
92 	Trzeci	konkurs	wiedzy	o	motoryzacji
94 	Lokalna	premiera	Porsche	911
95 	Sedan,	hatchback	czy	ts	kombi?



   5

www.expressbiznesu.pl / BIZNES  OD REDAKCJI 

Piotr Ruszewski

REDAKCJA: 
Express Biznesu, 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel. 792 060 155

redakcja@expressy.pl,  
www.expressbiznesu.pl

ZESPÓŁ: 
Piotr Ruszewski (redaktor naczelny),

Rafał Korbut, 
Anna Walk,

Mateusz Marciniak,
Anna Kłos

Krzysztof Szczepanik,

SKŁAD:
Jagoda Lezner

ZDJĘCIE NA OKŁADCE:
Piotr Żagiell

REKLAMA: 
Rafał Laskowski (dyrektor handlowy),

r.laskowski@expressy.pl, tel. 791 980 155

Zdzisława Mochnacz (manager)
z.mochnacz@expressy.pl, tel. 792 060 155

SEKrEtArZ DS. ADmINIStrACyJNyCh:
Magdalena Chmielewska

tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

WyDAWCA: 
NORDAPRESS P.P.H.U., 

Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk, 
tel. 792 060 155

mArKEtING / rEKLAmA / Pr

PArtNErZy EXPrESSU BIZNESU:

NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW

Tworząc	przez	wiele	lat	Express	Biznesu	uzmysłowi-
łem	sobie,	 że	 tematyka,	 której	dotykamy	 jest	niczym	
złożony	organizm.	 System	naczyń,	 które	nie	 tylko	 się	
łączą,	ale	także	wzajemnie	przenikają	i	warunkują.	Mo-
torem	napędowym	poszczególnych	obszarów	biznesu	
są	aktualności,	dlatego	staramy	się	być	wszędzie	tam,	
gdzie	dzieje	się	coś	ważnego.	Trzymanie	ręki	na	pulsie	
pozwala	nam	na	łączenie	wspomnianych	naczyń,	a	to	
z	 kolei	 umożliwia	wyciągnięcie	 rzetelnych	wniosków.	
To	właśnie	 tymi	wnioskami	 dzielimy	 się	 z	 Państwem	
na	łamach	kolejnych	wydań.
Oddaję	w	Państwa	ręce	kwietniowe	wydanie	Expres-

su	Biznesu	łącząc	serdeczne	–	Wielkanocne	Życzenia.	
Niech	wiosenna	atmosfera,	wiara,	nadzieja	oraz	satys-
fakcja	z	życia	zawodowego	i	prywatnego	nie	opuszcza	
Państwa	przez	cały	rok.

Zapraszam do lektury.



Tomasz maj,
prezes zarządu 
LOTOS Upstream 

Manager wysokiego szczebla z wykształceniem inżynierskim, posiadający bogate międzyna-
rodowe doświadczenie w zarządzaniu w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również 
w zakresie dostarczania kompleksowych rozwiązań finansowych dla różnych gałęzi przemysłu. 
W trakcie swojej kariery zawodowej był zaangażowany w rozwój biznesu poszukiwawczo - wy-
dobywczego, w ramach którego uczestniczył w realizacji szeregu projektów w Ameryce Północ-
nej, Afryce, jak i Europie. Pracował dla takich firm jak: Acre Oil, British Gas, Celtique Energie 
Poland, Talisman Energy Polska czy Repsol Sinopec Resources (wcześniej: Talisman Sinopec 
Energy). Przez ostatnie pięć lat był zaangażowany w zarządzanie projektami realizowanymi 
przez Repsol Sinopec na Morzu Północnym i Orkadach przy północnym wybrzeżu Szkocji.

Radosław KRawczyK,
prezes zarządu
OT Logistics 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nadto ukończył studia MBA. Posiada kil-
kunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw, 
a w szczególności: płynnością finansową, ryzykiem finansowym, polityką ubezpieczeniową 
i kredytową, windykacją należności, restrukturyzacją finansową oraz operacyjną. Do 2017 roku 
zawodowo związany był z Grupą PKP Cargo, pełniąc funkcję dyrektora finansowego oraz człon-
ka zarządu w spółkach zależnych Grupy w Polsce i Niemczech. We wrześniu 2017 roku rozpo-
czął pracę w OT Logistics, początkowo jako dyrektor finansowy spółki, a następnie wiceprezes 
zarządu ds. finansowych. 

BaRBaRa sTanuch,
dyrektor biura 

Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców 
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Prawnik i ekonomista. Ukończyła studia podyplomowe 
dla Wyższej Kadry Kierowniczej „Euromenedżer XXI wieku” w Gdańskiej Fundacji Kształcenia 
Menedżerów we współpracy z University of Strathclyde oraz zarządzanie przedsiębiorstwem 
w świetle zasad jednolitego rynku europejskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu 
Gdańskiego. Od 1999 do 2019 roku związana z energetyką, w tym w latach 2003-2013 prezes 
zarządu i dyrektor zarządzający spółki ZEC Tczew (dawniej Grupa Stadtwerke Leipzig). Równo-
legle, w latach 2010-2013/2017-2019, pełniła funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego 
Zakładu Energetyki Cieplnej „STAR-PEC” w Starogardzie Gdańskim oraz prezesa GPEC SER-
WIS (2015-2019). Była także członkiem rad nadzorczych w kilku spółkach Grupy GPEC.

Nowi prezesi 
i dyrektorzy. 
Kim są?

Zmiany personalne w regionie

W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych zmian personalnych. 
Choć obeszło się bez rewolucji, to na kilku ważnych stanowiskach pojawili się 
nowi ludzie. Sprawdź, przed kim stoją nowe wyzwania!



Grupa Eltel sprzedaje biznes w Polsce oraz Niemczech. Pion zarządzający podjął decyzję 
o skupieniu wszelkich sił na rynek skandynawski. Transakcja może odbyć się na przełomie 
2019/2020 roku. W Gdańsku Eltel obecny jest do roku 2016. Wtedy to otworzył Centrum Usług 
Wspólnych. Pomimo transakcji istnieje szansa, że gdańskie centrum nie zostanie zlikwidowane. 
Grupa Eltel znana jest z działalności w branży telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej.

PSA International Ptd Ltd, 
Polski Fundusz Rozwoju 
oraz IFM Global Infra-
structure Fund zarządzany 
przez IFM Investors pod-
pisały wspólną umowę na 
mocy której nabyli 100% 

udziałów Deepwater Container Terminal Gdańsk 
(DCT), czyli największego terminalu kontenerowego 
w kraju. Warto podkreślić, że DCT Gdańsk jest jedy-
nym terminalem w rejonie Morza Bałtyckiego, który 
obsługuje największe w skali globu statki kontenerowe.

Główny temat to „Ener-
getyka dla gospodarki 
– gospodarka dla ener-
getyki”. Specjaliści zaj-
mujący się ową tematy-
ką wskazali, iż planami, 
które mają doprowadzić 

do skuteczniejszej, bezpieczniejszej, tańszej i stabil-
niejszej sytuacji w rodzimej gospodarce jest zmniej-
szenie udziału węgla w miksie energetycznym nawet 
do 50%, budowa sześciu bloków jądrowych oraz 
zwiększone inwestycje w farmy wiatrowe na morzu.

Zmiana 
właściciela 
w DcT GDańsk

elTel poZbywa się 
biZnesu w polsce

Vii oGólno-
polski sZcZyT 
enerGeTycZny

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 
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Z KAROLINĄ SOZAŃSKĄ, WŁAŚCICIELKĄ INTERDYSCYPLINARNEJ KLINIKI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
I NOWOCZESNEJ CARE MEDICA BY KAROLINA SOZAŃSKA, PRZEWODNICZĄCĄ FORUM KOBIET 
BIZNESU „PRACODAWCÓW POMORZA”, AUTORKĄ CYKLU EDUKACYJNEGO „NASZA KOBIECOŚĆ”, 
CZŁONKIEM ZARZĄDU „FUNDACJI POPARZENI”, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

Moja Historia 

Mój CZAS

Dokładnie rok temu przeprowadza-
jąc z Panią wywiad zakończyła go 
Pani słowami „...niech się dzieje!...”
Care Medica by Karolina Sozańska 
działa od roku, rozwija się fanta-
stycznie ...oj dzieje się!

Tak. Dzieje się. od ostatniego roku 
zaszło wiele zmian w moim życiu. Dla 
większości osób zmiany bywają trud-
ne do przejścia, czasem też trudne do 
zrozumienia czy zaakceptowania. na 
szczęście ja lubię zmiany. przyjmu-
ję je z ciekawością małego dziecka, 
z dużą pokorą. na mnie działają mo-
tywująco. Zawsze staram się poszu-
kać ich sensu, odpowiedzieć sobie 
na pytanie: dlaczego? po co to się 
dzieje? Czego mam się dziś nauczyć? 
nawet piszę książkę o zmianach. na 
razie „do szuflady”, ale może kiedyś 
ją wydam…kto wie.
Zeszły rok to był okres totalnej zmia-
ny biznesowej, o której niezbyt wiele 
komunikowałam na rynku. To złożona 
historia, przypieczętowana milcze-
niem przez długi czas, bo nie było sił, 

energii, by mówić o tym co się dzieje. 
Całą moją energię skoncentrowałam 
na rozwoju własnej marki Care me-
dica by Karolina sozańska i nie zba-
czaniu z obranej przez siebie drogi. 
Koncentracja, konsekwencja, deter-
minacja, pasja, oraz wartości, które 

wyznaję. gorące serce, wiara w to co 
tworzę, wiara w mój Zespół specja-
listów - to było najważniejsze w ob-
szarze zawodowego rozwoju przez 
ostatni rok. Już nadszedł czas, by 
opowiedzieć tę historię…

A jaka to historia?

Historia wyboru własnej drogi…wier-
ności sobie, wyznaczania granic i nie 
godzenia się na to, co nie jest zgodne 
z moim Ja. Trudne decyzje rezygnacji 
z kontynuacji współpracy z wcześniej 
wypracowaną marką. Było dużo pla-
nów, scenariuszy na przyszłość, ale 
ja poczułam, że to jest mój czas by 
zacząć samej budować swoje miejsce 
na ziemi…miejsce dla pacjentów, które 
nie tylko będzie oparte na medycynie 
estetycznej, ale obejmie także inne 
specjalizacje, by zapewnić pacjentom 
kompleksową opiekę i ofertę zabiego-
wą.wszystko według swojego pomysłu 
i wyznawanych przez siebie wartości. 
wartości, które są dla mnie niebywale 
ważne. i tak potoczyła się ta historia.

ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
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Harmonia ciała, umysłu i serca, 
to główny wyróżnik Pani inter-
dyscyplinarnej kliniki?

Tak. Harmonia to „deficytowy to-
war” w dzisiejszym świecie… sama 
często się zastanawiam czy w ogó-
le coś takiego istnieje i bywa, że 
mam z jej osiągnięciem problem. 
Codzienna gonitwa myśli, brak sku-
pienia podczas medytacji. Tworząc 
Care medica jako interdyscypli-
narną klinikę, chodziło mi o to, by 
uświadomić naszym pacjentom, 
że dbamy nie tylko o skórę. nasze 
usługi to nie tylko medycyna este-
tyczna, dermatologia , kosmetolo-
gia, ginekologia, urologia estetycz-
na, ortopedia , przeszczepy włosów 
czy liposukcje. wśród naszych 
usług pacjenci mogą odnaleźć też 
wsparcie ze strony specjalistów 
z zakresu psychologii, psycho-
dietetyki, seksuologii, coacha czy 

terapeutki technik holistycznych, 
która zdobyła swoje wieloletnie do-
świadczenie podczas pracy w Du-
baju. poza tym, dbając o dobre 
samopoczucie naszych pacjentek 
i przekazując coś osobistego od 
siebie dla nich – stworzyłam cykl 
spotkań edukacyjnych „nasza Ko-
biecość”, podczas których realnie 
dbamy o nasze mentalne samopo-
czucie, by poprzez dyskusje i edu-
kację prowadzoną przez ciekawe 
kobiety, przybliżyć nas do speł-
nionego i szczęśliwego życia. pra-
gnę również dodać, że moja klinika 
nie ogranicza się tylko do oferty 
dla pań. serdecznie zapraszamy 
też mężczyzn - przygotowujemy 
cyklicznie oferty specjalne dla 
panów. Dla nich właśnie rozwinę-
łam klinikę o urologię estetyczną, 
przeszczepy włosów czy zabiegi 
na twarz dedykowane dla skóry 
męskiej. panowie chętnie korzy-
stają z możliwości jakie daje lipo-
sukcja ultradźwiękowa, by pozbyć 
się tłuszczyku na brzuszkach.

Jakie cechy managera są nie-
zbędne, aby prowadzić biznes? 
Które cechy Pani posiada w swo-
im biznesowym DNA?

myślę, że bogata wyobraźnia, to 
coś, co pomaga zbudować swoją 
wizję przyszłości. Determinacja, 
konsekwencja, a także „gruba 
skóra” przy zachowaniu jednak 
ogromnej wrażliwości i empatii 
pozwala na prowadzenie biznesu, 

zwłaszcza w takiej dziedzinie: 
beauty i zdrowia. Umiejętność 
słuchania swoich pracowników, 
pacjentów, ale również zdolność 
odcinania „wampirów energe-
tycznych”. wyznaczanie granic 
i zdrowy egoizm. wyciąganie 
wniosków z przeszłości. 
Umiejętność zadawania pytań 
„dlaczego?” i „jak?” oraz poszu-
kiwanie odpowiedzi na nie i ich 
analizowanie. To również nieby-
wale ważny zestaw cech dobrego 
managera. po ostatnim roku już 
wiem, że zasada ograniczone-
go zaufania jest zdrową zasadą, 
która otwiera nas na drugiego 
człowieka, a przy tym chroni nas 
przed rozczarowaniem. poza tym 
umiejętność słuchania siebie, za-
wierzenia właśnie sobie, gdy jest 
bardzo trudno i słuchanie swojej 
intuicji, pomogło mi niejedno-
krotnie. wierzę, że są to bez-
cenne dary, które otrzymujemy 
przy urodzeniu, tylko nie każdy 
w swoim życiu potrafi z nich ko-
rzystać. Uczę się tego. Uczę się 
funkcjonować na nowo, patrząc 
na życie z innej  perspektywy – 
kobiety po 40 stce z bogatym 
doświadczeniem życiowym. 
Chciałabym na koniec swojego 
życia móc powiedzieć, że to co 
przeszłam było sensowne, war-
te tych zmartwień, potu, nocy 
pełnych rozmyślań zamiast snu, 
by osiągnąć swój mały sukces 
i móc inspirować inne kobiety 
do działania w zgodzie ze sobą. 

sTyliZaCJa: Kolekcja Cosel - Królowa natura

BiŻUTeria: lewanowicz



Bycie wiernym sobie i pójście pod prąd 
jest szalenie trudne i okupione wielkim 
wysiłkiem, ale niczego nie żałuję.

Jest Pani autorką projektu „Nasza 
Kobiecość”. To spotkania edukacyj-
ne dla kobiet. Inspiracją do kolejnych 
tematów spotkań są Pani klientki?

Tak. rozmowy z nimi i potrzeba edu-
kacji z zakresu medycyny, profilak-
tyki zdrowia, rozwoju osobistego. 
Cykl dynamicznie się rozwija. Już 
nadszedł czas wyjść z nim poza kli-
nikę- po prostu nie mieścimy się już 
w Care medica. ostatnio było u nas 
40 pań. w październiku planuję 
konferencję w Trójmieście i w war-
szawie, a kolejny etap to warsztaty 
wyjazdowe. na razie tyle mogę zdra-
dzić jeśli chodzi o ten projekt. mam 
tylko nadzieję, że na to wszystko wy-
starczy mi  sił i czasu, bo przecież 
mam jeszcze …trójkę dzieci.

My kobiety mamy wiele ról do 
spełnienia każdego dnia. Zapytam 
ponownie, jak udaje się Pani być 
kobietą sukcesu, wspaniałą mamą, 
piękną i silną kobietą?

właściwie to sama nie wiem. po pro-
stu staram się być dobrym człowie-
kiem i angażować się z sercem w to 
co robię. Jeśli czuję, że z czymś albo 
z kimś mi nie po drodze - po prostu 
nie podejmuję tematu. na koniec 
dnia i tak najważniejsze jest to kie-
dy moje dzieci przed snem mówią 
do mnie: „…mamo, jesteś najlepszą 
mamą na świecie..” albo „...mamo je-
steś taka odważna...”.

To również cytat z ostatniego wy-
wiadu „ ...Bądźmy dla siebie dobre 
przez cały rok...”. Była Pani dobra 
dla siebie?

Hmmm… poproszę o inne pytanie. Bar-
dzo dużo się działo tak jak wspomi-
nałam… ale mogę powiedzieć, że tak! 
Zadbałam o siebie, odcięłam wiele ne-
gatywnych osób, które mnie otaczały, 
poukładałam priorytety życiowe, speł-
niam się jako mama, lider, buduję zespół 
w klinice i zespół sprzedażowy w innym 
obszarze działalności, rozwijam „naszą 
Kobiecość”, prowadzę „Forum Kobiet 
Biznesu” pracodawców pomorza i za-
częłam działać w „Fundacji poparzeni”. 
To wszystko jest w zgodzie ze mną 
więc…zadbałam o to, by czas, który 
mam, wypełniać tym, co sprawia mi 
przyjemność. pilnuję diety, dbam o ruch, 
wiosenny detoks i marzę… nadal marzę.

To co, umawiamy się za rok w kwiet-
niu? Od jakich słów rozpoczniemy 
rozmowę?

oczywiście, że możemy umówić się 
za rok w kwietniu na kolejny rozdział 
tej historii.
od czego zaczniemy za rok? …może 
od tego, „…jestem szczęśliwa w ży-
ciu osobistym, bo odnalazłam spokój 
i bezpieczeństwo, zawodowo czuję 
się spełniona, ponieważ kolejne klini-
ki Care medica by Karolina sozańska 
powstały na mapie polski…” myślę, że 
jest to całkiem realne, ponieważ: ma-
rzenia, plany i chętni ludzie do działa-
nia wokół już są. oby tylko były: siła, 
zdrowie i czas na przeobrażenie tych 
planów w rzeczywistość.

Dream big… 
and big things will happen!
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CZyM TAK NAPrAwDę 
JeST IMPlANT 

STOMATOlOgICZNy?

implanty stomatologiczne zwa-
ne także wszczepami śródkost-
nymi stanowią protezy stoso-
wane w celu odbudowy utraco-
nego zęba. 
implanty wykonywane są z tyta-
nu, a zatem metalu obojętnego 
dla organizmu, co oznacza, że nie 
mają wpływu na kondycję zdro-

wotną pacjenta. implanty stomatologiczne produkowane są 
w różnych kształtach oraz wielkościach – ponadto mogą 
mieć różnie zmodyfikowaną powierzchnię. warto podkre-
ślić, iż implantologia jest nauką alternatywną względem 
klasycznych i tradycyjnych rozwiązań stomatologicznych.

NA CZyM POlegA PrOfeSJONAlNy 
ZABIeg IMPlANTOlOgICZNy?

w miejsce brakującego zęba, bądź zębów chirurg wszcze-
pia w kość pacjenta tytanowy implant imitujący korzeń 
zęba. w odpowiednim momencie implant zostaje obciążo-
ny – specjalista przykręca do niego łącznik protetyczny 
z koroną zębową. Łącznik pełni rolę elementu spajającego 
implant umieszczony poddziąsłowo z naddziąsłową koroną 
zęba. w owym zabiegu nie występuje konieczność szlifo-
wania zębów pacjenta w celu stworzenia mostu protetycz-
nego w postaci alternatywy minionych lat.

przy zastosowaniu dwóch, bądź większej ilości implantów, 
specjaliści są w stanie wykonać protezy oraz mosty mo-
cowane w wariancie czasowym lub stałym. Tego rodzaju 
działanie pozwala odbudować utracony uśmiech nawet tym 
pacjentom, którzy stracili wszystkie zęby.

TyTanowa moc 
TiTaniUm

IMPLANTOLOGIA POZWALA NA 
PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA, KTÓRĄ 
DOCENISZ. PERFEKCYJNE ZASTęPSTWO 
NATURALNEGO UZęBIENIA. WYBIERZ 
TRWAŁOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT.

ZDJĘCIA: Titanium
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maciej Bonna,
- lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel 
kliniki Titanium Dental.

Na przestrzeni ostatnich lat wykonałem wiele zabiegów polegających 
na wszczepieniu implantu dentystycznego w miejscu brakującego 
zęba. Wykorzystałem do tego różne techniki zabiegowe oraz systemy 
implantologiczne. Czas, obserwacja i doświadczenie jakie zebrałem 
pozwoliło mi na rzetelną ocenę i wybór najlepszych możliwych 

technologii. W chwili obecnej dzięki implantom mogę zaproponować moim pacjentom odzyskanie 
usuniętego w przeszłości zęba, możliwość „dostawienia” zęba, który nigdy się nie pojawił, ale także wysoko 
wyspecjalizowane protezy oparte na implantach. To wszystko bez szlifowania zdrowych zębów pacjenta!

Bazując na specjalnym oprogramowaniu moż-•	
na zaprojektować i wydrukować szablon, który 
pozwoli na umieszczenie implantu w kości 
w pozycji idealnej.

Korzystając z profesjonalnego systemu istnieje moż-•	
liwość zaprojektowania korony tymczasowej, którą 
pacjent otrzymuje podczas wizyty w trakcie której 
następuje wszczepienie implantu.

Dokładna analiza TK umożliwia lekarzowi rzetelną •	
ocenę powodzenia zabiegu jeszcze przed znieczu-
leniem pacjenta. Dzięki niej specjalista może szcze-
gółowo określić zakres zabiegu.

Łączniki, czyli elementy spajające implant z koroną •	
zębową są projektowane w sposób indywidualny 

na bazie specjalnego skanu. Zastosowanie sper-
sonalizowanych łączników oraz koron zwiększa 
efektywność leczenia oraz wydłuża pozytywne 
rokowania terapeutyczne.

W celu wykonania najprostszej protezy na żu-•	
chwie bezzębnej wystarczy zastosowanie zaled-
wie dwóch implantów.

Wybierając implanty premium, pacjent otrzymu-•	
je dożywotnią gwarancję zarówno producenta, 
jak i lekarza.

Powodzenie wgojenia implantu dentystycznego •	
przy zastosowaniu profesjonalnego zabiegu wy-
nosi 98%, a zatem jest wyższe niż w przypadku 
leczenia kanałowego (85%).

Dla KTórych WarTo 
sKorZysTać Z Profesjonalnego 
ZaBiegu imPlanTologicZnego:

powodów7

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

tel. 607 516 663
www.titaniumdental.pl

ZDJĘCIA: Titanium
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współczesny 
wymiar 

e-biznesu
SYTUACJA PRZEDSIęBIORSTW WE WSPÓŁCZESNYCH REALIACH ZYSKUJE NA DYNAMIZMIE. 
ZMIANOM ULEGA PRZEDE WSZYSTKIM METODYKA PROWADZENIA FIRMY ZE SZCZEGÓLNYM 
UWYPUKLENIEM PIONU ZARZĄDZANIA. WSZYSTKO ZA SPRAWĄ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, 
KTÓRE CORAZ ŚMIELEJ WYMUSZAJĄ NA PRZEDSIęBIORCACH UZALEŻNIANIE OD INNOWACJI 
RDZENIA BIZNESOWEJ STRATEGII. W KONSEKWENCJI MAMY DO CZYNIENIA Z DZIAŁALNOŚCIĄ 
OKREŚLANĄ MIANEM E-BIZNESU. KLUCZOWYM OGNIWEM DYNAMICZNEGO PROCESU 
POZOSTAJE INTERNET, KTÓRY NIERZADKO WARUNKUJE BYT MAŁYCH I DUŻYCH FIRM W DOBIE 
WSPÓŁCZESNEGO RYNKU.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pexels.com
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KArTKA 
Z KAleNDArZA

i to właśnie w przestrzeni sieciowej 
szukać należy podwalin pod aktualny 
wymiar e-biznesu. Twór ten z wolna 
zaczął się rozwijać w momencie zasto-
sowania komputerów w gospodarce. 
w początkowej fazie – wąski dostęp do 
informatycznych technologii pozwo-
lił wygenerować spore oszczędności 
i przyspieszyć procesy zachodzące 
na liniach produkcyjnych, słowem – 
oszczędzano na czasie i pieniądzach. 
Zwiększony poziom wydajności oraz 
znaczna optymalizacja stanowiły po-
kłosie metody  eDi (electronic Data 
interchange), która służyła elektronicz-
nej wymianie korespondencji. system 
ten zaczął być stosowany przez ame-
rykańskie banki w latach 60’ minione-
go stulecia. Dekadę później techniczne 
udoskonalenia systemu sprawiły, że od-
rębne branżowo placówki oraz zakłady 
produkcyjne mogły dokonać redukcji 
etatów na poziomie 20%. ważnym wa-
lorem technologicznej rewolucji okazał 
się też rozwój rynku globalnego – do-
tychczas nijak powiązani kontrahenci 
biznesowi mogli kreować sieci handlo-
we bez względu na geograficzne poło-
żenie i branżę w której funkcjonują. e-
biznes w tym ujęciu stanowił wówczas 
zbiór upowszechnionych technologii 
informatycznych dla celów komercyj-
nych i był krokiem milowym dla rozwo-
ju światowej gospodarki.

Kaja KRassowsKa-suchan,
Manager ds. Bankowości Transakcyjnej Alior Banku

W rozwoju aplikacji bankowych możemy obecnie zauważyć dwa główne trendy: 
zwiększanie wygody użytkowania oraz zwiększanie liczby funkcji (zarówno 
bankowych, jak i niebankowych) w systemie. Pierwsze przejawia się m.in. 
w udostępnieniu technologii biometrycznych aplikacjach – w Alior Banku mogą być 
wykorzystywane zarówno do logowania, jak i autoryzacji zleceń. Zwiększanie liczby 
funkcji jest pochodną tej wygody – coraz więcej spraw chcemy i możemy realizować 
bez wychodzenia z domu, dotyczy to m.in. spraw urzędowych (wnioski 500+ i 300+, 
profil zaufany ePUAP) i większej liczby procesów sprzedażowych (np. umowy 
kredytowe podpisywane kodem SMS). W aplikacjach mobilnych zakres możliwych 
do realizacji jest coraz szerszy, ponieważ w codziennym użytkowaniu, smartfony 
przejmują rolę laptopów i tabletów – wyraźnie widać, że część klientów nie korzysta 
już w ogóle z bankowości internetowej przeznaczonej dla przeglądarek. 
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dominiKa czechowsKa,
Prezes Zarządu Design and Business

Największe instytucje badające gospodarkę (np. 
Gartner) od kilku lat donoszą o intensywności 
transformacji cyfrowych, w których rola 
technologii jest kluczowa dla rozwoju firm. Rozwój 
ten można analizować co najmniej w trzech 
wymiarach – w rozwoju e-handlu i marketingu 
internetowego (w tym usług pozycjonowania 
produktów w sieci), rozwoju inteligentnych 
systemów rozszerzających dotychczasowe 
funkcjonalności zwykłych produktów jak również 
w rozwoju wzornictwa usług informatycznych 
i wspierających je systemów. 
Obserwacje rynku prowadzone przez naszą firmę 
wskazują, że wzornictwo – jako dojrzały proces 
(często strategiczny) tworzenia nowych produktów 
coraz bardziej skorelowany jest z zastosowaniem 
technologii. Aplikacje mobilne i inteligentne 
systemy stają się komplementarnym, nieodłącznym 
elementem nowych produktów. Rozwój Internetu 
Rzeczy i świadomości przedsiębiorców o roli 
i możliwości wykorzystywania danych z otoczenia 
powoduje, że wiele firm rozwija swoje produkty 
dodając do nich sensory, elementy rozszerzonej 
rzeczywistości czy aplikacje mobilne. 
Należy podkreślić także, że dla rozwoju 
technologicznego produktów nie bez znaczenia 
jest sam proces projektowania wzorniczego, który 
dotyczy nie tylko wyglądu (designu, interfejsu) 
aplikacji ale również (przede wszystkim?) 
dostosowania systemów/aplikacji do potrzeb 
i nawyków użytkownika. Coraz częściej przewaga 
konkurencyjna na rynku aplikacji budowana 
jest dzięki właściwie zaprojektowanym cechom 
użytkowym – dostępności prostocie obsługi, 
łatwości zawierania transakcji czy udostępnienia 
wygodnych i szybkich form zapłaty za produkty/
usługi. Dlatego wzornictwo w IT to nie tylko 
wygląd aplikacji ale również (a może wręcz przede 
wszystkim) jakość  i atrakcyjność użytkowa.

rewOluCJe I STATySTyKI

Zdaje się, że naukowa definicja e-biznesu 
nigdy nie zostanie ukonkretyzowana, 
a wszystko za sprawą dynamicznych zmian 
w rozwoju technologii teleinformatycznych. 
Badaczom trudno jest zdążyć za galopem 
rzeczywistości, zaś historyczne tło e-
biznesu w opinii niektórych nie ma związku 
z jego obecnym wizerunkiem. philip Koth-
ler opisując ewolucję tytułowego zjawiska 
rozprawia się ze systemem eDi twierdząc, 
że jego obecność na kartach historii nie ma 
związku z e-biznesem w znaczeniu współ-
czesnym. amerykański ekonomista do-
patruje się fundamentów zjawiska w roz-
woju sieci i uszczegóławia poszczególne 
obszary wymiaru e-biznesu traktując jako 
kluczowy e-handel. możliwość sprzedaży 
poprzez zastosowanie platform interne-
towych oraz portali aukcyjnych w polsce 
uchodzi za zjawisko określane mianem e-
commerce, a spoiwem łączącym wszyst-
kie te odłamy jest e-marketing stanowiący 
spiritus movens biznesowej działalności 
w sieci. Z badań statystycznych realizo-
wanych przez markę gemius wynika, że 
rodzima rewolucja w sektorze handlu in-
ternetowego miała swój początek w roku 
2005. wtedy to odsetek internautów ko-
rzystających z platform handlowych oscy-
lował w granicach 27% - obecnie poziom 
sieciowych zakupoholików wynosi aż 70% 
i stale rośnie. w polsce zakupy interneto-
we w roku ubiegłym zrobiło aż 24.9 mln 
osób. w rodzimych realiach najczęściej 
kupowaliśmy sprzęt agD/rTV, meble, 
odzież, zabawki oraz sprzęt elektroniczny.

wSPółCZeSNA 
rOlA e-BIZNeSu

współczesny wymiar przedsiębiorstw ko-
rzystających z możliwości internetowych 
skupia się przede wszystkim na budowie 
trwałej relacji ze stałymi i potencjalnymi 
klientami. Tu ważną rolę odgrywa inter-
netowy marketing oparty o działania pro-
mocyjne oraz programy lojalnościowe. 
sieć internetowa wpłynęła również na 
działalność firm w określonych obsza-
rach. pośród tych najbardziej naznaczo-
nych piętnem technologii informatycznej 
wyróżniamy kontakt z klientem, wiedzę 
oraz przepływ informacji, sprzedaż, a tak-
że wspomniany już marketing.
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spoTKanie Loży 
GdańsKiej Bcc

LOŻA GDAŃSKA BCC POD PRZEWODNICTWEM KANCLERZA MACIEJA DOBRZYNIECKIEGO 
ZORGANIZOWAŁA SPOTKANIE Z UDZIAŁEM PREZESA I ZAŁOŻYCIELA BUSINESS CENTRE 
CLUB MARKA GOLISZEWSKIEGO.  WYDARZENIE ODBYŁO SIę W SALI KONFERENCYJNEJ 
GDAŃSKIEGO PORTU LOTNICZEGO. TEMATEM SPOTKANIA BYŁY „SZANSE I ZAGROŻENIA DLA 
PRZEDSIęBIORCÓW W LATACH 2019-2020”.

ObOk Prezesa bCC Pana Marka GOliszewskieGO znajduje się wiCePrezes zarządu 
ds. FinansOwyCh dCT GdaŃsk s.a. Pan adaM ŻOłnOwski.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Od lewej: Prezes bCC Marek GOliszewski, 
kanClerz lOŻy GdaŃskiej bCC MaCiej dObrzynieCki
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DZIAłAlNOść BuSINeSS CeNTre CluB

loża gdańska BCC zrzesza znaczące podmioty gospodarcze 
województwa pomorskiego. główne przesłanie oraz podsta-
wowa działalność loży koncentruje się na tworzeniu opty-
malnych warunków do współpracy na łamach tak władzy 
samorządowej jak i państwowej. odpowiedzialność za region 
wymaga bowiem współdecydowania o kluczowych warunkach 
rozwoju przedsiębiorczości na pomorzu. Członkowie regional-
nych lóż uczestniczą w gremiach ustanowionych przez władze 
lokalne – ponadto są inicjatorem spotkań oraz dyskusji z re-
gionalnymi decydentami. istotnym zadaniem organizacji jest 
wspieranie przedsiębiorczości w regionie. 

SZANSe I ZAgrOżeNIA

prezes marek goliszewski w swym wystąpieniu zapoznał 
uczestników spotkania z szansami oraz potencjalnymi za-
grożeniami, które czekają na przedsiębiorców w najbliż-
szych miesiącach. 
prezes BCC wskazał na konkretne problemy towarzyszące 
prowadzeniu działalności gospodarczej tak na pomorzu, jak 
i w skali kraju, przypominając zgromadzonym o licznych inter-
wencjach gospodarczych zrealizowanych przez BCC na rzecz 

członków klubu. ważnym momentem wystąpienia prezesa go-
liszewskiego było zwrócenie uwagi na symptomy nadchodzą-
cego spowolnienia gospodarczego oraz ukazanie potencjal-
nych skutków z nim związanych. gość specjalny zwrócił także 
uwagę na niepokojące czynniki w postaci wysokiego długu 
publicznego, deficytu budżetowego, a także nadmiernego 
wzrostu konsumpcji. Do zagrożeń towarzyszących działalno-
ści gospodarczej na terenie kraju, prezes marek goliszewski 
zaliczył m.in. sztywny kodeks pracy, wzrost poziomu biuro-
kracji, a także surowość prawa gospodarczego. Druga część 
spotkania zmieniła się w panel dyskusyjny podczas którego 
członkowie klubu prowadzili otwarte i merytoryczne rozmowy 
na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w polsce.

NADCHODZąCe wyZwANIA

Z dyskusji prowadzonej przez członków BCC wynikało, że 
obecna sytuacja daleka jest od idealnej. przed nimi sporo 
palących problemów i wyzwań. Do najważniejszych należy 
uproszczenie procedur związanych z zezwoleniami na po-
byt cudzoziemców w polsce, zachęcenie ich do pozostania 
w naszym kraju,  powrót do zasady „kontrola zapowiedzia-
na”, zniesienie solidarnej odpowiedzialności VaT’u oraz 
rozwiązanie problemów energetycznych.

maciej doBRzyniecKi,
Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Gdańskiej BCC

Związek Pracodawców BCC od 27 lat współtworzy sukces gospodarczy z polskimi 
przedsiębiorcami, bez względu na źródło pochodzenia kapitału czy formę 
organizacji, oraz jest świadomy swojej roli i konieczności reprezentowania 
interesów przedsiębiorców w dialogu społecznym z władzami centralnymi 
i samorządowymi. Choć nasz region jest bogaty w firmy osiągające znakomite 
wyniki, zarządzane przez menedżerów najwyższej klasy, a Trójmiasto i Pomorze 
systematycznie zyskują na międzynarodowej arenie dzięki ich działalności, rynek 

i otoczenie zewnętrzne biznesu stawia niemałe wyzwania. Są one związane m.in. 
z rekordowo niskim bezrobociem, a co za tym idzie bolączką braków kadrowych w przedsiębiorstwach. Dotyczą 
one także ułatwień administracyjnych w uzyskiwaniu pozwoleń na pracę, które nie postępują w tempie, o które 
przedsiębiorcy postulowali już wielokrotnie. Na horyzoncie dla działalności gospodarczej BCC dostrzega także 
zagrożenia wynikające ze zmian legislacyjnych generujących nowe obciążenia dla firm lub komplikujących i tak już 
nieproste przepisy prawa. Z dużym niepokojem BCC odbiera również zaawansowane prace nad projektem ustawy 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, a z negatywną oceną spotykają się również zasady wprowadzenia 
Pracowniczych Planów Kapitałowych do każdej firmy oraz nieczytelne procedury rezygnacji z PPK.
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Z KATARZYNĄ PILCZUK MANAGEREM ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI PRUDENTIAL POLSKA, LAUREATKĄ 
MIęDZYNARODOWEJ NAGRODY MDRT, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

UBezpieczeniowy
moUnT eVeresT 

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Bardzo cenię sobie czas prywatny dlatego też 
podjęłam decyzję, że nie zależy mi na „biciu” 
kolejnych sprzedażowych rekordów, ale na 

utrzymaniu swojego poziomu pracy przy 
mniejszym zaangażowaniu. Postanowiłam  

podjąć współpracę z agencją PR-ową. 

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

Konsultant ds. Planowania Finansowego
Manager Zespołu Przedstawiciel Prudential Polska

Kasiu, jesteś tegorocznym zwycięz-
cą a właściwie „odbiorcą” nagrody 
MDrT. Jakie kwalifikacje należy 
posiadać, aby zakwalifikować się do 
„konkursu”?

mDrT to taki mount everest 
ubezpieczeniowy. 
Kwalifikacja do tej nagrody jest możli-
wa tylko wtedy, kiedy spełnia się kry-
teria bardzo wysokiej sprzedaży. Dla 
wszystkich krajów na świecie, jest to 
taka sama wartość równoważna sprze-
daży, której realizacja sięga poziomu 
minimum 100 tys. dolarów amerykań-
skich przeliczanych na walutę danego 
kraju. nagroda mDrT, to międzynaro-
dowy znak najwyższej jakości pracy, 
honorowany na całym świecie. lau-
reaci spotykają się na kongresach, na 
których dzielą się wiedza, wymieniają 
doświadczeniem, inspirują i motywują 
do dalszego działania.
Tym bardziej jestem dumna, że już drugi 
raz zakwalifikowałam się do tej nagrody. 
Świadczy to o tym, że nie było to przy-
padkowe, ani incydentalne. Jest to efekt 
mojej długotrwałej strategii budowania 
relacji z klientem i jego obsługą na naj-
wyższym poziomie. Tylko wtedy daje 
to oczekiwany i spektakularny efekt 
w dłuższej perspektywie czasu.

To dla Ciebie duże wyróżnienie? 

Zdobycie nagrody mDrT zawsze było 
w sferze moich marzeń zawodowych. 
Uważałam, że będzie to doskonałe 
potwierdzenie mojego zaangażowania 
i sposobu pracy. w najśmielszych snach 
nie przypuszczałam jednak, że właści-
wie wykorzystana kwalifikacja tak wiele 
zmieni w moim zawodowym życiu. 

Czy tytuł MDrT zmienił coś w Twoim 
życiu zawodowym teraz?

prywatnie jestem szczęśliwą mamą dwój-
ki dzieci. Bardzo cenię sobie czas pry-
watny,  dlatego też podjęłam decyzję, że 
nie zależy mi na „biciu” kolejnych sprze-
dażowych rekordów, ale na utrzymaniu 
swojego poziomu pracy przy mniejszym 
zaangażowaniu. postanowiłam  podjąć 
współpracę z agencją pr-ową. 
miało to na celu promocję mojej oso-
by jako specjalisty w tej dziedzinie 

i sposobie pracy z klientem. Zależa-
ło mi, aby klienci szukający zarówno 
produktu jak i obsługi najwyższej ja-
kości zgłaszali się właśnie do mnie. 
i tak się powoli dzieje. 
nie muszę już tak wiele czasu poświę-
cać na szukanie klientów, ponieważ co-
raz częściej to oni znajdują mnie:)

Jakie są Twoje plany na najbliższe 
pół roku?

sukcesja. To właśnie nad tym trudnym, 
a coraz częściej spotykanym tematem 
chciałabym się skupić w tym roku. nie-
wiele firm zdaje sobie sprawę z tego, 
jak bardzo może się zmienić  sytuacja 
spółki w przypadku śmierci jednego ze 
wspólników. w skrajnych przypadkach 

może nawet dojść do paraliżu działalno-
ści spółki, a zaraz potem, do jej upadku. 
warto o tym pomyśleć, bo często firmy 
są dziełem wielu lat ciężkiej pracy.
właśnie rozpoczęłam cykl nieodpłatnych 
spotkań podczas których, będę uświa-
damiać przedsiębiorców o konsekwen-
cjach, zagrożeniach i atutach sukcesji.  
podczas spotkań odpowiem również na 
najczęściej zadawane pytania. Cykl jest 
nieodpłatny – wymaga jednak wcze-
śniejszych zapisów. na moim facebooku 
można znaleźć szczegółowe informacje 
na ten temat, jak również zadać pytanie 
w związku z tym tematem. 

wszystkie osoby prowadzące spółkę, 
zachęcam do zapoznania się i kontaktu!
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Gdański Urząd Pracy 
pomaGa 

mamom wrócić 
do aKTywności 

zawodowej
BYCIE MAMĄ TO ZADANIE NA PEŁEN ETAT. MIMO TO, MŁODE PANIE CHCĄ SKUTECZNIE GODZIĆ 
WYCHOWYWANIE DZIECI Z PRACĄ ZAWODOWĄ. OD 1 MARCA POMAGA IM W TYM NAJNOWSZY 
PROJEKT GDAŃSKIEGO URZęDU PRACY – MAMA NA ETACIE. 

TEKST: GUP | ZDJĘCIA: GuP

CeleM PrOGraMu jesT skuTeCzne wsPieranie MłOdyCh MaM w POwrOCie dO akTywnOśCi zawOdOwej
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programem objętych zostanie około 50 kobiet, każda może 
liczyć na pomoc w postaci specjalistycznych warsztatów, do-
finansowania do szkolenia lub dotacji na założenie firmy. prze-
widziane są także mniej typowe formy wsparcia - vouchery na 
wybrane usługi w placówkach handlowych.
Dla młodych mam powrót na rynek pracy po przerwie spo-
wodowanej urodzeniem dziecka nie jest łatwą decyzją. 
Z jednej strony pragną one zapewnić swoim pociechom jak 
najlepszą opiekę, z drugiej zaś chcą się dalej rozwijać za-
wodowo. Teraz połączenie roli matki i pracownika może być 
jednak prostsze. w gdańskim Urzędzie pracy trwa projekt 
pilotażowy, który ma ułatwić kilkudziesięciu kobietom po-
wrót do aktywności zawodowej. 
- Choć poziom bezrobocia w Gdańsku nie jest wysoki, sytuacja 
młodych matek na rynku pracy nie jest najlepsza - przeko-
nuje Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. - 
W rejestrach urzędów pracy wciąż zbyt wiele jest kobiet, które 
po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka nie potrafi 
szybko wrócić do aktywności zawodowej. Może być to spowo-
dowane lękiem przed pozostawieniem dziecka w żłobku czy 
przedszkolu bądź brakiem wiary we własne siły. Opracowując 
pilotaż robiliśmy jednak wszystko, aby jego oferta odpowiada-
ła na te wyzwania i potrzeby - dodaje.
wiele wskazuje na to, że mama na etacie może stanowić sku-
teczne wsparcie w powrocie na rynek pracy. program oferuje 
bowiem różnorodne wsparcia oraz atrakcyjne bonusy. między 
innymi daje możliwość wzięcia udziału w warsztatach wzmac-
niających kompetencje miękkie oraz zapewnia pomoc dorad-
ców zawodowych oraz ekspertów – prawników, psychologów 
czy wizażystów. ważną formą wsparcia będzie też tzw. pakiet 
aktywizacyjny. Dzięki niemu młode mamy mogą korzystać ze 
szkoleń zawodowych, wziąć udział w stażu, otrzymać bon za-
trudnieniowy lub dotacje na założenie działalności gospodarczej. 

Każdej z pań przysługiwać będzie także wsparcie związane 
z dostępem do usług opiekuńczych w ramach zwrotu kosztów 
opieki nad dzieckiem (do 9 m-cy) oraz bezpłatne przejazdy 
komunikacją miejską. przewidziane są również zachęty dla 
pracodawców zatrudniających mamy - refundacje kosztów 
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla nowego 
pracownika bądź prace interwencyjne.
w przypadku podjęcia pracy pomoc jednak się nie koń-
czy. po przepracowaniu każdych 2 miesięcy, uczestnicz-
ki pilotażu otrzymają specjalne vouchery. Talony o war-
tości nieprzekraczającej 200 zł można przeznaczyć na 
bezpłatne wyjście do kina lub teatru, wizytę u fryzjera 
bądź kosmetyczki czy zajęcia sportowe.
projekt oficjalnie zadebiutował 1 marca 2019 r. i szybko spotkał 
się z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnymi recenzjami. 
w efekcie już po kilkunastu dniach pierwsze panie mogły for-
malnie przystąpić do udziału w programie, który 18 marca br. 
został zainaugurowany w Centrum rozwoju Talentów. pod-
czas oficjalnego otwarcia uczestniczki pilotażu odebrały z rąk 
piotra Borawskiego, zastępcy prezydenta miasta gdańska 
oraz rolanda Budnika, dyrektora gUp vouchery uprawniają-
ce do bezpłatnego przeprowadzenia specjalistycznych badań 
diagnozujących posiadane kompetencje, a także raz jeszcze 
mogły zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczą-
cymi założeń projektu oraz oferowanymi formami wsparcia.

Pierwsze uCzesTniCzki PilOTaŻu 
POszukiwanie nOwej PraCy 

zaCzęły 18 MarCa 2019 r.

POdCzas OFiCjalnej inauGuraCji PrOGraMu,
Panie biOrąCe udział w PilOTaŻu Odebrały 
vOuChery na bezPłaTne badania PsyChOlOGiCzne
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Bezpieczeństwo ekonomiczne 
coraz częściej pojawia się w re-
fleksji naukowej wywiedzionej 
z praktyki bieżącego zarządzania 
rzeczywistością gospodarczą, 
silnie i na różne sposoby po-
wiązaną z życiem społecznym. 
można powiedzieć, że kwestia ta 
dotyczy każdego jako pracow-
nika, pracodawcy, właściciela 
zasobów finansowych, konsu-
menta czy kredytobiorcy.  

WsaiB im. e. Kwiatkowskiego w gdyni  już po raz 
ósmy organizuje międzynarodową konferencję 
naukową z cyklu „Biznes – administracja 
– Bezpieczeństwo” w tym roku pod hasłem: 
„ekonomiczne i prawne aspekty zarządzania 
bezpieczeństwem gospodarczym”. Konferencja 
odbędzie się w juracie w dniach 9-10 maja 2019 r.

sZCZegóŁowe inFormaCJe: 

www.wsaiB.Pl/jURata
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ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY (EPT) ZNAJDUJE SIę W CENTRUM BIZNESU ROZWOJU 
I INNOWACJI W PÓŁNOCNEJ CZęŚCI MIASTA NA OBSZARZE MODRZEWINY, BęDĄCEJ NAJBARDZIEJ 
ATRAKCYJNYM DLA INWESTORÓW TERENEM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

Elbląski Park Technologiczny

sTawiamy 
na nowoczesne 

TechnoLoGie 
– mówi dyr. marcin BUKowsKi
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Panie Dyrektorze, jak Pan widzi naj-
ważniejsze funkcje ePT?

podstawowym zadaniem epT jest stworze-
nie sprzyjających warunków do podejmo-
wania działalności gospodarczej, inwesty-
cyjnej i badawczej. nowoczesny kompleks 
biurowy zapewnia przedsiębiorcom moż-
liwość dzierżawy powierzchni biurowych, 
a także korzystania z infrastruktury oraz 
profesjonalnych usług doradczych, trans-
fer technologii oraz pomoc w pozyskaniu 
środków finansowych, w tym funduszy 
unijnych. Zależy nam na wysokiej jakości 
usług. epT posiada akredytację ośrodka 
innowacji, w zakresie prowadzenia usług 
doradczych dla mŚp oraz akredytację so-
oipp dla ośrodka innowacji.

Czy stawiacie tylko na ludzi przedsię-
biorczych z elbląga i jego regionu?

Chcemy powalczyć też o inwestorów 
z województwa pomorskiego. Chcemy 
przyciągać dodatkowymi korzyściami. 
ludzi przedsiębiorczych z gdańska i ogól-
nie z obszaru metropolitalnego gdańsk – 
gdynia - sopot, którzy już coraz częściej 
przyjeżdżają do parku i planują ewentu-
alnie u nas prowadzić działalność.  Firmy 
działające u nas mogą np. korzystać z unij-
nego programu polska wschodnia. poza 
tym wszelkie opłaty, związane z prowa-
dzeniem biznesu są u nas zdecydowanie 
niższe niż w gdańsku, a dostęp komuni-
kacyjny bardzo się polepszył dzięki prze-
budowie s-7 w drogę szybkiego ruchu. 
Dojazd do nas nie jest dłuższy czasowo 
niż z gdańska do gdyni, a wyjazd na war-
szawę czy dojazd do autostrady a-1 zde-
cydowanie łatwiejszy i szybszy.

Jak przełamujecie opory ludzi, któ-
rzy marzą o prowadzeniu własnej fir-
my, ale nie mają odwagi podjąć tego 
wyzwania?

aby jak najintensywniej rozwinąć przed-
siębiorczość mieszkańców elbląga i okolic, 
oraz przełamać ich zahamowania psychicz-
ne oraz obawy przed organizowaniem wła-
snych przedsiębiorstw, w epT prowadzone 
są liczne szkolenia i rozwija się działalność 
doradczą. ostatnio, 2 kwietnia 2019 roku, 
przy współudziale oddziału elbląskiego 
praCoDawCów pomorZa, odbyło się 
spotkanie dotyczące możliwości dofinan-

maRcin BuKowsKi 
– dyrektor Elbląskiego Parku Technologicznego wraz z Piotrem Żabińskim 
– przewodniczącym Oddziału Elbląskiego PRACODAWCÓW POMORZA,  
zorganizowali w dn. 2 kwietnia br. spotkanie dla przedsiębiorców oraz osób 
chcących rozpocząć działalność gospodarczą, informujące o funduszach 
europejskich na 2019 r. To jeden z przykładów działań edukacyjnych EPT.

sowania na założenie firmy i jej rozwój 
przy wykorzystaniu funduszy europej-
skich na rok 2019. w imieniu firmy gran-
Tera  z gdańska poprowadził je Karol 
Bober, ekspert z 16-letnim doświadcze-
niem w zakresie funduszy unijnych. spo-
tkanie skierowane było przede wszyst-
kim do firm z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz start-upów i osób 
planujących założenie start-upu. Tego 
typu działalność informacyjno-doradczą 
prowadzimy w epT nieustannie.

Czy mógłby Pan podać przykład jak 
firma, która u was wykiełkowała, póź-
niej się intensywnie rozwijała?

sporo jest u nas dobrze rokujących po-
mysłów. wymieńmy choćby Jana sowę. 
Ten młody konstruktor jachtów i założy-
ciel spółki Float, najpierw podjął współ-
pracę z elbląskim parkiem Technolo-
gicznym w ramach platformy startowej 
dla nowych pomysłów „Hub of Talents”. 
Zakładając start -up postanowił podbić 
rynek houseboatów tworząc inteligen-

ty, całoroczny dom na wodzie. otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy 
złotych na wdrażanie w życie innowacyj-
nych rozwiązań. Zaplanował wytwarzanie 
całorocznych, autonomicznych obiektów 
pływających z kompozytów, będących in-
teligentnymi, pasywnymi i ekologicznymi 
domami. obiekt taki  wręcz zaprasza, aby 
na wodzie zamieszkać - albo na stałe, tak 
jak to bywa w zachodniej europie, albo 
urlopowo. To jest również świetny pro-
dukt dla rynku hotelowego - apartamen-
ty na wodzie do wynajęcia. po pewnym 
czasie młoda firma, w celu dalszego roz-
woju, wyprowadziła się z biurowca epT 
i rozwijała się dalej już w terenie. okazało 
się, że zapotrzebowanie na tego rodzaju 
jachty jest duże. Za kilka miesięcy elblą-
skie  houseboaty zostaną zaprezentowa-
ne na Targach wiatr i woda w gdyni.

życzę Panu i całemu zespołowi pra-
cowników ePT jak największych 
sukcesów w dziele stymulowania 
rozwoju gospodarczego miasta el-
bląga i całego regionu.
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w pierwszy kwietniowy poniedziałek na 
lotnisku w Gdańsku wylądował po raz 
pierwszy samolot linii lotniczych swiss, 
inaugurując tym samym regularne loty 
do Zurychu. Gdańsk jest czwartym mia-
stem w Polsce do którego linie swiss 
uruchomiły bezpośrednie loty. Ceny 
biletów wahają się średnio między 500 
a 1000 zł – w zależności od wybranego 
przez pasażera rodzaju biletu. już wia-
domo, że trasa będzie całoroczna.

Uroczystości powitalne pierwszego sa-
molotu ekspodowały światłem i radością, 
nie tylko z powodu przepięknej słonecznej 
pogody. Cieszyły się władze lotniska, które 
od kilku lat starały się o to połączenie:

- Liczymy, że nowe połączenie Gdańska 
z Zurychem będzie bardzo korzystne 
zarówno dla ruchu biznesowego, jak tu-
rystycznego. Zapewne część Pomorzan 
w sezonie zimowym będzie latać ze Swiss 
na narty, a latem zwiedzać Zurych i okolice. 
Ponadto loty realizowane do portu prze-
siadkowego w Zurychu otwierają bardzo 
bogatą ofertę kierunków przesiadkowych, 
zarówno w ramach sieci Swiss, jak i soju-

szu Star Alliance, którego jest członkiem. 
Oferują połączenia przez Szwajcarię do 
ponad 100 miejsc docelowych w ponad 
40 krajach na całym świecie - powie-
dział tomasz Kloskowski, prezes portu 
lotniczego gdańsk.

na inaugurację połączenia przybyła spo-
ra grupa szwajcarska, wraz z ambasado-
rem tego kraju w polsce - jurgem Burri. 
wypunktował on potencjalne korzysci 
z tego połączenia:
- To szczęśliwy dzień. pierwszym powo-
dem do zadowolenia jest uruchomienie 
połączenia gdańska z Zurychem. ważną 
okolicznością jest to, że obchodzimy set-
ną rocznicę nawiązania relacji dyploma-
tycznych pomiędzy szwajcarią a polską.
- po drugie, samoloty pomagają łączyć 
ludzi między naszymi krajami, czyli mię-
dzy szwajcarią a polska.
- powód numer trzy do radości to uła-
twienia dla biznesu. Działalność gospo-
darcza szwajcarów w polsce cały czas 
się rozwija. w zeszłym roku osiągnęliśmy 
rekordowy poziom obrotów handlowych 
pomiędzy naszymi krajami.
- powód czwarty to znaczenie jakie ma 

nowe połączenie dla turystyki.
- po piąte – z tego połączenia ucieszy się 
spora liczba osób. w szwajcarii miesz-
ka około 30 000 polaków. natomiast 
w polsce mieszka około 1000 szwajcarów. 
gdańsk jest znanym miastem, jednym 
z najpiękniejszych w europie. Dzięki lotom 
do Zurychu gdańszczanie uzyskają łatwy 
dostęp do innych miast szwajcarii, takich 
jak genewa, lozanna. 

swiss w Gdańsku. 
szwajcaria bliżej

Trasa obsługiwana ma być prze-
ważnie przez airbusy A220-300 
(chociaż w niektóre dni podstawiany 
będzie embraer E190 Helvetic Air-
ways), które mogą zabrać na pokład 
145 pasażerów w dwóch klasach 
podróży. Pierwszy rejs wykonała 
maszyna o nr rejestracyjnych HB-
JCQ. Na gdańskim lotnisku powitał 
ją tradycyjny salut wodny. SWISS 
stał się tym samym pierwszym i jak 
póki co jedynym przewoźnikiem 
operującym tym typem samolotu 
z gdańskiego lotniska. 
Już pierwszy samolot z Zurychu 
miał prawie całkowite zapełnie-
nie pasażerami. Jak powiedziała 
nam pasażerka, która przyleciała 
z trojgiem maluchów w wieku 
żłobkowo-przedszkolnym, o urucho-
mieniu linii dowiedziała się poprzez 
środowisko polonijne, a że jest 
z mieszanego małżeństwa – polsko-
szwajcarskiego, od razu postanowiła 
skorzystać, aby odwiedzić rodzinę.

POdCzas urOCzysTOśCi inauGuraCji nOweGO POłąCzenia, ObOk PrzedsTawiCieli POrTu lOTniCzeGO, 
z PrezeseM TOMaszeM klOskOwskiM na Czele, ObeCni byli: aMbasadOr szwajCarii - eksCelenCja 
jurG burri, PrzedsTawiCiele PrzewOźnika i luFThansa GrOuP - PeTer PulleM z wiednia – dyr sPrze-
daŻy na eurOPę wsChOdnią i POłudniOwą, Frank waGner - dyrekTOr sPrzedaŻy na POlskę, sTeFan 
vasiC – rzeCznik PrasOwy swiss z zuriChu,  PrzedsTawiCiele POMOrskiCh władz saMOrządOwyCh: 
ryszard świlski - viCe-Marszałek wOjewódzTwa POMOrskieGO, PiOTr bOrawski - zasTęPCa Prezy-
denTa GdaŃska, kaTarzyna GruszeCka-sPyChała - viCe-PrezydenT Gdyni

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Będzie 
komfortowo





Miejsce dla 62 samochodów ciężarowych, a także zaplecze socjalno-sanitarne, ogrodzenie, system oświe-
tlenia oraz zdalnie sterowany szlaban – w taki sposób zmienił się Port Wewnętrzny w Gdańsku. Parking 
zlokalizowany u zbiegu ulic Śnieżnej i Handlowej, a zatem blisko terminali zbożowych jest pierwszym 
parkingiem dla ciężarówek na terenie Portu. Dostępność bezpłatnego parkingu pozwola na skuteczniej-
szą kontrolę ruchu, oszczędność czasu spedytorów oraz odkorkowanie ulicy Marynarki Polskiej.

Zaczęło się od znacznej 
rozbudowy platformy 
wiertniczej i realizacji 
stalowych modułów dla 
rafinerii, a kończy się na 
dostawie sekcji infrastruk-
tury podwodnej w ramach 
projektu typu offshore. 

Mostostal Pomorze podpisał kolejny ekskluzywny 
kontrakt – tym razem w obszarze projektu „Nor-
thern Lights”, czyli „Zorzy Polarnej”. Po podpisaniu 
nowych kontraktów nadchodzi czas na niezbędną – 
nową przestrzeń do prefabrykacji.

Sopocka spółka - „Wi-
dok Energia” działająca 
w branży energii odna-
wialnej została oskarżona 
przez  Prokuraturę Regio-
nalną w Gdańsku o do-
konanie 67 przestępstw 
i wyrządzenie szkody 

majątkowej na poziomie 16 milionów złotych. Do-
wody dotyczące aktu oskarżenia obejmują materiały 
liczące 121 tomów oraz kilkaset załączników – w tym 
blisko 400 segregatorów. Dwoje spośród oskarżonych 
przyznało się do zarzucanych czynów – grozi im kara 
pozbawienia wolności do lat 10.

nowa prZesTrZeń 
Do prefabrykacji

enerGia Z wiDokiem 
na salę roZpraw

porT 
wewnęTrZny 

Z nowym 
parkinGiem

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA
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Dla nas 
najważniejsze 
jesT zaUfanie

 O POCZĄTKACH DZIAŁALNOŚCI, WSPÓŁPRACY Z RODZIMYMI STOCZNIAMI ORAZ AKTUALNEJ 
KONDYCJI FIRMY MH AUTOMATYKA Z JEJ ZAŁOŻYCIELAMI - MACIEJEM GULCZYŃSKIM 
I JAROSŁAWEM BOŃKOWSKIM ROZMAWIAŁ MATEUSZ MARCINIAK.

 ZDJĘCIA: Piotr Żagiell

MaCiej GulCzyŃski i jarOsław bOŃkOwski w resTauraCji OFFiCyna vineGre

Biznes w wariancie współczesnym 
różni się pod względem modelu i stra-
tegii od czasów w których rozpoczy-
nał Pan swoją działalność.

Działalność rozpoczęła się w roku 2003. 
niespełna 20 lat temu model biznesowy 
oraz strategia były skrajnie inne od tych 
współczesnych. Działania marketingowe 
oraz internetowe nie były zakrojone na 
tak dużą skalę jak dziś. Z jednej strony 
niosło to ze sobą szereg zalet – z drugiej 
jednak stanowiło ograniczenie w kilku 
obszarach. moja recepta na sukces była 
prosta i mam wrażenie – ponadczasowa. 
wraz ze wspólnikiem postanowiliśmy ro-
bić to na czym znamy się najlepiej wkła-
dając w działania mnóstwo ciężkiej pracy, 
ale też pasji. Bez jednego i drugiego każ-
da działalność skazana jest na fiasko. 

wróćmy zatem do roku 2003. Jak wy-
glądały wasze początki?

Z Jarosławem Bońkowskim – moim aktu-
alnym wspólnikiem pracowaliśmy w kor-
poracji o zasięgu międzynarodowym. By-
liśmy w niej odpowiedzialni za działania 
związane z szeroko rozumianą automaty-
ką. Z upływem czasu rozpoczęliśmy wdra-
żanie coraz śmielszych projektów. pokło-
siem tych działań było podjęcie decyzji 
o wdrażaniu kompleksowych systemów 
zamiast sprzedaży aparatury elektrycznej. 
Zaczęliśmy pracować na własny rachunek. 
satysfakcja rosła z każdym sukcesem.

Od tamtej pory sytuacja marki uległa 
sporej zmianie. Zmieniła się nie tylko 
oferta oraz obszar działań, ale także 
liczebność zespołu. 

To prawda. gdy zaczynaliśmy nasz ze-
spół liczył zaledwie 3 osoby. Dziś jest 
ich 25, a do nich należy dodać ogromną 
liczbę współpracowników z lokalnych 
firm podwykonawczych. Tego rodzaju 

strategia dotyczy wszelkich naszych 
aktywności – zarówno wojskowych, jak 
i aplikacji wodnościekowych. w prakty-
ce można powiedzieć, że sprzedajemy 
pomysł i strategię, ponieważ zajmujemy 
się głównie uruchamianiem oraz wdraża-
niem oprogramowania. prowadzenie prac 
związanych z instalacjami to już działka 
wspomnianych firm podwykonawczych. 

Jak przebiega tego typu współpra-
ca? wiele firm łączy się z wami na 
długie lata, co jest zaskakujące w do-
bie tak konkurencyjnego i dynamicz-
nego rynku. 

wie pan, mamy taką prostą, ale sku-
teczną zasadę – najważniejsze jest dla 
nas zaufanie. To ono gwarantuje trwałą 
i skuteczną współpracę. Z mojego do-
świadczenia nie tylko jako biznesmena, 
ale przede wszystkim człowieka, wyni-
ka, że pieniądze nie są najważniejsze. 
Takie priorytety pozwalają nam łączyć 
się z kontrahentami na długie lata. 

Marki, które z wami współpracują 
posiadają zróżnicowany charakter. 
wśród nich można zaobserwować 
te mniejsze, jak i większe – takie jak 
rodzime stocznie. Na czym polega 
współpraca w tym zakresie?

od wielu lat współpracujemy w zakresie 
systemów automatyki silników głów-
nych, zespołów prądotwórczych i in-
nych systemów w siłowni. wykonujemy 
kompleksowe systemy monitorowania 
i sterowania systemami głównymi i po-
mocniczymi okrętu.  Jednocześnie aby 
zwiększyć zakres możliwych prac przy-
stąpiliśmy do certyfikacji zgodnie z wy-
mogami Biura Veritas naszego systemu 
automatyki zespołów prądotwórczych. 
po pozytywnym przejściu procesu cer-
tyfikacji będziemy mogli oferować sys-
temy również na jednostki cywilne. 

współpracujecie także z Marynarką 
wojenną. Czego dotyczy owa forma 
współpracy?

Jeśli chodzi o współpracę z marynarką 
wojenną to kontynuujemy ją i rozsze-
rzamy o coraz nowsze zakresy. wyko-
nujemy systemy automatyki siłowni 
i oczyszczalni ścieków okrętowych . 
w ostatnim okresie, dzięki posiadanej 
koncesji mswia w zakresie wentylacji 
oraz klimatyzacji nasza firma rozpo-
częła realizację modernizacji i remon-
tów systemów wentylacji specjalnej – 
tzw. filtrowentylacji.

w ostatnich miesiącach nośnym te-
matem jest kwestia związana z ener-
gią. Palące aspekty dotyczą syste-
mów fotowoltaicznych oraz OZe. Jak 
odnajdujecie się w tym obszarze? 

Kilka lat temu podjęliśmy decyzję o roz-
szerzeniu działalności o wykonywanie 
i sprzedaż instalacji fotowoltaicznych. 
Jednak zmiana prawa spowodowała 
zatrzymanie sprzedaży instalacji. nie 
zmniejszyło to naszej determinacji aby 
rozwijać sprzedaż fotowoltaiki domo-
wej. w 2016 roku podpisaliśmy umowę 
na wykonywanie rozdzielnic aC i DC 
do instalacji fotowoltaicznych z jednym 
z większych graczy w tej działce w pol-
sce. Już w zeszłym roku wykonaliśmy 
rozdzielnice dla około 2500 instalacji. 
w tym roku, dzięki rozwojowi rynku oZe 
planujemy wykonać dla nich około 5000, 
co daje nam blisko 20 mw mocy.
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najważniejsze 
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naGrodzono 
LaUreaTów aKcji 

„Podaj dalej ciepło”

W GDYŃSKIM CENTRUM FILMOWYM ODBYŁA SIę GALA, PODCZAS KTÓREJ NAGRODZONO 
NAJCIEKAWSZE PROJEKTY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W OBSZARZE WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO. HASŁEM JUBILEUSZOWEJ, BO DZIESIĄTEJ EDYCJI AKCJI „PODAJ DALEJ 
CIEPŁO” BYŁY „INNOWACJE SPOŁECZNE NA LUDZKĄ MIARę”. LAUREATEM GŁÓWNEJ 
NAGRODY PRZEDSIęWZIęCIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ  OKRęGOWE PRZEDSIęBIORSTWO 
ENERGETYKI CIEPLNEJ, PGE ENERGIA CIEPŁA ORAZ GMINę MIASTA GDYNIA ZOSTAŁO 
STOWARZYSZENIE „DLACZEGO NIE”.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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akcja „podaj dalej ciepło” wspiera 
najważniejsze inicjatywy realizowa-
ne przez organizacje samorządowe, 
a także podmioty z obszaru ekonomii 
społecznej prowadzące działalność na 
terenie gdyni. Tematem przewodnim 
tegorocznej edycji były „innowacje 
społeczne na ludzką miarę”. Hasło akcji 
obejmuje promocję projektów oraz ini-
cjatyw na rzecz osób zależnych. Dzia-
łania te ukierunkowane są na wprowa-
dzenie innowacyjnej jakości w obszarze 
wsparcia społecznego. przedstawiciele 
organizatorów do plebiscytu interneto-
wego wybrali pięć podmiotów, na które 
głosować można było na stronie www.
podajdalejcieplo.pl do 19 marca.

stowarzyszenie Świętego miko-1. 
łaja Biskupa - inicjatywa „mini 
grupy rodzinne”
Fundacja podróże Bez granic - 2. 
inicjatywa „wyjazd rozwojowy dla 
kobiet z niepełnosprawnościami”
stowarzyszenie „Dlaczego nie” 3. 
- inicjatywa „Dlaczego nie 
kulturalnie”
stowarzyszenie rozwoju Zawodo-4. 
wego i osobistego „Zielona myśl” 
- inicjatywa „Z nową energią”
Fundacja na rzecz osób z auty-5. 
zmem i zaburzeniami rozwoju „ada-
pa” -  inicjatywa „seniorat i co dalej”

głównym laureatem akcji zostało sto-
warzyszenie „Dlaczego nie”, wspierają-
ce osoby niepełnosprawne. Celem sto-
warzyszenia jest integracja oraz pomoc 

tymże środowiskom, zaś wsparcie de-
dykowane jest przede wszystkim dzie-
ciom i młodzieży. organizatorzy akcji 
przekazali na ręce przedstawicieli sto-
warzyszenia czek na kwotę 15.000 zł.

I miejsce – 15 000 zł – Stowa-•	
rzyszenie „Dlaczego NIe”:  
„Dlaczego NIe kulturalnie” 
(8195 głosów)
 II miejsce – 10 000 zł – Adapa, •	
fundacja na rzecz osób z Au-
tyzmem i innymi zaburzeniami 
rozwoju: „Seniorat i co dalej” 
(6978 głosów)
 III miejsce – 5 000 zł – Stowa-•	
rzyszenie świętego Mikołaja 
Biskupa: Mini grupy rodzinne 
(1541 głosów).

janusz RóżalsKi,
prezes zarządu OPEC Sp.z.o.o

Ta społeczna inicjatywa, realizowana 
wspólnie z naszymi partnerami, jest 
klasycznym przykładem wielu naszych akcji 
mających na celu wspieranie wartościowych 
pomysłów i działań. Tu nie ma polityki, 
podziałów, ani drugiego dna. Tu się pomaga, 
bo się chce, bo czuje się taką potrzebę.

elżBieTa BieRnacKa,
prezes stowarzyszenia „Dlaczego Nie”

Poprzez projekt „Dlaczego Nie kulturalnie” 
chcemy zapobiegać stereotypom 
w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością 
i pokazać sprawnemu społeczeństwu, że osoby 
z niepełnosprawnością mają prawo spełniać 
swoje marzenia i realizować zainteresowania.
Udział w Akcji Podaj Dalej Ciepło daje nam 
Ogromną Szansę na realizację tego projektu. 
Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie nasze 

stowarzyszenie wygrało tegoroczną - jubileuszową edycję. Cieszymy się bardzo 
że nasi podopieczni mają tylu fantastycznych przyjaciół, którzy właśnie na nasz 
projekt zdecydowali się oddać swoje głosy przelewając fale ciepła. Takie akcje 
uskrzydlają i dają nam to olbrzymia energię do działania.



Baltic sea Business Mixer&Cee 
X-tech City tour to kolejne wyda-
rzenie z serii dyskusji oraz wystą-
pień poświęconych dynamicznej 
gospodarce w obszarze Morza Bał-
tyckiego. Głównym tematem wy-
darzenia, które odbyło się w sali 
konferencyjnej Olivia sky Club był 
motyw automatyzacji we wszelkich 
aspektach współczesnego przemy-
słu. Gościem specjalnym i głównym 
prelegentem konferencji był znany 
polski polarnik, a także przedsię-
biorca – Marek Kamiński.

wśród gości obecnych na sali byli 
dyrektorzy z centrów usług bizneso-
wych, kluczowi wykonawcy z wiodą-
cych firm lokalnych, europejscy oraz 
rodzimi inwestorzy, a także przedsta-
wiciele ze świata mediów. prelekcja 
rozpoczęła się od publikacji dotyczą-
cej współpracy pomiędzy startupami, 
a dużymi partnerami biznesowymi 
w poland prize zasilanej przez akce-
lerator „space3ac”. misją akceleratora 
jest rozwój rodzimego sektora ko-

smicznego poprzez łączenie potrzeb 
przemysłu i spółek skarbu państwa 
z potencjałem jaki niosą ze sobą star-
tupy. w tym celu niezbędne jest wy-
korzystanie doświadczeń ekspertów 
z dolnego segmentu sektora kosmicz-
nego oraz poprawa jakości finanso-
wania zwłaszcza w aspektach teleko-
munikacji oraz nawigacji satelitarnej. 
Kolejna część panelu dotyczyła 
kwestii doskonałości i poprawności 
w zakresie automatyzacji procesów 
w centrum usług biznesowych na po-
morzu. Tuż po tej prezentacji przed 
zaproszonymi gośćmi pojawił się 
główny prelegent – marek Kamiń-
ski. polski polarnik i przedsiębior-
ca  jest autorem rekordu guinnessa 
– jako pierwszy człowiek w historii 
zdobył oba bieguny. marek Kamiń-
ski znany jest także ze wspólnej wy-
prawy z niepełnosprawnym Jasiem 
melą. w swym wystąpieniu omówił 
i zaprezentował rolę motywacji oraz 
koncentracji w życiu biznesowym 
z uwzględnieniem swej ostatniej wy-
prawy do Japonii.

spotkanie na szczycie
TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIE: materiały prasowe

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

reKlama | prenUmeraTa:
reklama@expressy.pl



   37

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA

Rada Dialogu społecznego jest płaszczy-
zną współpracy między administracja 
rządową, samorządową i stroną społeczną 
reprezentowaną przez reprezentatywne 
organizacje pracodawców i związki zawo-
dowe. Każda z tych stron kolejno jej prze-
wodniczy. aktualnie Radą kieruje strona 
pracodawców, a stery są w rękach Zbignie-
wa Canowieckiego – prezydenta organiza-
cji Pracodawcy Pomorza, reprezentanta 
Konfederacji lewiatan. Podczas posiedze-
nia plenarnego zapoznano się z aktualnym 
stanem spraw związanych z działalnością 
stowarzyszenia Obszar Metropolitalny 
Gdańsk – Gdynia – sopot oraz możliwo-
ściami podjęcia prac legislacyjnych w sej-
mie RP związanych z przyjęciem ustawy o 
związku metropolitalnym w województwie 
pomorskim. Ponadto wRDs zapoznał się z 
informacją Pomorskiego Kuratora Oświaty 
o aktualnym stanie w placówkach oświa-
towych województwa pomorskiego. 

przewodniczący rady Dialogu społecz-
nego Zbigniew Canowiecki, powitawszy 
zgromadzonych w tym prezydent miasta 
gdańska panią aleksandrę Dulkiewicz 
będącą jednocześnie prezesem stowa-
rzyszenia obszar metropolitalny gdańsk 
– gdynia – sopot i przewodniczącego Ślą-
sko – Zagłębiowskiej metropolii przypo-
mniał w skrócie historię kształtowania się 
pomorskiej metropolii i główne osiągnięcia 
stowarzyszenia om ggs, w tym urucho-
mienia w ostatnich dniach systemu meVo 
-  roweru metropolitalnego cieszącego się 
od początku ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców. Jednak póki metropolia w 
województwie pomorskim nie uzyska usta-
wowego statusu Związku metropolitalnego 
nie będzie mogła otrzymywać 5% z podatku 
piT rocznie na swą działalność statutową,  
czyli dodatkowo ok. 175 mln zł. rocznie.

nie Bójmy siĘ meTropoLii  
XXXii wojewódzka rada 
dialogu społecznego

Od lewej – jan zarębski – rePrezenTanT PraCOdawCów rP, wOjewOda dariusz dreliCh, 
PrezydenT PraCOdawCów POMOrza, rePrezenTanT kOnFederaCji lewiaTan zbiGniew CanOwieCki, 
wiCePrzewOdniCząCa sejMiku POMOrskieGO hanna zyCh-CisOŃ

PO CO TwOrZyć MeTrOPOlIę?

prof. Uniwersytetu gdańskiego dr hab. iwo-
na sagan przedstawiła korzyści z istnienia 
i straty z nieistnienia metropolii. Zaczęła od 
stwierdzenia, że jak widać, w oparciu o świa-
towe przykłady, tworzenie się metropolii to 
fakt społeczno-gospodarczy, naturalny etap 
rozwoju dużych miast, którego nie da się 
powstrzymać, więc zamiast z nim walczyć, 
należy wyciągnąć z tego procesu korzyści. 
przekroczyć podziały administracyjne na 
rzecz współpracy ponad nimi. Jako przy-
kład podała pomorską Kolej metropolitalną, 
która w sposób korzystny zmieniła rzeczy-
wistość gospodarczo-społeczną terenu, 
a której powstanie byłoby niemożliwe bez 
współpracy samorządów ponad granica-
mi administracyjnymi. istnienie metropolii 

przyciąga też dużych inwestorów, którzy z 
zasady nie interesują się jednostkami admi-
nistracyjnymi poniżej 1 mln mieszkańców. 
Dało się zauważyć, na terenie woj. pomor-
skiego, że gminy należące do obszaru me-
tropolitalnego g-g-s rozwijają się szybciej 
niż te poza nim. 

POTrZeBuJeMy POPArCIA 
SPOłeCZNegO

prezes stowarzyszenia obszaru metropoli-
talnego g-g-s aleksandra Dulkiewicz ape-
lowała o zatwierdzenie przez radę Dialogu 
społecznego projektu wystąpienia do pre-
miera m. morawieckiego w sprawie powo-
łania Związku metropolitalnego pomorza. 
wniosek ten już przyjęły wszystkie samo-
rządy należące do om g-g-s. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: Anna Kłos
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Kaszubski Bank spółdzielczy należy 
do spółdzielczej grupy Bankowej, 
którą tworzy 196 banków spółdziel-
czych i sgB-Bank spółka akcyjna. 
Kaszubski Bank spółdzielczy to 
obecnie 7 placówek i 2 punkty obsłu-
gi Klienta na terenie powiatu wejhe-
rowskiego i kartuskiego. Zarząd Ban-
ku tworzą: Karolina Żurowska, prezes 
Zarządu oraz wiceprezesi Bogusława 

Kasprowicz i Jerzy liszniański. 
podczas spotkania, które zorganizo-
wano w river style Hotel & spa w re-
dzie, przedstawiono historię Kaszub-
skiego Banku spółdzielczego oraz 
podkreślono mocną pozycję Banku 
na rynku usług finansowych. podczas 
tego wydarzenia nie mogło zabrak-
nąć naszej redakcji - express Biznesu 
objął nad nim patronat medialny. 

- Dzisiejszy Kaszubski Bank spół-
dzielczy to połączenie nowoczesno-
ści i tradycji – powiedziała Karolina 
Żurowska prezes Zarządu Banku. 
- obecnie jest to instytucja stabilna 
kapitałowo z nowoczesną technologią 
i profesjonalną kadrą. To dynamicznie 
rozwijający się podmiot gospodarczy. 
Bank oferuje kompleksową obsługę 
małych i średnich przedsiębiorstw, 

nowoczesny BanK 
z ponad 100-letnią 

Tradycją
KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WEJHEROWIE TO PONAD 100 LAT TRADYCJI. W REDZIE 
SPOTKALI SIę PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU BANKU, PRACOWNICY, SAMORZĄDOWCY, 
PRZEDSIęBIORCY I WIELU ZAPROSZONYCH GOŚCI. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIE: Yellowphoto
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Kaszubski Bank Spółdzielczy od wielu lat z powodzeniem 
konkuruje z innymi, dużymi, komercyjnymi bankami. Co 
jest jego największym atutem?

- Bez wątpienia odpowiem na to pytanie: naszym największym 
atutem oraz przewagą w dzisiejszym konkurencyjnym środo-
wisku bankowym jest krótki proces decyzyjny oraz rzetelność 
oferowanych przez nas produktów i usług. myślę, że równie 
ważne znaczenie ma stabilność kapitałowa naszego Banku, 
bezpieczeństwo oferowanych usług, profesjonalna kadra oraz 
fakt, że pracujemy z ludźmi i dla ludzi.

wielu ekspertów podkreśla, że główną siłą dobrze 
prosperujących firm i instytucji jest odpowiednio 

dobrana i wyszkolona kadra zarządzająca i pracow-
nicza. Czy ta zasada sprawdza się także w przypadku 
wejherowskiego Banku?

- oczywiście. siłą naszego Banku, jako instytucji finansowej, są 
ludzie. nasze priorytety to dobre relacje, współpraca, wspólnie 
wytyczone cele i fakt, że w Banku najważniejszy jest Klient.

Jak widzi Pani przyszłość Banku?

- Chcę, abyśmy byli Bankiem dynamicznie rozwijającym się i aby 
przyszłość tej instytucji zawsze rysowała się stabilnie i bezpiecz-
nie. Chcę także systematycznie powiększać skalę naszych dzia-
łań, a przez to realizować nasze cele strategiczne.

stawiam na 
staBilizację 
i rozwój
rozmowa z Karoliną żurowską, Prezes Zarządu 
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w wejherowie.

sektora rolniczego, osób fizycznych 
oraz samorządów terytorialnych. 
Jest to również miejsce pracy dla 
74 osób. w mojej ocenie to również 
godny zaufania partner biznesowy.
prezes Zarządu podkreśliła, że jed-
nymi z najważniejszych zalet Banku 
jest krótki proces decyzyjny, rze-

telność oferowanych produktów 
i usług oraz najwyższa jakość obsłu-
gi kontrahentów. 
Uczestnicy mieli też okazję do po-
szerzenia swojej wiedzy w zakre-
sie decyzji managerskich – wy-
kład na ten temat wygłosił dr ma-
rek Zieliński.





Przygotowania do przekopu Mierzei Wiślanej pozwoliły odkryć spore złoża bursztynu. Jego 
wydobycie będzie możliwe w przypadku pozytywnej opinii Ministerstwa Środowiska. Prace wy-
dobywcze mogą wpłynąć niekorzystnie na tamtejszy ekosystem, na co uwagę zwracają eksperci. 
Pierwsze wzmianki dotyczące olbrzymich złóż bursztynu w tamtejszym rejonie pojawiły się już 
w roku 2016. Wówczas wartość kamieni żywicznych szacowano na kwotę 880 milionów złotych.

W minionym roku we 
wszystkich – 2478 gminach 
na terenie naszego kraju 
realizowano projekty unijne 
w ramach polityki spójności. 
Jak wynika z danych opu-
blikowanych przez Główny 

Urząd Statystyczny ich łączna wartość to około 186,4 mi-
liarda złotych. Ze statystyk wynika, iż w 21 miastach prze-
kroczono wartość miliarda złotych. Zestawienie otwiera 
Warszawa z kwotą 17 miliardów – Gdańsk uplasował się 
na miejscu szóstym z kwotą 3,3 miliarda złotych.

Mieszkańcy Gdyni wy-
brali 324 osoby, które 
w ciągu najbliższych 5 lat 
będą zasiadać w radach 
lokalnych dzielnic. Celem 
działalności radnych jest 

nieustanny rozwój oraz dążenie do zmian w najbliż-
szej przestrzeni. Frekwencja wyborów wyniosła 10%, 
a  w głosowaniu najchętniej udział brali mieszkańcy 
dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.  

unijny rankinG 
Z miliarDami 
w Tle

GDynianie 
wybrali swych 
prZeDsTawicieli

miliony Zakopane 
w Ziemi?

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD 
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Panie Prezesie w jakiej kondycji Związek wita kolejną ka-
dencję działalności?

myślę, że w niezłej. według danych statystycznych mamy 89 
gmin z terenu województwa, a 1. stycznia 2015 roku było ich 75. 
To najstarsza i największa organizacja zrzeszająca jednostki sa-
morządu terytorialnego działająca na pomorzu. gminy zgłasza-
ją coraz więcej postulatów i problemów do rozwiązania, widać 
mają zaufanie do nas.

wobec tego przybywa też pracy...

mogliśmy podołać tym zadaniom dzięki zaangażowaniu gmin-
nych przedstawicieli w zarządzie, za co serdecznie dziękuję. 
przede wszystkim chciałbym uhonorować tych, którzy po je-
siennych wyborach samorządowych nasze grono opuszcza-
ją, więc członkom Zarządu: Hannie Brejwo (gmina pszczółki), 
sławomirowi Bielińskiemu (gmina lubichowo), adamowi mar-
ciniakowi (gmina Człuchów), członkom Komisji rewizyjnej: 
andrzejowi Żmudzie-Trzebiatowskiemu (gmina przechlewo), 
stanisławowi połomowi (gm. starogard gdański), marii Tarasz-
kiewicz-gurzyńskiej (Burmistrz gniewa). Dziękuję też wszyst-
kim naszym członkom.

Na co mogą liczyć ze strony ZgP stowarzyszone gminy?

głównym celem powołania organizacji było, i nadal pozostaje, 
reprezentowanie i obrona wspólnych interesów zrzeszonych 
jednostek samorządowych oraz wspieranie idei samorządu 
terytorialnego. staramy się tworzyć organizację, która będzie 
łączyć gminy miejskie i wiejskie, bogatsze i biedniejsze, aby bu-

dować zrównoważany rozwój dla wszystkich. Działania Związku 
skupiają się też na prowadzeniu mediacji w sprawach spornych 
pomiędzy gminami a władzą rządową i samorządową, propono-
waniu projektów ustaw oraz aktów prawnych, które mają wpływ 
na życie mieszkańców regionu. proponujemy konkretne zmiany 
legislacyjne w ustawach. 

Aby to robić skutecznie, powinniście mieć reprezentację 
w związkach i stowarzyszeniach centralnych.

i mamy. w dniu 29 października 2016r. w nowej soli dziewięć 
regionalnych stowarzyszeń i związków podpisało ogólnopol-
skie porozumienie organizacji samorządowych (opos), któ-
rego celem jest m.in. wspólna i skoordynowana reprezentacja 
w najważniejszych sprawach związanych z funkcjonowaniem 
samorządu terytorialnego, oraz wzajemna wymiana doświad-
czeń związanych z funkcjonowaniem regionalnych organizacji 
samorządowych...od 2015 roku nasi tam przedstawiciele zgło-
sili ponad 30 projektów zmian dotyczących ustaw regulujących   
działalność samorządów. Duża ich część znalazła się w tych 
ustawach. Chcę gorąco podziękować naszym delegatom do 
zespołów roboczych opos-u, którzy tak dzielnie o to walczyli, 
więc: Hannie Brejwo, andrzejowi wyrzykowskiemu, andrzejowi 
pollakowi, elżbiecie Krajewskiej, leszkowi Kulińskiemu, sławo-
mirowi Bilińskiemu, mirosławowi Chyle.

Pan też uczestniczy w pracach tych gremiów?

Jestem nawet w dwu zespołach: ds. systemu finansów publicz-
nych i roboczym zespole ds. strategicznych rozwiązań dotyczą-
cych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. 

związeK 
Gmin pomorsKich

PREZES ZGP BŁAŻEJ KONKOL W ROZMOWIE Z ANNĄ KŁOS, PODSUMOWUJE 
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU GMIN POMORSKICH W LATACH 2015 – 2018.

 ZDJĘCIE: Anna Kłos
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Czy przedstawiciele ZgP uczestniczą też w pracach komi-
sji, rad czy zespołów na forum wojewódzkim?

oczywiście. oprócz mnie Hanna Brejwo, wojciech Kan-
kowski, piotr laniecki.wszyscy kierujemy się zasadą „nic 
o nas bez nas”.

w tych działaniach pewnie przydałoby się wsparcie grona 
przyjaciół z zewnątrz?

współpracujemy z wieloma instytucjami a także z uczelniami 
wyższymi: Uniwersytetem gdańskim, politechniką gdańską, 
wyższą szkołą ateneum, wyższą szkołą inżynierii gospodarki 
w słupsku. w dniu 23 maja 2016r. zostało podpisane porozu-
mienie o współpracy z pracodawcami pomorza. Zapowiada ono 
m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć, takich jak semina-
ria, konferencje, szkolenia, działalność doradcza, współpracę 
w transferze wiedzy i doświadczeń poprzez prowadzenie bila-
teralnych projektów oraz realizację inicjatyw, zmierzających do 
wykorzystania potencjałów obu stron. Ułatwiamy gminom wej-
ście na ścieżkę nowoczesności.

w jaki sposób?

na wiele sposobów, najbardziej dumni jesteśmy z realizacji 
projektu pomorskiej Unii Światłowodowej. w pierwszym etapie 
projektu, realizowanego przez orange polska, współfinansowa-

nego ze środków Ue w ramach programu operacyjnego polska 
Cyfrowa, skupiliśmy się na podłączeniu do sieci światłowodo-
wej szkół, wskazanych przez ministerstwo Cyfryzacji. na dzień 
dzisiejszy sieć światłowodowa do szkół jest ukończona. w ko-
lejnej fazie projektu priorytetem stało się doprowadzenie sieci 
do gospodarstw domowych. na co dzień, systematycznie, in-
formujemy wójtów i burmistrzów o wszelkich zmian prawnych, 
które dotyczą gminnych samorządów, wysyłając im specjalny 
newsletter. organizujemy też liczne szkolenia tematyczne.

Które wydarzenia tej kadencji najbardziej są godne 
zapamiętania?

Było ich tak wiele, że trudno wybrać. najświeższe w pamięci są 
te z 2018 roku. regionalne obchody Dnia samorządu Terytorial-
nego, które zorganizowaliśmy 4 czerwca w Chmielnie wspólnie 
z Konwentem starostów pomorskich i Związkiem miast i gmin 
morskich. nawiązywały do stulecia odzyskanie niepodległości 
przez polskę. Z dziedziny szkoleń warto wspomnieć o konfe-
rencji na temat „edukacja w woj. pomorskim” zorganizowanej 
wspólnie z Kuratorium 12 grudnia w auli „polskie niebo” daw-
nego gimnazjum polskiego w gdańsku. od 1 września 2018 
samorządowcy w gminach otrzymali uprawnienia i obowiązki 
dotyczące szkolnictwa, które budziły sporo pytań. 

Czego by Pan życzył Związkowi w nowej kadencji?
aby pracował jak dotąd, ale jeszcze lepiej.



Z BURMISTRZEM NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO, JACKIEM MICHALSKIM, ROZMAWIA ANNA KŁOS.

Nowy dwór Gdański 
wiTa wieLKanoc 

i wiosnĘ

ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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- Pierwszy bocian przyleciał do wa-
szego miasta już 29 marca br. inau-
gurując wiosnę. Może być symbolem 
waszych poczynań. Jest odważny, 
bo zajął miejsce przy ul. Tczewskiej, 
w miejscu które jest bliskie cywi-
lizacji  i nowoczesny – bo wybrał 
gniazdo usytuowane na słupie ener-
getycznym, gdzie mu koło założyła 
spółka energa. Brawo za trafną loka-
lizację. w czym jeszcze czuć u was 
oddech wiosny i radosnych świat 
wielkanocnych?

Żuławski park Historyczny zaprosił 
naszych mieszkańców w sobotę 13 
kwietnia na coroczne warsztaty ozdób 
wielkanocnych, czyli wielkie wow Żu-
ławski ośrodek Kultury zorganizował 
tam warsztaty kreatywnego tworzenia 
ozdób świątecznych. palemki wielka-
nocne, kwiatki bibułkowe, różnokolo-
rowe, barwne pisanki, kurczaczki, wyci-
nanki... Do wyboru przez uczestników.

I pewnie goście już jadą...

Jedna z przedświątecznych wizyt była 
szczególnie miła. nowy Dwór gdański, 
podobnie jak reszta Żuław, jest ziemią, 
której w 1945 roku zniszczono ciągłość 
historyczną. wyrzucono wszystkich 
przedwojennych mieszkańców, razem 
z ich obyczajowością i kulturą – na-
wet jeśli wcale nie była ona niemiecka, 
tylko holenderskich mennonitów. na 
opuszczone tereny również przymuso-
wo sprowadzono ludzi ze wschodnich 
ziem przedwojennej rzeczypospolitej. 
społeczną tkankę trzeba było budować 
od nowa, odgrzebywać zapomniane 
tradycje. w tej dziedzinie nieoceniona 
jest działalność marka opitza – prze-
wodniczącego Klubu nowodworskiego. 
więc kiedy gminę nowy Dwór gdański 
odwiedził sigurd van riesen członek 
Związku miast partnerskich w Hennef 
(niemcy), sprawiło nam to radość.. pan 
sigurd przyczynił się do zapoczątko-
wania w 1994 roku kontaktów partner-
skich między Hennef a nowym Dwo-
rem gdańskim. Dzięki m.in. jego aktyw-
ności i zaangażowaniu udało się w 2001 
roku podpisać dokument o współpracy 
między miastami. podczas spotkania 

w Urzędzie miejskim omówiliśmy ko-
rzyści ze współpracy, przemiany za-
chodzące w gminie oraz bieżącą sytu-
ację polityczną. Jednym z poruszonych 
tematów był także sport, gdyż nasz 
gość, mimo mocno dojrzałego wieku, 
jest aktywnym sprinterem. 

Nawet przy pobieżnym spojrzeniu 
na wasze miasto łatwo dostrzec, że 
to prawie plac budowy...

przygotowaliśmy ambitny program re-
witalizacji – nie tylko samego miasta ale 
również  wiejskich terenów gminy. Już  
23 marca 2016 roku podpisałem, wraz 
z p. skarbnik gminy - anną pałubicką 
z marszałkiem województwa pomorskie-
go - mieczysławem strukiem - umowę na 
opracowania gminnego programu rewi-
talizacji, finansowanego  w 85% ze środ-
ków Unii europejskiej, Dokument ten jest 
niezbędny, by próbować sięgać po środki 
unijne na prace rewitalizacyjne.

Co wam się nieźle udaje...

Łącznie w latach 2015 – 18 gmina wy-
dała na zadania inwestycyjne 40,42 
mln zł, z tego 10,94 mln pochodziło 
z dofinansowania zewnętrznego. To 
duży sukces. proszę pamiętać, że je-
steśmy małą gminą i w dodatku obcią-
żaną piętnem ubogiej. wciąż staramy 
się pozyskiwać dalsze środki.

widać, że rewitalizacja centrum mia-
sta postępuje...

Już 4 lutego br. rozpoczął się remont 
mostu zwodzonego w centrum nowe-
go Dworu gdańskiego (ul.sikorskiego). 

w ramach wykonywanych prac, most 
zostanie ponownie reaktywowany 
(będzie się otwierał), zostanie wyko-
nana nowa nawierzchnia, malowanie 
oraz wszelkie inne niezbędne prace, 
które przywrócą jego funkcjonalność, 
komfort jazdy, poruszania się i estety-
kę. wykonawcą prac jest firma mosty 
Kujawy. renowacja mostu przebiega 
zgodnie z planem. spodziewam się, 
ze przed tegorocznym sezonem tury-
styczno-wypoczynkowym przejedzie-
my tym mostem.

Co jeszcze planujecie, aby podnieść 
atrakcyjność turystyczną waszej 
miejscowości?

28 lutego 2019 podpisaliśmy z firmą 
Usługi ogólno-Budowlane andrzej 
Dzienisz umowę na budowę bulwaru 
wzdłuż rzeki Tugi. prace rozpoczną 
się na przełomie września i październi-
ka br., zakończenie planowane jest do 
końca czerwca 2020. Koszt inwestycji 
wyniesie 3 159 200 zł. a poza tym sys-
tematycznie remontujemy ulice i drogi, 
oraz z wielkim zaangażowaniem i na-
kładem środków budujemy cały system 
ścieżek rowerowych. 

Proszę podać przykład...

27 lutego 2019 zawarłem umowę z gru-
pą Bmg sp z o.o. na budowę ścieżki ro-
werowej z nowego Dworu gdańskiego 
(od ul. Cmentarnej) do sołectwa Tuja 
(przez dawny most kolejowy i następ-
nie wzdłuż wału). Dzięki budowie tej 
trasy, mieszkańcy miasta i okolic dotrą 
do miejscowości Tuja, a stamtąd trasą 
do nowego stawu i malborka. Do końca 
lipca 2019 roku powstanie dokumenta-
cja projektowa, a następnie wykonawca 
przystąpi do budowy, która ma się za-
kończyć do końca listopada tego roku. 
Koszt inwestycji wyniesie 2 152 000 zł . 
w dziedzinie turystyki wiele się dzieje, 
nie tylko w naszej gminie, ale na całych 
Żuławach i mierzei wiślanej, myślę, że 
pora odkryć i spopularyzować, nie tyl-
ko w naszym województwie ale w całej 
polsce oraz za granicą, urodę tej ziemi - 
zielonej od łąk, błękitnej od wód i złotej 
od piasków plaż mierzei.

Łącznie w latach 
2015 – 18 gmina 
wydała na zadania 
inwestycyjne 40,42 
mln zł, z tego 10,94 
mln pochodziło z 
dofinansowania 
zewnętrznego. 
To duży sukces. 
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w sopocie przybędzie policyjnych 
patroli. porozumienie o przekazaniu 
środków na poprawę bezpieczeństwa 
w kurorcie podpisali prezydent Jacek 
Karnowski i insp. piotr Bolin, komen-
dant miejski policji w sopocie.
służba umundurowanych patroli 
pieszych i zmotoryzowanych będzie 
8-godzinna, głównie w piątki i soboty, 
a w pozostałe dni tygodnia dostoso-
wana zostanie do potrzeb związanych 
ze zwiększonym ruchem turystycz-
nym i odbywającymi się na terenie 
miasta imprezami.
Jeżeli chodzi o budżet sopotu, to 

w tym roku 195 tys. zł z miasta ma 
trafić do policji. Z zarezerwowanych 
środków 48 tys. zł stanowić ma opłatę 
za utrzymanie trzydziestu policjantów, 
którzy w okresie lipiec-sierpień zostaną 
skierowani w ramach adaptacji zawo-
dowej do pełnienia służby na terenie 
sopotu. Dodatkowo 35 tys. zł zostało 
przewidziane na pokrycie kosztów za-
kwaterowania i wyżywienia dziesięciu 
policjantów delegowanych do pełnienia 
służby w okresie letnim na terenie so-
potu. na zakup radiowozu na potrzeby 
Komendy miejskiej policji w sopocie 
zagwarantowano sumę 45 tys. zł.

Będzie 
bezpieczniej

w sopocie powstanie art inkubator. 
Decyzję o utworzeniu samorządowej 
instytucji kultury w trakcie marcowej 
sesji podęli miejscowi radni. 

Nowa 
instytucja 
kultury
art inkubator funkcjonował będzie 
w zabytkowej willi Jünckego przy ul. 
goyki 3, która obecnie poddawana jest 
rewitalizacji. miejsce posłuży twórcom 
do pracy i spotkań, a także integracji 
środowiska artystycznego. Z wszyst-
kich przestrzeni, tj. sal wstawienni-

czych i pracowni, będą mogli korzystać 
również mieszkańcy sopotu. 
- Będzie to instytucja kultury pro-
totypowa w skali polski – zapewnia 
Joanna Cichocka-gula, wicepre-
zydent sopotu. – Chcemy, aby art 
inkubator służył młodym twórcom, 
integrował środowisko i był miej-
scem, w którym mieszkańcy sopotu 
znajdą coś ciekawego dla siebie. 
w ramach art inkubatora organizowa-
ne będą wystawy, koncerty, spotkania 
i warsztaty. Będzie tam również istniała 
możliwość wynajęcia biurek do pracy 
po preferencyjnych stawkach.

wizualizacja: grupa projektowo-inwestycyjna Bass

Trwa modernizacja oświetlenia ulicz-
nego w sopocie. realizacja inwe-
stycji ma poprawić bezpieczeństwo,  
a także przyczynić się do oszczęd-
ności i ochrony środowiska. 
projekt „modernizacja oświetlenia 
ulicznego w sopocie z zastoso-
waniem najnowszych technologii” 
realizowany jest na terenie dolnego 
sopotu oraz wokół hali ergo arena, 
która jest partnerem projektu. w ra-
mach inwestycji planowane jest zmo-

dernizowanie niemal 1300 punktów 
świetlnych, czyli 30 proc. wszystkich 
latarni oświetlających miasto. 
przedsięwzięcie zakłada wykorzysta-
nie innowacyjnych rozwiązań techno-
logicznych. oświetlenie leD w połą-
czeniu z nowoczesnym sterowaniem 
będzie bardziej efektywne, co wpłynie 
na wysokość kosztów, jakie ponosi 
gmina. nowe lampy poprawią również 
bezpieczeństwo pieszych, rowerzy-
stów i kierowców, a dzięki spójnej sty-
listyce również estetykę miasta.

Jaśniej, taniej 
i bardziej 
ekologicznie

Fot. Fotobank.pl/Ums
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rozstrzygnięto konkurs na 
opracowanie koncepcji archi-
tektonicznej przebudowy Teatru 
miejskiego im. witolda gombro-
wicza w gdyni. autorem zwy-
cięskiej pracy jest warszawskie 
biuro architektoniczne wXCa. 
Zmodernizowany budynek 
teatru ma wpisać się w moder-
nistyczny charakter zabudowy 
gdyni. największą i najbardziej 
rzucającą się w oczy zmianą 
będzie nowa elewacja i uprosz-

czona bryła budynku. 
- modernistyczna architektura miasta oraz pierwotna forma 
budynku sugerują zastosowanie prostych środków wyrazu 
w kształtowaniu elewacji – mówią architekci z biura wXCa.
sam budynek będzie wyższy, dzięki wyniesieniu nieużytkowa-
nego do tej pory poddasza i przebudowie dachu. wejście głów-
ne, prowadzące bezpośrednio do foyer, zostanie przesunięte 
w stronę siedziby Urzędu miasta.  
Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
przez biuro architektoniczne wyniesie nie więcej niż 980 tys. 
zł brutto, natomiast maksymalny koszt realizacji przebudowy 
teatru to 14.3 mln zł brutto. szacowany termin rozpoczęcia in-
westycji to 2021 roku.

Tak będzie 
wyglądał 
Teatr Miejski!

Fot. materiały prasowe pracowni wXCa

Trwa kolejna edycja loterii „rozlicz piT w gdyni”. w tym 
roku zgarnąć można między innymi samochód z napę-
dem hybrydowym, a także dwa rowery miejskie. 
- przekazując część swojego podatku na transport i ko-
munikację, oświatę oraz wychowanie, a także ochronę 
środowiska, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, po-
moc społeczną, bezpieczeństwo, czy też porządek pu-
bliczny, rozwój infrastruktury i ochronę zdrowia, miesz-
kańcy mogą mieć znaczny wkład finansowy w rozwój 
miasta, w którym żyją – zapewniają organizatorzy akcji.
loteria „rozlicz piT w gdyni” ruszyła 1 marca. aby wziąć 
w niej udział, nie trzeba posiadać gdyńskiego meldunku. 
wystarczy wpisać gdynię jako miejsce zamieszkania 
w deklaracji podatkowej, a potem zarejestrować się na 
stronie loterii. losowanie nagród nastąpi 17 maja.

Rozlicz PIT w Gdyni! 

gdynia wzbogaci się o kolejny obiekt sportowy. przy 
ulicy Uczniowskiej powstanie boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, a także 100-metrowa bieżnia. Koszt całej 
inwestycji nie ma przekroczyć 1,9 mln zł. 
Do dyspozycji mieszkańców oraz uczniów szkoły 
podstawowej nr 35 oddana zostanie przestrzeń 
rekreacyjno-sportowa z prawdziwego zdarzenia. 
projekt przewiduje m.in. zainstalowanie pod sztuczną 
nawierzchnią podbudowy typu „shockpad”, która po-
prawia komfort użytkowania boiska, a także zwiększa 
jego amortyzację. 
w trosce o bezpieczeństwo użytkowników obrzeża 
boiska zostaną zabezpieczone gumowymi nakład-
kami, a całość otoczona będzie piłkochwytami o 
wysokości 6 metrów. na murawie o wymiarach 
66×34 m staną dwie bramki oraz cztery chorągiewki 
narożne. Dodatkowo przewidziano wykonanie trzy-
torowej nawierzchni lekkoatletycznej o całkowitej 
długości 100 m i powierzchni poliuretanowej. 
Co więcej, w obrębie obiektu wykonane zostaną ciągi 
komunikacyjne oraz oświetlenie terenu w postaci 
czterech wysokich na 10 m lamp z oprawami leD. nie 
zapomniano także o takich elementach małej architek-
tury jak: ławki, kosze na śmieci czy stojaki rowerowe.

Witomino 
zyska boisko
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osiemnaście miesięcy będzie miał wykonawca na przeprowadzenie gruntow-
nego remontu Domu Zdrojowego w gdańsku Brzeźnie. w zabytkowym obiek-
cie funkcjonowało będzie Centrum edukacji ekologicznej. Trwa przetarg na 
przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych.
w centrum uczniowie z gdańska i pomorza będą mogli odbywać „zielone 
szkoły”. w ramach przedsięwzięcia stworzona zostanie baza noclegowa na 
sześćdziesiąt miejsc. wolne pokoje odnajmowane będą też w drugiej kolejno-
ści turystom. w obiekcie znajdzie się też miejsce na gastronomię. 
plany zakładają także odtworzenie ogrodu z trawnikami i zielenią ozdobną na te-
renie przylegającym do Domu Zdrojowego. od strony morza ma powstać ścieżka 
edukacyjna, z meblami parkowymi, modułowymi skrzynkami na uprawy oraz 
hotel dla owadów. przewidziano także miejsce przeznaczone na parking. 

Nowe życie 
Domu Zdrojowego

24 wspólne przedsięwzięcia kultu-
ralne gdańska i województwa po-
morskiego zostały dofinansowane. 
gdańscy radni przegłosowali pomoc 
finansową dla sześciu instytucji 
kultury, działających w gdańsku, 
a niebędących samorządowymi insty-
tucjami kultury. 
Teatr wybrzeże otrzymał 700 tys. zł 
na dwa projekty, tj. jedenastą edy-
cję „wybrzeża sztuki” i prezentację 
spektakli Teatru Dada von Bzdülöw. 
opera Bałtycka dzięki wsparciu 
finansowym pokaże trzy premie-
ry. najwięcej wspartych projektów 

zgłosiła polska Filharmonia Bałtycka 
w gdańsku. wśród nich znalazła się 
m.in. słynna gdańska Jesień piani-
styczna. Łącznie pomoc finansową 
Filharmonia otrzyma w kwocie 400 
tys. zł. również 400 tys. zł przyzna-
no nadbałtyckiemu Centrum Kultury. 
wśród działalności muzeum narodo-
wego wsparcie finansowe uzyskało 
wydanie pięciu publikacji. „weekend 
z archeologią” i wystawa czasowa 
„Zdrowie i higiena w dawnym gdań-
sku” – to dwa działania muzeum ar-
cheologicznego, które otrzymały 100 
tys. złotych.

2,6 mln zł 
na przedsięwzięcia 
kulturalne

parking na 390 samochodów, 
w tym miejsca dla osób niepełno-
sprawnych, stojaki na 25 rowerów, 
chodniki i oświetlenie. węzeł inte-
gracyjny przy przystanku pomor-
skiej Kolei metropolitalnej gdańsk 
rębiechowo został oddany do 
użytku. wartość inwestycji to 9 mln 
zł,  z czego ponad 5,5 mln zł stano-
wi unijne dofinansowanie.
w ramach przedsięwzięcia powstał 
też niewielki zbiornik retencyjny, 
który będzie zapewniał odpowied-
nie odwodnienie terenu. 
- parking działał będzie na zasa-
dzie park&ride i na razie dostępny 
będzie bezpłatnie, przez siedem 
dni w tygodniu – mówi mieczysław 
Kotłowski, dyrektor gdańskiego 
Zarządu Dróg i Zieleni. - roz-
ważamy, czy w przyszłości, nie 
wprowadzić opłat parkingowych, 
a bezpłatne korzystanie z niego 
umożliwić osobom korzystającym 
z pomorskiej Kolei metropolitalnej.
partnerem przedsięwzięcia jest 
gmina Żukowo, która w ramach 
realizacji węzła rozbuduje drogi 
dojazdowe. Będą to ulice: akacjowa, 
słoneczna i Czaple.

Węzeł 
integracyjny 
otwarty

Fot. J. pinkas
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GminA Puck 
       nad morzem...

WYBRZEŻE MORSKIE GmINy PUCK  JEST TERENEM ROZWIJAJĄCEGO SIę RUCHU 
TURYSTYCZNEGO I WYPOCZYNKOWEGO W OKRESIE LETNIM. CAŁY SEGMENT GOSPODARCZY 
ZWIĄZANY Z TURYSTYKĄ I GASTRONOMIĄ JEST OTWARTY INWESTYCYJNIE. 

TEKST: Jan P. Dettlaff/OKSiT | ZDJĘCIA: OKSiT

NAJwAżNIeJSZe ATuTy gMINy PuCK:

Bliska odległość od Trójmiasta, sąsiedztwo pucka i nadmorskich •	
obszarów rekreacyjnych z dobrą siecią komunikacyjną
wielka różnorodność form przyrodniczych, krajobrazowych  •	
tworzących idealne warunki rozwoju rekreacji
Bezpośredni dostęp do morza, •	 14 km pas brzegu morskiego
Dobre warunki agroekologiczne•	
istniejący potencjał urbanizacyjny•	
Dobry stan środowiska.•	

Dobra sieć komunikacyjna, oczyszczalnia 
ścieków  dla całego zakola zatoki sprzyja 
rozwojowi regionu. rosnąca migracja do 
gminy, bardzo duży ruch budowlany po-
twierdza atrakcyjność miejsca zamieszkania 
i działania. Pomosty żeglarskie w swarze-
wie, Rzucewie, czy Osłoninie znakomicie 
umożliwiają poznanie Gminy Puck z mor-
skiej perspektywy… Rozwijają możliwości 
rekreacji i sportów wodnych na spokojnym 
akwenie Zatoki Puckiej.



   51

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD

Zasadniczym celem jest rozbudowa funk-
cji gospodarczych oraz usług – przyja-
znych dla środowiska, efektywnych eko-
nomicznie i proekologicznych z wykorzy-
staniem położenia gminy. rozwój funkcji 
obsługi ruchu rekreacyjnego (pensjona-
ty, pola namiotowe, campingi, parkingi, 
gastronomia, urządzenia sportowe) i róż-
norodnych usług turystycznych.

Gmina Puck leży w północno-wschodniej 
części województwa pomorskiego.  opie-
ra się o brzeg Zatoki puckiej i panuje nad 
wodami małego morza stromymi klifami  
Kępy puckiej i swarzewskiej. Ta niezwy-
kle urozmaicona pod względem przy-
rodniczym kraina, od  północy  wcina się 
w pas zalesionych wydm nadmorskich 
i ogarnia  rozległy teren łąk, torfowisk, 
bagien łączących się z  Bielawskimi Bło-
tami. granica zachodnia biegnie moreno-
wymi wzniesieniami wysoczyzny Żarno-
wieckiej pośród starych lasów zwanych 
puszczą Darzlubską, a zawijając na połu-
dniu ku zatoce schodzi  na moście Błota 
w kierunku ujścia redy.
rzeki gminy należą  do dwóch zlewisk: 
płutnica, gizdebka i reda wpływają do 
Zatoki puckiej a Czarna woda wpada do 
Bałtyku. w lokalnym pejzażu zachwycają 
małe, urocze jeziorka, ocienione lasami: 
Dobre, Bielawa...
Klimat tego obszaru pozostaje pod wy-
raźnym wpływem morza. 
Środowisko naturalne zabezpieczono 
rezerwatami oraz licznymi chronionymi 
stanowiskami przyrodniczymi.

URZĄD GMINY  PUCK
84-100 Puck, ul. 10 lutego 29,
 tel. 58 673 20 96,
fax 58 673 27 37;  
www.gmina.puck.pl; 
e-mail: ugpuck@onet.pl     

KULTURA, SPORT I REKREACJA
Ośrodek kultury, sportu i Turystyki w Gminie Puck
84 -100  Puck, ul. 10 lutego 29 
tel./fax 58 673 16 55; 
www.oksitpuck.pl;  
e-mail: oksit@oksit.puck.pl

Warto zobaczyć...
Zabytki:

Starzyno, kościół parafialny z polichromią Sądu Ostatecznego  • 
(poł. XVII w.), Pomorski Szlak Cysterski.
Mechowo, kościół parafialny, szachulcowy (poł. XVIII w.),  • 
Pomorski Szlak Cysterski.
Swarzewo, Sanktuarium Maryjne, kościół parafialny (poł. XIX w.),  • 
cudowna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XV w.), Pieta (XV w.).
Zespoły pałacowo - parkowe (po poł. XIX w.): w Rzucewie,  • 
Rekowie Górnym, Sławutówku.

atrakcje turystycZne:
Groty Mechowskie , Mechowo, tel. 58 673 90 02; 58 673 16 55• 
Puszcza Darzlubska, na zachód od Darzlubia• 
Rezerwat Przyrody „Darzlubskie Buki”, na południe od Mechowa.• 
Rezerwat ptactwa wędrownego tzw. „Beka” - błota ujścia Redy. • 
Rezerwat Przyrody „Bielawskie Błota” na zachód od Mieroszyna.• 
Aleja Lipowa łącząca Rzucewo z Osłoninem.• 
Park Kulturowy w Rzucewie - Osada Łowców Fok z epoki kamienia.• 
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zaawansowana 
BUdowa saLi 

GimnasTycznej 
przy wejherowskiej 

„piątce” 

PRZY BUDOWANEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 SALI GIMNASTYCZNEJ ZAMONTOWANO 
STALOWĄ KONSTRUKCJę DźWIGARÓW DACHOWYCH. W NASTęPNEJ KOLEJNOŚCI POWSTANIE 
DACH HALI, ŚCIANY WEWNęTRZNE, REALIZOWANE BęDĄ ROBOTY INSTALACYJNE 
I WYKOŃCZENIOWE. BUDOWA SALI JEST ZAAWANSOWANA, A JEJ ZAKOŃCZENIE PLANOWANE 
JEST NA WIOSNę PRZYSZŁEGO ROKU. 

TEKST: Rafał Korbut| ZDJĘCIA: wejherowo.pl
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prace na budowie sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej nr 5 w wejhe-
rowie są bardzo zaawansowane. przypo-
mnijmy, że budowa sali gimnastycznej 
przy „piątce” rozpoczęła się w paździer-
niku 2018 r., a zgodnie z umową, zakoń-
czenie prac zaplanowano na wiosnę 
2020 r. sprzyjające warunki atmosfe-
ryczne w okresie zimowym umożliwiły 
realizację robót budowlanych w wyniku 
czego obecnie wykonano już ściany ze-
wnętrzne obiektu i strop nad zapleczem 
obiektu. Być może uda się zakończyć 
budowę wcześniej niż planowano.

- główna płyta boiska o wymiarach 44,5 
na 27 metrów będzie przystosowana do 
gry  w  piłkę  ręczną i mini piłkę nożną, ko-
szykówkę, siatkówkę, tenisa i  badminto-
na, a sala będzie połączona z istniejącym 
budynkiem szkoły za pomocą łącznika 
– mówi arkadiusz Kraszkiewicz, zastęp-
ca prezydenta wejherowa. – w sali znaj-
dą się także dwa mniejsze poprzeczne 
boiska oddzielone kotarą: do gry w mini 
siatkówkę i w mini koszykówkę. Hala sta-
nowić będzie samodzielny obiekt, zatem 
będzie można ją użytkować w czasie, kie-
dy szkoła będzie zamknięta. wewnątrz 
sali wykonana będzie ścianka wspinacz-
kowa o wysokości 7m.

KRzyszTof 
hildeBRandT, 
prezydent Wejherowa. 

- Obserwujemy efekty prac 
budowlanych i czekamy na 
zakończenie inwestycji, do 
której przygotowywaliśmy 
się od kilku lat. Konieczne 
było umieszczenie budowy 

sali w planie finansowym miasta, a następnie przygotowanie 
dokumentacji. Budowa tej sali to bardzo ważna inwestycja 
z punktu widzenia rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży.

obiekt będzie posiadał odpowiednie 
zaplecze m.in. pomieszczenia magazy-
nowe na sprzęt sportowy, osobne szat-
nie dla dziewcząt i chłopców, toalety 
oraz niezależne wejście zewnętrzne. 
widownia zaplanowana jest na ok. 200 
osób. Cały teren wokół szkoły zostanie 
zagospodarowany i wyposażony w ław-
ki oraz stojaki na rowery. 
- Każdego dnia możemy obserwować, 
jak powstaje ta długo oczekiwana przez 

uczniów i nauczycieli sala gimnastyczna 
– mówi Beata Dampc dyrektor szkoły 
podstawowej nr 5 w wejherowie. – Będzie 
to hala optymalna dla realizacji naszych 
potrzeb. Kształcimy dzieci i młodzież, 
jest szeroki przekrój wiekowy, a sala zo-
stała tak zaprojektowana, aby spełniać 
oczekiwania wszystkich uczniów. 
wykonawcą prac jest Zakład robót 
ogólnobudowlanych stanisław repiń-
ski z siedzibą w Kościerzynie.
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KaziUczKi, KiBiny 
i wieLKanocne 

paLmy
Od Niemenczyna dla Kolbud

WSZYSTKICH UBOLEWAJĄCYCH, ŻE ZOSTAŁY STRYWIALIZOWANE TRADYCYJNE POLSKIE 
UROCZYSTOŚCI, KTÓRE PRZEOBRAZIŁY SIę W ŚWIęTO HANDLU I OBŻARSTWA, ŻE NAWET 
WIELKANOC ZATRACIŁA WIOSENNY UROK I RADOSNY NASTRÓJ ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA 
CHRYSTUSA, ZAPEWNIAMY, ŻE W KOLBUDACH, DZIęKI GOŚCIOM Z WILEŃSZCZYZNY, MOŻNA 
POCZUĆ NASTRÓJ DAWNYCH LAT I OBYCZAJÓW.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: materiały prasowe

przygotowania do wielkanocy – najweselszego z katolickich 
świąt, zaczęły się w niemenczynie, (zaprzyjaźnionej z gmi-
ną Kolbudy miejscowości, położonej 15 km od wilna), już na 
początku marca, bo zgodnie z miejscową tradycją zorgani-
zowano tam Kaziuczki niemenczańskie, związane z dniem 
patrona litwy - św. Kazimierza Królewicza, jednego z synów 
króla Kazimierza Jagiellończyka. przyjaciele z niemenczyna 

odwiedzili Kolbudy miesiąc później - w weekend związany 
z niedzielą palmową. Zaprezentowali trochę przesunięte 
w czasie Kaziuczki. przywieźli  specjały litewskiej kuchni, 
przyrządzone według receptur i pomysłów z dawnych lat: 
wędliny, ręcznie robione piernikowe serca, chleby, kwas chle-
bowy, miód i inne przysmaki, oraz przede wszystkim  wileń-
skie palmy oszałamiającej urody.



   55

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Gości, którzy przybyli już w czwartek 11. kwietnia wie-
czorem, powitali przedstawiciele władz gminy. Następ-
nego dnia zorganizowano dla przybyszy wycieczkę do 
Gdańska, a wieczorem  w sali koncertowej Urzędu Gmi-
ny Kolbudy zaprezentowały się zespoły: „Perła” oraz 
„Kapela Podwileńska”. 

 pierwsza z grup, to dobrze już znany mieszkańcom gminy mło-
dzieżowy Zespół tańca ludowego z Niemenczyna, którego 
występy artystyczne zawsze zadziwiają publiczność kunsz-
tem śpiewaków i tancerzy, barwnością strojów i uśmiechem, 
życzliwością artystów, którzy wykonują tańce narodowe i lu-
dowe polskie oraz litewskie, a także innych narodów: ukraiń-
skie, rosyjskie, łotewskie, białoruskie, gruzińskie, mołdawskie, 
włoskie. podczas swojej aktywnej działalności „perełki” wielo-
krotnie odwiedziły polskę i Białoruś, a także Bułgarię, Chorwa-
cję, Czechy, macedonię, Łotwę, Ukrainę, węgry, Francję, Hisz-
panię, włochy i san marino. Krótko mówiąc – profesjonaliści.

Zespół „Kapela Podwileńska” - powstał w niemenczynie 
przed pięcioma laty i już zdobył sympatię widzów na wileńsz-
czyźnie i w polsce. swoistym hymnem kapeli stała się piosenka 
„Jesteśmy znad wilii”, a w repertuarze znajdują się „walc nie-
menczyński”, „Śni mi się polska” do słów apolonii skakowskiej, 

inne melodie rodem z Ziemi wileńskiej oraz polskie pieśni lu-
dowe i patriotyczne. Kapela kilkakrotnie występowała na mię-
dzynarodowym Jarmarku Folkloru w węgorzewie, Festiwalu 
Kultury Kresowej w mrągowie, na Kaziukach wileńskich, orga-
nizowanych na wileńszczyźnie i w różnych regionach polski. 

sobota – 13. kwietnia była dla gości z wileńszczyzny bardzo 
pracowita. Od rana zaplanowano tradycyjny kaziuczkowy 
jarmark. Tym razem odbywał się on nie na parkingu przed 
Urzędem ale w sali widowiskowej. Kiermasz potrwał tylko do 
godziny 12.00, ponieważ artyści zostali zaproszeni  do słupska, 
gdzie wystąpili w tamtejszej Filharmonii. przyjęto ich z ogrom-
nym entuzjazmem, szczególnie że wielu mieszkańców, zarów-
no miasta, jak Ziemi słupskiej, ma kresowe korzenie.

wójt andrzej Chruścicki odnowił też dawną polską trady-
cję, że na wielkanoc nie tylko domy i obejścia, ale ogól-
nie tereny wioskowe musiały być pięknie wyczyszczone 
i zorganizował wiosenne sprzątanie świata w… sołec-
twach” Pod takim hasłem, w sobotę 13 kwietnia br., na 
terenie całej gminy obyła się wspólna porządkowa akcja, 
do udziału w której koordynatorzy wydarzenia  -  wójt 
Gminy Kolbudy, Gminny Zakład Usług Komunalnych i soł-
tysi zaprosili wszystkich mieszkańców.

andRzej chRuścicKi,
wójt gminy Kolbudy

Ponownie mamy okazję gościć naszych przyjaciół 
z Wileńszczyzny, którzy zaprezentują nam specjały swojej 
kuchni i kulturę. Targi są piękną tradycją, która pokazuje 
bogactwo ziemi litewskiej i twórczość jej narodów. Jarmark, 
dowodzi, że są jeszcze obszary, w których maszyny nie wyparły 
dzieł rąk ludzkich, a wytwarzane od wieków tą samą techniką 
produkty, cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
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Rewa to jedna z najpiękniejszych nadmorskich 
miejscowości. Furorę robi wśród miłośników 
sportów wodnych, głównie za sprawą jednej z naj-
ciekawszych bałtyckich form brzegowych, czyli 
mierzei, zwanej Cyplem Rewskim (szpërkiem).

Z myślą o zapalonych żeglarzach, pasjonatach windsurfin-
gu i kitesurfingu w rewie obecnie realizowany jest projekt 
pn. „rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze pętli Żu-
ławskiej i Zatoki gdańskiej w miejscowości rewa, gmina 
Kosakowo - przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”. 
przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu z Unii eu-
ropejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego 
województwa pomorskiego na lata 2014-2020.
- Budowa bosmanatu to odpowiedź na długo wyczekiwane 
wsparcie rozwoju infrastruktury żeglarskiej – mówi marcin 
majek, wójt gminy Kosakowo. - Dotychczasowa zabudowa 
nie spełniała potrzeb prężnie rozwijającej się rewy. reali-

zowana inwestycja zapewni odpowiednie zaplecze sanitar-
ne i organizacyjne, które nadto dostosowane zostanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. nowa infrastruktura po-
zwoli w pełni wykorzystać potencjał społeczny, gospodar-
czy, kulturowy oraz krajobrazowy gminy Kosakowo.
inwestycja zakłada przedłużenie istniejącego pomostu cu-
mowniczego w celu zwiększenia ilości miejsc dla żaglówek, 
a także stworzenie zaplecza sanitarnego oraz organizacyj-
nego przystani do obsługi ruchu na pomoście.
Koszt realizacji zadania wynosi blisko 1,5 mln zł. więk-
szość powyższych środków stanowi dofinansowanie 
z Unii europejskiej. Jeżeli wszystkie roboty prowadzo-
ne będą zgodnie z planem, inwestycja zostanie zakoń-
czona we wrześniu.
- nowe obiekty noclegowe i gastronomiczne oraz inwesty-
cje, które realizujemy, sprawiają, że rewa z dawnej rybac-
kiej miejscowości dynamicznie przeobraża się w atrakcyjny 
kurort nadmorski – podsumowuje marcin majek.

W Rewie trwa budowa 
nowego bosmanatu
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przedmiotem współpracy jest przygo-
towanie koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznej przestrzeni stanowiącej te-
reny dawnej gminnej spółdzielni „sCH” 
w miejscowości Cedry wielkie. w ramach 
zawartej umowy sześćdziesięciu studen-
tów wydziału architektury podzielonych 
na trzy bądź czteroosobowe grupy wyko-
na projekty funkcjonalno-przestrzenne, 
nawiązujące do kultury regionu Żuław.
efekty prac studentów oceni powołana 
komisja ds. architektury i urbanistyki, 
która wyłoni autorów najciekawszych 
koncepcji. w założeniu konkursu pra-
ce mają uwzględniać koncepcję osiedla 
mieszkaniowego z funkcją usługową, 
nową siedzibę Urzędu gminy, centrum 

kulturalne (kino i galerię), minicentrum 
handlowe oraz rewitalizację dwóch bu-
dynków, tj. dawnego spichlerza na cele 
kulturalne i byłego budynku administra-
cyjnego na cele usługowe, a także stwo-
rzenie przestrzeni publicznej w formie 
placu. Termin wykonania prac został 
ustalony na koniec czerwca 2019 roku. 
najciekawsze koncepcje zostaną zapre-
zentowane w Żuławskim ośrodku Kultu-
ry i sportu w Cedrach wielkich.
podpisana umowa ma być początkiem 
współpracy, która w przyszłości powin-
na zaowocować kolejnymi projektami. 
studenci przygotowują koncepcje za-
gospodarowania terenów, które należą 
do gminy Cedry wielkie.

Gmina Cedry Wielkie 
współpracuje 
z Politechniką Gdańską
wójt Gminy Cedry wielkie, janusz Goliński, podpisał umowę o współ-
pracy z wydziałem architektury Politechniki Gdańskiej reprezentowa-
nym przez jej dziekana, prof. dr hab. inż. arch. lucynę Nykę. 

Od lewej: wójT janusz GOliŃski 
i PrOF. dr hab. inŻ. arCh. luCyna nyka
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Gazowe dylematy na Ukrainie: 

po eUropejsKU 
czy po rosyjsKU

UKRAIŃCY WYBIERAJĄ NOWEGO PREZYDENTA. WSZYSTKO WSKAZUJE NA TO, ŻE NIEZALEŻNIE 
CZY WYBRANY BęDZIE TELEWIZYJNY SHOWMEN, WOŁODYMYR ZELENSKI CZY OBECNIE 
PEŁNIĄCY Tę FUNKCJę, PETRO POROSZENKO, TO KRAJ (MIMO RÓŻNYCH AKCENTÓW W KAMPANII 
WYBORCZEJ) ZACHOWA PROZACHODNI KURS. CZY JEDNAK OZNACZA TO, TAK WYCZEKIWANE 
W BRUKSELI, PRZYSPIESZENIE REFORM DOSTOSOWUJĄCYCH UKRAIŃSKIE REALIA DO TYCH 
OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ? O TYM ROZMAWIALIŚMY W KIJOWIE Z JEDNYM 
Z BARDZIEJ ZNANYCH TAM ANALITYKÓW ENERGETYCZNYCH, WOŁODYMYREM OMELCZENKO. 
BO ENERGETYKA JEST JEDNYM Z GŁÓWNYCH OBSZARÓW, KTÓRE BRUKSELA CHCIAŁABY 
WIDZIEĆ DOSTOSOWANĄ DO EUROPEJSKICH REALIÓW.

W KIJOWIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com



unbundling, to tajemnicze słowo oznacza 
rozdzielenie firm zajmujących się wydo-
byciem, transportem i potem sprzedażą 
bezpośrednio do odbiorców. unbundling 
to podstawowe zadanie postawione ukra-
ińskim władzom przez europejskich spe-
cjalistów od gazu.

- Z konieczności takich reform zdają sobie 
władze ukraińskie. i nawet nie chodzi tu 
o dostosowanie się do warunków wprowa-
dzanych w europie. Bo wprowadzenie za-
sady unbundlingu będzie także korzystne 
dla konsumentów gazu na Ukrainie. 

Ale ciągle ta sprawa nie jest rozwiązana. 
Państwowy Naftohaz jest faktycznym 
monopolistą na rynku gazu w ukrainie. 

- obiektywną przyczyną opóźnień są gazo-
we kontrakty ukraińsko – rosyjskie.  gaz-
prom, usiłuje wykorzystać sytuację, twier-
dząc ustami swoich przedstawicieli, że nie 
można podpisać jakiegokolwiek nowego 
kontraktu na tranzyt gazu przez Ukrainę, 
bo nie wiadomo z kim to czynić. To rosyj-
ski sposób na wykazanie, że nord stream 
ii jest niezbędny. Bo Ukraińcy nie są wiary-
godnym (wedle rosjan) partnerem. 
argumentem naftohazu dla niespieszne-
go wejścia w życie zasad undunblingu są 
decyzje sądu arbitrażowego ze sztokhol-
mu, który jednoznacznie wskazał tę firmę 
ukraińską jako stronę sporu z gazpromem. 
Jakiekolwiek zmiany organizacyjne utrud-
niłyby (zdaniem kierownictwa koncernu) 
egzekucję zasądzonych od gazpromu 2.7 
miliarda dolarów. 
ponadto żadna z firm zachodnich nie chce 
inwestować w ukraiński system gazociągo-
wy. liczą na to, że tę robotę wykona nafto-
haz i potem rury będą przekazane nowe-
mu, zachodniemu operatorowi. największą 
inwestycją byłoby tu oddzielenie systemu 
rur tranzytowych od tych rozprowadzaja-
cych gaz wewnątrz kraju. Zmiana tej sytu-
acji to inwestycja rzędu 1 miliarda dolarów. 
Tego rodzaju argumenty pozwalają nafto-
hazowi opóźniać undunbling. Ten bojkot 
ma być spowodowany także osobistymi 
ambicjami szefów naftohazu, którzy wole-
liby być szefami wielkiej firmy, a nie jednej 
z jego mniejszych części. 
szefowie naftohazu zatrudniają całę masę 
konsultantów, którzy mają przedstawić naj-
lepszy wariant unbundligu, ale faktycznie 
mnogość ekspertyz tylko zaciemnia cały 
obraz. Jednocześnie Koboliew chciałby po-

zostawić nad potencjalnie mającymi powstać 
nowymi spółkami, czapę “naftohazu”. po-
dejrzewa się więc, że te niespieszne zmiany 
to jakby przygotowanie firmy pod prywaty-
zację. szczególne zainteresowanie wzbu-
dza tu segment zajmujący się wydobyciem 
gazu – “Ukrgazdobycza”. To firma wysoce 
dochodowa. w ubiegłym roku wpłaciła do 
budżetu ponad 40 miliardów hrywien (oko-
ło 5.5 miliarda złotych) podatków. o ten-
dencje prywatyzacyjne zaś podejrzewa sie 
prezydenta poroszenkę. Dlatego zakłada 
się, że jakiekolwiek dalsze zmiany w struk-
turze naftohazu będą pewnie możliwe już 
po wyborach prezydenckich. wpływ pre-
zydenta odbywa się poprzez narodową 
komisję regulacji energetyki. prezydent ma 
wpływ na skłąd personalny tej komisji. 

Co na to włądze ukraińskie?

w kwestie rozdzielenia właścicielskiego 
naftohazu nie wtrącają się obecnie premier 
Hrojsman i jego otoczenie. Bo jednoznacznie 
tę sferę wziął pod swoje skrzydła prezydent 
poroszenko. Tak premier jak i minister re-
sortowy nasalik są generalnie zwolennikami 
unbundlingu. różni ich co najwyżej podejście 
do tempa zmian. 

Przez ukrainę przechodzą gazociągi tran-
zytowe transportujące gaz z rosji do Za-
chodniej europy. rosjanie jednocześnie 
układają bałtycki Nord Stream II…. 

raczej trudno wyobrazić sobie, że rosjanie 
nagle przerwą tranzyt gazu przez Ukrainę. 
nawet gdyby otworzyli do końca tego roku 
(co jest raczej nieprawdopodobne) nord 
stream ii to i tak nie zaspokoją całości zapo-
trzebowania europejskiego, przy likwidacji 
tranzytu przez Ukrainę. na dodatek wokół 
nord stream i jego lądowych przedłużeń brak 
jest większych, podziemnych magazynów 
gazu. Takie są zaś na Ukrainie. a tylko dys-
ponowanie podziemnymi magazynami gazu 
pozwala na elastyczność dostaw. Funkcjo-
nowanie nord stream ii oznaczałoby jednak 
zmniejszenie przepływu gazu przez ukra-
ińskie gazociągi. specjaliści obawiają sie, że 
trudno będzie w takim przypadku, utrzymać 
odpowiednie ciśnienie gazu w rurociagach. 
Bo te rozsyłające gaz po kraju są połączone 
z tranzytowymi. To jeszcze pokłosie czasów 
sowieckich, gdy tak te rury ukłądano, nie 
zakładając, że będą kiedyś oddzielnymi sys-
temami nowych, niezależnych krajów. Taka 
sytuacja może doprowadzić do kłopotów 

z dostarczeniem gazu w każdy region Ukra-
iny. Zakłada się, że dopiero tranzyt przez 
ukraińskie gazociągi około 40 miliardów 
metrów sześciennych rocznie pozwoli unik-
nąć kłopotów technicznych z transportem 
surowca wewnątrz Ukrainy jak i pozwoli taka 
ilość na minimalny zysk za usługi tranzyto-
we. Ukraińscy specjaliści zakłądają także, iż 
uruchomienie tranzytu przez nord stream 
ii doprowadzi do zapełnienia gazociągów 
europejskich co utrudni eksport surowca do 
Ukrainy. Bo na gaz kupowany przez Ukraiń-
ców na Zachodzie może po prostu zabraknąć 
miejsca w europejskich, tranzytowych rurach. 
Taka sytuacja może doprowadzić do proble-
mów z zaopatrzeniem w gaz nie tylko Ukra-
iny, ale i także krajów europy Środkowej. 

Oby tak się nie stało. Dziękuję za 
rozmowę.
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Jeszcze tej wiosny – na przełomie kwietnia i maja zacznie działać nowa marina 
jachtowa w Gdyni. Obiekt mieszczący 120 jednostek stanowi część budowanego 
przez Polski Holding Nieruchomości kompleksu Yacht Park. Postępy na placu bu-
dowy są widoczne gołym okiem. Na gdyńskim Molo Rybackim pojawiają się już 
pierwsze architektoniczne szkielety. Aktualnie trwa również budowa bosmanatu. 

Gdynia szuka chęt-
nych na budowę 
domu wielorodzinne-
go przy ulicy Dickma-
na na Oksywiu. Re-
alizacja projektu ma 
trwać maksymalnie 
14 miesięcy, zas roz-

strzygnięcie przetargu nastąpi na początku maja. 
Nowy budynek komunalny będzie się składał 
z czterech kondygnacji, które pomieszczą łącznie 
30 lokali. Na parterze znajdzie się ogólnodostępna 
świetlica, a całość obiektu została zaprojektowana 
w sposób przyjazny osobom niepełnosprawnym.

Osiedle Front Park realizo-
wane przez markę Moderna 
Holding zdobyło tytuł 
najciekawszej inwestycji 

mieszkaniowej roku 2018. Osiedle zaczęło powstawać 
pod koniec 2016 roku w rejonie Opływu Motławy. 
Drugie miejsce w plebiscycie zajęły Kamienice Mal-
czewskiego realizowane przez Allcon Osiedla, a trzecie 
projekt BMC z kamienicą  Kontinuum ulokowaną 
u zbiegu ulic Batorego i Sosnowej we Wrzeszczu.

chęTni na nowe 
miesZkania?

GDynia DocZekała się 
nowej mariny

najciekawsZa 
inwesTycja 
miesZkaniowa 
roku 2018

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI
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   wady i zalety 
rozwiązań

Dom 
  mieszkanie? 

czy

TYTUŁOWY DYLEMAT PRZYŚWIECA W SZCZEGÓLNOŚCI OSOBOM MŁODYM. KTÓŻ Z NAS NIE MARZY 
O DOMU Z OGRODEM I CZEREDĄ PSÓW BIEGAJĄCYCH ZIELONYMI ALEJKAMI? W WIęKSZOŚCI 
PRZYPADKÓW SĄ TO MRZONKI, BOWIEM DO CENY BUDOWY, A NAWET ZAKUPU WYMARZONEGO 
DOMU NALEŻY DOLICZYĆ ZAKUP DZIAŁKI. KOSZT TEN NIE NALEŻY DO NAJNIŻSZYCH, CHOĆ JEST 
ZNACZNIE ŁATWIEJSZY DO URZECZYWISTNIENIA NIŻ KILKA LAT TEMU.

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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fOrA, AlgOryTMy 
I żąDZA PIeNIąDZA

Fora związane z tematyką nieruchomości pękają w szwach 
od tematów związanych z aspektami ekonomicznymi doty-
czącymi domów i mieszkań. na każdym z nich możemy spo-
tkać się z opiniami, które w pełni przekładają budowę domu 
na miejskich peryferiach nad zakup niewielkiego mieszkania 
w centrum miasta. Biorąc pod uwagę deweloperskie marże, 
czynniki takie jak lokalizacja oraz standard trudno oprzeć się 
ekonomicznej pokusie budowy wymarzonego domu. a fakt, 
że dom ten jest wymarzony gwarantuje komfort psychiczny 
nieporównywalny z zakusami wybitnych architektów. prze-
cież nie wszystko opiera się na pieniądzach.

Dość o opiniach internetowych – pora na konkretne licz-
by. w ramach rozważań postanowiliśmy stworzyć algo-
rytm na który składają się dane statystyczne. w ciągu 
elementarnych kroków zawarliśmy następujące informa-
cje – powierzchnia dla 4-osobowej rodziny w mieszkaniu 
zlokalizowanym w centrum miasta wynosi około 65m2, 
zaś w przypadku domu poza miastem mamy do czynie-
nia z obiektem o powierzchni 150m2 na działce 20-arowej 
w odległości około 30km od centrum. Biorąc pod uwagę 
aktualny i uśredniony trend ekonomiczny w 5 największych 
miastach w polsce mamy do czynienia z kwotą oscylującą 
w granicach 700 000zł w obu tych przypadkach. Dociera-
jąc do ceny ujednoliconej przyszedł czas na porównanie 
czynników ekonomicznych i pozaekonomicznych. 

INfrASTruKTurA 
I eKSPlOATACJA

podstawowym ogniwem infrastruktury architektonicz-
nej pozostaje komunikacja. praca, szkoła, zakupy, wa-
riant trasy – jej częstotliwość, wszystko to generuje 
określone koszta, a jeśli dodamy do tego eksploatację 
floty prywatnych pojazdów możemy mieć do czynie-
nia ze sporym nadszarpnięciem domowego budżetu. 
problem ten nie musi dotyczyć mieszkańców centrów 
miast, którzy na ogół w tego typu przypadkach coraz 
chętniej korzystają z komunikacji publicznej. Transport 
publiczny zdaje się zapominać o pozamiejskich i pod-
miejskich terenach, co nierzadko pozostaje palącym 
problemem samorządowców. Ubezpieczenie, naprawy 
eksploatacyjne, paliwo, przeglądy – wszystko to gene-
ruje koszta, których nie widać na pierwszy rzut oka, 
zwłaszcza, gdy mamy w perspektywie iluzoryczny kra-
jobraz zielonej szaty przydomowego ogrodu. 

eksploatacja domu – jak wyliczyli specjaliści jednej z naj-
większych marek deweloperskich w kraju to koszt w gra-
nicach 5zł za metr kwadratowy. w przypadku mieszkań 
stawki wchodzące w skład czynszu przy zachowaniu 
uśrednionych proporcji wynoszą około 7zł za metr kwa-
dratowy. pozornie korzyść ekonomiczna jest zatem po 
stronie apartamentów okupujących centra miast, jednak 
w praktyce do kosztów eksploatacyjnych domu należy 
dodać koszta oboczne wynikające m.in. z odśnieżania, 
napraw dachu, odwadniania terenu, a nawet wywozu 
śmieci. sumując kwoty generowane przez czynniki in-
frastrukturalne, komunikacyjne i eksploatacyjne może-
my mówić o oszczędnościach na poziomie 800zł w skali 
miesiąca na korzyść mieszkań. 

Podstawowym ogniwem infrastruktury 
architektonicznej pozostaje komunikacja. Praca, 
szkoła, zakupy, wariant trasy – jej częstotliwość, 

wszystko to generuje określone koszta, a jeśli 
dodamy do tego eksploatację floty prywatnych 

pojazdów możemy mieć do czynienia ze sporym 
nadszarpnięciem domowego budżetu. 
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CZyNNIKI 
POZAeKONOMICZNe 

OrAZ ICH ZNACZeNIe

miłośnicy nieco dłuższego spania mogą 
w tym miejscu wytoczyć poważne działo 
w postaci argumentu, iż wybór mieszkania 
to około godziny snu dłużej. paradoksal-
nie jest to woda na młyn amatorów domu, 
bowiem jakość tego snu bez względu na 
zabiegi filtrujące będzie znacznie gor-
sza. wszystko za sprawą powietrza, którego jakość 
w miejskich dżunglach delikatnie mówiąc pozosta-
wia wiele do zyczenia. pisząc o frywolnych drzem-
kach i jakości powietrza nie sposób zapominać o ja-
kości wypoczynku. i tu sytuacja nazbyt klarowna nie 
jest. o ile wypoczynek w pięknych okolicznościach 
natury jest bardziej przyjemny i prozdrowotny, o tyle 
kwestie sprzątania niespełna dwukrotnie większej 
powierzchni obiektu mogą nam trwale wybić z gło-
wy weekendową labę. Z drugiej strony – skoro już 
sprzątać, to w ciszy, a tej na uboczu metropolii nie 
brakuje. wbrew pozorom hałas jest ważnym czynni-
kiem w doborze mieszkania, a świadczą o tym ceny 
stanowiące rynek wtórny. Brak stosownej izolacji 
w sędziwych wiekiem, często socjalistycznych  bry-
łach to kluczowy dla zbicia ceny argument zarówno 
wśród inwestorów, jak i osób prywatnych.

podsumowując – koszta związane z budową domu 
na obrzeżach wielkich aglomeracji oraz zakupu 
mieszkaniach w ich centrum są zbliżone. największe 
różnice skupiają się jednak na czynnikach pozaeko-
nomicznych, które pozostają przecież kwestią indy-
widualną. mimo wad i zalet obu tych rozwiązań pozy-
tywnym prognostykiem pozostaje fakt, że w obecnej 
sytuacji gospodarczo-ekonomicznej większość mło-
dych osób nie jest zakładnikiem jedynie słusznych 
rozwiązań, a posiada jakikolwiek wybór.



magdalena ReńsKa,
Członek Zarządu Euro Styl S.A

Euro Styl specjalizuje się zarówno 
w apartamentach budowanych 
w sercu miasta, jak i w inwestycjach 
z sektora popularnego. Obecnie 
dużą popularnością cieszy się rejon 
Przymorza i Oliwy, w którym 
tworzymy eleganckie osiedla 
takie jak pełna sztuki IDEA czy 
ekologiczne Mezzo. Atutem tych 

lokalizacji jest nie tylko bliskość 
morza, ale też sąsiedztwo parków biurowych i uczelni oraz doskonała 
komunikacja. Lokalizacje odleglejsze osiedla dają natomiast „oddech” 
i możliwość kontaktu z naturą. Budując nieco dalej od centrum 
mamy możliwość tworzyć bardziej kameralne, niewysokie budynki, 
jak np. na osiedlu Zielony Południk z urokliwymi miejscami relaksu, 
takimi jak pomost czy grillowisko lub Osiedle Beauforta na Pogórzu 
z doskonałą infrastrukturą sportową dla dużych i małych. 
  

Rafał zdeBsKi, 
Dyrektor handlowy Inpro S.A. 

Duże miasta przyciągają wiele 
młodych i dynamicznych osób, 
które lubią być w sercu wydarzeń 
kulturalnych, rozrywkowych 
i społecznych. Mieszkanie 
w centrum zapewnia dobry 
dostęp do komunikacji miejskiej, 
sklepów, restauracji, nocnego życia. 
Argumentem przemawiającym 

na korzyść tej lokalizacji jest bez 
wątpienia dogodny dojazd do miejsca pracy lub do szkoły. Jednakże 
życie w mieście ma również swoje minusy. Przede wszystkim jest 
to hałas i wzmożony ruch uliczny. Właśnie dlatego od kilku lat 
obserwujemy rosnący trend przeprowadzania się społeczeństwa 
z centrów miast na ich obrzeża. Niepodważalnym plusem 
pozamiejskiej lokalizacji jest niższa cena za metr kwadratowy, cisza 
i spokój. Amatorzy kameralnych inwestycji otoczonych zielenią to 
zazwyczaj młode małżeństwa z małymi dziećmi. 
INPRO w swojej ofercie posiada inwestycje w centrum miasta, jak 
i na przedmieściach. Wszystkie charakteryzują się niepowtarzalną 
lokalizacją i bezpieczeństwem, które zapewnia monitoring, ochrona 
lub częściowe zamknięcie osiedli. Przykładem inwestycji na obrzeżach 
jest osiedle domów jednorodzinnych i bliźniaków Golf Park, które 
powstało w malowniczym Tuchomiu w otoczeniu lasów i jeziora. Cena 
takiej inwestycji to około 650 tysięcy zł za ponad 550 mkw. działki 
i około 160 mkw. powierzchni użytkowej domu.
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Cykl „12 powodów, dla których warto inwestować w budowę domu pasywnego” jest zbiorem 
artykułów poradnikowych powstałych w ramach współpracy z ekspertami firmy ELMOT.

POwóD 4 – PrOZDrOwOTNOść

Kurczące się zasoby naturalne wielokroć stają się przyczyną 
do wzrostu kosztów codziennego funkcjonowania. wówczas 
aspekt energooszczędności zaczyna nabierać znaczenia 
i niewątpliwie jest to naczelny argument skłaniający inwe-
storów do budowy domów pasywnych. o tym, że ekonomia 
jest argumentem kluczowym wspominaliśmy w artykule 
otwierającym cykl powstały we współpracy z firmą elmoT. 
w dzisiejszym materiale podkreślimy rolę prozdrowotności 
w funkcjonowaniu domu pasywnego. 

ekologia oparta o dbałość o środowisko ma ogromne zna-
czenie w kwestii wznoszenia obiektów pasywnych. Zastoso-
wanie materiałów w pełni naturalnych – zdrowych oraz eko-
logicznych gwarantuje doskonałą filtrację powietrza we wnę-
trzu domu, co walnie przyczynia się do poprawy mikroklima-
tu, a tym samym pozytywnie wpływa na kondycję zdrowotną 
jego mieszkańców. materiały stosowane w budowie domów 
pasywnych niosą ze sobą wiele walorów. podstawowym jest 
zdolność do akumulacji ciepła oraz wilgoci. ekologiczne ele-
menty składowe budowli są również materiałami o najwyż-
szym poziomie bezpieczeństwa. ważną zaletą jest w tym 
przypadku niski poziom stężenia pierwiastków radioaktyw-
nych. szacuje się, że poziom radioaktywności w materiałach 
budulcowych stosowanych w budownictwie pasywnym jest 

trzykrotnie niższy, aniżeli w przypadku budownictwa tra-
dycyjnego.  Konwencjonalne obiekty ze względu na formę 
wznoszenia oraz stosowane materiały cechują się zwiększo-
ną aktywnością radonu. Temat tego pierwiastka w polsce jest 
mało znany, a w opinii specjalistów ze Światowej organiza-
cji Zdrowia to właśnie radon w dużej mierze odpowiedzialny 
jest za raka płuc. ów pierwiastek gazowy występuje w glebie, 
wodach gruntowych oraz skałach i przedostaje się do wnę-
trza tradycyjnych budynków przede wszystkim ze względu 
na źle zaizolowane fundamenty. problem ten nie występuje 
w przypadku domów pasywnych, a wszystko za sprawą sto-
sowania izolacji poziomych oraz pionowych wespół z używa-
niem materiałów w pełni ekologicznych.

Także materiały wykończeniowe we wnętrzach przyczy-
niają się do poprawy poziomu prozdrowotności. w pełni 
naturalne elementy obecne wewnątrz bryły doskonale 
regulują poziom wilgotności powietrza, a nie bez zna-
czenia jest także stosowanie współczesnych rozwiązań 
systemów termicznych świetnie uzupełniających bierną 
strukturę obiektu. w pełni bezobsługowe i zeroemisyjne 
systemy wraz ze zastosowaniem wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją i filtracją powietrzną gwarantują czyste – 
wolne od smogów, pyłów oraz alergenów powietrze bez 
konieczności stosowania dodatkowych urządzeń takich 
jak oczyszczacze, klimatyzatory oraz im podobne.

12 POwODów, 
dla których warto inwestować 
w budowę domów pasywnych
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Nad brzegiem 
moTławy

Miasto 
w mieście

MOTŁAWA TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNYCH DOPŁYWÓW MARTWEJ WISŁY. 
BYNAJMNIEJ POPULARNOŚĆ TA, NIEWIELE MA WSPÓLNEGO Z ROZMIARAMI RZEKI – KLUCZOWE 
ZNACZENIE DLA JEJ RANGI MA PRZEBIEG ORAZ POŁOŻENIE, KTÓRE JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANE 
Z GŁÓWNYM MIASTEM W GDAŃSKU. 

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Zabytkowa i jedyna w swoim rodzaju architek-
tura okalająca serce miasta neptuna dodaje 
prestiżu rzece, zaś jej charakterystyczne zakole 
stało się tłem wielu dzieł malarskich oraz foto-
grafii. okazuje się, że to tylko niewielka część 
zalet jakimi odznacza się ów obszar gdańska. 
Dlaczego warto zamieszkać w okolicach motła-
wy? na to pytanie pomogą nam odpowiedzieć 
eksperci z największych marek deweloperskich 
na północy polski.

luKSuS w NOwOCZeSNyM 
wArIANCIe

Front park to nie tylko atrakcyjna lokalizacja 
z widokiem na motławę, ale przede wszystkim 
azyl dla osób ceniących spokój i relaks. Ten wa-
riant „miasta w mieście” składa się z 136 apar-
tamentów, które zostały zaaranżowane w taki 
sposób, by uzyskać jak największą przestrzeń 
do użytkowania. Cechą wyróżniającą osiedle 
zlokalizowane przy ulicy sadowej jest oparcie 
o minimalizm oraz przemyślaną prostotę. Kre-
atorzy projektu na etapie jego tworzenia posta-
wili przede wszystkim na wymowną klasykę kie-
rując propozycję względem entuzjastów dobre-
go smaku i miłośników architektury na wysokim 
poziomie. powierzchnia mieszkań określona zo-
stała w granicach 41-93 metrów kwadratowych 
– mieszczą się one w 7 budynkach liczących 
łącznie 5 kondygnacji. powierzchnia terenów 
zielonych oscyluje w granicach 8 tysięcy metrów 
kwadratowych, zaś potencjalni właściciele lokali 
mogą liczyć na 136 miejsc parkingowych.

żyCIe TOCZąCe SIę NAD rZeKą

Brabank – nad brzegiem motławy. To kolejna 
propozycja miasteczka, które położone jest tuż 
przy brzegu rzeki. sąsiedztwo głównego miasta 
to niewątpliwy walor otoczenia, który nade czę-
sto stanowi powód podróży turystów z europy 
i ze świata. Brabank to osiedle szczególne, które 
pomimo lokacji w centralnej części miasta, zo-
stało oddzielone od zgiełku i chaosu za sprawą 
rozlewiska kanału raduni, który jest otoczony 
zewsząd zieloną szatą roślin. Unikalne położe-
nie aparamentów umożliwia wyciszenie oraz 
wypoczęcie w przyjaznym – relaksującym i ele-
ganckim otoczeniu. na walor położenia osiedla 
składa się także ogromna ilość restauracji, szkół 
oraz miejsc związanych z kulturą.  poranna kawa 
z widokiem na promenady głównego miasta, 
czy wieczorne wyjście na koncert do pobliskiej 
filharmonii z pewnością wpłynie pozytywnie na 
samopoczucie większości osób.
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daRiusz RadTKe,
Dyrektor ds. Marketingu i PR,

Dekpol

Ponad dwa lata temu 
ukończyliśmy realizację 

nowoczesnego kompleksu Nowa 
Motława na Wyspie Spichrzów. 
Inwestycja zlokalizowana tuż 
nad brzegiem rzeki składa się 
z dwóch części – blisko 300 

apartamentów Nowa Motława 
oraz Hotelu Number One, 

w którym znajdują się 172 pokoje 
hotelowe. W nowoczesnym 
kompleksie zaprojektowano 

również przestronną restaurację, 
salę konferencyjną, podziemny 

garaż oraz strefę SPA & Wellness 
z basenem wewnętrznym, 
saunami i siłownią. Spójna 

architektura i design wnętrz hotelu 
to połączenie pracy wybitnych 
osobowości reprezentowanych 

przez pracownie architektoniczne: 
KD Kozikowski Design, Ideograf 
Pauliny Czurak i Sikora Wnętrza 

– Jan Sikora. Także na Wyspie 
Spichrzów aktualnie realizujemy 

budowę apartamentów Grano 
Residence oraz Hotelu Grano, 

które dostarczą łącznie 277 lokali. 
Bryła budynków przypomina 

kształtem dawne gdańskie 
spichlerze, dzięki czemu 

w harmonijny sposób wpisuje 
się w architektoniczny krajobraz 
wyspy. Jednocześnie zadbaliśmy 
o świeży i nowoczesny charakter 

projektu, który wyróżni naszą 
inwestycję na tle sąsiednich 

budynków.

PerłA BAłTyKu I KleJNOT MOTłAwy

Jeśli gdańsk nazywany bywa „perłą Bałtyku” to osiedle „nowa motława” mo-
żemy z całą pewnością uznać za „Klejnot motławy”. o ogromnym sukcesie 
inwestycji realizowanej przez DeKpol świadczy fakt, że wszystkie aparta-
menty zostały wyprzedane w mgnieniu oka.  w kompleksie „nowa motława” 
znalazło się aż 298 komfortowych mieszkań, które zostały wyposażone w ta-
rasy oraz balkony. ważną zaletą jest także styl architektoniczny panujący we 
wnętrzach. Designerzy ze względu na położenie kompleksu obiektów mogli 
wybierać pomiędzy trzema stylami – klasycznym, industrialnym i skandy-
nawskim, co nadało ofercie elastyki i pozwoliło dopasować lokal względem 
potrzeb indywidualnych. Harmonijne otoczenie i bliskość newralgicznych 
obiektów infrastrukturalnych sprawia, że ów rodzaj „miasta w mieście” jest 
jednym z najciekawszych rozwiązań urbanistycznych w tej części gdańska.
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panel fotowoltaiczny składa się z ogniw 
krystalicznych, połączonych w spo-
sób szeregowy. ogniwa te generują 
energię elektryczną dzięki wytrącaniu 
z atomów elektronów przy pomocy 
cząstek światła, czyli fotonów. Zbudo-
wane są z warstw krzemu lub innych 
półprzewodników z dodaniem takich 
materiałów, jak np. fosfor, tworząc pole 
elektryczne. metalowe elektrody o na-
zwie busbar zbierają elektrony, które 
przesyłane są przewodami i w ten spo-
sób tworzą energię elektryczną.
na naszym rynku najpopularniejsze 
są dwa rodzaje ogniw: polikrystaliczne 
oraz monokrystaliczne. panele polikry-
staliczne - ze względu na proces produk-
cji - są tańsze od monokrystalicznych. 
mają jednak mniejszą wydajność z 1 m2 
oraz prezentują się gorzej wizualnie. 
Jednak jeśli do dyspozycji mamy dużą 
powierzchnię do wykorzystania i jeśli nie 
zależy nam na bardzo wysokiej estety-
ce, wybór tego panela jest najlepszy ze 
względów ekonomicznych.
Jeśli zaś chodzi o panele monokrystalicz-
ne ich niewątpliwą wadą jest cena, a co 
za tym idzie, dłuższy czas zwrotu całej 
inwestycji. Zaletą jest to, że kiedy mamy 
ograniczoną powierzchnię możemy 
zwiększyć moc całej instalacji od 5 do 20 
%. Drugą jest to, że np. całe czarne czę-
sto wyglądają ładniej niż pokrycie dachu, 
na którym są położone.
w przypadku obu rodzajów paneli naj-
lepsi producenci gwarantują, że spadek 
mocy po 30 latach pracy nie będzie 
wyższy niż 20 %. ich wadą jest natomiast 
to, że duży wpływ na działanie instalacji 
ma zacienienie. w przypadku zacienienia 
jednego ogniwa paneli cały ciąg pozo-
stałych paneli będzie pracował tak, jak 
najsłabsze ogniwo.
pozostałe rodzaje paneli to te należące 
do grupy z technologi cienkowarstwowej 

i tzw. iii generacji. pierwsze z nich to 
panele o małej wydajności (potrzebna 
jest przynajmniej dwukrotnie większa 
powierzchnia od poli- i monokrystalicz-
nych, aby uzyskać tą samą moc) lecz 
mają dużą zaletę w przypadku miejsc 
zacienionych. można je stosować np. na 
fasady elewacji. absorbują promienie 
światła bezpośredniego, ale też odbitego 
i rozproszonego. należą do nich ogniwa 
Cigs, ogniwa z krzemu amorficznego 
oraz ogniwa z tellurku kadmu.
panele iii generacji to ogniwa barw-
nikowe oraz przede wszystkim pe-
rowskity, których metodę produkcji 
opracowała nasza polska naukowiec 
olga malinkiewicz. możliwości ich wy-
korzystania są niemal nieograniczone. 
można nimi pokryć urządzenia elektro-
niczne, które same się będą ładować. 
pokryć można cokolwiek: samochód, 
dom, ubrania. ale to wciąż jest jeszcze 
technologia przyszłości...
Jeśli chodzi o obecne najnowsze tech-
nologie, to oferuje je firma starbud. 
wyprzedza na tym polu konkurencyjne 
firmy instalatorskie w europie, oferując 
panele poli i monokrystaliczne pokryte 
grafenem - uznane zostały na targach 
enex w Kielcach za najlepsze dostępne 
na polskim rynku. 

panel fotowoltaiczny 
– co to jest i jak działa?
Panele fotowoltaiczne, wytwarzające energię elektryczną, stają się coraz 
popularniejsze. warto zatem dowiedzieć się, czym są i w jaki sposób działają. 

NOwA geNerACJA 
PANelI 
fOTOwOlTAICZNyCH 
gIZerA TO:

12 busbar – 12 elektrod wewnątrz •	
krzemu nieodbijających światła
powłoka grafenowa – kurz, pył, •	
brud czy pyłki kwiatów są swo-
bodnie rozdmuchiwane przez 
wiatr i zmywane przez deszcz 
(brud odpowiada statystycznie 
za ok. 6 % strat)
gwarancja na uzysk 81 % po 30 •	
latach od rozpoczęcia pracy
całkowicie niepalne ze względu na •	
zastosowanie z obydwu stron szkła
 grafen tłumi odbicie światła Fresne-•	
la od szklanych powierzchni, zapew-
niając lepszą transmisję w szerokim 
zakresie długości fal i kątów
kilkukrotnie większa odporność na •	
mikropęknięcia
zwiększona odporność na •	
gradobicie
25 mm ramka lub wersja bez ramki •	
poprawia estetykę modułów
szklana powłoka od spodu, •	
która lepiej odprowadza ciepło 
(w zwykłych panelach stosuje się 
powłokę z plastiku); a każde 7 
stopni więcej dla panelu to spadek 
pozyskiwanej energii o 3%
- bezpieczne do napięcia aż 1500 V•	

STARbUD 
ul. Gdańska 34 c
starogard Gdański
Tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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we wrzeszczańskiej „sztuce wybo-
ru” odbyły się pierwsze w historii 
Trójmiasta Targi plakatu. podczas 
niedzielnego wydarzenia – przybyli 
goście mogli nie tylko obejrzeć dzieła 
twórców plakatów, ale także dokonać 
ich zakupu. przedsięwzięcie cieszyło 
się ogromnym zainteresowaniem, 
dlatego organizatorzy nie wykluczają 
organizacji kolejnych edycji Targów.

agata matyga – koordynatorka Tar-
gów plakatu podkreślała w swych 
wypowiedziach, iż polacy zakochali 
się w plakatach, które stanowią 
obecnie istotną część wyposażenia 
wnętrz. walorem inwestycji w tego 
typu dzieło jest z pewnością fakt jego 
unikalności. pośród tych najczęściej 
wybieranych warto wyróżnić przede 
wszystkim plakaty młodych twórców, 
które nie mają nic wspólnego z maso-

wą produkcją. są nowym spojrzeniem 
na sztukę, a tym samym odświeże-
niem trendów estetyki współcze-
snych wnętrz.
osoby, które zdecydowały się spę-
dzić niedzielny dzień na Targach 
plakatu nie mogą żałować. Zwie-
dzający mogli nie tylko podziwiać 
kilkadziesiąt prac, ale także dokonać 
ich zakupu oraz porozmawiać ze sa-
mymi twórcami, którzy postanowili 
zaszczycić wydarzenie własną obec-
nością. warto podkreślić, że twórcy 
zaproszeni do udziału wzięcia w im-
prezie charakteryzowali się odmien-
nym podejściem do tematu prac. na 
stoiskach nie brakowało kolaży, przy-
kładów prac malarstwa iluzorycz-
nego, a także nowoczesnych grafik. 
Ciekawostkę stanowi fakt, że pośród 
wystawców, prym wiodły głównie 
przedstawicielki płci pięknej.

Sztuka wyboru plakatu

Degustacje win na terenie Trójmia-
sta odbywają się często i regular-
nie. ostatnia z nich miała miejsce 
w restauracji „otwarta”. Degusta-
torzy zgromadzeni w gdańskim 
lokalu tym razem mieli okazję 
skosztować win pochodzących od 
popularnego muzyka – stinga.
Brytyjski muzyk zaczął intereso-
wać się produkcją win kilkanaście 
lat temu, kiedy to zakupił okazałą 
posiadłość w Toskanii.  pierwsze 
wino multiinstrumentalisty powsta-
ło w roku 2007, zaś w roku 2016 
jedno z napojów jego produkcji 
znalazło się w prestiżowym zesta-
wieniu „100 najlepszych trunków 
we włoszech”. Ciekawostkę stano-
wi fakt, że nazwy jego win bardzo 

często pochodzą od tytułów piose-
nek artysty.
Uczestnicy degustacji mieli okazję 
skosztować aż czterech rodzajów 
trunków. Do każdego z nich po-
dano przekąski będące dziełem 
marzeny Kępki – szefowej kuchni 
w restauracji „otwarta”. Za degu-
stację oraz opowieści związane ze 
sztuką picia wina, jak również pre-
zentację poszczególnych rodzajów 
trunku odpowiedzialny był znany 
trójmiejski sommelier – przemy-
sław gwardzik. po zakończeniu 
degustacji uczestnicy wydarzenia 
wzięli udział w konkursie wiedzy 
o winie. Zwycięski stolik otrzymał 
nagrodę główną, którą było oczy-
wiście wino z winnicy stinga.

Restauracja Otwarta 
– Degustacja win Stinga



Hotel usytuowany jest w gdańskim Jelitkowie – nieopodal plaży. Walorem miejsca jest nie 
tylko dogodne położenie, ale także blisko 30-letnia historia obiektu. Z usług hotelarskich 
lokalu korzystały takie sławy jak Tina Turner, czy Boney M. Podczas biznesowego śnia-
dania zaprezentowano główne atrakcje dla gości oraz nowe – wyremontowane pokoje. 
Za walory smakowe posiłków odpowiedzialny był szef kuchni – Andrzej Wielgosiński.

Punktem kulminacyjnym 
Gali Amber Look zor-
ganizowanej w ramach 
Międzynarodowych Tar-
gów Bursztynu Amberif 
był pokaz mody i biżuterii 

w którym to motywem przewodnim był tytułowy 
kamień żywiczny. Gala odbyła się w Gdańsku – w Te-
atrze Szekspirowskim i przyciągnęła mnóstwo osób 
ze świata mody oraz ekskluzywnej biżuterii.

W Sopockim Domu 
Aukcyjnym odbyła się 
kolejna odsłowa Aukcji 
Dzieł Sztuki. Podczas 
wydarzenia licytowano 
współczesne dzieła sztuki 
oraz prace artystów repre-

zentujących środowisko Ecole de Paris. Z owym prą-
dem twórczym związani są przede wszystkim malarze 
zamieszkujący stolicę Francji w pierwszej połowie XX 
wieku. Najwięcej, bo 1,2 miliona złotych zapłacono za 
rzeźbę „Symetria II” autorstwa Wojciecha Fangora.

pokaZ moDy 
na TarGach 
bursZTynu

biZnesowe śniaDanie 
w hoTelu marina

kolejna 
oDsłona aukcji 
DZieł sZTuki
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gdańska strefa inspiracji wy-
pełniła się od marzeń za sprawą 
pierwszego spotkania z cyklu pt. 
„na skrzydłach marzeń”. spotka-
nie poprowadziła anna Kunicka 
– właścicielka firmy doradczo-
szkoleniowej asDimo wespół 
z pauliną marwińską – właścicielką 
agencji marketingowej maarVin.
pierwszą prelegentką była współ-
organizatorka przedsięwzięcia 
– patrycja Brendler, która słynie 
z projektowania luksusowej biżu-
terii. podczas swego wystąpienia 
pani patrycja zwróciła uwagę na 
charakter wydarzenia, podkreśla-
jąc, iż jest to forma inspirujących 
spotkań skierowanych względem 
kobiet, które realizują się zarówno 
w sferze prywatnej, jak i zawodo-
wej. Co łączy wszystkie kobiety 
zgromadzone na spotkaniu? 
Z pewnością jest to pasja oraz 
wspomniane już marzenia.

spotkania z cyklu „na skrzy-
dłach marzeń” będą odbywać 
się regularnie. na każdym 
kolejnym pojawi się inna pre-
legentka, która opowie swą 
historię zgromadzonym go-
ściom. Historie kobiet sukce-
su mają za cel ukazanie form 
przekuwania pasji w biznes, 
tak by w konsekwencji osią-
gnąć życiową równowagę.

Na skrzydłach marzeń
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reKlama | prenUmeraTa:
reklama@expressy.pl

Nieważne,co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!
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w kwietniu w gdyni  dobyła się Konferencja Biznesowa 
Towarzystw Biznesowych, „praktycy dla praktyków”. 
Kilkudziesięciu przedsiębiorców z różnych branż wzięło 
udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Towarzy-
stwo Biznesowe Trójmiejskie.
oprócz wartościowych rozmów w kuluarach, uczestnicy 
mogli wysłuchać prezentacji zaproszonych gości. adam 
Kłos - dyrektor Handlowy portu gdańsk, z prelekcją: „port 
w gdańsku, globalny biznes na wyciągnięcie ręki” włady-
sław grochowski - założyciel i prezes grupy arche z prelek-
cją: „Jak czerpać radość z prowadzenia biznesu i na tym za-
rabiać?” Janek mela - znany podróżnik i działacz społeczny, 
z wystąpieniem: „zarządzanie porażką, czego nauczyłem się 
dokonując rzeczy „niemożliwych”. marta woźny Tomczak 
- dyrektor firmy personia, która opowiedziała o „efektyw-
nym realizowaniu celów w życiu zawodowym i prywatnym”. 
wiktor Jodłowski - założyciel firmy Talkersi, z prelekcją: 
: „Jak uniezależnić się od własnej firmy?”. agnieszka pie-

sto - prezes spółki lexa sp. z o.o., z prezentacją na te-
mat: „Czy inwestowanie w nieruchomości może być dro-
gą do wolności finansowej?” Dawid witych - założyciel 
agencji webmetro, który zdradził „7 sposobów sposobów 
jak skutecznie pozyskiwać klientów z internetu.” paweł 
Hermanowicz - prezes seahome sp .z o.o, który mówił 
o „najważniejszej sprzedaży Twojego życia”.
Towarzystwa Biznesowe to ogólnopolska organizacja 
networkingowa skupiająca przedsiębiorców, którym 
bliskie są wartości chrześcijańskie, mająca na celu 
wsparcie w rozwijaniu firm członkowskich. Bazując na 
sprawdzonych rekomendacjach, uczestnicy spotkań mają 
możliwość poznania nowych klientów, inwestorów, oraz 
budowania relacji w gronie właścicieli firm.
Towarzystwo Biznesowe Trójmiejskie organizuje regularnie 
śniadania biznesowe w gdańsku, sopocie i gdyni.  spo-
tkania odbywają się łącznie w 18 miastach w polsce, w tym 
m.in: w elblągu i w słupsku.

PRAKTYCY 
DLA PRAKTYKÓW

ZDJĘCia: agnieszka potocka
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

2:50 do waRszawy czyli nie 
wsiadaj do pociągu byle jakiego
Cud się stał pewnego razu. Konduktor pociągu Pendolino na trasie Gdańsk 
- Kraków ogłosił, że jego pasażerowie mogą skorzystać z bezpłatnego, bez-
przewodowego Internetu. Wprawdzie takie składy są w Polsce na razie tylko 
4 na 20, ale i tak przechodzimy do kolejnego etapu rewolucji na torach.

Przed wojną była Lux – Torpeda. W siermiężnym PRL-u za-
chwycano się „Kaszubem”, który pokonywał trasę Gdańsk – 
Warszawa w czasie 3 godziny i 23 minuty. Potem było tylko 
wolniej. Gdy zdecydowano o remoncie trasy północ – po-
łudnie E65 nie wyłączając jej z ruchu, oznaczało to kilka lat 
kolejowej zapaści. Pociągi były notorycznie spóźnione. Nawet 
gdy puszczono je trasą przez Bydgoszcz. Przejazd od stolicy 
wydłużył się do 8 godzin, co - zważywszy na dyskomfort 
podróży czyli zdegradowane perony, ciasne miejsca w prze-
działach, brud i smród w wagonach, rozwalające się toale-
ty czy brak prądu w gniazdkach - stawało się męką nie do 
zniesienia. Nawet najwięksi miłośnicy PKP zaczęli szukać 
komunikacyjnej alternatywy. Do gry weszły autokary Pol-
skiego Busa, których szkoccy właściciele zagrali na nosie 
wszystkim krajowym przewoźnikom. Udowodnili, że nie-
opłacalność trasy znad morza do warszawy, obawy o utknię-
cie w korkach czy brak komfortu były mitami. Wystarczyło 
kupić belgijskie busy Van Hool Astromega z 89 fotelami, nie 
pchać się do centrum stolicy tylko wysadzać pasażerów przy 
metrze w Młocinach i zatrudnić kelnerki roznoszące napoje 
i lody, by po pierwszym roku działalności przewozić mie-
sięcznie na wszystkich trasach 100 tysięcy pasażerów. 
Ale konkurencja zaczęła znikać gdy na wyremontowane 
w końcu tory wyjechał w końcu Pendolino. Nikt go już nie 
dogonił. Na razie przerwany został kolejowy sen polskiej Pesy, 
choć ta historia może mieć w przyszłości lepsze zakończenie. 
Bydgoszczanie i tak pobili mistrzostwo świata. W ciągu 13 
miesięcy zaprojektowali, zbudowali i homologowali Darta. 
Później ich skład zdołał rozpędzić się do 200 km/h, a że był 
o 34 miliony złotych tańszy od pociągu z fabryki Alstom, to 
mógł wyprzeć konkurencję. Tyle, że szybkość produkcji mia-
ła swoją cenę. Darty oceniane są na razie jako bardzo awa-
ryjne i PKP już bez entuzjazmu patrzy na kolejne transakcje. 
A dane o naprawach są tajemnicą obu firm. „Impulsy” i inne 

pociągi nowosądeckiego Newagu, choć nieźle sprzedają się 
na lokalne trasy w Europie, na razie nie osiągają na torach 
pożądanych przez PKP prędkości. Dlatego nie ma innego 
wyjścia jak przeprosić się z Francuzami. Mimo cen biletów, 
autostrady A1 i coraz szybszej jazdy „7” mało kto decydu-
je się dziś ścigać autem, bo czasu 2:50 z centrum Gdańska 
do centrum Warszawy nie pobije. Byłoby szybciej, gdyby nie 
bagniste Mleczewo za Malborkiem, gdzie pociąg zwalnia do 
5 km/h. Tu polska myśl inżynierska zlekceważyła dawnych 
niemieckich inżynierów, którzy tamtejsze nasypy kolejowe 
oparli na skałach wiążących się pod wpływem wilgoci. Zlek-
ceważyła - i od 2 lat wykonawca remontuje tam kilometrowy 
odcinek. Ostatni pomysł to 20 metrowe pale w ziemi zale-
wane betonem. Trudno powiedzieć czy przyroda ulegnie czy 
też wcześniej zbankrutuje wykonawca. I tu wracamy do tego 
bez czego nawet najszybszy pociąg nie da rady, czyli infra-
struktury. Do 2030 roku minister Sławomir Nowak schował 
do szafy tworzoną w Polsce od 1995 roku wizję kolei wielkich 
prędkości. Zamiast budowy nowych tras ( bo geometrii sta-
rych nie dałoby się zbytnio poprawić ), które dałyby szansę na 
jazdę blisko 300 km/h, ówczesny rząd wybrał zdecydowanie 
bardziej oszczędny, gruntowny remont tego co było - łącznie 
z peronami i dworcami. Nawet gdy teraz kupimy pociągi tzw. 
wychylnym pudłem to na zwiększenie szybkości nie mamy co 
liczyć. Tymczasem świat przyśpiesza. Japoński pociąg Maglev 
wykorzystujący zjawisko lewitacji magnetycznej na torze te-
stowym przekroczył 600 km/h.
Nie zapomnijmy, że do zrobienia na torach pozostało bardzo 
dużo. Zwłaszcza poza największymi miastami. Komfortowe 
pociągi i wyremontowane trasy to ciągle wyspy na morzu 
wieloletnich zaniedbań. Dlatego nawet jeśli nieśmiertelna 
Maryla Rodowicz zaprosi nas by „wsiąść do pociągu byle ja-
kiego” - nie radzę tego robić. Chyba, że ktoś ma sentyment do 
przeszłości i lubi jak jest długo, brudno i źle.



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.

MUZYKA POWAŻNA 
- to brzmi strasznie…

www.podsiadly.com

Muzyka	poważna?		
Czy	może	jednak	klasyczna?
Już	samo	słówko	„poważna”	przyprawia	
o	dreszcze	i	skutecznie	zniechęca	potencjalne-
go	melomana.	Przecież	nikt	nie	przepada	za	
nadmierną	powagą.
Lubimy	to	co	jest	nam	bliskie.	Zazwyczaj	to,	co	
wynieśliśmy		z	domu	rodzinnego.	I	nie	czaruj-
my	się,	dzisiaj	mało	która	mama	czy	babcia	
przekazuje	kolejnym	pokoleniom	miłość	do	
Chopina,	Vivaldiego,	Pucciniego	czy	Moniusz-
ki…	nawet	Rok	Moniuszkowski	w	tej	materii	
niewiele	zmienia.
A	prawdą	jest,	że	kiedy	nas	już	nie	będzie	
pozostanie	po	nas	przede	wszystkim	kultura.	
Warto	więc	w	nią	inwestować.	Warto	uczyć,	
namawiać,	pokazywać.
Moja	przyjaciółka	(całuję	Beatko)	zachwyciła	
mnie	kiedyś	po	premierze	pewnej	opery.

A	było	tak:

ona -	Idę	kochany,	mimo,	iż	mnie		 	 	
nie	zaprosiłeś	na	swoją	premierę.
ja	-	yh,	eh,	ah…..(próbuję	się	tłumaczyć,
bo	zapomniałem).
ona	-		będę	się	pewnie	męczyć,		 	 	
ale	robię	to	dla	Ciebie…
ja -	męczyć?
ona	-	nie	znam	się	na	tym,		 	 	
nie	lubię,	nie	rozumiem	itd.

Na	koniec	jeszcze	dodała,	że	pierwszy	raz	bę-
dzie	w	teatrze	operowym.	Padłem!
Po	spektaklu	spotykam	ją	zapłakaną.	
Myślę	-	katar	sienny.	Przecież	nie	spektakl.	
A	jednak	spektakl!	A	dokładnie	muzyka. 

ona -	dlaczego	nikt	mi	wcześniej		 	 	
tego	nie	pokazał?

I	zaczęła	mówić	o	muzyce,	o	tym	jak	dała	się	
porwać	kompozycji,	jak	pozwoliła	się	popro-
wadzić	dźwiękom	i	harmonii.	Jakie	wrażenie	
zrobiło	to,	iż	dzieło	znakomicie	odda-
wało	stany	emocjonalne	bohaterów	
scenicznych.
 
Drodzy	Państwo,	uwierzcie,	muzyka	
klasyczna	lub	poważna	jak	kto	woli,	
potrafi	przenieść	nas	do	zupełnie	in-
nego	świata.	Napisana	przez	mistrza,	
i	co	ważne	dobrze	wykonana,	wywołuje	
potężne	emocje.	Bywa	jak	narkotyk.	
Wystarczy	odrobina	wrażliwości	i	chęci,	
aby	przeżyć	wyjątkowe	chwile,	czasem	
wręcz	uniesienia.

Przykładem	świetnie	wykonanej	muzyki	
może	być	Symfoniczny	Koncert	Miesiąca	
w	Filharmonii	Bałtyckiej,	gdzie	zabrzmiał	
między	innymi	I	Koncert	fortepianowy	
b-moll	op.	23	Piotra	Czajkowskiego.	
Gratuluję	znakomitego	wykonania.



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. 

Jak znaleźć 
motywację 

do treningu?
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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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siódma „zła rada” - nie  próbuj sprzedawać  wcze-
śniej  zakupionych obrazów. Ciągle kupuj, zbieraj, 
wieszaj  w domu, składaj  w piwnicy – jakkolwiek, 
ale kolekcjonuj. Ze sprzedażą  zawsze  jest czas , 
wyczekaj odpowiedni moment.  wcześniej nie  wy-
stawiaj zakupionych dzieł  sztuki  na aukcjach lub  
w galeriach.  wszak jesteś  kolekcjonerem, a nie ja-
kimś  hucksterem, prawda?  nie  udostępniaj  obrazów 
marszandom i pośrednikom, bo sam wiesz  więcej niż 
oni. lepiej jest cierpliwie  poczekać i i wyczekać. Do-
bra sztuka  zawsze  zyska na wartości. Czas jest jej 
sprzymirzeńcem.

Jak nie znalazłeś pod choinką to może w koszyku wielka-
nocnym :), oczywiście żartuję, ale tylko trochę, ponieważ 
motywacji wystarczy tylko na chwilę. Jak zatem wyrobić 
w sobie samodyscyplinę i trwały nawyk. opowiem może na 
swoim przykładzie. od miesiąca jestem na diecie redukcyj-
nej. w momencie gdy w konsultacji z innym trenerem ułoży-
liśmy plan diety, byłem lekko przerażony. ponieważ w mo-
mencie, gdy masz policzone kalorie i chcesz zrzucić kilka 
kilogramów lub wyrzeźbić sylwetkę, nie możesz zjeść nic, co 
może ci tę kaloryczność podbić. po trzech tygodniach przy-
zwyczaiłem się do nowego systemu odżywiania, do nowych 
godzin posiłków. Jak zaobserwowałem mój organizm także 
przyzwyczaił się do nowych, stałych pór posiłków. 
Tak samo jest z treningiem. Trzeba znaleźć swój tryb dnia w 
którym najlepiej jest zrobić trening lub chociażby wprowadzić 
do codziennego funkcjonowania więcej ruchu - rowerem do 
pracy, spacer lub jogging, może w trakcie pracy, jeżeli jest taka 
możliwość. Z mojego punktu widzenia najłatwiej jest mi zrobić 
trening od razu po pracy, zanim jeszcze wrócę do domu. 
ruch dla nas jest jak natura, natomiast dzisiejsze warunki 
pracy - praca siedząca w jednym miejscu, są zaprzeczeniem 
naszej natury. Czyli ruszając się więcej powinniśmy się czuć 
i funkcjonować lepiej. Co zatem trzyma Cię w domu. rusz się, 
znajdź optymalne dla siebie warunki, nie szukaj wymówek, szu-
kaj rozwiązań. 
Trzymam kciuki. pozdrawiam. 



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 
- PARASOL
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Spotkanie 
pasjonatów 
dermatologii 
estetycznej
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wiosna, jak wiadomo, obfituje w deszcz, dlatego do-
brze jest być na niego przygotowanym. elegancki 
mężczyzna jest przewidujący, nie daje się zaskoczyć 
nawet deszczowi. 

musisz więc mieć w stałym wyposażeniu swojej teczki 
podręczny składany parasol i choć trudno powiedzieć 
o nich, by były ładne i skutecznie ochroniły przed ulewą 
z porywistym wiatrem, to jednak warto o nich pamiętać. 
Jeśli cały dzień zapowiada się deszczowo, doradzam 
Ci zabranie wielkiego i prawdziwie męskiego parasola 
(tzw. parasol dyplomatyczny), najlepiej wzmocnione-
go dwunastoma drutami, który oprócz tego, że ochro-
ni Cię całego przed zmoknięciem, to jeszcze nie pod-
da się nawet silnym podmuchom wiatru. 

Kiedyś panowie nosili wyłącznie czarne parasole. 
i choć nadal kolor ten jest najbardziej popularny, to 
coraz częściej widujemy parasole w ciemnoszarym lub 
granatowym kolorze, z dyskretnym symetrycznym na-
drukiem, mikrowzorem lub nawet w szkocką kratę. To 
znak rozpoznawczy eleganckich i ekstrawaganckich 
mężczyzn. noszenie ich wymaga odwagi i pewności 
własnego stylu. Taki dodatek w sposób niewiarygodny 
podbija szyk właściciela. 

Za nami XX międzynarodowy Kongres Dermatologii es-
tetycznej i medycyny anti-aging, który odbył się w mar-
cu w warszawie. Śmiało można powiedzieć, że jest to 
największe wydarzenie w tej dziedzinie. w trakcie dwu-
dziestu lat swojej historii stał się stałym punktem w ka-
lendarzu lekarzy związanych z dermatologią estetyczną 
i estetyką lekarską. 
rozmawiając z dr Barbarą walkiewicz-Cyrańską, prezes 
stowarzyszenia lekarzy Dermatologów estetycznych, 
nabrałam pewności, że dermatologia estetyczna w pol-
sce jest na wysokim poziome, a uczestniczący w Kongre-
sie lekarze nieustannie wzbogacają swoją wiedzę i szko-
lą się w technikach zabiegowych. Jeśli jesteście ciekawi, 
jakie nowości, innowacyjne produkty i technologie zago-
ściły już na polskim rynku i niebawem trafią również do 
pomorskich klinik, zapraszam do obejrzenia relacji wideo 
w portalu zatokapiekna.pl 
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w Hotelu marriott w gdyni odbyła się już Vi gala ladies in reD 
z nietypowym pokazem mody pod hasłem „onkoKoBieTa”. na 
wybiegu można było podziwiać pacjentki gdyńskiego Centrum 
onkologii, które z chorobą już wygrały lub są w trakcie lecze-
nia. na uwagę zasługuje fakt, iż każda z modelek podzieliła się 
swoją historią niosąc inspirujący przekaz. pomysłodawcą oraz 
organizatorem tej nietuzinkowej inicjatywy była maria gotkie-
wicz, autorka laDies in reD, zaś współorganizatorem szpitale 
pomorskie. wieczór pełen emocji i wzruszeń uwieńczył wspania-
ły występ aktorski Teatru muzycznego.
nie obyło się też bez licznych niespodzianek, które ufundowali 
hojni partnerzy i sponsorzy.

ONKOKOBIETA

ZDJĘCia: sebastian góra

Celem charytatywnego wydarzenia w restauracji 
majolika było zebranie jak największej kwoty pienię-
dzy dla podopiecznych ze schroniska  w Dąbrówce. 
Za sprawą dobroci zgromadzonych gości udało się 
zebrać aż 8000zł. wydarzenie było także doskonałą 
okazją do zaprezentowania nowego menu, zespołu 
oraz filozofii restauracji majolika, która to uległa zde-
cydowanemu odświeżeniu.
schronisko dla Bezdomnych Zwierząt oToZ ani-
mals w Dąbrówce nie zostało wybrane przypadkowo. 
w opinii organizatorów wydarzenia placówka cierpi ze 

względu na pozamiejskie położenie, dlatego często jest 
zapominana przez darczyńców. na osobistą relację ze 
schroniskiem zwraca uwagę także managerka restaura-
cji majolika – Karolina okroj, podkreślając, że ze schro-
niskiem w Dąbrówce łączy ją szczególna więź.
Zgromadzeni goście licytowali aż 8 przedmiotów 
i usług. wśród nich warto wyróżnić chociażby indywi-
dualnie dobrany trening personalny, catering dietetycz-
ny, czy pakiet usług kosmetycznych. po zakończeniu 
licytacji będącej etapem części oficjalnej, na wszyst-
kich gości czekała kultowa dla tego miejsca beza.

Z dobroci serca dla zwierząt 
w restauracji Majolika
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„marka jest kobietą” to klub, który od blisko 15 lat stoi po 
stronie kobiet. międzynarodowa społeczność klubowiczek 
wspiera innych poprzez wartości, projekty oraz inicjatywy, 
które łączą. w czwartkowy wieczór w hotelu „my story 
sopot apartaments” odbyła się kolejna z cyklu debata. 
gościem specjalnym wydarzenia była Katarzyna Figura.

Temat przewodni spotkania związany był z prowadzeniem 
biznesu opartego na relacjach, kreowania własnej marki 
oraz czerpania odwagi ze zmian. Cykl debat eksperckich 
ma na celu przybliżenie zgromadzonym gościom inspi-
rujących historii oraz doświadczeń kobiet, które swą wy-
trwałością zapracowały na własny sukces. swą historią ze 
słuchaczami podzieliła się wybitna aktorka – Katarzyna 

Figura, która opowiedziała o wspomnieniach z pracy nad 
swoim najnowszym spektaklem „Fedra” oraz wyborach za-
wodowych, które determinowały latami jej nazwisko.

panel został podzielony na trzy części. w kolejnych eta-
pach debaty w roli prelegentek pojawiały się kolejno - Ka-
milla motacki, małgorzata Krzyżowska i gabriela antczak. 
Każda z pań prezentowała odmienną perspektywę drogi do 
sukcesu. pośród tematów poruszanych przez zaproszone 
kobiety, wiele czasu poświęcono kwestiom związanym 
z poczuciem własnej wartości, aspektem partnerstwa 
w branży biznesowej oraz cechach charakteru dobrego 
lidera. organizatorem przedsięwzięcia był prezes Klubu 
„marka jest kobietą” - Jarosław waśkiewicz.

MARKA JEST KOBIETĄ
- wiosenne spotkanie 
w My Story Sopot Apartaments
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Druga co do wielkości wyspa archipela-
gu kararyjskiego. Czy są tu kanarki...?
Nie spotkałem, za to kolorowe 
i głośne papugi zamieszkują koro-
ny potężnych palm. Krajobraz dość 
monotonny, ale jakże kojący, nie-
powtarzalny, niezwykły.

Co tu robić?
Po pierwsze rower! Doskonale asfal-
towe drogi, niezbyt ruchliwe, mean-
drujące między wydmami i wzniesie-
niami we wnętrzu wyspy. Brak bardzo 
stromych wzniesień sprawia, że jest to 
zajęcie również dla amatorów, można 
bez większego wysiłku, aktywnie spę-
dzić czas, zatrzymując się w górskich, 
panoramicznych restauracjach lub na 
ustronnych, smaganych wiatrem pla-
żach. Jedną z najpiękniejszych jest Co-
fete, na południowym krańcu wyspy. 
Szeroka, nieskończenie słoneczna, po-
kryta białym, miałkim piaskiem i czar-
nymi głazami narzutowym. Upodobali 
ją sobie naturyści i miłośnicy quadów. 
Można tu naprawdę poszaleć, zosta-
wiając za sobą pióropusz piasku. Na 
przeciwległym krańcu wyspy w Co-
ralejo, krajobraz przypomina Saharę, 
wysokie wydmy, rozgrzane powietrze 

fUerTeVenTUra, 
czyli wieje 
sobie wiatr

Wiatr towarzyszy wyspie od zawsze. 
Tworzy ją i kształtuje, zmienia 
jej krajobraz, przesypując biały, 
saharyjski piasek z miejsca na 
miejsce. Na pierwszy rzut oka, wydaje 
się być miejscem nieprzyjaznym dla 
człowieka, jednak przyciąga każdego 
roku niespotykaną ilość turystów. 

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

i piasek parzący w stopy. Tu nieodłącz-
nym elementem krajobrazu są barwne 
czasze kite surferów na tle niekończą-
cych się niebieskości nieba i oceanu.

Dla kogo to miejsce?
Dla każdego. Dla młodych, spragnio-
nych wrażeń, nocnych eskapad po klu-
bach, dla aktywnych, dla tych którzy bez 
sportu nie mogą przeżyć choćby jedne-
go dnia, dla tych którzy obiecują sobie, 
że od poniedziałku zaczną go uprawiać. 
Dla romantyków szukających odludnych 
miejsc, dzikich plaż, dla seniorów, którzy 
przylatują tu zimą by spacerować długi-
mi plażami bez końca. Dla tych, którzy 

udane wakacje mierzą odcieniem opale-
nizny, dla rodzin z małymi dziećmi, na 
których czekają płytkie, ciepłe laguny 
i największa piaskownica Europy.
Baza hotelowa na wyspie jest tak bogata 
i różnorodna, że zaspokoi wszelkie po-
trzeby i zadowoli wszystkie gusta.
Od tego, by każdy znalazł się w najlepszym 
dla siebie miejscu, jesteśmy My.W na-
szych biurach stacjonarnych w Gdań-
sku, Rumii i w Poznaniu, pod telefonami 
dostępni z każdego miejsca i na FB jako 
„Podróże i My”. 

Zapraszamy, korzystajcie 
z naszej wiedzy do woli.
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Najnowsza wersja Lexusa – model ES jest następcą uznanego i cenionego wariantu GS. 
Dotychczas owe modele kojarzone były głównie z rynkiem amerykańskim – dziś dostęp-
ne są również na rynku europejskim. Dzieło japońskich konstruktorów to zaawansowana 
hybryda, która zachwyca eleganckim designem oraz zwiększonym poziomem komfortu 
jazdy. Głównymi konkurentami tytułowego modelu są modele niemieckie – BMW serii 5 
oraz Mercedes-Benz Klasy E. Ceny nowego Lexusa rozpoczynają się od 209.000zł.

Oficjalnie otwarto nowy sa-
lon Hyundaia, który mieści 
się w Gdańsku przy ulicy 
Kartuskiej. Budowa salonu 
rozpoczęła się we wrześniu 
2017 roku. Jest to druga sie-
dziba firmy Margo w Gdańsku 

oraz trzecia w Trójmieście. Dwukondygacyjny obiekt został 
podzielony na kilka specjalnych stref. Duża powierzchnia 
salonu (około 3000 metrów kwadratowych) pozwala na 
ekspozycję 25 modeli aut oraz 15 stanowisk serwisowych.

Miłośnicy amerykańskiej 
myśli motoryzacyjnej powinni 
zakasywać rękawy. Wszystko 
za sprawą firmy Auto-Mobil, 
która stała się oficjalnym de-
alerem amerykańskiego Do-

dge’a. Dealer posiada już salony w Gdyni oraz w Wejherowie. 
Od połowy kwietnia można składać zamówienia na wyma-
rzone warianty aut zza oceanu. Obecnie największą popular-
nością cieszą się modele Challenger Hellcat oraz Ram-1500.

nowy salon 
hyunDaia 
w GDańsku

GraTka Dla 
pasjonaTów 
amerykańskich auT
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lexus es 
i  eleGancja
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Choć armia francuska wzbudza ambiwalentne skojarzenia - jednego odmówić 
jej nie można, mianowicie - położenia podwalin pod rozwój motoryzacyjny. 
Dzisiejsza podróż motoryzacyjna po prawdzie rozpoczyna się od Francji, 
ale w trakcie jej trwania nie sposób pominąć Niemiec oraz Stanów 
Zjednoczonych. Co łączy Stanisława Augusta Poniatowskiego z grą 
w „snake”? Gdzie w tej historii swoje miejsce odnajduje francuska artyleria?

Gdy historia 
ściera się 

ze współczesnością

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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z pełną parą!
Był rok 1765. Rok w którym zaczął 
ukazywać się „Monitor”, król Stani-
sław August Poniatowski założył Szko-
łę Rycerską w Warszawie, a brytyjski 
żaglowiec HMS Victory został uroczy-
ście zwodowany. W tymże roku Nico-
las Joseph Cugnot zbudował pierwszy 
w historii pojazd o napędzie parowym 
mający na celu pełnienie funkcji cią-
gnika artelyrejskiego nota bene – dla 
armii. W ten oto sposób rozpocząła 
się ewolucja techniczna samochodu.

Nowożytne latopisy nie zostawiają 
suchej nitki na teoriach uwzględnia-
jących rolę francuskiego gwardzisty. 
Większość historyków parających się 
motoryzacją za twórcę pierwszego 

auta uznaje Carla Benza, który w roku 
1885 zbudował samochód trójkoło-
wy – wyposażony w jednocylindro-
wy czterosuwowy silnik benzynowy. 
Silnik ten był zaś dziełem innego 
niemieckiego konstruktora – Gottlie-
ba Daimlera. Zasługi obu inżynierów 
z perspektywy czasu zostały doce-
nione, bowiem opisany patent (Benz 
Patent-Motorwagen Nummer 1) zo-
stał wpisany na międzynarodową listę 
UNESCO – najbardziej wartościowych 
dokumentów w historii - „Memory of 
the World”.

amerykański sen 
Za oceanem pierwszy samochód z sil-
nikiem spalinowym – wewnętrznym 
powstał w roku 1893. Rozmach Ame-

rykanów w rozwoju motoryzacji pozo-
stawiał wiele do życzenia, ponieważ 
przez kolejną dekadę stworzyli oni 
zaledwie 13 tego rodzaju aut. Henry 
Ford obserwując potencjał branży po-
stanowił wziąć sprawy w swoje ręce. 
W konsekwencji założył przedsiębior-
stwo Ford Motor Company. O wspo-
mnianym rozmachu i swego rodzaju 
spektakularności świadczą liczby. 
W pierwszym roku Ford sprzedał aż 
1700 egzemplarzy, a 5 lat później mar-
ka zmuszona była do otwarcia nowych 
zakładów. Ford Model T sprzedawał 
się niczym na pniu. Machina motory-
zacyjna ruszyła na dobre.

technoloGiczna 
karuzela
Ruszyła w tempie zastraszającym i nie-
ustannie przyspiesza. Technologiczny 
skok od kilkunastu lat odciska piętno 
na większości gałęzi przemysłowych 
ze szczególnym uwzględnieniem bran-
ży motoryzacyjnej. Zarówno potężne 
koncerny samochodowe, jak i firmy 
z branży IT coraz to śmielej przed-
stawiają nowinki technologiczne. 
W opinii ekspertów jest to naturalne 
następstwo, bowiem zacieśnienie in-
formatyki oraz motoryzacji było wiesz-
czone przynajmniej od dwóch dekad. 
O dynamicznym postępie świadczy 
raport Global Automotive Executive 
Survay 2016. Możemy z niego wyczy-
tać, że digitalizacja oraz parowanie 
aut z otoczeniem to zasadnicze trendy 
determinujące rozwój rynku motory-
zacyjnego przynajmniej do roku 2030. 
Symbolem rozwoju stają się samocho-
dy autonomiczne.

amerykańskieGo 
snu ciąG dalszy
Wróćmy do Stanów Zjednoczonych. 
Ziszczony sen Henrego Forda trwa 
w najlepsze. Choć od otwarcia sie-
dziby marki w Kansas mija 111 lat, to 
amerykanie ani myślą się zatrzymać. 
Dowodem są wspomniane samocho-
dy autonomiczne. Okazuje się, że sym-
bol technologicznej rewolucji stanie 
się powszechny, gdyż tamtejsza admi-
nistracja federalna zakłada ujednoli-
cenie regulacji prawnych na obszarze 
kraju. Co to oznacza w praktyce? Otóż 
wyjazd aut samosterujących na ame-
rykańskie ulice pozostaje kwestią bli-
skiej przyszłości. Lobbyści forsujący 
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aleKsandRa 
waldeR,
Doradca ds. Sprzedaży 
Lexus Trójmiasto

Twórcy pierwszego crossovera Lexu-
sa – modelu UX, postawili nie tylko 
na śmiały, charakterystyczny wygląd, 
ale przede wszystkim na innowacyj-
ną technologię i bezpieczeństwo. 
Samochód został wyposażony 
w udoskonalony system bezpieczeń-
stwa Lexus Safety System +2, który 

obejmuje wszechstronny zestaw rozwiązań w dziedzinie bezpieczeń-
stwa czynnego, w tym technologię wykrywania pieszych i rowe-
rzystów. Układ składający się z czterech kamer, tworzy obejmujący 
pełne 360° widok samochodu i jego otoczenia z lotu ptaka na dużym 
ekranie o przekątnej 10,3 cala. Bezprzewodowa ładowarka zgodna 
ze standardem Qi pozwala zapomnieć o uciążliwych kablach — aby 
uzupełnić energię w różnych urządzeniach, na przykład smartfo-
nach, wystarczy tylko położyć je na ładowarce. Nowy crossover 
Lexusa wyposażono w samoładujący się napęd hybrydowy czwartej 
generacji - samochód jest ekonomiczny i cichy.

spojrzenie na historię motoryzacji 
okiem wojciecha sadocha 
– Wiceprezesa Zarządu intervapo

2000 r cadillac Deville. obraz z kamery   •	
wyświetlany był na przedniej szybie samochodu 
2002r  Toyota. lexus lX 470 i bliźniacza   •	
Toyota landcruiser cignus. Tutaj również   
obraz wyświetlany był niczym huD-a   
na powierzchni szyby 
2004  honda legend. jako pierwsza   •	
na świecie rozbudowała asystenta jazdy   
nocnej o funkcję rozpoznawania pieszych 
2005 BmW i mercedes •	
2010 auDi a8 D4•	

motoryzacyjną autonomiczność 
mają w rękawie szereg argumen-
tów – asem w rękawie okazuje się 
poprawa poziomu bezpieczeństwa. 
Wiodący producenci (Google, GM, 
Tesla, Volvo, Ford) toną w zachwy-
tach, zwłaszcza, że wdrożone  po-
mysły użytkowe takie jak system 
automatycznego parkowania,, auto-
nomiczne śledzenie drogi, czy nawi-
gowanie określonego pasa spotyka 
się z ogromnym zainteresowaniem 
kierowców.

od „wężyka” po 
opony sferyczne
Wdrażaniu technologicznych roz-
wiązań sprzyja tożsamy rozwój oraz 
powszechność aplikacji mobilnych. 
Ich systemy coraz częściej integrują 
się z pojazdem kreując z nich istne 
smartfony na kołach. Badania sta-
tystyczne dowodzą, iż obecnie po 
światowych drogach porusza się 
25mln aut wyposażonych w stały 
dostęp do internetu, zaś progno-
zy IHS Motive zakładają, że licz-
ba ta wzrośnie aż siedmiokrotnie 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 
Przykładem rozwiązania mobilne-
go poprawiającego komfort jazdy 
oraz poziom bezpieczeństwa jest 
pakiet systemowy Samsung Safety 
Truck umożliwiający bezpieczne wy-
przedzenie pojazdom ciężarowym. 
Volvo z kolei oferuje zastąpienie 
tradycyjnego kluczyka dedykowaną 
aplikacją umożliwiającą nie tylko 
otwieranie i zamykanie auta, ale 
także uruchamianie silnika – z po-
dobnych, choć uszczuplone systemy 
możemy dziś spotkać w obszarze 
usług carsharingowych. Rewolucyj-
na koncepcja nie pomija także ele-
mentów zewnętrznych – czyli opon. 
Niedawno marka Goodyear zapre-
zentowała opony sferyczne porusza-
jące się w dowolnym kierunku poło-
żenia podwozia. Futurystyczna wizja 
oparta została o technikę lewitacji 
magnetycznej i może stanowić fun-
dament pojazdów autonomicznych. 
Tego typu rewolucja wymusi ogrom 
zmian infrastrukturalnych, a nawet 
urbanistycznych. I pomyśleć, że 
wszystko zaczęło się od popularnej 
gry w „wężyka”...
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Przedstawiciele marki Land Rover 
podkreślają, że tytułowy model bywa 
wybierany bardzo często ze względu 
na walory estetyczne oraz bogate 
wyposażenie. Nic w tym dziwnego, 
bowiem jest to segment miejski, 
znakomicie sprawdzający się w roli 
drugiego auta w rodzinie. Charakte-
rystyczną bryłę ze skróconym tyłem 
zaaranżowano w skurczone nadwozie 
klasycznego Velara. Podobny sche-
mat dotyczy także formy przednich 
świateł, ozdobnych elementów na 
masce oraz tylnych – wąskich lamp 

połączonych czarną blendą. Nowo-
ścią jest zastosowanie wysuwanych 
klamek dzięki którym w trakcie jazdy 
możemy uzyskać idealnie gładką linię 
nadwozia.

Zmianą w stosunku do poprzednika 
okazało się również zastosowanie zu-
pełnie nowej płyty podłogowej. Szer-
szy rozstaw osi nie tylko gwarantuje 
uzyskanie dodatkowej przestrzeni we 
wnętrzu, ale także umożliwia zasto-
sowanie nowoczesnych technologii. 
Dotychczasowi właściciele modelu 

nowy ranGe rover 
evoque i podbój 
polskich dróG
Najnowszy wariant Range Rovera rozpoczął 
podbój polskich dróg. Model Evoque swym 
wyglądem przypomina elegancki i nowoczesny 
Mini-Velar, jednak w praktyce komfort jazdy 
sprawia, że kierowca i pasażerowie czują się 
jak w klasycznym SUVie.  

Evoque wielokrotnie podkreślali, że 
podstawowym walorem auta jest 
jego kompaktowość. Dzięki tego ro-
dzaju ergonomii bez trudu znajdzie-
my miejsce postojowe, zaś wyższa 
pozycja za kierownicą walnie przy-
czyni się do poprawy poziomu kom-
fortu jazdy, na co uwagę zwracają 
przede wszystkim kobiety będące 
głównym odbiorcą modelu.

Wnętrze Range Rovera Evoque to 
kolejna zaleta pojazdu, zwłaszcza za 
sprawą zastosowania innowacyjne-
go systemu Touch Pro Duo wyposa-
żonego w dwa przejrzyste ekrany. 
Jeden z nich odpowiedzialny jest 
za multimedia i nawigację, drugi 
zaś za konfigurację foteli, ustawie-
nia pojazdu oraz klimatyzację. No-
wością jest także cyfrowe lusterko 
wsteczne, które wpływa pozytyw-
nie nie tylko na komfort użytko-
wania, ale także poprawę poziomu 
bezpieczeństwa.
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Trzeci 
konkurs wiedzy 
o motoryzacji

Dużą wiedzą na tematy związane z motoryzacją musieli wykazać się 
uczestnicy tegorocznej, już trzeciej, edycji Konkursu Wiedzy o Motoryzacji, 
zorganizowanego przez firmę Auto Miras z Pępowa. 

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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W siedzibie firmy Auto Miras roz-
strzygnięto Trzeci Konkurs Wiedzy 
o Motoryzacji i uroczyście wręczo-
no nagrody. Konkurs składał się z 2 
etapów. Pierwszym były eliminacje 
na szczeblu szkoły, zaś w drugim 
zmierzyło się najlepszych szesnastu 
uczestników eliminacji.
- Konkurs skierowany jest do 
uczniów klas podstawowych, dosko-
nale wpisuje się on w system dualny 
kształcenia zawodowego – wyjaśnia 
Mirosław Makurat, właściciel i pre-
zes zarządu firmy Auto Miras, orga-
nizator konkursu. - Na etapie elimi-
nacji młodzi ludzie mieli okazję do 
odwiedzenia naszej firmy, poznania 
bliżej tajników pracy, dowiedzieli się 
wielu rzeczy o zawodzie blacharza, 
lakiernika i mechanika samochodo-
wego w dzisiejszych czasach. Napra-
wiamy i serwisujemy przecież samo-
chody nowoczesne, które jeżdżą po 
naszych drogach. Dzięki konkursowi 
dowiedzieli się także, w jaki sposób 
mogą zdobyć kwalifikacje do tych za-
wodów w naszej firmie. Pomagamy 
szkołom w realizacji zajęć z doradz-
twa zawodowego w atrakcyjnef for-
mie. My natomiast mamy możliwość 
pozyskania najlepszych kandydatów 
do praktycznej nauki zawodu.
Konkurs cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem, ilość uczestników wzra-
sta co roku lawinowo. W tegorocznej, 
już trzeciej edycji, rywalizowało po-
nad 250 uczniów przede wszystkim 

ze szkół z powiatu kartuskiego, ale 
także z placówek z innych powiatów. 
W uroczystym wręczeniu nagród, 
które odbyło się w siedzibie firmy 
Auto Miras w Pępowie, wzięli udział 
m.in. Piotr Fikus, wicestarosta po-
wiatu kartuskiego, Wojciech Kan-
kowski, burmistrz gminy Żukowo, 
Dariusz Gobis, dyrektor Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw oraz Zbigniew 
Jarecki, prezes Kaszubskiego Związ-
ku Pracodawców. 
- Nie byłoby tej uroczystości, gdyby 
nie ogromne zaangażowanie właści-
cieli (państwa Doroty i Mirosława 

Makuratów) tego przedsiębiorstwa, 
znajdującego się na terenie powia-
tu kartuskiego - powiedział wice-
starosta Piotr Fikus. - Chcielibyśmy, 
aby takich zakładów pracy, które 
czynnie biorą udział w szkoleniu 
naszej młodzieży, było na terenie 
naszego powiatu więcej. Takie dzia-
łania przekładają się na powstanie 
nowych zakładów pracy i nowych 
miejsc pracy.
- W gminie Żukowo jest ponad 5 
tys. różnych przedsiębiorstw – do-
dał Wojciech Kankowski, burmistrz 
Żukowa. - Spośród nich z pewnością 
ten zakład można uznać za jeden z 
flagowych, z których możemy być 
dumni. Ale przedsiębiorczość to jed-
no, a wchodzenie w zawód to druga 
kwestia. Jestem pewien że ktoś, kto 
stopniowo zdobywa umiejętności w 
tych zawodach – związanych z mo-
toryzacją – z pewnością  będzie w 
przyszłości zadowolony.
Nagrodami w konkursie były laptop 
(za I miejsce), tablet (za II miejsce) i 
smartfon (za III miejsce). Otrzymali 
je odpowiednio:  Aleksander Tessa 
ze Szkoły Podstawowej w Kamienicy 
Królewskiej, Marcin Lejk z Sierako-
wic i Maciej Polejowski z Sierako-
wic. Dodatkowo nagrodzone zostały 
dwie uczennice – jedyne dziewczę-
ta, które wzięły udział w konkursie. 

Kolejna odsłona konkursu – już za 
rok. 

Konkurs skierowany 
jest do uczniów klas 
podstawowych, 
doskonale wpisuje 
się on w system 
dualny kształcenia 
zawodowego – 
wyjaśnia Mirosław 
Makurat, właściciel 
i prezes zarządu 
firmy Auto Miras, 
organizator 
konkursu.
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Dzieło niemieckich konstruktorów zachwycało zgromadzo-
nych gości do tego stopnia, że trójmiejscy przedstawiciele 
marki postanowili przygotować premierę lokalną. Model 
VIII generacji oznaczony kodem 992 kilka dni temu rozbłysł 
w świetle reflektorów Porsche Centrum Sopot.

Kreatorzy wydarzenia przygotowali dla gości mnóstwo nie-
spodzianek, a jedną z największych okazała się wystawa 
wszystkich dotychczasowych wariantów 911, które dum-
nie prezentowały się przed sopockim salonem. Odwałanie 

do motoryzacyjnej tradycji pereł ze stajni inżynierów zZuf-
fenhausen pozwoliło zestawić najnowszy model kultowej 
marki z jego poprzednikami. Poza doznaniami akustycz-
nymi i wizualnymi – twórcy imprezy zadbali także o empi-
ryczne doświadczenia miłośników sportów samochodo-
wych. Przedstawiciele dealara przygotowali dla swych go-
ści atrakcje w postaci symulatorów jazdy oraz miniaturowy 
tor wyścigowy na którym można było spróbować własnych 
sił w elektrycznych wariantach Porsche. Lokalna premiera 
Porsche 911 zgromadziła 200 uczestników.

lokalna premiera 
porsche 911
W lutym tego roku, Teatr Szekspirowski w Gdańsku 
wypełnił się od osób pragnących na własne oczy ujrzeć 
ogólnopolską premierę kultowego modelu Porsche 911.
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corolla ts kombi
Komfortowa i wszechstronna Corolla TS Kombi 
zachwyca nie tylko swoim wyglądem, lecz również 
przestronnym wnętrzem i dużym bagażnikiem. Mo-
del ten zaprojektowany na bazie nowej platformy 
projektowej TNGA zapewnia też lepsze parametry 
jazdy, dużą stabilność i wygodę prowadzenia. Do-
dać do tego należy niezawodne silniki, w tym dwa 
napędy hybrydowe o różnej mocy.

sedan, hatchback 
czy ts kombi? 
W salonach Toyota Walder poznasz pełną gamę nowych Corolli!

corolla sedan
Najnowsza odsłona najlepiej sprzedającego się sa-
mochodu świata zachwyca elegancją i bogactwem 
wyposażenia. Innowacyjny, superwydajny napęd 
hybrydowy – zastosowany po raz pierwszy w tym 
modelu –zaskakuje swoimi osiągami i oszczędno-
ścią. Rewolucyjny pakiet systemów bezpieczeństwa 
Toyota Safety Sense dostępny w standardzie dba 
o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.
Luksus, wygoda i praktyczność  gwarantowane.

corolla hatchback
Zwinny, kompaktowy model o sportowym charak-

terze oferuje aż dwa napędy hybrydowe do wyboru 
– o mocy 122 KM lub 180 KM. W połączeniu z nową 
platformą projektową TNGA i obniżonym środkiem 
ciężkości daje to doskonałe osiągi i stabilne prowa-

dzenie. Z kolei bogate wyposażenie i nowoczesne 
systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w stan-

dardzie zapewniają komfortową i bezpieczną jazdę.

Do przetestowania samochodów zaprasza największy w Północnej 
Polsce diler toyoty z salonami w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 58
 oraz rumi przy ul. Jana III Sobieskiego 28.
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