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Nieruchomości	 to	 istotna	 gałąź	współczesnego	 biz-
nesu.	Obszar	newralgiczny	 z	niebywałym	potencjałem	
-	zwłaszcza	na	tle	inwestycyjnym.	Realizując	kolejne	ma-
teriały	 Expressu	 Biznesu	 bacznie	 przyglądam	 się	 tego	
rodzaju	inwestycjom	prowadzonym	na	terenie	Pomorza	
i	z	satysfakcją	stwierdzam,	iż	dynamizm	przyświecający	
mechanizmom	 lokowania	 kapitału	 w	 strefę	 nierucho-
mości	jest	godny	podziwu.	Warto	przy	tym	pamiętać,	że	
regionalny	rynek	nieruchomości	nie	mógłby	się	rozwijać	
tak	 płynnie	 i	 wartko,	 gdyby	 nie	 współpraca	 na	 płasz-
czyźnie	gospodarczej,	biznesowej	i	samorządowej.	
W	 związku	 ze	 zbliżającym	 się	 Forum	Nieruchomości	

-	 dominantę	 majowego	 wydania	 magazynu	 stanowić	
będzie	 właśnie	 współczesny	 rynek	 nieruchomości.	 Nie	
zabraknie	 również	najważniejszych	 aktualności	 z	wyda-
rzeń	związanych	z	biznesem,	gospodarką,	samorządami,	
motoryzacją	 i	 lifestylem.	 Z	 radością	 oraz	 dumą	 oddaję	
w	Państwie	ręce	to	szczególne	wydanie	Expressu	Biznesu	
życząc	inspirującej	i	ciekawej	lektury.

Zapraszam do lektury.







zdjęcie: Agnieszka Mróz
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Zmieniamy sposób 
myślenia 

o zarabianiu 
na nieruchomościach

O rynku nieruchomości komercyjnych z Łukaszem Włodarczykiem, 
założycielem i Prezesem zarządu firmy dewelopersko-inwestycyjnej 

Metropolitan Investment S.A., rozmawia Zdzisława Mochnacz.

ZDJĘCIA: Agnieszka Mróz

Pasja, doświadczenie czy po prostu dochodowy 
biznes? Co było głównym wyznacznikiem, że 
zajął się Pan sektorem nieruchomości, a przede 
wszystkim nieruchomości komercyjnych?

W pewnym stopniu każdy z wymienionych czynników. 
Udało mi się połączyć swoje umiejętności z pasją do 
realizacji projektów inwestycyjnych opartych o nie-
ruchomości dochodowe. Z sektorem nieruchomości 
jestem związany od ponad 13 lat. Pracując wcześniej 
w bankowości, jeszcze przed założeniem spółki Me-
tropolitan Investment S.A., przez wiele lat współpraco-
wałem z deweloperami, z którymi przygotowywałem 
i współtworzyłem różne projekty nieruchomościowe. 
Podobnie jak mój wspólnik Robert Jaś, z którym na-
stępnie założyliśmy Metropolitan Investment. Za-
uważyłem, że dużo więcej satysfakcji daje mi 
tworzenie projektów nieruchomościowych odpo-
wiadających na potrzeby rynku. Wraz ze wspól-
nikiem szybko zrozumieliśmy, że to właśnie biz-
nes związany z nieruchomościami, wchodzi na 
wysokie poziomy obrotów.

Tak zrodził się pomysł na zbudowanie silnej 
marki na rynku dewelopersko-inwestycyjnym, 
jaką niewątpliwie jest Metropolitan Investment? 
W biznesie stawiacie na rozwój, współpracę 
i skuteczne działanie.

Naszym wyznacznikiem w podejściu do biznesu są 
w dużej mierze wzorce ze Stanów Zjednoczonych. 
Tam przedsiębiorcy przywiązują dużą wagę do 
tworzenia brandu, budowania wartości dodanej 
w spółce, poprzez tworzenie zespołów składa-
jących się z rynkowych, wykwalifikowanych eks-
pertów oraz kumulowanie kompetencji twardych. 
Duży nacisk kładziemy także na rozwój osobisty. 
W Polsce firmy deweloperskie skupiają się czę-
sto na pozyskaniu jak najwyższej marży na po-
szczególnych projektach nieruchomościowych. 
Więc bardzo często kompetencje w zakresie 
strukturyzacji projektów są outsourcowane. Na-
szą przewagą jest kompleksowe podejście do 
realizacji projektu, począwszy od projektowania 
poprzez realizację, komercjalizację i zarządzanie. 
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Od samego początku zaczęliśmy gromadzić 
know-how, strukturyzować firmę na zespołach 
ludzi, które są w stanie komplementarnie przy-
gotować każdy proces związany z wytwarzaniem 
nieruchomości komercyjnych oraz projektu inwe-
stycyjnego opartego o nieruchomości komercyjne. 
Dlatego mogę śmiało powiedzieć, że dla nas to był 
i jest przepis na budowanie silnej marki, czego do-
wodem jest fakt, że w ciągu zaledwie 3 lat rozwinęli-
śmy firmę, w której pracuje 180 osób, a prognozowa-
ny przychód za 2019 rok wyniesie 300 mln zł.

Umożliwiacie inwestorom indywidualnym udział 
w projektach opartych na nieruchomościach 
komercyjnych. Czy faktycznie inwestycje 
w nieruchomości komercyjne są obecnie jednym 
z bardziej dochodowych przedsięwzięć na rynku?

Biorąc pod uwagę moje i wspólnika wielolet-
nie doświadczenie w bankowości inwestycyj-
nej, mięliśmy okazję na przestrzeni ostatnich lat 
tworzyć i sprzedawać różnej klasy aktywa i pro-
dukty inwestycyjne tj. lokaty bankowe, obligacje, 
akcje czy też fundusze oraz produkty oparte na 
nieruchomościach. Ten czas pokazał nam defini-
tywnie, że projekty oparte właśnie na nierucho-
mościach komercyjnych, położonych w dobrych 
lokalizacjach i wynajmowanych długotermino-
wo, są zarówno odporne na kryzys, jak i bardzo 
przewidywalne oraz powtarzalne dochodowo. 

To pozwala również na ich łatwe kredytowanie 
bankowe, przez co dają jeszcze większe stopy 
zwrotu i bezpieczeństwo dla inwestorów. Dodam 
również, że oprócz naszych własnych doświad-
czeń niebywale istotne są również doświadczenia 
globalne, które pokazują, że produkty oparte na 
nieruchomościach komercyjnych są jednymi z naj-
efektywniejszych aktywów, w których inwestorzy 
mogą lokować swoje nadwyżki. 

Apartamenty wakacyjne czy prywatne akademiki, 
które również macie w portfolio są stosunkową 
nowością na rynku inwestycyjnym. 
Postawiliście w dużej mierze na nieruchomości 
handlowe. 

Głównym czynnikiem, który sprawił, że rozpoczę-
liśmy nasz rozwój od nieruchomości handlowych 
był fakt, że tego typu nieruchomości komercyjne 
charakteryzują się najdłuższymi umowami naj-
mu. Doskonała lokalizacja z najemcami o dobrym 
standingu, którzy podpisują umowę najmu na 5, 10 
bądź 15 lat w połączeniu z możliwością pozyska-
nia długoterminowego finansowania bankowego, 
sprawia, że tego typu projekty dają jeszcze więk-
sze i stabilne zwroty. 

Natomiast inne rodzaje nieruchomości komercyj-
nych również są atrakcyjne, jednak każda z nich 
posiada swoją specyfikę i wymaga odrębnego 

Galeria Metro Kwidzyn
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podejścia. Segmentami, które bardzo dobrze 
się rozwijają i mają przyszłość w Polsce, są np. 
domy studenckie oraz powierzchnie magazyno-
we. Jest jeszcze ogromna przestrzeń dla tego 
typu nieruchomości, które są w stanie genero-
wać w kolejnych latach dobre zwroty dla inwe-
storów. Oprócz tego biurowce, apartamentowce 
oraz dobrze zarządzane hotele. Baza hotelowa 
w Polsce jak wiadomo w ciągu ostatnich 10 lat 
wzrosła bardzo dynamicznie i ciągle się rozwija. 
Jak widać jest wiele formatów nieruchomości, 
w które warto inwestować. 

My walczymy o ostatnią dostępną przestrzeń na 
rynku handlowym, ponieważ jej wartość w kolej-
nych latach będzie wzrastać. Obserwując roz-
winięte i nasycone powierzchnią handlową ryn-
ki zagraniczne widzimy, że nawet przy dobrze 
rozwiniętym rynku e-commerce, mniejsze po-
wierzchnie handlowe są bardziej stabilne i na-
jemcy uzyskują tam bardzo dobre obroty, dlatego 
nadal jest to dobra i długa perspektywa rozwoju.

Jest Pan prezesem spółki o międzynarodowym 
zasięgu. Funkcjonujecie w Stanach Zjednoczonych 
oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Rozpoznanie lokalnych potrzeb zagranicznych 
rynków inwestycyjnych jest wystarczającą 
wiedzą, aby przygotować atrakcyjną ofertę dla 
inwestorów indywidualnych?

Aby zrozumieć rynek i wytworzyć na nim produkt 
inwestycyjny, który będzie bezpieczny i atrakcyj-
ny pod względem uzyskiwanych zwrotów, należy 
na tym rynku po prostu być. Spotykać się z inwe-
storami lokalnymi, poznawać partnerów biznesu lo-
kalnego. Operacyjną działalność oddziału w Miami 
w USA rozpoczęliśmy w sierpniu 2018 roku, ale już 
od lutego 2018 roku zaczęliśmy strukturyzować biz-
nesplan i przygotowywać się do ekspansji na rynek 
amerykański. Stworzyliśmy tam pierwszą markę MI 
Senior Living. Jest to marka obiektów senioralnych, 
która pozwoli nam na budowanie obszernego port-
folio obiektów dla seniorów na Florydzie. Nie zde-
cydowalibyśmy się rozwijać tej struktury w Stanach 
Zjednoczonych, gdybyśmy nie współpracowali z lo-
kalnymi partnerami biznesowymi.
Natomiast działalność w Dubaju polega na dzień 
dzisiejszy przede wszystkim na wykorzystaniu tego 
rynku jako potencjału kapitałowego do realizacji in-
westycji w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. 
Przygotowujemy pierwszy projekt nieruchomości 
komercyjnej w Polsce dla dużego inwestora wła-
śnie z Dubaju. Jesteśmy również w trakcie roz-
mów z innymi inwestorami z tamtego rynku, który 
jak wiemy rozwija się w błyskawicznym tempie, 
choć jest również bardzo specyficzny.

Wybór rodzaju nieruchomości w jaki inwestujemy 
jest uwarunkowany rynkowo. Polska to głównie 
nieruchomości handlowe, natomiast w Stanach 
Zjednoczonych postawiliśmy na senior housing.



Metro Park Wisła 

Metro Park Połaniec
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Czym od zagranicznych rynków różni się rynek 
nieruchomości w Polsce i jakie są prognozy na 
przyszłość dla naszego rodzimego rynku?

Jesteśmy najmocniejsi w segmencie powierzchni 
handlowych. To prawie 90% powierzchni jakie wy-
twarzamy. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy ok 
14,5 mln m² powierzchni handlowej. Według staty-
styk w ostatnich 3 latach oddaje się po ok 0.5 mln 
m² dodatkowej powierzchni handlowej. Prognozy 
na 2019 r. i 2020 r. są podobne. Patrząc jakie są 
wskaźniki nasycenia w Polsce tego typu powierzch-
niami, widzimy, że dochodzi do takiego poziomu 
jaki obserwujemy w krajach zachodnich. Dlatego 
w perspektywie 5 lat będzie coraz mniej miejsca 
na powierzchnie handlowe. Trendy na świecie się 
zmieniają, wskazują na to, że coraz bardziej po-
pularne będą nieruchomości magazynowe, nieru-
chomości akademickie, a w dłuższej perspektywie 
również obiekty senioralne. Kolejny trend świato-
wy dotyczy budowy apartamentowców w dobrych 
lokalizacjach największych miast na świecie, które 
w całości oparte są na najmie długo bądź krótko-
terminowym dla pracowników migrujących pomię-
dzy wielkimi aglomeracjami. W Polsce również de-
weloperzy rozpoczęli budowę takich inwestycji.

W Trójmieście Metropolitan Investment postawił 
na prywatne akademiki: Gdański Harward oraz 
Olimpijskie Apartamenty. To właśnie niszowe 
produkty o największym potencjale zwrotu, które 
chcecie rozwijać?

Zdecydowanie zamierzamy rozwijać portfolio o ten seg-
ment i będziemy budować kolejne akademiki. Zarówno 
Gdański Harward jak i Olimpijskie Akademiki były jed-
nymi z pierwszych projektów inwestycji w domy 
studenckie w Polsce, i dlatego spotkały się z tak 
dużym zainteresowaniem. Na dzień dzisiejszy baza 
akademików w Polsce spełnia tylko kilkanaście 
procent potrzeb. Ugruntowuje nas to w przekona-
niu, że jest to ogromna przestrzeń do rozwoju tego 
segmentu nieruchomości komercyjnych. 
 
Plany na przyszłość Matropolitan Investment, tę 
dalszą i bliższą? Rozwój rynku międzynarodowego, 
ogólnopolskiego i oczywiście Pomorskiego? 
Wszak nad morzem jest morze możliwości.

Nakreślając światowe trendy, oczywiście będzie-
my chcieli je wykorzystać i w najbliższych 5 latach 
będziemy mocno rozwijali development nierucho-
mości handlowych w Polsce, jednocześnie przygo-
towując się do rozwoju segmentów rynku, o któ-
rych wcześniej wspomniałem. Mocno stawiamy na 
rozwój naszej struktury MI Senior Living w Stanach 
Zjednoczonych i zależy nam, aby w ciągu najbliż-
szych 10 lat zbudować znaczący portfel tj. pomiędzy 
10-20 obiektów dla seniorów z naszym lokalnym 
partnerem. Rynek amerykański jest tak duży i po-
siada tak znaczący potencjał, że pozwala nam na 
dalsze możliwości rozwoju. W Polsce oczywiście 
mamy także wiele do zrobienia w segmencie nie-
ruchomości komercyjnych. Dlatego na tych dwóch 
rynkach będziemy najmocniej działać. Polski rynek 
znamy najlepiej, a Gdańsk jest nam szczególnie bli-
ski. Z Gdańska pochodzi współzałożyciel Metropo-
litan Investment Robert Jaś i to właśnie z terenu 
Pomorza wywodzi się najmocniejsza grupa udzia-
łowców naszych projektów.

loKal handlowy-BiedronKa,
dereniowa warszawa

GdaŃsKi harward
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/ E x p re s s B i z n e s u

PR
EN

UM
ER

AT
A:

 re
kl

am
a@

ex
pr

es
sy

.p
l

Maj 2019

MIESZKANIA 
BIUROWCE 
INWESTYCJE



D
o

o
k

o
ł

a
  

 o
b

ie
k

t
u 

Działką budowlaną w ujęciu prawnym 
nazywamy nieruchomość gruntową, po-
łożoną w obszarze gminy. Nieruchomość 
ta określona jest w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. Po-
śród najważniejszych kryteriów działki 
budowlanej wyróżniamy jej wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do dróg pu-
blicznych oraz potencjalne wyposażenie 
w urządzenia infrastrukturalne.  

Zakup działki jest także ciekawą formą 
lokowania kapitału. Tego rodzaju in-
westycja może się opłacać i to bardzo, 
warto jednak pamiętać, że grunt nie jest 
gruntowi równy. Kluczem w powodzeniu 
lokowania kapitału jest miara potencjału 
inwestycyjnego nieruchomości. Ważnym 
walorem inwestycji w działkę budowlaną 
jest fakt, iż w przeciwieństwie do grun-
tu rolnego może ją kupić każdy. Grunty 
budowlane cechują się istotną zaletą – 

ich klarowny charakter prawny pozwala 
oceniać perspektywicznie nie tylko po-
tencjał nieruchomości, ale i racjonalizo-
wać wartość, a co za tym idzie – koszta.

Jakimi kryteriami kierować się podczas 
wyboru działki? Przede wszystkim na-
leży rozwikłać wszelkie kwestie praw-
ne. Proces rozwikłania powinniśmy za-
cząć od sprawdzenia danych zawartych 
w księdze wieczystej. Najważniejszym 
kryterium w tym aspekcie pozostaje 
regulacja prawna dotycząca własności 
działki. W kolejnym etapie powinniśmy 
zweryfikować  określenie kwalifikacji 
działki, innymi słowy – jej rodzaj.

Podstawowe rodzaje działek:
działki siedliskowe• 
działki rolne• 
działki leśne• 
działki rekreacyjne• 
działki inwestycyjne• 

Ważnym ogniwem w procesie wyboru 
działki jest także jej wyposażenie bu-
dowlane i infrastrukturalne. Do pozo-
stałych czynników branych pod uwagę 
podczas wyboru zaliczamy jakość gruntu 
oraz ewentualne sąsiedztwo.

Dylematy związane 
z wyborem działki

architektonicznego

Wybór działki  może mieć ogromne znaczenie względem 
późniejszego procesu budowy, komfortu oraz bezpieczeństwa 
funkcjonowania. na oczekujących wymarzonego domu czyha 
również wiele pułapek z gruntu prawnego. 



Elewacja to zewnętrzna po-
wierzchnia ściany budynku 
zawierająca wszelkie znaj-
dujące się na niej elementy, 
innymi słowy – lico obiektu. 
Biorąc pod uwagę położenie 
elewacji, możemy wyróżnić 
dwa jej główne warianty:

elewacja zgodna   • 
z położeniem  
(frontowa,   
boczna, tylna)
elewacja zgodna   • 
z kierunkiem   
(północna, południowa)

W definiowaniu roli elewacji 
duże znaczenie ma rodzaj jej 
wykończenia. Współcześnie 
najczęściej stosowane są 
elewacje z kamienia natural-
nego, cegły, drewna, szkła, 
tynku, płyt klinkierowych 
oraz tworzywa sztucznego. 
Poza elewacją istotę wykoń-
czenia bryły stanowią ścia-
ny zewnętrzne wypełnione 
pustakami (najczęściej wa-
pienno-piaskowymi) oraz 
docieplenie – bardzo czę-
sto jest to styropian, bądź 

wełna mineralna. Zajmu-
jąc się wykończeniem bryły 
nie sposób nie wspomnieć 
o odpowiednim uszczelnie-
niu okien oraz drzwi, które 
poza trwałością charakte-
ryzują się także określonym 
rodzajem estetyki. 

I na estetyce lica obiektu 
warto się pochylić. Współ-
cześni architekci przywiązu-
ją wagę do stylu i charakte-
ru obiektu. Wyznacznikiem 
pozostaje paleta barw oraz 
sztuka kreowania kon-
trastów. Architekturę ze-
wnętrzną z perspektywy es-
tetyki możemy zatem dzielić 
na dwa rodzaje. Pierwszy 
z nich zakłada uwypuklenie 
detali takich jak wykusze, 
lukarny i ryzality. Tu istot-
nym aspektem pozostaje 
warstwa dekoracyjna zarów-
no w ujęciu klasycznym, jak 
i modernistycznym. A skoro 
o modernizmie – aktualne 
trendy zakładają ograniczo-
ny przesyt szczegółów. Drugi 
z prądów architektonicznych 
cechuje się minimalizmem 

i zredukowaną rolą warstwy 
dekoracyjnej. Kluczowym 
wątkiem pozostaje kolory-
styka – budynek pozbawiony 
detalu najprościej i najsku-
teczniej podrasować odpo-
wiednią barwą.

Coraz większe znaczenie 
w projekcie zyskuje także 
powłoka zewnętrzna stano-
wiąca swoiste umocnienie 
wspomnianej elewacji.  Pre-
paraty utrwalające oraz far-
by do ścian zewnętrznych 
wpływają bezpośrednio na 
styl architektoniczny wzglę-
dem którego projektowany 
jest dany budynek. Wybór 
farby elewacyjnej nie musi 
być skomplikowany o ile 
weźmiemy pod uwagę pa-
rametry techniczne elewacji 
oraz kolor dachu. Podstawo-
wy kontrast kolorystyczny 
opiewa właśnie w zestawie-
nie odcieni dachu i ścian ze-
wnętrznych. We współcze-
snym modelu estetycznym 
jedna z tych barw powinna 
być bardziej rygorystyczna 
względem drugiej.

Zewnętrzna 
strona bryły

Profesjonalny plan architektoniczny 
skupia się nie tylko na szkielecie obiektu, 
ale także na jego stronie zewnętrznej. 
Powinna być ona trwała, funkcjonalna 
i estetyczna. Kluczowym elementem 
zewnętrznej strony każdej współczesnej 
bryły architektonicznej pozostaje elewacja.
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Firma ekoinbud istnieje na ro-
dzimym rynku od ponad 20 lat 
prowadząc działalność na tere-
nie całego kraju ze szczególnym 
uwzględnieniem trójmiasta.
w 2015 roku przedsiębiorstwo 
stworzyło nowoczesny zakład 
produkcyjny w którym powsta-
ją nowoczesne prefabrykaty 
stosowane przy budowie cało-
rocznych – drewnianych do-
mów jednorodzinnych. 

G r u n t  t o  t r w a ł o ś ć
Wokół charakterystyki domów 
drewnianych narosło wiele mi-
tów. Warto podkreślić, że zasto-
sowanie drewna w formie podsta-
wowego budulca niesie ze sobą 
mnóstwo zalet. Trwałość obiek-
tów budowlanych  w technologii 
szkieletu drewnianego jest oce-
niana na tym samym poziomie, co 
trwałość tradycyjnych budynków 
o konstrukcji masywnej i wynosi 
od 80 do 100 lat.

K o r z y ś c i  e K o n o m i c z n e
 Dużą zaletą w związku z budo-
wą domu w tytułowym wariancie  
jest fakt, że budowa w systemie 
energooszczędnym to nie wy-
datek tylko   ekonomia. Jest to 
inwestycja, która zwraca się nie 
tylko na etapie samego procesu 
budowy, ale również na etapie  
późniejszym – w trakcie eksplo-
atacji. Budowa  domu w owej for-
mie j trwa zaledwie kilka miesię-
cy. W gwoli porównania – średni 
czas budowy domów tradycyj-
nych oscyluje w granicach 2 lat.

n a j w y ż s z a  j a K o ś ć
Kolejną istotną zaletą jest stoso-
wanie najwyższej jakości – w peł-
ni ekologicznych materiałów, któ-
re są sprawdzone, przebadane 
i posiadają wszelkie atesty i certy-
fikaty. Budulcem przeznaczonym 
do budowy naszych domów jest 
drewno i materiały drewnopo-

chodne co ma  wpływ na środo-
wisko i ekologię podczas samego 
procesu wytwarzania i późniejsze-
go użytkowania.

z d r o w o  i  K o m f o r t o w o !
Na zakończenie warto również 
wspomnieć o walorach prozdrowot-
nych, które wynikają z funkcjono-
wania w domu energooszczędnym 
z drewna.  W tego typu budynkach 
panuje mikroklimat wynikający 
z procesu dyfuzyjności dzięki które-
mu  odczuwamy większy komfort - 
nie tylko cieplny ale i zdrowotny.

Zalety drewnianych domów 
energooszczędnych

ul.Geodetów 29, 80-298 Gdańsk
tel: +48 58 304 75 75 
tel. 665 775 430
e-mail: biuro@ecologiq.pl
www.ecologiq.pl
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Techniczne zarządzanie (FM) nieruchomościami wielofunkcyjnymi 
we wszystkich obszarach rynku nieruchomości – dbałość o utrzymanie 

gwarancji jako jedna z wielu korzyści.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Wspólny mianownik 
Galerii Handlowej, 
Hotelu, Biurowca, 

Parku Magazynowego...
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Definicja nieruchomości wielofunkcyjnych jest pro-
sta, to takie które spełniają wiele funkcji dla ich użyt-
kowników, czyli nas wszystkich. W takich nierucho-
mościach możemy zorganizować bal, koncert, wysta-
wę jak i targi handlowe zarówno na poziomie krajo-
wym jak i międzynarodowym. W Polsce jest już wiele 
takich nieruchomości, a ich liczba wzrasta z roku na 
rok zarówno w dużych jak i mniejszych miastach. 
Przykładem takich nieruchomości mogą być np. Eu-
ropejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Spodek 
Katowicki, Międzynarodowe Centrum Konferencyjne 
w Katowicach, Nowe Stadiony Miejskie (Euro 2012), 
Międzynarodowe Targi Gdańskie, Hala Widowisko-
wo – Sportowa Ergo Arena w Sopocie, Tauron Arena 
Kraków, Galeria Bałtycka, Filharmonia Wejherowska. 
Jest jeszcze wiele innych obiektów, które mogłyby 
się znaleźć na tej liście np. nowoczesne parki logi-
styczne, które oprócz powierzchni magazynowych 
wynajmują również powierzchnie biurowe, a zdarza 
się, że w związku z działalnością najemców hale 
magazynowe wyposażane są w linie technologiczne 
do produkcji, sortowania, pakowania, czyli praktycz-
nie stają się budynkami przemysłowymi. Świadomie 
wskazujemy na szerokie spektrum nieruchomości, 
gdyż całego tego obszaru dotyczy usługa zarządza-
nia technicznego oraz korzyści jakie wynikają dla 
Właścicieli ze współpracy z profesjonalną firmą FM 
(AGIS Management Group). W artykule tym, chcieli-
byśmy zwrócić szczególną uwagę na aspekt utrzy-
mania gwarancji, co ma szczególne zastosowanie 
w przypadku nieruchomości nowych, których tak 
dużo powstaje wokół nas. 

Najczęściej „egzekutorem” procesu gwarancyjnego, 
a dokładnie procesu usuwania usterek gwarancyj-
nych jest firma FM wybrana do obsługi danej nieru-
chomości., która realizuje ten proces w imieniu i na 
rzecz Właściciela/Zarządcy. Techniczne utrzymanie 
nieruchomości na jak najwyższym poziomie, spraw-
ne usuwanie awarii i usterek zapewnia ciągłość bez-
piecznego działania wszystkich instalacji i urządzeń 
budynkowych jak również zapewnia komfort osób 
użytkujących nieruchomość. Chcąc uzyskać standard 
opisany powyżej, ważne jest, aby proces zarządzania 
nieruchomością rozpocząć już w trakcie jej przeka-
zywania przez Wykonawcę, a co za tym idzie, firma 
z zakresu technicznego zarządzania nieruchomością 
FM powinna być wybrana już na tym etapie. Pozwoli 
to na dobre zapoznanie się z budynkiem oraz jego 
wyposażeniem technicznym. Bardzo ważny jest też 
udział w uruchamianiu poszczególnych systemów 
i urządzeń, gdyż dzięki takiemu podejściu jest moż-
liwość pełnej weryfikacji zgodności przekazywanej 
dokumentacji budowlanej, technicznej i eksploata-
cyjnej z faktycznym stanem nieruchomości. Udział 
w powyżej opisanych procesach pozwala również 
na wczesne zgłoszenie nieprawidłowości w działa-
niu urządzeń lub braków w dokumentacji technicznej 
jako usterek gwarancyjnych, a tym samym rozpoczę-
cie procesu ich usuwania. 
Sprawne zarządzanie procesem usuwania usterek 
gwarancyjnych to przede wszystkim dokładne zapo-
znanie się z dokumentacją techniczną nieruchomo-
ści, warunkami gwarancyjnym w umowach wszystkich 
wykonawców i podwykonawców w zakresie urządzeń 

Agnieszka Kamińska
CEO, Prezes Zarządu

Klaudiusz Jaworski
Regional FM Director

Tadeusz Leszczyński
Head of Facility Management
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i instalacji budynkowych. To również dokładna in-
wentaryzacja wyposażenia ze wskazaniem gwa-
rantów, ilości przeglądów gwarancyjnych w roku, 
sposobu postępowania w przypadku wystąpienia 
awarii, kwalifikacji tych awarii na te objęte gwa-
rancjami i te nie objęte. Bardzo ważnym elemen-
tem dla firmy FM w całym procesie zarządzania 
gwarancjami jest dokładne zapoznanie się z pro-
cedurami obsługi gwarancyjnej Wykonawcy jak 
i procedurą usuwania usterek gwarancyjnych Wła-
ściciela/Zarządcy. Umiejętne, kompatybilne zaim-
plementowanie swojej własnej procedury z tego 
zakresu, łączącej wyżej wymienione ogniwa jak 
i wsparcie informatyczne (CAFM z modułem zarzą-
dzania gwarancjami) to recepta na sukces w zarzą-
dzaniu gwarancjami przez firmę FM. 
Przejęcie kontraktu w obsługę gwarancyjną odby-
wa się na podstawie protokołu przejęcia, odbioru 
nieruchomości w zarządzanie wraz z pełną doku-
mentacją techniczną nieruchomości, protokołami 
odbioru poszczególnych instalacji technicznych 
(w szczególności zakres p-poż). Na podstawie tej 
dokumentacji oraz na podstawie spisu z natury 
firma FM powinna sporządzić inwentaryzację tech-
niczną obiektu, nałożyć na to siatkę przeglądów 
gwarancyjnych, zgodnie z warunkami gwarancyj-
nymi i rozpocząć usystematyzowany spis usterek 
gwarancyjnych, nadając przy tym priorytety w ich 
usuwaniu. Praktyka pokazuje, że egzekwowanie 
usuwania przez Wykonawcę i jego Podwykonaw-
ców usterek gwarancyjnych to proces bardzo trud-
ny i często nie jednoznaczny, gdyż nie zawsze uster-
ka, która z definicji powinna być gwarancyjną, tak 
jest interpretowana i definiowana przez Wykonaw-
cę. W celu sprawnego prowadzenia i zarządzania 
procesem gwarancyjnym nieruchomości najlepiej 
jest ustalić np. tygodniowe spotkania gwarancyjne 
z Wykonawcą, podczas których każda zgłoszona 
usterka jest kwalifikowana do usunięcia, ma nada-
ny status oraz jest sukcesywnie monitorowana, aż 
do momentu jej usunięcia. Tylko takie działanie 
i pełna transparentność, przejrzystość procesu dla 
wszystkich stron zaangażowanych w proces daje 
pewność właściwego postępowania, a w efekcie 
sprawne usuwanie usterek, egzekwując przy tym 
wszystkie prawa Właściciela i wszystkie obowiązki 
Wykonawcy wynikające z umowy kontraktowej. 
Ustalenie wymagań producentów urządzeń w za-
kresie utrzymania gwarancji to niezwykle ważny 
i integralny element technicznego utrzymania nie-
ruchomości. Na tym etapie należy nie tylko okre-
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ślić długość gwarancji każdego 
urządzenia, ale również okre-
ślić częstotliwość wymaganych 
przeglądów technicznych, a tak-
że wybrać autoryzowane firmy, 
które będą spełniały określone 
wymogi producenta. Posiadając 
takie dane, firma FM jest w stanie 
opracować plan przeglądów sys-
temów, instalacji i urządzeń (har-
monogram przeglądów i inspek-
cji). Dodatkowym elementem 
pozwalającym na dotrzymanie 
warunków gwarancji jest zapew-
nienie właściwej eksploatacji 
i serwisu. Na podstawie Instrukcji 
Obsługi i Eksploatacji Obiektu, 
Dokumentacji Techniczno-Ru-
chowej (DTR) lub innych doku-
mentów firma FM opracowuje 
Plan Konserwacji Zapobiegaw-
czej i Plan Konserwacji Bieżącej, 
które to w sposób systemowy po-
zwalają na realizację celu spójne-
go z celem Właściciela/Zarządcy 
i firmy FM, czyli bezpieczne eks-
ploatowanie nieruchomości, usu-
wanie usterek gwarancyjnych 
przy jednoczesnym spełnieniu 
wszystkich warunków wynika-
jących z gwarancji. Niezwykle 
ważnym i pomocnym narzędziem 
dla realizacji celów zdefiniowa-
nych powyżej jest prawidłowe 
i systematyczne prowadzenie 
Książki Obiektu, a w tym Książki 

Eksploatacji każdego urządzenia 
czy instalacji. W dokumentach 
tych uprawnieni pracownicy FM 
zapisują wszystkie zaplanowane 
i zrealizowane czynności oraz in-
formacje o awariach, naprawach 
i remontach. Właściwe prowa-
dzenie Książki Eksploatacji daje 
pewność Właścicielowi/Zarząd-
cy obiektu, że nie tylko plany 
konserwacji są realizowane, ale 
również, że wypełniane są uwa-
runkowania gwarancyjne. 
Terminowe przeglądy technicz-
ne oraz regularne prowadzenie 
konserwacji urządzeń nie daje 
pewności, że instalacje i urzą-
dzenia budynkowe będą działać 
bezawaryjnie, a jeśli już awaria 
wystąpi to po zapewnieniu bez-
pieczeństwa użytkowania nieru-
chomości oraz wyeliminowaniu 
ryzyka wystąpienia dodatkowych 
strat, firma FM przystępuje do 
usuwania przyczyny tej usterki/
awarii. Po analizie należy określić 
przyczynę wystąpienia awarii i je-
śli to tylko możliwe wdrożyć roz-
wiązania, które ryzyko wystąpie-
nia kolejnej zminimalizują. Ważne 
jest, aby usterkę odpowiednio 
zakwalifikować jako gwarancyjną 
lub eksploatacyjną, a w przypad-
ku braku gwarancji podjąć kroki 
pozwalające na uruchomienie 
polis ubezpieczeniowych. 

Idealny proces technicznego 
utrzymania nieruchomości FM 
zaczyna się od udziału w przej-
mowaniu budynku przez Wła-
ściciela. Następnie to ewidencja 
systemów, instalacji i urządzeń, 
planowanie przeglądów, konser-
wacji zapobiegawczej i bieżącej, 
działania operacyjne związane 
z realizacją planów oraz prowa-
dzenie dokumentacji technicznej 
i eksploatacyjnej, a na końcu ra-
portowanie oparte o dobry sys-
tem CAFM. Wniosek na koniec 
jest jeden, a mianowicie profe-
sjonalna firma z zakresu FM, za-
trudniona na wczesnym etapie 
przejmowania nieruchomości to 
ogromna korzyść dla Właściciela/
Zarządcy, gdyż oprócz prawidło-
wego, wzorcowego świadczenia 
usługi FM pozwala ograniczyć 
potencjalne straty wynikające 
z ryzyka utraty gwarancji. 
Reasumując i definiując korzyści 
z outsourcingu usług FM można 
je zdefiniować jednym zdaniem, 
ktoś inny zrobi to, co musiałbyś 
zrobić sam, poniesie koszty, weź-
mie na siebie odpowiedzialność. 
Zamawiający ma jedną umowę 
zamiast kilkunastu, nie ponosi 
dodatkowych kosztów admini-
stracyjnych z tytułu obsługi do-
kumentacyjnej wielu podmiotów, 
zna koszty, czyli może planować 
wydatki, a przede wszystkim 
może skoncentrować się na swo-
jej podstawowej działalności.
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Nowy kierunek 
rozwoju Gdyni

TuTaj warto 
zaMieszkać

Podmiejski spokój i przystępne ceny przy jednoczesnej bliskości miejskiej 
infrastruktury – gdynianie coraz chętniej wybierają do życia osiedla 

zlokalizowane na północ od Gdyni. Miejscowości takie jak Pogórze czy 
Rumia zdają się być naturalnym kierunkiem rozwoju i przedłużeniem 

portowego miasta. Trójmiejski deweloper Euro Styl oferuje szeroki wybór 
mieszkań w tych perspektywicznych lokalizacjach.

TEKST: Eurostyl | ZDJĘCIA: pixabay.com/freepik.com

Osiedle przy Błoniach

Osiedle przy Błoniach to inwestycja, powstająca w otoczeniu malowniczych 
łąk, na skrzyżowaniu ulic Dębogórskiej i Gdańskiej w Rumi Janowo. Tuż przy 
osiedlu, na 28-hektarowym obszarze, powstanie Park Błonia Janowskie, 
gdzie na okolicznych mieszkańców czekać będą nowoczesne tereny rekre-
acyjne. W ich ramach powstaną m. in. strefy ogniskowa, piknikowa, seniora, 
a także miasteczko rowerowe czy ścieżka edukacyjna. Najmłodsi docenią 
place zabaw i gier, zielony labirynt czy obcowanie z małymi mieszkańcami 
parku, dzięki domkom dla owadów.
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W okolicy inwestycji znajdują się liczne sklepy spo-
żywcze i punkty usługowe, a także przedszkola oraz 
szkoły. Osoby chcące podróżować do Trójmiasta 
czy pobliskiej Redy lub Wejherowa będą miały taką 
możliwość dzięki bliskości peronu SKM. Osiedle 
przy Błoniach jest też miejscem z którego łatwo do-
trzeć na plażę w Mechelinkach czy nad kaszubskie 
jeziora. Wśród przyjaźnie zaprojektowanej, bogatej 
zieleni pojawi się plac zabaw z bezpieczną tartano-
wą nawierzchnią i ławkami. 

Na pierwszy etap Osiedla przy Błoniach składają 
się cztery nowoczesne budynki o eleganckiej ar-
chitekturze. W ramach pierwszego etapu powstaną 
2- i 3-pokojowe mieszkania w Rumi o powierzchni 
od 37 m² do 63m². 
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Osiedle Locus

Atutem inwestycji Locus zlokalizowanej w Janowie – naj-
większej dzielnicy Rumi, graniczącej z Gdynią, jest bliskość 
przystanków autobusowych i peronu SKM. Sprawi ona, że 
całe Trójmiasto będzie dla mieszkańców w zasięgu ręki. 
Miejsce w którym powstanie Locus sprzyja szybkiemu do-
jazdowi do portowego miasta, jednocześnie zachęcając do 
wypraw w zielone oraz morskie kierunki. 

Tuż obok osiedla, budowanego przez Euro Styl znajduje 
się bogata infrastruktura: szkoły podstawowe, przedszko-
la, liceum ogólnokształcące, przychodnia, apteki, pasaż 
handlowo-usługowy, czyli wszystko czego potrzebuje ak-
tywny mieszkaniec Pomorza. 

Na Osiedle Locus w Rumi składać będą się nowe mieszka-
nia w czterech atrakcyjnie zaprojektowanych budynkach. 
Ich wysokość sięgnie czterech do pięciu pięter. Środek 
osiedla ozdobi zielony dziedziniec, będący enklawą od-
poczynku po aktywnym dniu. W centralnym punkcie za-
instalowany zostanie dekoracyjny i indywidualnie zapro-
jektowany kierunkowskaz. Jego rolą będzie zachęcenie 
mieszkańców do odkrywania najciekawszych kierunków 
w otoczeniu osiedla. 

Osiedle Beauforta

Na Pogórzu, w bliskiej odległości zarówno od Gdyni, jak 
i dwóch pozostałych inwestycji, trójmiejski deweloper bu-
duje Osiedle Beauforta – miejsce, gdzie mieszkanie jest 
dopiero początkiem, a prawdziwa przygoda rozpoczyna 
się wyjściu na dwór. Na Osiedlu Beauforta na mieszkań-
ców czeka kraina atrakcji dla małych i dużych!

Dobrze odnajdą się tu fani sportu, którym do gustu przy-
padnie boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna czy 
strefa crossfitu. Dzieci będą mogły rozwijać swoją kre-
atywność, dzięki rozbudowanej ofercie atrakcji dla naj-
młodszych: ściance wspinaczkowej, skate parku, tyrolce, 
pająka z lin czy placu zabaw.
Deszczowy dzień? Na Osiedlu Beauforta to nie problem. 
Z myślą o kapryśnej pogodzie na terenie inwestycji powsta-
nie Port Beauforta - zadaszony domek, pełen gier planszo-
wych i zręcznościowych. Deweloper nie zapomniał także 
dorosłych, którzy po ciężkim dniu odpoczną w komfortowej 
strefie relaksu, ulokowanej przy oczku wodnym. 
Na terenie inwestycji planowane są 24 budynki o niskiej za-
budowie. W otaczającą osiedle zieleń naturalnie wkomponu-
ją się nowoczesne bryły nawiązujące do nadmorskich kuror-
tów. Nowoczesnego charakteru architekturze nadadzą frag-
menty elewacji imitujące drewno oraz liczne przeszklenia. 

Sprawny dojazd, w pełni wykształcona infrastruktura 
z mnogością punktów handlowo-usługowych czy bliskość 
natury w postaci kaszubskich lasów i jezior oraz bałtyc-
kich plaż – teraz już nie musisz wybierać. Nowe mieszka-
nia w Rumi i Gdyni-Północ to gwarancja równowagi i ide-
alnego miejsca do życia. 

Sprawdź ofertę: www.eurostyl.com.pl



EXPRESS BIZNESU      | 27

NIERUCHOMOŚCI  / E xpress Biznesu



a
n

a
t

o
m

ia
 i

n
w

e
s

t
y

c
ji

 w
n i e r u c h o m o ś ć

d ź w i G n i e  f i n a n s o w e
i  s p e K u l a n c t w o 

Forma inwestowania oparta o ryzyko dia-
metralne? Owszem. Jest nią zakup speku-
lacyjny – bo o nim mowa zakłada wyko-
rzystanie efektu finansowej dźwigni. Me-
chanizm ten polega na nabyciu mieszka-
nia od dewelopera w systemie 10/90, czyli 
wpłacenie minimalnej wartości 10% kwoty 
w ramach podpisania umowy przedwstęp-
nej oraz pozostałych 90% w ramach umo-
wy ostatecznej. Cała zabawa polega na zna-
lezieniu nabywcy przed podpisaniem umo-
wy kończącej i sprzedaży nieruchomości za 
kwotę wyższą. Zakup spekulacyjny potrafi 
przynieść wymierne zyski przy niskim 
wkładzie inwestycyjnym. W niektórych sy-
tuacjach możemy mówić o stopie zwrotu na 
poziomie 100%. 

d y n a m i z m  n a j w i ę K s z y c h
a G l o m e r a c j i 

Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, czyli 
gama metropolii rozwijających się w ostat-
niej dekadzie najszybciej.  To właśnie w tych 
dynamicznie rozwijających się miastach 
nieruchomości pozostają najdroższe. Ich 
zakup nie gwarantuje inwestorowi spekta-
kularnych zysków, a jeśli już któryś z nich 
zamierza podjąć takie ryzyko, to w praktyce 
musi być to deweloperski hegemon. Znacz-
nie rozsądniej inwestować w nieruchomości 
na obszarach niezupełnie spopularyzowa-
nych. Potencjał inwestycyjny nieco mniej-
szych miast jest aktualnie duży ze względu 
na ich rozwój uwarunkowany szeregiem 
czynników – m.in. obecnością w UE oraz 
dynamicznym wzrostem PKB. Inwestycja 
w nieruchomości w mniejszych miastach 
pozwala liczyć na duży zysk w nieco bar-
dziej odległej perspektywie.

Alternatywne 
metody 
inwestycyjne

Co łączy inwestorów? nierozerwalne 
ogniwo w postaci optymalnego 
rozwiązania lokowania kapitału. 
i kruczek – lokowanie to musi przynieść 
zysk. a metod inwestycyjnych jest 
od kolokwialnego groma. Jedną 
z najbezpieczniejszych form pozostaje 
inwestowanie w nieruchomości. 
czy istnieją skuteczne metody na 
prowadzenie tego typu inwestycji?



Biurowce w ujęciu klasycznym stanowią obiekty gromadzące dobra umysłowe. we współczesnej 
perspektywie są głównymi siedzibami zarządów przedsiębiorstw zarówno przemysłowych, jak 
i handlowych. w drapaczach chmur mieszczą się ponadto administracyjne instytucje państwowe. 
tak szerokie spektrum architektonicznych zastosowań biurowców generuje ich zróżnicowanie 
i to nie tylko od strony wyposażenia wnętrz, ale także od strony zewnętrznej. 

Biurowce

c h a r a K t e r 
o r a z  K l a s y f i K a c j a  b i u r o w c ó w

Współczesny trend architektoniczny dotyczą-
cy najwyższych budynków dużych aglomeracji 
miejskich zakłada kreowanie obiektów wyspecja-
lizowanych, których rzut zorganizowany jest wo-
kół elementów stałych. Do takich zaliczamy pio-
ny komunikacyjne i obiekty sanitarne oddzielone 
od siebie ścianami działowymi, które najczęściej 
stanowią wariant konstrukcji lekkiej. Ze względu 
na charakter, styl oraz przeznaczenie wieżowców 
możemy dzielić je na warianty typologiczne. 

biurowce jednoprzestrzenne• 
biurowce dwutraktowe i trójtraktowe• 
biurowce mieszane• 

z e w n ę t r z n a  p e r s p e K t y w a 
i  j e j  z n a c z e n i e

Wartość tytułowych nieruchomości określana jest 
poprzez kryteria. Gro z nich stanowi część wspólną 
względem wszystkich wariantów obiektów archi-
tektonicznych. Za takie uznajemy okalającą infra-
strukturę, lokację oraz ukształtowanie architektury 
krajobrazu, które w dobie współczesności zyskuje 
na coraz większej wartości.  Im atrakcyjniejsza lo-
kalizacja tym wyższe ceny najmu. Biurowce usy-
tuowane pod nieprzemyślanymi adresami z pew-
nością będą traciły potencjalnych klientów. Dużym 
problemem współczesnych przedsiębiorstw jest 
również wspomniana infrastruktura. Jej ważnym 
elementem pozostaje obecność parkingu. I tak 
w klasie A projekt zakłada jedno miejsce parkin-
gowe na 50 metrów kwadratowych powierzchni 
biurowej. W obecnie realizowanych inwestycjach 
pułap ten pozostaje w sferze marzeń. O nieosiągal-
ności zamysłu świadczą konkretne liczby. W gwo-

li przykładu – w Krakowie znaleźliśmy zaledwie 
dwie tego rodzaju normy, które posiadają urze-
czywistnienie. Istotnym aspektem jest tu również 
architektura krajobrazu. Zarządy korporacji nie 
odczuwają strachu przed sięganiem do kieszeni 
w celu zapewnienie komfortu swym pracowni-
kom inwestując w lokacje otoczone szatą roślinną 
i swego rodzaju harmonijnością. Praca umysłowa 
w takich warunkach jest znacznie bardziej wydaj-
na i efektywna.

i n f r a s t r u K t u r a l n y c h 
r o z w a ż a ń  c i ą G  d a l s z y

Pozostając w schemacie infrastruktury nie spo-
sób nie zauważyć ciekawej zależności, która 
polega na aktywnym inwestowaniu w biurowce 
usytuowane wzdłuż głównych węzłów komu-
nikacyjnych. Strategia dobrego dojazdu cechu-
je się wieloma walorami, a do najważniejszych 
zaliczamy wykorzystanie potencjału komunika-
cji publicznej, która notuje coraz korzystniejsze 
wyniki. Zerkając na mapę zagospodarowania 
przestrzennego można zaobserwować wzmożo-
ną aktywność inwestorów parających się tema-
tem biurowców pośród powstających, bądź za-
planowanych – nowych węzłów komunikacyj-
nych. Dla tego rodzaju inwestorów położenie to 
jest z pewnością łakomym kąskiem.
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inwestować 
w grunty?

Dlaczego warto

Bezpieczeństwo, zysk i niemal nieograniczone możliwości 
– to główne powody, dla których warto inwestować w grunty zwane 
również terenami inwestycyjnymi. Pobudek decydowania się na tego 

rodzaju lokowanie kapitału może być wiele. Dla jednych jest to podniesienie 
komfortu funkcjonowania, dla innych odległa perspektywa finansowego 

zabezpieczenia, a dla jeszcze innych – pobudka ideologiczna, 
przecież musimy zostawić coś potomnym.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pixabay.com/freepik.com
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Grunt to poczucie bezpieczeństwa

73% - tylu rodaków uważa, że najskuteczniejszym zabezpiecze-
niem finansowym jest posiadanie na własność nieruchomości. 
Nie da się ukryć, że osnowa kryzysu ekonomicznego zostawia 
po sobie brzemienne w skutkach ślady.  Zróżnicowane rodza-
je lokowania kapitału sprawiają, że część z nich na przestrzeni 
ostatnich lat kończyła się spektakularnym fiaskiem. Afer na tle 
polityczno-ekonomicznym nie brakuje i dziś, dlatego jedynym ra-
cjonalnym rozwiązaniem zdaje się być inwestycja w grunt. Tere-
ny inwestycyjne stanowią trwałe i co ważne – namacalne dobro. 
W większości przypadków są one dziedziczone, co potęguje po-
czucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa.

Łatwy zysk ciężką torbę nosi

Lokowanie kapitału to w dużej mierze liczenie na zysk. O ile 
mnożenie kapitału w przypadku terenów inwestycyjnych może 
w mniemaniu wielu mieć formę zysku pasywnego – odległego 
w swej prognozie, o tyle zysk ten potrafi przyprawiać o pozytyw-
ny zawrót głowy. Świadczą o tym statystyki – okazuje się, że w 
ciągu ostatnich 12 lat wartość gruntów zyskała na wartości aż 
o 617%. Przyczyn wzrostu wartości jest wiele i są one nie tylko 
wspólnie uwarunkowane, ale i zróżnicowane. Jedną z metod na 
pomnożenie kapitału w przypadku terenów inwestycyjnych jest 
odpowiednie zarządzanie danym gruntem, a to jak wiemy wyma-
ga nieco większych nakładów finansowych oraz cierpliwości. 

Niemożliwe nie istnieje 

Posiadanie kawałka ziemi to szerokie spectrum możliwości – nie 
tylko inwestycyjnych. W zależności od klasyfikacji prawnej grun-
tu możemy budować kompleksy rekreacyjne, pensjonat, dom 
dla potomnych, parkingi,a nawet całe osiedla. Tu kluczowe zna-
czenie ma wybór gruntu nie tylko ze względu na jego przezna-
czenie, ale również ze względu na lokalizację i towarzyszący jej 
potencjał turystyczny. Poza potencjałem turystycznym istotnym 
elementem mechanizmu inwestycyjnego pozostaje stan tech-
niczny gruntu – zwłaszcza fakt, czy jest on uzbrojony w prąd, 
wodę i kanalizację. Oczywiście część gruntów rolnych nie posia-
da tego typu uzbrojeń, co nie zmienia faktu, że istnieje prawna 
regulacja umożliwiająca zastosowanie takich rozwiązań.
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Czy wiesz, że…

Konopie kojarzące się dziś 
z popularną używką „cannabis” 
były stosowane na naszych 
terenach wieki temu? Najpierw 
nasi przodkowie stosowali ową 
roślinę do kreowania niezwykle 
wytrzymałych lin, a następnie – 
za sprawą francuskiego patentu 
z 1986 roku rozpoczęli prace 
naukowe nad nietypowym ma-
teriałem budowlanym o nazwie 
hempcrete, zwanego potocznie 
betonem konopnym. 

Czy wiesz, że…

W Tokio – stolicy Japonii pod-
stawową wartością opisywania 
metrażu mieszkań jest ilość 
tatami? Tradycyjna mata wywo-
dząca się z kraju kwitnącej wiśni 
charakteryzuje się standardowym 
wymiarem – 90/180/5cm. Opisy-
wanie obszaru danego obiektu 
architektonicznego odbywa się 
tu właśnie za pomocą ilości stan-
dardowych mat, które zmieszczą 
się na danej powierzchni. 

Czy wiesz, że…

Najwyższym budynkiem w skali 
globu jest Burj Khalifa w Dubaju? 
Całkowita wysokość Wieży Cha-
lify oscyluje w granicach 830 me-
trów. Budowa obiektu liczącego 
163 piętra użytkowe rozpoczęła 
się w roku 2004, a została ukoń-
czona w roku 2009. Za budowę 
odpowiedzialna była koreańska 
marka C&T Samsung. Całkowity 
koszt budowy wyniósł około 1.5 
miliarda dolarów. 

Czy wiesz, że…

Amerykańska firma Moving Color 
stworzyła projekt rewolucyjnych 
kafelek z ciekłymi nanokryształa-
mi? Tego rodzaju kafle reagują na 
zmianę temperatury zmieniając 
swój kolor oraz rodzaj wzornic-
twa. Innowacja naukowców zza 
oceanu ma być odpowiedzią na 
rozwiązania z nurtu BMS (Buil-
ding Management System), które 
poprawiają komfort codziennego 
funkcjonowania.

Czy wiesz, że…

Pierwszą w historii linię metra 
stworzono w Londynie? Oficjalne 
otwarcie nastąpiło 10 stycznia 
1863 roku. Zaledwie kilka miesięcy 
później z usług linii London Metro-
politan korzystało około 26 tysięcy 
pasażerów. Dla odmiany - budowę 
metra warszawskiego rozpoczęto 
w roku 1951. Inaugurujące wbicie 
łopaty miało miejsce na warszaw-
skim Targówku. Inwestycję zakoń-
czono niespełna 6 lat później.

Czy wiesz, że…

Najstarszym obiektem architekto-
nicznym na świecie o zastosowa-
niu rolnym jest znajdujący się na 
szkockiej wyspie Papa Westray – 
Knap of Howar? Historycy datują 
powstanie bryły na okolice 3700 
roku p.n.e. W przeszłości był to 
kamienny dom wespół z okalają-
cymi go obiektami stanowiącymi 
gospodarstwo rolne, które po-
dobnie jak bryła centralna  po-
wstały na bazie kamienia.
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Panattoni europe to deweloper powierzchni ma-
gazynowych, lider branży na starym Kontynencie. 
Firma jest już obecna w największych niemiec-
kich, brytyjskich, czeskich oraz polskich miastach. 
teraz deweloper postanowił zbudować ogromną 
halę magazynową w rumi.

Centrum dystrybucyjne Panattoni Park Tricity North 
będzie miało powierzchnię liczącą aż 45 tysięcy me-
trów kwadratowych. Obiekt powstanie w niewielkiej 
odległości od Bałtyckiego Terminala Kontenerowe-
go i obwodnicy Trójmiasta. Będzie to pojedyncza 
hala magazynowa klasy A, dostosowana do potrzeb 
lokalnego rynku. Z centrum mają korzystać przede 
wszystkim przedstawiciele branż morskich, logistyki 
i lekkiego przemysłu. 

– Najemcy będą mogli skorzystać z najnowocześniej-
szych rozwiązań składowania towarów, licznych do-
ków, bram z poziomu „0” oraz obszernych placów ma-
newrowych. Dodatkowo obiekt wyposażony będzie 
w liczne rozwiązania energooszczędne i proekologicz-
ne – zapowiada inwestor. – Położenie inwestycji ma 
zapewnić korzystne połączenie z regionem i sprawną 
logistykę w obszarze Trójmiasta – dodaje. 

Inwestycja ma być zlokalizowana w Rumi – 8 minut 
od obwodnicy Trójmiasta, czyli drogi S6 prowadzącej 

Budują ogromną 
halę magazynową

do autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7, a także 
8 km od BCT Gdynia i 10 km od centrum Gdyni. To 
zapewni korzystne połączenie z regionem i sprawną 
logistykę w obszarze Trójmiasta, zaś położenie 3 km 
od trasy wylotowej S6, która przechodzi w autostradę 
A1, pozwala na szybkie pokonanie kraju od jego pół-
nocnej do południowej granicy.

– Lokalizacja hal magazynowych w tym regionie to 
logistyczny strzał w dziesiątkę – uważa Marek do-
brzycki, dyrektor zarządzający z firmy Panattoni Eu-
rope. – Trójmiasto znajduje się na szlaku dwóch waż-
nych paneuropejskich korytarzy transportowych: VI 
– łączącego Skandynawię z Południową Europą oraz 
IA, który przecina kraje nadbałtyckie, takie jak Polska, 
Litwa, Łotwa i Estonia. Obecnością w Trójmieście ko-
munikujemy międzynarodowym firmom, że jesteśmy 
gotowi na ich przyjęcie i dostosowanie hal magazyno-
wych do indywidualnych potrzeb – podkreśla. 

Budowa, zgodnie z planem, ma wystartować w czerw-
cu 2019 roku, a pierwsi najemcy będą mogli wprowa-
dzić się do parku już w trzecim kwartale tego roku. 
Władze miasta nie kryją zadowolenia.

– Rumia przyciąga coraz większych inwestorów działa-
jących na rynkach światowych – mówi Michał Pasiecz-
ny, burmistrz Rumi. – To pokazuje, że nasze miasto staje 
się coraz lepszym miejscem do prowadzenia biznesu. 
Ogromną zaletą Rumi jest bliskość bocznicy kolejowej, 
umożliwiającej transport towarów wielkogabarytowych. 
Umiejscowienie naszych terenów przemysłowych w Do-
linie Logistycznej Portu w Gdyni czyni Rumię drugą naj-
bardziej atrakcyjną inwestycyjnie lokalizacją na Pomo-
rzu, zaraz po Gdańsku – podsumowuje burmistrz.
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licząca około 47 tysięcy mieszkańców rumia to 
prężnie rozwijające się miasto. Gmina nie tylko 
stanowi ważny w regionie ośrodek mieszkanio-
wy i komunikacyjny, ale też stwarza znakomite 
możliwości inwestycyjne. Przedsiębiorcy coraz 
częściej to doceniają.

Dzięki stale zwiększającej się liczbie mieszkańców, no-
woczesnej infrastrukturze oraz działaniom spółki Ru-
mia Invest Park, miasto staje się coraz bardziej przyja-
zne inwestorom, którzy chcą tu prowadzić swoje firmy. 

– Rumia należy do najszybciej rozwijających się miast 
w regionie, czego potwierdzeniem jest stały przyrost 
liczby mieszkańców oraz firm. Funkcjonuje tu między 
innymi fabryka kotłów Fako, lider na polskim i euro-
pejskim rynku, czy też Digital Systems, przodownik 
technologiczny w produkcji alarmów. Obecni są u nas 
także deweloperzy, duzi gracze, tacy jak Euro Styl czy 
Inpro – wymienia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. 

Taka sytuacja daje gminie ogromne możliwości – ozna-
cza nie tylko większe wpływy z podatków do miejskie-
go budżetu, ale i nowe miejsca pracy dla mieszkań-
ców. Samorząd dokłada więc wszelkich starań, aby 
stworzyć przedsiębiorcom jak najlepsze warunki do 
prowadzenia biznesu. 

Nie jest tajemnicą, że rozwój przedsiębiorczości uzależ-
niony jest od miejskiej infrastruktury. Chodzi tu przede 
wszystkim o nowoczesne drogi oraz media, takie jak 
sieć gazowa, energetyczna, wodna czy kanalizacyjna. 
Właśnie dlatego miasto realizuje ogromne inwestycje 
i aktywizuje leżące przez lata odłogiem tereny.

– Najlepszym wyznacznikiem nowoczesności są reali-
zowane i planowane inwestycje. Najważniejszą z nich 
jest węzeł integracyjny, w ramach którego powstanie 
tunel łączący dwie części miasta. To największe przed-
sięwzięcie w historii gminy, jego wartość to kilkadzie-
siąt milionów złotych – podkreśla burmistrz Rumi. 

Ponadto w 2017 roku Rada Miejska Rumi, bez głosu 
sprzeciwu, zdecydowała o powołaniu spółki Rumia 
Invest Park, by kompleksowo zajęła się aktywizacją 
terenów inwestycyjnych. Spółka, będąca w stu pro-
centach własnością gminy, od momentu jej powołania 
przygotowywała się do maksymalnego wykorzystania 
potencjału tych terenów.

– Tworzenie dogodnych warunków dla powstawania 

nowych i rozwoju istniejących firm to jeden z naszych 
priorytetów. Warto podkreślić, że w relacjach z part-
nerami zawsze jesteśmy elastyczni i nastawieni na 
efekt win-win, czyli wypracowywanie korzystnych dla 
wszystkich stron rozwiązań – zapewnia agnieszka 
rodak, prezes spółki Rumia Invest Park. 

Przykładem takiego działania może być budowa ul. 
Kazimierskiej, która „odblokuje” kolejne obszary o in-
westycyjnym potencjale. Są to grunty zlokalizowane 
w północnej części gminy, o łącznej powierzchni po-
nad 80 ha, stanowiące największe tereny przemysło-
wo-usługowe, określone w planach zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta. 

– Nowa droga połączy tereny przemysłowe z drogą 
wojewódzką i zapewni pełne uzbrojenie w media. 
Parametry tego połączenia drogowego są takie, że 
umożliwi ono poruszanie się ciężkim transportem, 
przy czym nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców. 
Warto dodać, że docelowo w okolicy powstać ma 
tzw. droga trzech powiatów, która pośrednio połączy 
tereny inwestycyjne z gdyńskim portem – podkreśla 
burmistrz Rumi.

Spółka Rumia Invest Park aktualnie czyni starania zmie-
rzające do pozyskania dotacji na dalsze uzbrojenie te-
renów inwestycyjnych. Dzięki umiejętnej konsolidacji 
terenów przemysłowych, które wcześniej posiadały 
bardzo rozdrobnioną strukturę właścicielską, spółka 
spełnia rygorystyczne kryteria konkursu dotacyjnego, 
co stwarza szansę na zintensyfikowanie rozwoju ob-
szaru inwestycyjnego poprzez kolejne przedsięwzię-
cia w tym terenie.

Miasto otwarte na inwestorów



Gmina Szemud położona jest w centralnej części województwa 
pomorskiego, w powiecie wejherowskim. Zajmuje powierzchnię 
175,86 km2, składa się z 23 sołectw. Siedzibą władz samorządowych 
jest Szemud. Liczba mieszkańców Gminy wynosi 17500 osób.
Gmina Szemud bezpośrednio  graniczy z Gdynią 
i aglomeracją trójmiejską. W Gminie  prężnie rozwija się 
sektor usługowo-produkcyjny, który koncentruje się głównie 
w pasie drogi Chwaszczyno-Wejherowo. Na terenie Gminy nie 
ma dużych zakładów przemysłowych, natomiast kilkadziesiąt 
firm reprezentuje różne branże.
Bardzo dobrze rozwinięta jest sieć wodociągowa, pozwalająca 
na szybkie włączenie się do niej  nowych inwestorów. Ponadto 
intensywnie rozwijana jest sieć kanalizacyjna dla całego 
wschodniego obszaru Gminy /Bojano, Dobrzewino, Karczemki, 
Koleczkowo/  z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni 
w Gdyni – Dębogórzu.  W związku z przystąpieniem Gminy 
Szemud do Aglomeracji Gdańsk rozwijana jest sieć kanalizacyjna 
w kierunku zachodnim /Rębiska, Warzno, Dobrzewino, Kielno, 
Kamień, Leśno, Kowalewo, Jeleńska Huta. Równolegle obszary 
są objęte inwestycjami związanymi z budową sieci gazowej. 
W Gminie bardzo chętnie osiedlają się mieszkańcy Trójmiasta 
z uwagi na infrastrukturę, czyste środowisko, jeziora i lasy.
Gmina niedawno zakończyła prace nad nowym Studium 
Zagospodarowania Przestrzennego w skutek czego  
miejscowy plan zagospodarowania  umożliwia potencjalnym 

inwestorom szybką realizację inwestycji. Dodatkową zachętą 
dla inwestorów, którzy chcieliby stworzyć nowe miejsca 
pracy, jest wszechstronna pomoc władz gminy w wyborze 
najwłaściwszej lokalizacji.
Droga S6 na odcinku Lębork-Obwodnica Metropolitalna 
o długości 61 km została decyzją władz RP skrócona /budowa 
etapowa/. Jednak cały odcinek od Gdyni do  Bożegopola został 
zatwierdzony do realizacji i zostali wyłonieni wykonawcy. 
Przez Gminę Szemud będzie przebiegał cały odcinek 
zgodnie z planem /prawie 20 km/, składający się z dwóch 
węzłów w Koleczkowie i w Szemudzie oraz Miejscem Obsługi  
Podróżnych III generacji w Kamieniu. W ramach projektu 
przewidziano także rozbudowę węzła Gdynia Wielki Kack na 
S6 Obwodnicy Trójmiasta. Trasa ma być dwujezdniowa po dwa 
pasy w każdym kierunku, natomiast na odcinku Chwaszczyno 
– Obwodnica Trójmiasta będą to trzy pasy. Atuty i korzyści 
z realizacji drogi ekspresowej S6 są oczywiste. 
Gmina Szemud stawia na nowoczesność i dynamiczny rozwój. 
Priorytety to rozwój dróg, komunikacja i infrastruktura 
techniczna. Nasza Gmina jest pełna pomysłów, 
otwarta na inwestycje i turystykę.

Wójt Wraz z mieSzkańcami zapraSza 
WSzyStkich inWeStoróW i tutyStóW.

inWeStuj 
W Gminie SzemuD



I to naprawdę za niewielkie pieniądze? 
Jeśli tak – ta oferta gminy Zblewo z pewnością Cię zainteresuje!

zainwestUJ w GMinie zBlewo!

Gmina Zblewo (powiat starogardzki, woj. pomorskie) to jedna z najprężniej rozwijających się gmin Po-
morza. Świadczą o tym obiektywne wskaźniki, a samorząd wspiera przedsiębiorców. Przypomnijmy, iż 
właśnie tu aktywnie działa Rada Gospodarcza przy Wójcie Gminy Zblewo, a dynamiczny rozwój lokal-
nych firm jest faktem. Już wkrótce przez teren gminy przebiegać będzie gazociąg, który jest tu właśnie 
budowany. Gmina systematycznie wzmacnia też infrastrukturę drogową. Z pewnością jest to wielkim 
atutem i wzmocni dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości. Warto więc inwestować w gminie 
Zblewo – tym bardziej, iż właśnie teraz Gmina wystawiła na sprzedaż bardzo atrakcyjne tereny inwe-
stycyjne. Są one świetnie zlokalizowane – przy drodze krajowej nr 22. W niedalekiej odległości są aż 3 
węzły autostrady A1. Okazyjna cena – 21,50 zł/m2 czyni tę ofertę nadzwyczaj ciekawą!

zapraszamy do zapoznania się z ofertą Gminy zblewo. 
Kontakt: Urząd Gminy w zblewie, tel. (58) 588 43 81.

SzukaSz atrakcyjnego, 
doSkonale zlokalizowanego terenu 
inweStycyjnego na północy polSki? 



Dodatkowo z powierzchni 140 ha wydzielonych zostało kilkadziesiąt nowych działek o powierzchni 
od 1000 m2 do 1483 m2. Nieruchomości znajdują się na południowy-wschód od granicy miasta 
Malborka. Utwardzone drogi wewnętrzne mają bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 55 relacji 
Sztum - Nowy Dwór. W niedalekiej odległości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, co umożliwia 
połączenie z miastem Malborkiem.
  
Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
 
w zależności od karty terenu 
przeznaczone pod zabudowę:

mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,•	
usługową z uzupełniającą funkcją mieszkaniową, •	
mieszkaniową z uzupełniającą funkcją usługową.•	

gMina wiejSka 
Malbork

SZAnOWnI PAńSTWO!

Gmina wiejska Malbork oferuje Państwu działki budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie 
miasta Malbork, stanowiące własność komunalną Gminy, o powierzchni od 895m2 do 2.023 m2. 



uzbrojenie zależne od położenia działki: 

w pełni uzbrojone w wodę, kanalizację, energię elektryczną i gaz,•	
uzbrojone w wodę i energię elektryczną,•	
uzbrojone w energię elektryczną.•	

Wszystkie nieruchomości mają uregulowane formy prawne i własnościowe. Sprzedaż tych nieruchomości 
następuje na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. Przetargi przeprowadzane 
są cyklicznie w ciągu roku.

Ponadto dysponujemy terenem, który nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, co daje  możliwość  podzielenia gruntu o powierzchni 120 h na indywidualne 
potrzeby inwestora. Teren nie jest uzbrojony, lecz zapewniamy dostępu do wszelkiego rodzaju 
składników infrastruktury.

Szczegółowe informacje - powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się 
na: www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI.

D Z I A Ł K I  B U D O W L A N E

Więcej informacji można też uzyskać pod numerem telefonu: 55 647 28 07 wew. 16, 
664 722 501, e-mail grunty@gmina.malbork.pl lub na stronie www.gmina.malbork.pl
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większość z nas chciałaby unieza-
leżnić się od ciągle rosnących cen 
energii.

Od prądu, który wykorzystujemy do 
zasilania naszych odbiorników tj. 
oświetlenia, urządzeń elektronicz-
nych i elektrycznych oraz urządzeń 
grzewczych.
Gazu wykorzystywanego w kuch-
ni i do ogrzewania. Węgla, którym 
w okresie zimowym nie tylko się 
ogrzewamy ale i w największym 
stopniu sami siebie i naszych sąsia-
dów po prostu zatruwamy.
Czy mamy tę możliwość? Tak.
Najwięcej energii wykorzystujemy do 
przygotowania ciepłej wody i ogrza-
nia budynku.  W przypadku budyn-
ków już wybudowanych będzie to 
niezmiernie trudne. Przede wszyst-
kim wiąże się to z modernizacją całe-
go budynku jak wymiana okien, do-
cieplenie elewacji oraz docieplenie 
dachu. W przypadku nowo budowa-
nego budynku cel jest jak najbardziej 
osiągalny. Szacuje się, że koszt bu-
dowy budynku energooszczędnego 
w stosunku do tradycyjnego jest o 10-
15 % wyższy. Co nam to daje? Dużo 
niższe zapotrzebowanie na energię 
cieplną. Już na początku możemy 
zrezygnować z przyłącza gazowego 
tj. odchodzi nam koszt projektu jak 
i koszt samego wykonania. Rezygna-
cja z wewnętrznej instalacji gazowej, 
pieca gazowego i komina spalinowe-
go. W przypadku większych budyn-
ków możemy zamienić to na pompę 
ciepła. W mniejszych na bezpośred-
nie źródło ciepła takie jak elektrycz-
ne ogrzewanie podłogowe i ścienne 
lub na promienniki ciepła, których 
koszt wykonania jest kilkukrotnie niż-

szy od rozwiązań tradycyjnych.  
Ale cena energii elektrycznej rośnie 
i będzie rosła. Tak jak cena węgla, gazu 
i ropy. Większość elektrowni w Polsce 
to węglowe i gazowe. Cena prądu jest 
uzależniona od właśnie ich ceny. 
Jak się przed tym ustrzec? Montu-
jąc własny generator prądu. Jeszcze 
parę lat temu najpopularniejsze były 
przydomowe elektrownie wiatrowe, 
niestety są to małe urządzenia o ni-
skich masztach dla których nie jeste-
śmy wstanie określić czy w tym miej-
scu nasza produkcja prądu osiągnie 
zakładany cel. Do tego cena za takie 
urządzenie nie zmienia się od lat.
Obecnie najpopularniejszym generato-
rem prądu jest elektrownia fotowoltaicz-
na. Najważniejszą cechą tego typu urzą-
dzenia jest wyliczenie dość precyzyjnie 
jaką ilość energii otrzymamy w ciągu 
całego roku.  Jednak energia słonecz-
na nie jest źródłem przystosowanym 
do zasilania odbiorów w sposób ciągły 
w czasie trwania doby. Dzięki ustawie 
o Odnawialnych Źródłach Energii nad-
wyżkę z nadprodukcji oddajemy do 
zakładu energetycznego. W przypadku 
instalacji do 10 kWp w nocy lub w okre-
sie jesienno zimowym 80% oddanej 
energii do sieci możemy pobrać na wła-
sne potrzeby. Z instalacji od 10 do 50 
kWp- jest to już 70%.  Co istotne cena 

instalacji z roku na rok jest coraz niższa. 
Czy będzie nadal spadać? Być może 
ale wydaje mi się, że producenci paneli 
będą szli w innym kierunku a mianowi-
cie poprawienia efektywności modułów 
tak aby zmniejszyć ich wymiary przy za-
chowaniu tej samej mocy. Już teraz pro-
ducenci prześcigają się w nowinkach 
technicznych np. pokrycie szkła  gra-
fenem, żeby nie trzymał się na nich 
żaden brud. Czyszczenie paneli dwa 
razy w roku może być uciążliwe i ge-
nerować dodatkowe małe ale kosz-
ta, które eliminuje nowa technologia. 
Inną coraz bardziej popularną tech-
nologią są panele gdzie z obu stron 
jest szkło. Panele są mniej podatne 
na warunki atmosferyczne (dłuższa 
gwarancja na uzysk nawet po 30 la-
tach muszą mieć 81% wydajności jaką 
miały w dniu założenia) oraz lepiej 
się ochładzają (wysoka temperatura 
panela zmniejsza jego sprawność).

Bądź niezależny 
od rosnących 
cen za energię

Starbud 
ul. Gdańska 34 c
Starogard Gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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A r t  -  D e s i g n

Biel – jakże istotna dla współczesnych 
stylów architektonicznych stwarza ilu-
zję większej przestrzeni, dlatego dosko-
nale sprawdzi się w pomieszczeniach 
o niewielkim metrażu. Styl skandy-
nawski, industrialny, modernistyczny, 
czy awangardowy zdają się potwierdzać 
teorię, że im bardziej ubogo, tym więcej 
dla naszej percepcji. Toteż gama kolory-
styczna tych stylów opiera się o wszelkie 
odcienie bieli, beżu, szarości. 

Zgoła odmiennie w przypadku wnętrz al-
ternatywnych. Tu nacechowanie swego ro-
dzaju architektoniczną odwagą jest wręcz 
wskazane. W takich wnętrzach najczęściej 
można uświadczyć kolory także jak żółty 
– dodający energii, pomarańczowy i czer-
wony – pobudzające do życia oraz coraz 
śmielej stosowany różowy będący synoni-
mem subtelnej odwagi i erotyki. Drugą – 
popularną dziś paletę barw stanowią kolo-
ry chłodne, acz wciąż wyważone. 

Zaliczamy do nich kolor niebieski, czyli 
barwę nieba i wody, a także delikatną zieleń 
będącą symbolem przyrody i natury. Z zie-
lenią znakomicie współgra fiolet (kokiete-
ria, zmysłowość) i takie połączenie jest ide-
alne dla sypialni. Harmonia, ukojenie…

A skoro o łączeniu, to nie sposób nie 
wspomnieć o sztuce kreowania kontra-
stów. Wnętrze w czerni i bieli jest klasycz-
nym przykładem stosowania designer-
skich kontrapunktów, choć duże znacze-
nie w tym przypadku ma nie tylko barwa, 
ale i jej struktura. Matowe wykończenia 
świetnie komponują się z warstwą deko-
racyjną w pełni naturalną, zaś ozdoby na-
ścienne w postaci fotografii rewelacyjnie 
łącza się ze strukturą farby, która nadaje 
ścianom połysku z odpowiednim zastoso-
waniem oświetlenia. Sztuka łączenia barw 
nie jest prosta, ale potrafi odmienić oblicze 
wnętrza i wpłynąć na komfort naszego co-
dziennego funkcjonowania.

Pomaluj 
swój świat

Przezorny zawsze ubezpieczony – tak mawia stare porzekadło i paradoksalnie 
jego metaforyka doskonale wpasowuje się w sztukę kolorowania wnętrz. Barwami 
we wnętrzach należy się posługiwać z umiarem. odcień pozornie spektakularny po 
kilkudziesięciu minutach może okazać się męczący. z kontrastowaniem można 
obchodzić się bezpiecznie poprzez stosowanie bieli w poszczególnych wariantach, 
ale można również podejmować ryzyko zagłębiając się w odcienie pastelowe.



EXPRESS BIZNESU      | 45

NIERUCHOMOŚCI  / E xpress Biznesu

Przy projektowaniu wnętrz 
należy wziąć pod uwagę 
czynniki kluczowe oraz 
oboczne. Do tych pierw-
szych zaliczamy prze-
strzeń, światło, kolory, 
wzory, faktury, meble oraz 
pozostałe elementy wy-
stroju. Od harmonijnego 
i racjonalnego połączenia 
tychże czynników zale-
ży estetyka pomieszcze-
nia. W sferze dekoracyjnej 
możemy wyróżnić przede 
wszystkim dekoracje na-
ścienne takie jak obra-
zy, lustra, tapety, zdjęcia, 
plakaty, zasłony i ozdoby 
wiszące, a także dekoracje 
stojące do których zali-
czamy wszelkiego rodzaju 
wazony, pamiątki, ramki, 
a nawet roślinność.
Mechanizm dekorowania 
w dużej mierze oparty jest 
o kreowanie optycznych 
złudzeń. O ile złudzenia 
optyczne mogą zwodzić 
nasze mózgi oraz oczy, 
o tyle ciała pozostają formą 

trójwymiarową, a zatem 
lokowanie w niewielkim 
pokoju dużej ilości dekora-
torów może prowadzić do 
licznych wypadków. Odsła-
niając podłogę odciągamy 
spojrzenia od narożników, 
a zawieszając lustro na 
ścianie frontowej nadajemy 

metrażowi kilkudziesięciu 
cennych centymetrów. Jak 
widać warstwa dekoracyjna, 
choć pozornie szczegółowa 
może mieć znaczenie nie 
tylko w kwestii estetycznej 
i wizualnej, ale także prak-
tycznej – użytkowej.

Dekoracje, 
czyli diabeł tkwi 
w szczegółach

Architektura wnętrz jest spoiwem łączącym w sobie czynniki stricte 
architektoniczne i funkcjonalne ze sferą estetyczną, którą stanowi 
warstwa dekoracyjna. i to właśnie dekoracje z wolna przejmują 
kluczową rolę w ostatecznym wizerunku danego wnętrza, co w sposób 
bezpośredni przekłada się na komfort naszego funkcjonowania.
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Design 
w wariancie 

współczesnym
Współczesne trendy architektoniczne bazują w dużej mierze na 
minimalizmie i stonowanej funkcjonalności użytkowej. Do cech 

szczególnych współczesnych stylów należy zaliczyć umiejętną sztukę 
kreowania cichego kontrastu, uwypuklenie walorów dekoracyjnych 

oraz estetykę skupioną za zastosowaniu materiałów takich jak 
drewno oraz szkło. Do najpopularniejszych stylów architektury 

wnętrz w dobie współczesności zaliczamy styl industrialny, 
modernistyczny oraz skandynawski.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pixabay.com/freepik.com
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Styl industrialny

Styl industrialny jest pojęciem na pozór  szerokim – 
skupiającym w swych wyznacznikach elementy awan-
gardy, loftu oraz alternatywy. Cechami szczególnymi 
industrialu architektonicznego są otwarte przestrze-
nie, ogromne okna oraz prostota dekoracyjna przywo-
łująca minimalizm w znaczeniu funkcjonalnym. Warto 
podkreślić, że wnętrza określane mianem pofabrycz-
nych oddają wnętrzu jedyny w swoim rodzaju klimat 
upływu lat i bogatej historii. Geneza stylu sięga okresu 
recesyjnego lat 50’ minionego stulecia i Stanów Zjed-
noczonych. Efektem recesji był upadek wielu przed-
siębiorstw, zaś pokłosiem bankructwa ogromna ilość 
opuszczonych hal, fabryk i zakładów produkcyjnych. 
W początkowej fazie miejsca te stały się siedliskiem 
artystycznych bohem, których przedstawiciele aranżo-
wali wnętrza na sposób przystosowany do codzienne-
go funkcjonowania równolegle traktując je jako okna 
wystawowe na świat dla swej twórczości. Kluczową za-
sadą zachowania stylu industrialnego jest zachowanie 
przestrzeni. Wysokie sufity to pierwsza myśl kojarząca 
się z owym stylem. Aspekty stricte architektoniczne 
krzyżują i zazębiają swoje pierwotne funkcje, dlatego 
nierzadko sypialna, salon i kuchnia stanowią tożsamą 
– otwartą przestrzeń. W stylu industrialnym nie wolno 
zapominać o zastosowaniu metalu, który znakomi-
cie sprawdza się w roli dekoracyjnego wykończenia 
mebli. Warto pamiętać, by meble stosowane w tego 
rodzaju wnętrzach posiadały duszę – przywoływały 
wspomnienia minionych epok oraz ich ducha.

Styl modernistyczny

Modernizm w ujęciu współczesnym łączy w sobie zna-
miona stonowanej klasyki znanej ze stylu brytyjskie-
go wespół z przełamaniami stricte futurystycznymi.  
W przeciwieństwie do odwołań historycznych, styl mo-
dernistyczny nigdy nie zakładał jednolitych form form 
stylowych. Puentując genezą modernizmu nie sposób 
nie wspomnieć o rewolucyjnej roli jaką odegrał ów styl 
w historii architektury. Założenia rozwiązań moderni-
stycznych obejmowały swymi cechami tzw. wolny rzut, 
który odznaczał się przestrzenią definiowaną przez 
swobodnie lokowane płaszczyzny, elementy wyposa-
żenia oraz oświetlenie. Geometryczne i nade uprosz-

czone kształty zachowują stosunkowo subtelne, ale 
wciąż efektowne formy. Elegancja oraz ponadczaso-
wość owego stylu jest walorem na który zwrócą uwa-
gę zwłaszcza miłośnicy wyrafinowanego detalu oraz 
minimalizmu w warstwie dekoracyjnej. Baza wnętrza 
modernistycznego opiera się o neutralne kolory oraz 
materiały pośród których prym wiodą drewno, stal 
oraz szkło. Paleta barw zakłada zastosowanie złama-
nych, bądź czystych odcieni takich jak biel, delikatne 
szarości oraz odcienie imitujące kolor drewna. 

Styl skandynawski

Minimalizm łączący w sobie funkcjonalność i racjo-
nalną prostotę – w taki sposób można jednym zda-
niem określić najważniejsze cechy stylu skandynaw-
skiego, który przeżywa obecnie swoje własne odro-
dzenie. Założenia designu w tym wariancie opierają 
się o zastosowanie jasnych – stonowanych barw 
oraz uzyskanie jak największej przestrzeni w celu 
uwypuklenia wspomnianego minimalizmu zarów-
no w warstwie architektonicznej, jak i estetycznej. 
W myśl zasady - „im mniej – tym więcej” z północno-
europejską szkoła designu znakomicie komponują 
się naturalne i jasne materiały. Dominantą jest natu-
ralne drewno oraz sztukateria w jasnych odcieniach. 
Wśród kluczowych barw stosowanych w stylu skan-
dynawski należy wyróżnić biel, brąz oraz beż.
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osiedle złota reneta w Żukowie to propozycja dla 
osób, poszukujących komfortowego mieszkania za 
rozsądną cenę – już od 4250 zł za m2! w nowoczesnych 
budynkach przewidziano windy i hale garażowe, 
a także eleganckie foyer. dzięki doskonałej lokalizacji 
– blisko lotniska i trójmiejskiej obwodnicy – osiedle 
złota reneta stanowi doskonałą alternatywę dla coraz 
droższego rynku gdańskiego. 

Na największej inwestycji mieszkaniowej w Żukowie nie-
dawno ruszyła sprzedaż mieszkań w dwóch nowych bu-
dynkach. W ofercie dewelopera Makurat Invest pojawiły 
się kolejne 84 lokale, z terminem oddania do użytku na 
drugą połowę 2020 roku.
- Jako że zapotrzebowanie na mieszkania na lokalnym 
rynku jest ciągle wysokie, wprowadziliśmy do sprzedaży 
nowe lokale w budynkach C i D z III etapu – informuje 
Aurelia Stencel, Wiceprezes Makurat Invest. – Niesłab-
nącym zainteresowaniem cieszą się mieszkania naj-
mniejsze, a także duże z 30-metrowymi tarasami, zlokali-
zowane na ostatnim piętrze.

6  m i n u t  o d  l o t n i s K a

Lokalizacja blisko stacji PKM Żukowo Wschodnie, daje 
gwarancję szybkiego transportu do Trójmiasta i okolic. 
Przykładowe czasy dojazdu kolejką to 6 minut do Portu 
Lotniczego, 15 minut do Matarni, 18 minut do Kartuz i 26 
minut do Wrzeszcza. Z kolei dojazd z Osiedla do obwod-
nicy Trójmiasta to niecały kwadrans. 

w y s o K i  s t a n d a r d 
w y K o ń c z e n i a  i  n i s K i e  o p ł a t y

W standardzie deweloperskim klienci Makurat Invest 
otrzymują m.in. murowane ścianki działowe, otynko-
wane i wymalowane na biało ściany i sufity, wysokiej 
klasy drzwi antywłamaniowe, gniazdka i włączniki, wi-
deo-domofony, grzejniki, parapety oraz wykończone 
posadzki na balkonach. Nowoczesne budynki wyposa-
żone są w windy, hale garażowe i komórki lokatorskie, 
a także eleganckie przestronne foyer. Dzięki dużej, no-
woczesnej kotłowni gazowej oraz doskonałej izolacji 
termicznej budynków, mieszkańcy Osiedla Złota Rene-
ta mogą liczyć na niskie koszty eksploatacyjne.

w  p r z y s z ł o ś c i
b o i s K o  s p o r t o w e 

- Na razie skupiamy się na III etapie, ale powoli myślimy 
też o dalszej rozbudowie Osiedla Złota Reneta. W IV 
etapie oprócz 5 budynków 6-kondygnacyjnych mamy 
w planach dużą strefę sportowo-rekreacyjną z wielo-
funkcyjnym boiskiem, altankami, wiatą grillową i małą 
architekturą. I jak zwykle, dużo zieleni – mówi nam na 
zakończenie Pani Stencel.
Więcej szczegółów na stronie internetowej dewelope-
ra oraz w biurze sprzedaży, zlokalizowanym na Osiedlu 
Złota Reneta przy ulicy Jabłoniowej w Żukowie.

Mieszkaj komfortowo 
i nowocześnie 

– blisko lotniska i obwodnicy Trójmiasta
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Uśredniony czas budowy domu 
w wariancie tradycyjnym wynosi 
4 lata.  Na czas realizacji wpływa 
kilka czynników, a do najważ-
niejszych zaliczamy technologię 
budowy, specyfikę projektu bu-
dowlanego oraz wysokość środ-
ków finansowych jakimi dyspo-
nuje inwestor.  Współczesne 
technologie oraz techniki sto-
sowane w budownictwie pozwa-
lają ten czas znacznie skrócić. 
Błyskawiczną realizację gwa-
rantuje budowa domu w tech-
nologii modułowej – jest to naj-
bardziej zaawansowana forma 
prefabrykacji we współczesnym 
budownictwie.

Najbardziej powszechnym ro-
dzajem budowy w Polsce jest bu-
dowa domu murowanego. Jest 
to technologia budowy tradycyj-
nej w której podstawę stanowi 
sporządzenie szczegółowego 
harmonogramu prac. Konwen-
cjonalna budowa domu muro-
wanego zakłada cztery główne 
etapy – stan zerowy, stan surowy 
otwarty, stan surowy zamknięty 
oraz stan deweloperski.
 Zwieńczeniem są prace wykoń-
czeniowe, które pomimo peł-
nej nadziei nazwy przebiegają 
żmudnie i wymagają sporej cier-
pliwości u realizatorów.

w jaki sposób przyspieszyć bu-
dowę domu? wystarczy wybrać 
inną technologię.

Firma ELMOT  zapewnia błyska-
wiczny czas realizacji dotyczy do-
mów modułowych w standardzie 
pasywnym, w stanie w pełni wy-
kończonym, gotowym do zamiesz-
kania. Termin realizacji, od podpi-
sania umowy do oddania domu do 
użytkowania wynosi ok. 8 miesięcy. 
W tym czasie firma przygotowuje 
pełną dokumentację budowlaną, 
uzyskuje decyzję o pozwoleniu na 
budowę, następnie wykonuje fun-
damenty i przyłącza instalacji, mon-
tuje i wykańcza dom oraz uzyskuje 
stosowne dokumenty pozwalające 
na jego użytkowanie. 

 Przypomnijmy, że domem pa-
sywnym nazywamy swego rodza-
ju standard wznoszenia obiektów 
budowlanych, które wyróżniają 
przede wszystkim bardzo dobre 
parametry izolacyjne oraz za-
stosowanie szeregu rozwiązań 
mających na celu zredukowanie 
zużycia energii w trakcie eksplo-
atacji. Budowa domu pasywnego 
cechuje się uzyskaniem najwięk-
szego procentu energooszczęd-
ności. Obecnie – nowoczesne 
obiekty pasywne odznaczają się 
energooszczędnością na pozio-
mie 90% względem tradycyjnych 
brył. Budowa domu w standar-
dzie pasywnym wymaga zasto-
sowania innych materiałów bu-
dowlanych, precyzyjniejszej izo-
lacji termicznej oraz wykonaniem 
dodatkowych instalacji – np. sys-
temu rekuperacji.

Jarosław Wasielewski,
Prezes firmy ELMOT

Nasi klienci najbardziej cenią nas za 
cierpliwość i otwartość w relacjach, 
elastyczność, kompetentną kadrę, 
a przede wszystkim za szybkość 
realizacji. Stale podnosimy nasze 
kwalifikacje. Doskonalimy procesy 
planowania, przygotowania i samej 
produkcji. Największym projektem 
mieszkaniowym, który do tej pory 
zrealizowaliśmy jest zespół bu-
dynków PLUTO. Obiekt mieszkalny 
o powierzchni 4300m2 podzielony 
na trzy budynki o łącznej liczbie 76 
mieszkań. PLUTO składa się ze 180 
modułów, które zostały wyproduko-
wane w 7 miesięcy. Montaż budynku 
na miejscu został zakończony po 
upływie zaledwie 2 miesięcy.

12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne

Błyskawiczna realizacja
P o w Ó D  5 :

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



tyle tysięcy mieszkań zaczęto 

budować w minionym roku 

na terenie kraju
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tyle centrów  handlowych 
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w naszym kraju
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Marcin 
Lewandowski,

prezes zarządu
GPEC Sp. z o.o.

Od wielu lat jest ekspertem w zakre-
sie zarządzania przedsiębiorstwami 

energetyki cieplnej oraz wodo-
ciągowej. Pełnił funkcje prezesów 

zarządów, zarządzał obszarami tech-
nicznym oraz handlowym. W Grupie 
GPEC jako dyrektor ds. finansowych 
zajmował się m.in. organizacją struk-

tury grupy kapitałowej, modelem 
biznesowym oraz nadzorem właści-
cielskim spółek zależnych. Od 2014 
roku prowadził skuteczną akwizycję, 

a następnie pełnił funkcję prezesa 
zarządu spółki Unikom, która osta-

tecznie została włączona w strukturę 
GPEC w październiku 2016 roku.

Jest absolwentem Politechniki 
Gdańskiej na kierunku Inżynieria 

Środowiska.

aLan 
aLeksandrowicz,

wiceprezydent Gdańska

Od 2009 roku pełnił funkcję prezesa 
zarządu Gdańskiej Agencji Rozwoju 
Gospodarczego (InvestGDA). Z wy-

kształcenia jest prawnikiem. Był m.in. 
naczelnikiem oraz wicedyrektorem 

Wydziału Polityki Gospodarczej 
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, 
a także wicedyrektorem Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.  
W latach 1999-2003 pełnił funkcję 

wicekonsula Konsulatu Generalnego 
RP w Chicago, gdzie kierował dzia-
łem prawnym. Swoją karierę zawo-
dową zaczynał w 1994 roku w Sej-

miku Samorządowym Województwa 
Gdańskiego, pracując w Ośrodku 

Doradztwa i Ekspertyz.

Maciej wyskieL,
dyrektor generalny

hotelu IBB Długi Targ

Z branżą hotelarską związany jest od 
2007 roku. Wówczas rozpoczął pracę 
w hotelu Holiday Inn w Gdańsku na 
stanowisku portiera. Następnie pra-
cował w działach sprzedaży Mercure 
Gdańsk Old Town i hotelu Nadmor-
ski w Gdyni. Brał udział w otwarciu 
hoteli Tristan Hotel & SPA w Kątach 

Rybackich, współtworząc jego strategię 
marketingową i sprzedażową, Puro 

Gdańsk, gdzie pracował trzy lata jako 
sales manager oraz Hampton by Hilton 
Gdańsk Oliwa jako dyrektor sprzedaży. 
W hotelu IBB Długi Targ w Gdańsku, 

należącym do międzynarodowej grupy 
IBB Hotel Collection, pracuje od sierp-
nia 2018 roku, najpierw jako dyrektor 
sprzedaży, a od maja 2019 roku jako 

dyrektor całego obiektu.

to oni 
przejmują STERY

ZMIANy PeRSONALNe W ReGIONIe

Ostatnie tygodnie nie przyniosły dużych zmian personalnych. 
Choć obyło się bez sporych roszad w zarządach, 

to  na kilku ważnych stanowiskach pojawiły się nowe twarze. 
Sprawdź, przed kim stoją kolejne wyzwania!
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Aż 500 milionów złotych – tyle może zainwestować Grupa Lotos w szeroko zakrojony projekt 
petrochemiczny pod nazwą „Polimery Police”. Inwestycja prowadzona przez Grupę Azoty zakłada 
budowę kompleksu chemicznego w Policach o zdolności produkcyjnej do 437 ton polipropyrenu w skali 
roku. Tworzywo sztuczne obok polietylenu jest jednym z najczęściej stosowanych organicznych związków 
chemicznych. Polipropyren stosuje się m.in. w produkcji opakowań produktów spożywczych, sprzętu 
laboratoryjnego i medycznego, izolacji kabli i przewodów, części samochodowych, a nawet zabawek.

Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów ogłosiła prze-
targ na usługi prawnicze 
związane z konsolidacją 
spółek z branży paliwowej. 
Przedmiot zamówienia 
dotyczy konsolidacji spół-
ek Polski Koncern Naftowy 
Orlen oraz Grupa Lotos. 

Docelowo PKN Orlen chce przejąć 100% akcji Grupy 
Lotos. Techniczne przejęcie kapitałowe zgodnie z zało-
żeniami miałoby nastąpić do końca tego roku. Zamó-
wienie z kolei realizowane będzie od dnia podpisania 
umowy do 30 czerwca 2020 roku.

Gdańska firma „Boom-
Bit.S.A” zadebiutowała 
na głównym rynku Gieł-
dy Papierów Wartościo-
wych. O tym, że ów de-
biut był udany świadczy 
fakt, iż na otwarciu sesji 

kurs praw do akcji tytułowej firmy wzrósł względem 
ceny odniesienia o niespełna 20%. Grupa BoomBit 
jest producentem oraz wydawcą gier dedykowanym 
największym mobilnym systemom operacyjnym.

PKN OrleN 
Na 100%

GiGaNtyczNa 
iNwestycja lOtOsu

Debiut 
Na GiełDOwym 
ParKiecie

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 
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Jestem 
człowiekiem, 

a nie robotem
Z ANDRZEjEM CiCHOCKiM – CZłONKiEM ZARZąDU KLG S.A, 
ZAłOżyCiELEM CPC SP.Z.O.O, PRAKtyKiEM żyCiA i biZNESU 
ROZMAWiAł MAtEUSZ MARCiNiAK.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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jakie znaczenie i jak dużą rolę odgrywa w prowadzeniu 
kariery życie osobiste?

Według mojej oceny, życie osobiste ma kluczowe znacze-
nie w budowaniu kariery zawodowej. Oczywiście można 
spotkać wiele osób, których życie zawodowe rozwinęło się 
bardzo dobrze, a życie osobiste nie istnieje. Kiedy spoty-
kam takich ludzi wiem, że mają tylko dwie drogi. Jedna to 
zadbać, o życie osobiste a kariera zawodowa rozwinie się 
jeszcze lepiej. Druga to nie dbać o życie osobiste, a wtedy 
tylko kwestią czasu jest, kiedy życie zawodowe się zawa-
li. Jasne, że pewnie znajdą się wyjątki, ale to wciąż tylko 
wyjątki. My ludzie jesteśmy istotami społecznymi, naszą 
naturalną potrzebą jest mieć kogoś bliskiego obok siebie, 
mieć po prostu oparcie w kimś i samemu być oparciem dla 
innych. Konkretnie w moim przypadku tak właśnie jest. Je-
stem człowiekiem, a nie robotem.

na czym polega coaching indywidualny i czy jest sku-
teczniejszy od zbiorowego?

Coaching indywidualny to praca 1:1. Z mojej perspektywy 
jest bardziej intymną relacją. Jeżeli chodzi o skuteczność 
to zależy od celu. Jeżeli cel jest precyzyjnie określony wte-
dy uważam, że coaching indywidualny jest zdecydowanie 
skuteczniejszy. Jeżeli chodzi o ,,otwieranie” ludzi wtedy 
bardzo często grupowy coaching daje bardzo dobre rezul-
taty, ponieważ przykłady z grupy ośmielają pozostałych 
członków. Ja jestem zwolennikiem pracy 1:1 cenię sobie 
wspólny czas z osobą, z którą pracuję. Mogę być bardziej 
precyzyjny w takiej relacji.

Wspominał pan, że w byciu handlowcem kluczowa jest 
pasja. jak wygląda proces szkolenia handlowca, aby 
ten był skuteczniejszy?

Tak rzeczywiście sprzedaż może być pasją. I jest dla tych, 
którzy są lub chcą być najlepsi. Proces szkolenia handlow-
ca to temat rzeka. Wszystko zależy od tego kogo szkolimy. 
Czy jest to, jak ja to nazywam osoba ,,ekologiczna” czyli 
zielona, nie mająca wcześniej nic wspólnego ze sprzedażą, 
czy jest to osoba, która posiada doświadczenie w sprzeda-
ży. Kolejne pytanie to czy jest to moment, kiedy podnosimy 
kompetencje sprzedażowe handlowców, którzy funkcjonu-
ją w organizacji, czy też wchodzi nowa osoba do zespołu 
i szkolenie ma pomóc przy wdrożeniu. W zależności jakie 
odpowiedzi będą na te pytania powinien być dopasowany 
poziom szkolenia. Jednak bez względu na jaki poziom za-
kwalifikujemy daną osobę szkolenie powinno wyposażyć 
handlowca w kluczową umiejętność. Umiejętność budo-
wania zaufania. To podstawowa emocja, która przesądza o 
tym, czy dochodzi do transakcji. To zaufanie powinno być 
budowane na trzech płaszczyznach:

Zaufanie do produktu•	
Zaufanie do firmy•	
Zaufanie do handlowca•	

Do kogo skierowane są pańskie programy? jakie grupy 
stanowią kluczowe grono odbiorców?

Moje programy skierowane są zarówno do biznesu jak i do 
osób fizycznych, które chcą się rozwijać. Można je podzie-
lić na cztery grupy:

Programy lidershipowe – dedykowane menedżerom •	
oraz właścicielom firm
Programy z kompetencji sprzedażowych – dedyko-•	
wane dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejęt-
ności sprzedażowe
Programy rozwojowe – dedykowane każdej osobie, •	
która poszukuje rozwoju i zmiany, te programy mają 
zwykle charakter szkoleń otwartych
Programy indywidualne – dla osób, które potrze-•	
bują pracy 1:1

ogromną popularnością cieszy się pański program pt. 
power of Life. czy mógłby pan go scharakteryzować?

Istotą tego programu jest skupienie się na 5 obszarach, 
które pozwalają człowiekowi żyć szczęśliwie, żyć pełnią 
swoich możliwości. Te obszary to:

Obszar relacji – ten obszar przepracowany  •	
jest z trzech perspektyw

 - Relacja ja – ja
 - Relacja ja- moi najbliżsi
 - Relacja ja – otoczenie

Obszar duchowości•	
Obszar finansów•	
Obszar rozwoju osobistego•	
Obszar zdrowia•	

To szkolenie pozwala zbudować harmonię między tymi 
obszarami. Po nim, życie już nigdy nie jest takie same. 
Uczestnicy wchodzą na nowy lepszy poziom funkcjono-
wania i realizacji swoich pragnień życiowych. To szkolenie 
otwiera i łączy umysł i serce. Logikę i emocje, dlatego wy-
wołuje trwałe zmiany.
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Przemysł 
zautomatyzowany. 

Białko zredukowane?

Z CAłą PEWNOśCią MOżNA RZEC, żE AUtOMAtyZACjA PRZEMySłU PRZEStAjE być 
MARGiNALNyM tRENDEM DOtyCZąCyM WyłąCZNiE RyNKOWyCH HEGEMONóW. 
ZAAWANSOWANE tECHNOLOGiE CORAZ śMiELEj biORą ZA CEL SEKtOR śREDNiCH ORAZ 
MAłyCH PRZEDSiębiORStW. WSPółCZESNE LiNiE PRODUKCyjNE bEZ WZGLęDU NA bRANżę 
OPARtE Są O StOSOWANiE URZąDZEń W PEłNi ZAUtOMAtyZOWANyCH. W KONSEKWENCji 
ROśNiE WyDAjNOść i EfEKtyWNOść PROCESóW PRODUKCyjNyCH. REDUKCji ULEGA biAłKO. 
PiERWiAStEK LUDZKi, KtóRy RZEKOMO jESt tAK WAżNy…

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pixabay.com
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uS air Force 
i taśma DziurkoWa

W poszukiwaniu początków genezy au-
tomatyzacji przemysłowej przenosimy 
się do roku 1952. Na ten rok datuje się 
powstanie pierwszej obrabiarki umoż-
liwiającej zautomatyzowanie produkcji. 
Amerykański wariant „Hard-Wired” bę-
dący wspólnym dziełem specjalistów 
z US Air Force oraz Johna Parsonsa 
stanowił urządzenie trywialne, acz sku-
teczne. Rewolucyjność wynalazku po-
legała na stałej – przewidzianej z góry 
sekwencji ruchów bez możliwości prze-
programowania. Spory o istotę i zasad-
ność dzieła Amerykanów trwają po dziś. 
Dla jednych jest to zaledwie podwalina 
pod pierwsze maszyny z serii „Nume-
rical Control”, dla innych krok milowy, 
który całkowicie odmienił proces pro-
dukcyjny. Pierwszy system CNC (Com-
puterized Numerical Control) bazował 
na dokonaniach fundamentalistów. 
Wczesna konstrukcja służyła głównie 
względem programowania przy zasto-
sowaniu dziurkowanych taśm i kart. Ste-
rowanie numeryczne upowszechniło się 
w latach 80’ minionego stulecia. Wtedy 
to komputer był urządzeniem obocz-
nym – stosowanym do kompensacji ob-

liczeń i rzadziej edycji. Rozwój automa-
tycznych urządzeń przyczynił się do po-
wstania NC Hydrotel. Była to pierwsza 
zautomatyzowana maszyna bazująca 
na zastosowaniu pionowego wrzeciona, 
taśmy dziurkowanej kodowanej binarnie 
oraz  liniowej interpolacji 3D. 
Na wątku 3D warto się zatrzymać. 
Wszystko za sprawą raportów przy-
gotowanych przez markę doradczą 
o zasięgu globalnym - „Frost&Sullivan”. 
Analiza z czerwca 2015 roku prezentuje 
technologie dysponujące największym 
potencjałem zrewolucjonizowania prak-

PrzeMysław 
kończewski,
Dyrektor Handlowy 
RDL Hydraulics Sp.z.o.o.
 
Moim zdaniem rozwój automatyza-
cji przemysłowej należy postrzegać 
jako ogromną szansę dla polskich 
przedsiębiorstw. Kierunek w stro-
nę automatyzacji ma wiele zalet: 
wzrasta konkurencyjność przedsię-
biorstw oraz biorąc pod uwagę braki 

w dostępie do wykwalifikowanej kadry, ogranicza problemy wynikają-
ce z niedoboru ludzi. Brak odpowiedniej ilości fachowców dostępnych 
na rynku pracy wręcz wymusza automatyzację w przedsiębiorstwach. 
Ma to też wpływ na kierunki rozwoju firm inżynieryjnych, takich jak 
RDL Hydraulics, która bardzo mocno rozwija dla swoich klientów 
profesjonalne wsparcie serwisowe. Support techniczny dla utrzymania 
ruchu w obliczu obecnego rynku pracy jest kluczowy.

tyk przemysłowych. Zestawienie to 
otwiera właśnie obszar druku 3D. Do 
pozostałych – istotnych technologii 
zaliczamy technologię łączenia mate-
riałów, produkcję kompozytów, mikro-
produkcję, nanoprodukcję, osadzanie 
warstw atomowych, produkcję cyfrową 
oraz lewitację magnetyczną. 

Skoki na epokoWe 
oDkrycia

Macki procesów automatyzacji prze-
mysłowej zataczają coraz szersze 
kręgi. Już teraz przyszłość przemy-
słu  zależy w dużej mierze od stopnia 
zautomatyzowania produkcyjnych linii. 
Przyczyną dynamicznych zmian jest 
przede wszystkim rynkowa konkuren-
cja. Wyścig o wynik finansowy, stopień 
wydajności oraz ograniczenie pro-
dukcyjnych kosztów wymusza coraz 
efektywniejszą automatyzację. Warto 
podkreślić, że stosowanie zaawanso-
wanych technologii względem współ-
czesnych procesów produkcyjnych 
to nie tylko kwestia wydajności oraz 
skróconego czasu realizacji zleceń, ale 
także skuteczniejsza kontrola. W sytu-
acjach w których jakość oraz końcowa 
nota danego projektu ma znaczenie 
kluczowe, żadne przedsiębiorstwo nie 
może pozwolić sobie na błędy i niedo-
patrzenia będące pokłosiem czynnika 
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zbigniew 
borkowski,
Prezes Zarządu Infracorr

Automatyzacja przemysłowa 
to klasyczny przykład 
cywilizacyjnego trendu. Człowiek 
w sposób naturalny dąży do 
uproszczenia systemu pracy 
oraz procesów zarządzania. 
Dążenie człowieka do budowy 
oraz rozwoju wszelkich urządzeń 
to proces ewolucyjny. Swoją 
działalność rozpocząłem na 
początku lat 80’. Już wtedy 
miałem pełną świadomość faktu, 
że postęp jest nieunikniony. 
Mimo to, od samego początku 
zdawałem sobie sprawę, że nie 
ma oprogramowania idealnego. 
Żadna maszyna nie jest w stanie 
zastąpić w pełni człowieka.

stricte ludzkiego. W efekcie współczesne przedsiębiorstwa inwestują nie tylko w auto-
matyzację procesów wytwarzania, ale także rozbudowanie systemów kontrolnych. Te 
z kolei odpowiedzialne są za zwiększoną precyzję produkcji, powtarzalność oraz 
wykrycie potencjalnych detali, które odbiegają od surowo określonych standar-
dów. Paradoksalnie jest to nie tylko respektowanie obostrzonych norm unijnych 
i im pochodnych, ale także generowanie realnych oszczędności, bowiem ryzyko 
reklamacji i zwrotu zostaje zminimalizowane. O walorach automatyzacji można by 
pisać wiele, a najlepszym dowodem i tak pozostanie raport analityków z Boston 
Consulting Group w którym zawarto szacunki z których wynika, że do 2025 roku 
wdrożenie automatyki w skali globu przyczyni się do wzrostu uśrednionej produk-
cyjności na poziomie 30%. W praktyce jest to skok na miarę epokowych odkryć 
przemysłowych. Pozostając przy liczbach warto przytoczyć jeszcze jedną istotną 
z ekonomicznego punktu widzenia zależność. Mianowicie chodzi o publikację In-
stytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Z prognoz zawartych w raporcie wynika, 
że rodzime firmy, które zdecydowały się na automatyzację procesów zachodzą-
cych na liniach produkcyjnych zwiększyły poziom produkcji o 83% generując tym 
samym   obniżenie kosztów produkcyjnych w granicach 60%.

miękkie umiejętności 
i pożeGnania bez żaLu

Nie da się ukryć, że część redukcji kosztów spowodowana jest zminimalizowaniem 
etatów. Bynajmniej nie oznacza to falowych zwolnień w strukturach produkcyj-
nych. Na halach zakładowych zapotrzebowanie na specjalistów z odpowiednimi 
kwalifikacjami wciąż rośnie. W konsekwencji  86% pracodawców deklaruje zwięk-
szenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 2 lat, bądź jego utrzymania. Zaledwie 10% 
przedsiębiorstw pożegna się bez żalu z dotychczasowymi pracownikami. Wycho-
dząc poza ściany produkcyjnych hal należy podkreślić, że pośród pracodawców 
korzystających z technologicznych dobrodziejstw największym zainteresowaniem 
cieszą się osoby z wypracowanymi umiejętnościami miękkimi. Tych szukać należy 
przede wszystkim w obszarze IT oraz obsługi klienta. 
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Po odbytej prelekcji nadszedł czas na licytację gadżetów oraz vouche-
rów ufundowanych przez: PKO Bank Polski, Artofbusiness, Archman, 
Karolina Kaja Samojluk, KTK Kancelaria Prawna. Pieniądze z licytacji 
przekazane zostały Fundacji Rozwoju Integracji Społecznej AKCeS, 
którzy uczestniczyli razem z nami podczas wydarzenia. 

Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz za aktywny udział w licytacji 
i zapraszamy na kolejne spotkania.

Pomorskie śniadanie
z PKB & Archman

W hotelu Haffner odbyło się kolejne spotkanie z cyklu 
Pomorskie Śniadania z PKB, podczas którego Pan Marcin 
Kowalski- Prezes Zarządu firmy Archman opowiedział 
nam czym jest workflow i dlaczego warto go stosować. 

Od lEwEj PiOTR RUSzEwSki, AGNiESzkA ANTOSzEwSkA, ARTUR kOwAlczyk, 
jOANNA kEMBłOwSkA-BUczEk, ANdRzEj STANkiEwicz, AGATA STAńczAk

Od lEwEj kRzySzTOf GRAjPER SOlwENA, 
ilUzjONiSTA MAGO BARTOSz SzUBERT

jAcEk BRUSki, MiłOSz SzUfliTA, BEATA POlONiS, iNSidE PARk

MARciN kOwAlSki- PREzES zARządU ARchMAN SP. z O.O.
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Metropolitalne 
targi Pracy.

 
8 edycja 

na PomorzU
WiELKiE KORPORACjE i LOKALNE fiRMy PRZyCiąGNęły tłUMy DO  HALi  AMbER ExPO 
W GDAńSKU, KtóRA SZCZELNiE  WyPEłNiłA  Się  OSObAMi POSZUKUjąCyMi NOWEGO 
ZAtRUDNiENiA. tyM RAZEM NA MiESZKAńCóW CAłEGO tRójMiAStA CZEKAłO PONAD 100 
WyStAWCóW i KiLKA tySięCy OfERt OD PRACODAWCóW.

TEKST: GUP | ZDJĘCIA: GuP
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Międzynarodowe korporacje, reno-
mowane marki, a także małe, lokalne 
firmy znalazły się wśród 60 wystaw-
ców, którzy podczas ósmej edycji Me-
tropolitalnych Targów Pracy Pomorza 
poszukiwali pracowników.  Podczas 
wydarzenia, które zainaugurował Piotr 
Borawski, Zastępca Prezydenta Mia-
sta Gdańska, zaprezentowano ponad 
3 000 ofert zatrudnienia. Wśród nich 
nie zabrakło zarówno propozycji wy-
magających specjalistycznych kwalifi-
kacji, jak i ogłoszeń adresowanych do 
osób dopiero stawiających pierwsze 
kroki na rynku pracy. 
- Ponad połowa firm w Gdańsku zgła-
sza zapotrzebowanie na pracowników 
o bardzo różnych umiejętnościach oraz 
kwalifikacjach, to efekt niskiego bezro-
bocia w Gdańsku - podkreśla Roland 
Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu 
Pracy. Na targi oczywiście nie mogli-
śmy zaprosić wszystkich pracodawców, 
jest tu jednak bardzo silna reprezenta-
cja firm i jest to reprezentacja z prak-
tycznie każdego sektora gospodarki, 
co doskonale oddaje duże zapotrzebo-
wanie na pracowników praktycznie we 
wszystkich branżach - dodaje.
Możliwość rozpoczęcia kariery w Lu-
fthansa Systems, Jeppesen a Boeing 
Company, Lotosie, FujiFilm bądź 
u działającego regionalnie pracodawcy, 
skutecznie przyciągnęła do Ambere-
xpo nawet 6 500 osób. Poruszanie się 
wśród tak wielu ofert ułatwił im – Job 
Wall. Na Ścianie Pracy znalazło się bo-

wiem ponad 500 wyselekcjonowanych, 
najatrakcyjniejszych ofert zatrudnienia, 
na które można było aplikować pod-
czas targów. Jeśli jednak ktoś miał wąt-
pliwości czy przygotowane wcześnie 
CV skutecznie przekona pracodawcę, 
ze wsparciem czekali doświadczeni 
doradcy zawodowi, którzy w kilka chwil 
poprawiali dokumenty aplikacyjne, 
a także pomagali w przygotowaniach 
do rozmowy kwalifikacyjnej.
Wśród odwiedzających nie zabrakło 
także mieszkańców Gdańska, którzy 
etat najchętniej zmieniliby na samoza-
trudnienie. Dla nich atrakcyjna okazała 
się Strefa Przedsiębiorczości, gdzie do-
świadczeni eksperci podpowiadali skąd 
wziąć środki finansowe na własny biz-
nes oraz gdzie szukać wsparcia dla już 
działających mikroprzedsiębiorstw.
Ofertę wydarzenia skutecznie wzboga-
ciła Strefa Kreatywności oraz edukacji. 
W pierwszej z nich można było spraw-
dzić swojej predyspozycje i posiadane 
talenty, w drugiej zapoznać się z pro-
pozycjami ciekawych i często bezpłat-

nych szkoleń, a także warsztatów pod-
noszących kwalifikacje. Nie zabrakło 
też Strefy Informacji, gdzie zasiedli 
specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Państwowej Inspekcji 
Pracy czy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. Udzielali 
oni praktycznych porad m.in. w zakre-
sie prawa pracy, pozyskiwania środków 
unijnych czy systemu emerytalnego. 
Podczas wydarzenia przez cały czas 
prowadzone były także ciekawe prelek-
cje. Na targowej scenie poruszane były 
tematy związane m.in. z przygotowywa-
niem się do rozmowy kwalifikacyjnej, 
planowaniem kariery w branży IT, BPO, 
a także formami wsparcia dla młodych 
mam, które po urodzeniu dziecka chcia-
łyby powrócić do aktywności zawodo-
wej. Z porad specjalistów mogli korzy-
stać również pracodawcy. Na scenie 
czekały na nich wykłady z wdrażania 
employer brandingu, z kolei w salach 
warsztatowych zorganizowane zostało 
spotkanie eksperckie poświęcone legal-
nym aspektom zatrudniania w firmie ob-
cokrajowców, głównie obywateli państw 
nienależących do Unii europejskiej. 
Organizatorami Metropolitalnych 
Targów Pracy Pomorza są Gdański 
Urząd Pracy oraz Wojewódzki Urząd 
Pracy w Gdańsku.



W ofercie stażowej dominują propozycje dla studentów kie-
runków matematycznych i analitycznych. Mają oni możliwość 
rozwoju w obszarach związanych z IT, data mining (eksplora-
cją danych), automatyzacją, robotyzacją czy pricingiem (po-
lityką cenową). eRGO Hestia nie zamyka się jednak na stu-
dentów z innych kierunków – czekają na nich staże w biurze 
prawnym, komunikacji, marketingu, w obsłudze szkód zagra-

nicznych i w wielu innych obszarach firmy. Warto podkreślić, 
że staże dla analityków są całoroczne. 
Staże w eRGO Hestii dostosowywane są do potrzeb i moż-
liwości studentów. Ubezpieczyciel oferuje elastyczne go-
dziny pracy, tak aby każdy mógł swobodnie kontynuować 
naukę - również na studiach dziennych. Uczestnictwo 
w programie stażowym to nie tylko praca. To także spotka-
nie z energicznym zespołem młodych ludzi (średnia wieku 
pracowników wynosi 36 lat). To również możliwość współ-
pracy z najlepszymi ekspertami z wielu dziedzin i udział 
w międzynarodowych projektach.
– Staż pozwolił mi wybrać kierunek, w którym chcę się 
rozwijać. Doceniam możliwość współpracy przy nowocze-
snych, ciekawych projektach. eRGO Hestia to świetne miej-
sce do pracy, rozwoju i nawiązywania nowych relacji – oce-
nia Mateusz Hirsz, stażysta i student na kierunku Finanse 
i Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim. – Okazało się, 
że już od czerwca zostanę zatrudniony na umowę o pracę. 
To świetne zakończenie mojego stażu.
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Staż z widokiem 
na przyszłość
ERGO Hestia daje studentom możliwość rozwoju nie tylko w obszarach związanych z ubezpieczeniami, 
ale również z dopiero rozwijającymi się na polskim rynku ubezpieczeniowym obszarami takimi jak 
data science, robotyzacja czy pricing. Doskonałym przykładem takich działań jest program pt. Staż 
z widokiem na przyszłość.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Małgorzata sztabińska,
Dyrektor Biura Doboru i Rozwoju Kadr ERGO Hestii

– Jako jeden z liderów rynku ubezpieczeń należymy do 
najbardziej atrakcyjnych pracodawców. Co roku jeden na trzech 
stażystów zostaje przez nas zatrudniony na dłużej. Co ważne, 
staże w ERGO Hestii są płatne, ponieważ szanujemy wartość 
pracy wnoszonej przez studentów. Tym bardziej, że nie polega 
ona na wspieraniu wyłącznie procesów backoffice’owych. Nasi 
stażyści zdobywają unikatowe doświadczenie, w największej 
firmie finansowej na Pomorzu.
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Bank BnP PariBas 
ze słoneczną 

italią w tle
DWóR OLiWSKi WyPEłNił Się OD ZAPROSZONyCH GOśCi, KtóRZy W SALi GRAfitOWEj 
MOGLi UCZEStNiCZyć W PiERWSZyM SPOtKANiU tRZECiEj EDyCji CyKLU PRZyGOtOWANEGO 
PRZEZ bANK bNP PARibAS, KtóRy DOtyCZył KLUCZOWyCH ASPEKtóW PROGRAMU HANDLU 
ZAGRANiCZNEGO. tO WSPóLNA iNiCjAtyWA bANKU bNP PARibAS, KUKE ORAZ biSNODE, 
KtóRA MA NA CELU WSPiERANiE MAłyCH i śREDNiCH PRZEDSiębiORStW ORAZ KORPORACji 
W EKSPANSji ZAGRANiCZNEj. GłóWNyM tEMAtEM WyDARZENiA byłA SłONECZNA itALiA. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Spotkania w ramach Programu Handlu Zagranicznego mają 
na celu wspieranie polskich przedsiębiorstw w zagranicznej 
ekspansji  za sprawą dostarczania różnorodnych rozwiązań.
Cykliczne przedsięwzięcie organizowane przez Bank BNP 
Paribas, KUKe i Bisnode pod medialnym patronatem Rzecz-
pospolitej otworzył Dyrektor Regionu ds. małych i średnich 
przedsiębiorstw w Banku BNP Paribas – Krzysztof Kobryń-
ski. Po nim, na kameralnej scenie zagościł Michał Falkowski – 
Dyrektor Regionalnego Centrum Bankowości Korporacyjnej 
w Banku BNP Paribas. Przed wystąpieniem przedstawicieli 
Włoch o przemowę pokusił się także Jerzy Śledziewski - Wi-
ceprezes Zarządu, odpowiedzialny za obszar bankowości 
korporacyjnej i MŚP. Po przemówieniach powitalnych nastą-
pił etap prelekcji. Poszczególne prezentacje i wykłady miały 
na celu dzielenie się ekspercką wiedzą dotyczącą możliwości 
zwiększenia skali oraz dywersyfikacji  działalności poprzez 
wychodzenie na nowe rynki i poruszanie się na nich. W wio-
sennej edycji programu goście zgromadzeni na sali wespół 
z ekspertami szukali odpowiedzi na pytanie – dlaczego war-
to inwestować na chłonnym rynku włoskim?

Część merytoryczną spotkania otworzył Aldo Ama-
ti – ambasador bankowości włoskiej w Polsce, który 
przybliżył najważniejsze aspekty związane z biznesem 
w wariancie włoskim. Kolejnym prelegentem był Gior-
gio Mazzarella – przedstawiciel BNP Paribas w Polsce, 
który w swym wystąpieniu objaśnił dylematy związane 

z projektami inwestycyjnymi oraz współpracą obu państw.
Włoski prelegent podkreślił tym samym, jak istotna dla part-
nerów z Półwyspu Apenińskiego jest współpraca z Polską ze 
względu na komplementarność gospodarki polsko-włoskiej  
z uwzględnieniem wspólnej strategii.  Na walory włoskiej 
gospodarki zwrócił także uwagę Antonino Mafodda – Pre-
zes Włoskiej Izby Handlowej. Do największych współcze-
snych dokonań italijskiej gospodarki zaliczył trzecie miej-
sce Włoch pośród krajów strefy euro z PKB o imponującej 
wartości 2.1 biliona dolarów. Włosi mają także powody 
do dumy ze względu na piastowanie piątej lokaty pośród 
światowych producentów i dziesiątego miejsca w zesta-
wieniu globalnych importerów.

Na scenie zagościł również ekspert ds. ekonomicznych -  
Donato Di Gilio, który zapowiedział oraz zaprezentował ideę 
wydarzenia International Automotive Business Meeting – 
impreza ta odbędzie się w dniach 13-14 listopada w Dąbrowie 
Górniczej. Tematem wydarzenia będzie „Przyszłość branży 
automotive w Polsce”. Ostatnim prelegentem konferencji był 
przedstawiciel kancelarii prawnej  „Domański, Zakrzewski, 
Palinka” – Alfio Mancani, który przytoczył najważniejsze 
aspekty prawne związane z ustanawianiem przedstawiciel-
stwa w prawie włoskim, zakładania włoskich oddziałów za-
granicznych firm, a także charakteru oraz głównych rodza-
jów spółek w Italii. Drugą część wieczoru stanowił panel dys-
kusyjny, po którym nastąpiła uroczysta – włoska kolacja.
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W debacie udział wzięli kandydaci 
otwierający listy wszystkich zare-
jestrowanych w gdańskim okręgu 
wyborczym komitetów. Udział w de-
bacie wzięli :

Janusz Lewandowski   •	
(Koalicja europejska PO-PSL-
SLD-.N-Zieloni
Anna Błaszczyk (Kukiz 15’)•	
Anna Fotyga (Prawo •	
i Sprawiedliwość)
Anna Górska (Lewica Razem •	
Partia Razem, Unia Pracy, RSS)
Beata Maciejewska (Wiosna •	
Roberta Biedronia)
Maciej Zborowski (Polska Fair •	
Play Bezpartyjni Gwiazdowski)

Na debacie zabrakło przedstawi-
ciela z Komitetu Wyborczego Wy-
borców Konfederacja Korwin Braun 
Liroy Narodowcy.

Arbitrem dyskusji był politolog Ja-
rosław Och z Instytutu Politologii 
Uniwersytetu Gdańskiego. Debata 
została podzielona na trzy główne 
części w których  zapytano kandy-
datów o kwestie związane z regio-
nalnymi branżami, które wymagają 
wsparcia przez Ue z wykorzysta-
niem funduszy strukturalnych, 
swobody regionów w wydatkowa-
niu tychże środków, wejścia Polski 
do strefy euro, wsparcia Ue wzglę-
dem małych przedsiębiorstw, 
a także sprawy przekopu przez 
Mierzeję Wiślaną. W kolejnej czę-
ści panelu względem zadawania 
pytań uprzywilejowani byli przed-
siębiorcy, zaś w ostatniej części 
przedstawiciele mediów i goście 
zgromadzeni w sali.

europejska Debata 
Gospodarcza 
w Wyższej Szkole 
bankowej 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku miała okazję gościć kandydatów 
do Parlamentu Europejskiego z sześciu głównych komitetów. 
Podczas wydarzenia organizowanego przez Pracodawców Pomorza, 
Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza kandydaci dyskutowali 
na temat kondycji europejskiej gospodarki.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Pracodawcy Pomorza
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Dotąd maluchy oczekiwały na pomoc lekarską w miejscu, 
do którego przewożono poważnie rannych ludzi, często za-
krwawionych, z widocznymi obrażeniami, a niekiedy także 
awanturujących się, pod wpływem alkoholu, co wprawiało je 
w stan przerażenia. Już tego nie będzie. Pomieszczenia, któ-
re zmodernizowano usytuowane są na poziomie wysokiego 
parteru, głównie w łączniku e i przylegającym do niego bloku 
A. Inwestycja realizowana była w formule zaprojektuj i bu-
duj (jeden wykonawca zaprojektował oraz wykonał roboty 
budowlane). Dla dzieci zapewnione zostały m. in. 2 pokoje 
obserwacyjne z łóżkami, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
poczekalnia, magazyn, sanitariaty (także dla osób niepełno-
sprawnych).  Sale  zostały wyposażone w kardiomonitory, 
pulsoksymetry i urządzenia do zewnętrznego ogrzewania 
pacjenta, a także defibrylator oraz aparaturę do badań USG.
Koszt całej inwestycji sięgnął 1,2 mln zł, z czego ponad 800 
tys. zł pochodziło ze środków przekazanych przez samorząd 

województwa pomorskiego. W uroczystym przecięciu 
wstęgi uczestniczyła Agnieszka Kapała-Sokalska – czł. 
Zarządu w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim.  Uro-
czystość była jeszcze sympatyczniejsza dzięki darczyńcy 
– firmie LeIeR Polska z Malborka, która  przekazała szpi-
talowi karetkę pogotowia, Pojazd został przez kierownic-
two przedsiębiorstwa zakupiony w Austrii (gdzie obowią-
zuje zasada wycofywania z działalności takich pojazdów 
po określonym czasie użytkowania bez względu na ich 
stan) i poddany fachowemu przeglądowi oraz renowacji. - 
To bardzo niezawodny model, świetna maszyna – chwalą 
pracownicy szpitalnego pogotowia.  
To kolejny raz kiedy firma LeIeR doposaża szpitalne oddziały 
ratunkowe. Wcześniej obdarowała Szpital Powiatowy w Mal-
borku i gdański szpital przy Nowych Ogrodach. Darczyńca 
zapowiedział, że  w ciągu najbliższych lat dalej będzie wspie-
rał pomorskie szpitale.

Sor dla dzieci 
i karetka od firmy Leier
W Szpitalu Św. Wojciecha na gdańskiej Zaspie pomyślano, aby choć trochę umilić małym pacjentom 
zawsze stresujący, choć konieczny, kontakt ze służbą zdrowia. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
wydzielono i urządzono specjalną część dla dzieci. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Pętla Żuławska 
z nurtem przyGoDy

PętLA żUłAWSKA tO AtRAKCyjNA tURyStyCZNiE i PRZyRODNiCZO DROGA WODNA łąCZąCA 
SZLAKi WODNE W POStACi WiSły, MARtWEj WiSły, SZKARPAWy, WiSły KRóLEWiECKiEj, 
NOGAtU, WiSły śMiAłEj, WiELKiEj śWiętEj – tUGi, MOtłAWy, KANAłU jAGiELLOńSKiEGO, 
RZEKi ELbLąG, PASłęKi ORAZ WODy ZALEWU WiśLANEGO. GłóWNy SZLAK tO PONAD 300 
KiLOMEtRóW WyjątKOWEj PRZyGODy, Z KtóREj MOżNA CZERPAć PłyNąC KAjAKiEM, 
jACHtEM, łODZią MOtOROWą, A NAWEt HAUSbOtEM. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

hej przyGoDo!

Infrastruktura wodna dedykowana turystom jest zaledwie 
jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu, którego 
celem jest promowanie atrakcyjnych terenów. Obszar ten 
łączy ze sobą obfitość atrakcji związanym z dziedzictwem 
kulturowym Żuław Wiślanych. Nie brakuje tu unikatowych 
w skali kraju, a nawet europy obiektów historycznych takich 
jak zamki gotyckie, czy domy podcieniowe. Z punktu widze-
nia turystyki historycznej ważnym ogniwem szlaku wodnego 
Żuław są również zabytki hydrotechniczne w postaci licz-
nych mostów zwodzonych oraz śluz. Obszar Pętli Żuławskiej 
to także miejsce wypoczynku i aktywnej rekreacji w otulinie 
jedynych w swoim rodzaju okoliczności natury. Niezwykłe 
krajobrazy i intrygująca przyroda są tu gwarantem fascynu-
jącej i niezapomnianej przygody.

inFraStruktura WoDna

Warto podkreślić, że Pętla Żuławska jest jednym z kluczo-
wych elementów Międzynarodowej Drogi Wodnej e70. Jej 
główny szlak ma swój początek w Rotterdamie – następnie 
biegnie przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, 
północną Polskę – aż po Kaliningrad. Międzynarodowy nurt 
kończy swój bieg na drogach wodnych Niemna.  Szlakowi to-
warzyszy rozbudowana i nowoczesna infrastruktura na którą 
składa się sieć portów, przystani żeglarskich oraz pomostów 
cumowniczych, które zostały zrealizowane w ramach pro-
jektu „Pętla Żuławska – Rozwój Turystyki Wodnej”. Pierwszy 
etap projektu został uznany za kluczowe przedsięwzięcie tu-
rystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.
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MicHał gÓrski
Prezes Zarządu Spółki 
Pętla Żuławska 

Czas spędzany na Pętli Żuławskiej 
polega przede wszystkim na pływaniu 
po rzekach. Można wystartować 
z dowolnego miejsca, a następnie 
najlepiej jest płynąć zgodnie z nurtem 
rzeki. Uważam, że Pętla Żuławska 
posiada bardzo zdywersyfikowaną ofertę, 
w której każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Nie jest powiedziane, że trzeba 
się poruszać powolnym hausbootem 
– można też przecież jachtem czy 
motorówką. Ważnym walorem jest fakt, 
że każdy z portów i przystani ma swoją 
indywidualną charakterystykę.Udało 
się nam to, co wydawało się niemożliwe 
- zintegrować 11 gmin i powiat, 12 
marin we wspólny system zarządzania, 
połączyć dwa systemy finansowania 
w jeden, realizować aktywność 
w dwóch województwach oraz zdobyć 
100.000 euro na działania promocyjne. 
Wszyscy czujemy się Ambasadorami 
Pętli Żuławskiej i nadajemy taki tytuł 
przyjaciołom projektu.

pętLa niejeDno ma imię

Pętla Żuławska ma wiele imion. Jednym z nich jest również tożsama 
nazwa spółki, która zarządza w sposób kompleksowy wspomnianą in-
frastrukturą w obszarze delty Wisły. Do głównych zadań spółki należy 
sprawowanie pieczy nad szlakami wodnymi oraz integracja poszczegól-
nych portów i przystani – zarówno między sobą, jak i z najbliższym oto-
czeniem.  Sieć stanowiąca wodną infrastrukturę Pętli Żuławskiej jest nie-
zwykle gęsta, co daje ogrom możliwości nie tylko stricte turystycznych, 
ale i logistyczno-transportowych. W tym miesiącu mija okrągła rocznica 
6 lat funkcjonowania spółki. W tym okre-
sie mariny znajdujące się pod jej pieczą 
odwiedziło około 720 tysięcy turystów 
z czego ponad 51 tysięcy stanowili żegla-
rze. Do portów i przystani ulokowanych 
w obszarze Pętli Żuławskiej zawinęło 28.5 
tysiąca jachtów, a wykorzystanie miejsc 
postojowych w ciągu półrocznego sezo-
nu wyniosło aż 92%. W ciągu ostatnich lat 
tytułowy projekt został uhonorowany 20 
różnymi nagrodami i wyróżnieniami.
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Zarząd otrzymał absolutorium za 2018r. Prezesem po raz ko-
lejny został wybrany Błażej Konkol - wójt Gminy Trąbki Wielkie. 
Przyjęto zasadę, że we władzach Związku musi zasiadać co naj-
mniej jeden samorządowiec z każdego powiatu pomorskiego.

charzykoWy, 
czyLi Serce boróW tuchoLSkich

Przedstawicieli Związku i zaproszone osoby powitał gospo-
darz terenu - wójt Gminy Chojnice Zbigniew Szczepański, 
dumny z urody terenu i jego zalet rekreacyjno-ekologicz-
nych. Pod względem powierzchni jest to druga gmina w woj. 
pomorskim. Połowę powierzchni zajmuje rolnictwo, 30% lasy, 
9,5 tys. ha przypada na jeziora. Jest ich 50, z tego najdłuższe 
– Jezioro Charzykowskie ciągnie się przez 11 km i jest bardzo 
popularne ze względu na rozwój żeglarstwa.

jak buDoWać, to SpraWnie 
i ekoLoGicznie, z DreWna

W drugiej części spotkania samorządowców, zostały przed-
stawione oferty rozmaitych przedsiębiorstw i innych pod-
miotów, których działalność może przyczynić się do wszech-
stronnego rozwoju gmin oraz podnieść komfort życia ich 
mieszkańców. Ponieważ, zarówno kierownictwom samorządów 
jak mieszkańcom, bardzo zależy na stworzeniu jak najlepszych 
warunków do wychowywania dzieci i młodzieży, ze szczególnym 
zainteresowaniem spotkała się prezentacja Grupy eKOINBUD, 

współpracującej z przedsiębiorstwem STeICO. 
- Odpowiadamy na zapotrzebowania i wymogi gminnych in-
westorów – zapewniał prezes eKOINBUDU  Tomasz Balcerowski. 
- Jednostki samorządu terytorialnego, a także spółki państwowe 
i prywatne firmy, zainteresowane budową placówek oświatowych, 
łączy potrzeba otrzymania wysokiej jakości budynku w możli-
wie jak najkrótszym czasie, przy możliwie niskich nakładach 
finansowych, ale zachowującego wysokie standardy zdrowot-
ne. Będące współczesnym nowatorskim trendem budownic-
two modułowe idealnie spełnia te wymagania. Nasza spółka-
córka ecologiq może z dumą pochwalić się największą liczbą 
w Polsce zrealizowanych inwestycji oświatowych i oświatowo-
opiekuńczych w modułowej technologii drewnianej. W latach 
2015-2018 wybudowaliśmy ponad 30 000 mkw. powierzchni 
obiektów, w tym energooszczędną szkołę, właściwie centrum 
edukacyjne  w Gdańsku, o powierzchni ok. 9 000 mkw. prze-
znaczoną dla blisko 1000 dzieci. Jest to jeden z największych 
prefabrykowanych obiektów w drewnianej konstrukcji modu-
łowej w europie Środkowo-Wschodniej.
Moduły to formy prefabrykatów, czyli gotowych, zamknię-
tych części budynku, przygotowanych w kontrolowanych 
warunkach, na innowacyjnej linii produkcyjnej w nowocze-
snej fabryce. Po zakończeniu procesu prefabrykacji, ele-
menty zostają bezpiecznie przetransportowane na miejsce 
inwestycji, a następnie składane przez wykwalifikowane 
ekipy montażowe (niezależnie od pory roku). W tej tech-
nologii Grupa ekoinbud wybudowała już w województwie 
pomorskim: przedszkola, żłobki szkoły.

W zGp o nowej kadencji 
i budowlach z drewna  
Związek Gmin Pomorskich  rozpoczął nową, tym razem 5-letnią kadencję. Zgromadzenie Ogólne 
sprawozdawczo-wyborcze odbyło się w Charzykowych, w Gminie Chojnice.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos
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Vistal Gdynia podpisał dwa kontrakty na realizację konstrukcji oraz montaż 
obiektów mostowych w Norwegii, a także realizację stalowej konstrukcji mostu 
w Szwecji. Gdyńska spółka zgodnie z planem restrukturyzacji, który został 
przyjęty w ubiegłym roku skupia się przede wszystkim na rynku skandynawskim. 
Pozyskanie tak intratnych kontraktów świadczy o coraz lepszej kondycji marki.

Mostostal Pomorze roz-
począł realizację projektu 
Johan Sverdrup Riser 
Platform. Jest to jedno 
z największych pól  nafto-
wym na norweskim szlifie 
kontynentalnym. Podczas 

symbolicznego – inauguracyjnego cięcia blachy 
w Gdańsku obecni byli przedstawiciele norweskich 
firm – Kvaerner AS, Aker Solutions AS oraz Equinor. 
Grupa Mostostal Pomorze w ramach projektu od-
powiedzialna jest za wykonanie modułów platformy 
oraz ich zabezpieczenie antykorozyjne.

Powstał projekt ustawy o in-
westycjach w zakresie bu-
dowy portów zewnętrznych. 
W planach budowy tego 
rodzaju realizacje posiadają 
porty Gdańsk, Gdynia oraz 
Szczecin-Świnoujście.  Za 

sprawą nowych rozwiązań na gruncie prawa ułatwieniu 
ma ulec realizacja budowy nowych terminali w obsza-
rze Morza Bałtyckiego. Główny cel projektu to wpro-
wadzenie do systemu prawnego zmian, które pozwolą 
na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych 
z przygotowaniem do realizacji inwestycji.

ważNy PrOjeKt 
mOstOstalu 
POmOrze

szybsze PrOceDury 
Dla PrOjeKtów 
POrtów

Vistal GDyNia i  PODbój 
sKaNDyNawsKich ryNKów
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Szukamy LiDeróW 
bizneSu na pomorzu. 

Zgłoś swoją firmę do konkursu 
o Nagrodę Pomorską Gryf Gospodarczy

Gryf Gospodarczy jest jedną z najbardziej cenionych 
regionalnych nagród, przyznawaną wspólnie przez 
organizacje samorządu gospodarczego i marszałka 
województwa pomorskiego.

Od 2000 roku finalistami nagrody zostało kilkaset naj-
lepszych pomorskich przedsiębiorstw, 87 z nich zdo-
było statuetkę gryfa, a kolejnych 37 otrzymało nagro-
dę specjalną lub gryfa medialnego. 

Finaliści konkursu byli wielokrotnie nominowani do in-
nych prestiżowych nagród gospodarczych, takich jak 
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP, czy Nagroda 
Polskiej Rady Biznesu.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są 
na stronie internetowej Nagrody Pomorskiej Gryf 
Gospodarczy: 
www.gryfgospodarczy.pl

Ruszyła jubileuszowa                     edycja konkursu 
o nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2019”!

20. 



Partnerem merytorycznym konkursu 
jest jedna z wiodących na świecie firm 
doradczych PwC, która będzie także 
przygotowywać rekomendacje dla komi-
sji konkursowej.

organizacja konkursu jest możliwa dzię-
ki wsparciu finansowemu mBanku SA – 
głównego sponsora, a także Olivii Busi-
ness Centre – partnera strategicznego.
Partnerami konkursu są także Polska 

Press Sp. z o.o. oraz Regionalna Izba Go-
spodarcza Pomorza. 

Patroni Medialni: Radio Gdańsk, 
Dziennik Bałtycki, Express Biznesu.

ORGAnIZATORZy kOnkURSU: SPOnSOR GłóWny:

PATROnI MEdIAlnI:

PARTnER STRATEGICZny:

PARTnER MERyTORyCZny:

PARTnERZy:

nagroda Pomorska Gryf Gospodarczy 
to prestiż, rozpoznawalność i promocja!

W tym roku konkurs rozstrzygany jest 
w następujących kategoriach:

lIdER InnOWACJI•  – nagradzane będą firmy wpro-
wadzające na rynek innowacyjne usługi i produkty, 
przyczyniające się do rozwoju inteligentnych spe-
cjalizacji Pomorza.
lIdER EkSPORTU•  – kategoria skierowana do 
przedsiębiorstw, które prowadzą i konsekwentnie 
rozszerzają działalność eksportową, a pod uwagę 
brane będą nie tylko wielkość eksportu, a przede 
wszystkim konsekwentne rozszerzanie rynków 
zbytu.
lIdER•  InWESTyCJI – skierowana do przedsię-
biorstw, których działalność inwestycyjna wyróż-
nia odwaga podejmowanych decyzji inwestycyj-
nych, zwłaszcza ich wpływ na rozwój gospodarczy 
otoczenia.
lIdER•  OdPOWIEdZIAlnOśCI SPOłECZnEJ – 
skierowana do przedsiębiorstw, które są zaanga-
żowane m.in. w działalność na rzecz rozwoju spo-
łeczności lokalnej, wspierają i wdrażają działania na 
rzecz ochrony środowiska, zwłaszcza takie, które 
mają pozytywny wpływ na otoczenie firmy.
POMORSkI•  START-UP skierowana jest do przed-
siębiorstw, które funkcjonują nie dłużej niż 5 lat 
i wyróżniają się nowatorskim pomysłem, stabilnym 
źródłem finansowania, społeczną i biznesową war-
tością start-upa.
lIdER•  kSZTAłCEnIA ZAWOdOWEGO – skierowa-
na jest do pracodawców, którzy angażują się i ak-

tywnie wspierają kształcenie zawodowe uczniów 
podejmując współpracę ze szkołami zawodowymi 
z województwa pomorskiego.
lIdER•  PRZEdSIębIORCZOśCI MłOdZIEżOWEJ 
– skierowana jest do osób lub podmiotów, które 
organizują oraz wspierają przedsiębiorczość mło-
dzieżowa, w środowiskach akademickich, szkol-
nych. Nagradzane będą takie działania, które sprzy-
jają rozwojowi kompetencji młodzieży w zakresie 
przedsiębiorczości, poprzez naukę, zabawę lub 
bezpośrednie działanie.
GMInA PRZyJAZnA PRZEdSIębIORCOM•  – skie-
rowana do samorządów lokalnych na terenie woje-
wództwa pomorskiego, które konsekwentnie i sys-
tematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju 
i wspierania przedsiębiorczości na swoim obszarze

Media i instytucje patronujące konkursowi dodatko-
wo przyznają jednemu z uczestników konkursu Gryfa 
Medialnego.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lipca 2019 r. w wer-
sji elektronicznej na adres: PrP@pomorskie.eu (e-mail: 
PRP@pomorskie.eu) z dopiskiem w tytule „zgłoszenie 
uczestnictwa – Gryf Gospodarczy 2019”. Każde przed-
siębiorstwo może się zgłosić do maksymalnie dwóch 
kategorii. W konkursie mogą brać udział także finaliści 
i laureaci poprzednich edycji.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się we wrze-
śniu 2019 r.

Jubileuszowa edycja konkursu skierowana jest zarówno 
do przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji w naszym 
regionie jak i do młodszych firm.

kATEGORIE kOnkURSOWE

Kategorie konkursowe odzwierciedlają najważniejsze dla gospodarki regionu obszary rozwojowe. Konkurs łączy kilka 
ważnych inicjatyw gospodarczych, umożliwiając wyróżnienie także tych podmiotów, które budują otoczenie biznesu 
i wpływają na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Ważne miejsce zajmuje edukacja biznesowa, stąd kategorie 
umożliwiające nagrodzenie organizacji wspierających uczniów i studentów stawiających pierwsze kroki w biznesie. 
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ROZMOWA Z tOMASZEM bALCEROWSKiM – CZłONKiEM RADy PROGRAMOWEj fORUM, 
PREZESEM ZARZąDU GRUPy EKOiNbUD.

II Forum
ekologicznego 
BuDownictwa 
komunalnego 

Komunalwood

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe

PREzES GRUPy EkOiNBUd TOMASz BAlcEROwSki, SylwiA wEGNER – dORAdcA kliENTA, izABElA kOwAlEwSkA – dORAdcA kliENTA
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czy w drewnie jest potencjał z punk-
tu widzenia budownictwa? przyzwy-
czailiśmy się myśleć, że jest ono do-
bre na leśniczówki, wiejskie chatki, 
a poważne budownictwo to wielka 
płyta, stal, szkło i beton, a wy prze-
konujecie, że jest zupełnie inaczej.

Bo jest. W Norwegii wybudowano kil-
kunastopiętrowy wieżowiec z tego su-
rowca, a tam są dużo trudniejsze wa-
runki klimatyczne niż u nas. W europie 
budownictwo z drewna przeżywa re-
nesans. Dostrzegli już nasi samorzą-
dowcy, o czym świadczą ich wystąpie-
nia podczas KOMUNALWOOD.

na przykład? 

Piotr Grzelak, zastępca prezydent 
Gdańska ds. zrównoważonego rozwo-
ju powiedział, że za kadencji prezy-
denta Pawła Adamowicza, postawiono 
na rozwiązanie przyjazne przyrodzie. 
Wymagało to nie lada odwagi, bo inne 
gminy z zasady unikały budownictwa 
drewnianego. Przed dwoma laty zbu-
dowano na Jasieniu pierwsze ekolo-
giczne przedszkole, a w Brętowie bu-
dynki mieszkalne. Ryzyko się opłaciło. 
Koszty eksploatacji są ponad dwukrot-
nie niższe,w szczególności ogrzewa-
nie. Chcemy te projekty kontynuować. 

a inne samorządy?

Krystyna Danilecka-Wojewódzka, pre-
zydent Słupska  przeforsowała drew-
niane przedszkole. Nie żałuje tej decy-
zji. Największe opory mieli jej pracow-
nicy z wydziału inwestycji. Cały czas 
w ich myśleniu pokutowała wielka 
płyta, natomiast entuzjastami takiej 
inwestycji byli rodzice. I okazało się, 
że mieli rację. Przedszkole jest sukce-
sem, już brakuje w nim miejsc.

to duże miasta, tam nowości docie-
rają szybciej. czy ta idea przebiła 
się też na szczeblu mniejszych, lo-
kalnych samorządów?

Zbigniew Fularczyk, wicewójt Gminy 
Sierakowice przypomniał, że dwa lata 
temu w Sierakowicach nowe  przed-
szkole było pilną koniecznością. Szan-
są  wyjścia z podbramkowej sytuacji 

okazała się prefabrykowana techno-
logia modułowa na bazie szkieletu 
drewnianego, ponieważ tradycyjne 
sposoby nie wchodziły w grę. Ceny 
materiałów poszybowały w górę, 
a żadna z firm budujących w cegle 
i betonie nie uporałaby się z zadaniem 
w kilka miesięcy. I udało się. Drewnia-
ny budynek dla maluchów stanął we 
wrześniu ub. roku, w kilka miesięcy od 
podpisania kontraktu z wykonawcą. 
Konstrukcja była gotowa już w pięć 
tygodni, resztę czasu pochłonęły pra-
ce wykończeniowe. Przy okazji władze 
gminy i mieszkańcy przekonali się 
także do odnawialnych źródeł energii. 
Firma wyposażyła przedszkole w pa-
nele fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe 
i pompy ciepła dzięki czemu obiekt ma 
duże nadwyżki energii. 

czy tej technologii sprzyja polityka 
rządu w dziedzinie mieszkalnictwa?

Wprawdzie wbrew zapowiedziom, do 
Gdańska nie przyjechał minister śro-
dowiska Henryk Kowalczyk, ale przy-
słał nagranie, w którym zapewniał, że 
idea budynków z drewnianych prefa-
brykatów jest mu bliska, a w jej pro-
mocji ma pomóc nowo powołana pań-
stwowa spółka Polskie Domy Drew-
niane. Dołoży ona niejedną cegiełkę 
do programu Mieszkanie Plus. Liczy 
na ścisłą współpracę z samorządami, 
które mogą udostępnić grunty. 

pojawiają się też opinie, że chcecie 
zdewastować polskie lasy…

To kolejny mit, który starał się obalić 
w swym wystąpieniu dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Gdańsku - Bartłomiej Obajtek. 
Przytoczył dane statystyczne z któ-
rych wynika, że przybywa w Polsce 
zarówno powierzchni lasów-w ciągu 
ostatnich 60 lat o 30 %, jak zasobów 
drewna -są już dwukrotnie większe 
niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 
mld m sześć., w tym w Lasach Pań-
stwowych  blisko 1,9 mld, co czyni je 
piątymi co do wielkości w europie. 
Rzecz polega na tym, aby prowadzić 
proekologiczną i prospołeczną go-
spodarkę leśną. Co roku sadzimy ok. 
500 mln drzew na 58 tys. ha. Pamię-

tamy, że zasoby leśne są odnawialne, 
a las, prócz nie do przecenienia war-
tości ekologicznych i zdrowotnych, 
jest też ważną dziedziną gospodar-
ki- prywatny sektor usług leśnych 
zatrudnia ponad 40 tys. osób, ob-
róbka surowca zapewnia ok. 375 ty-
siącom ludzi pracę w tysiącach firm 
przemysłu drzewnego, meblarskie-
go, papierniczego i innych. Dzięki 
rosnącym zasobom, Lasy Państwo-
we zwiększają podaż surowca bez 
szkody dla trwałości lasów. 

czy budownictwo drewniane to do-
mena budownictwa jednorodzinne-
go, niewielkich obiektów jak żłobki 
czy przedszkola, ewentualnie szko-
ły, czy też może tworzyć obiekty 
wielkogabarytowe, przyczynić się 
do rozwiązania problemów miesz-
kaniowych w polsce?

Jak już wspomniałem, w europie, 
a także na świecie, buduje się w tej 
technologii nawet wieżowce, obiekty 
biurowe i wielkopowierzchniowe bu-
dynki mieszkalne. My też mamy po-
zytywne doświadczenia. Pierwszego 
dnia Forum zorganizowaliśmy wizytę 
studyjną, podczas której uczestnicy 
Forum mogli obejrzeć szkołę, gdzie 
konstrukcja drewniania wykonana 
została przez moją firmę eKOINBUD. 
Szkoła mieści się przy ul. Jabłoniowej 
w Gdańsku, ma powierzchnię 13 tys. 
m2 i jest największym obiektem drew-
nianym w tej części europy. 

zatem, można podsumować, że wi-
dzi pan przed tą nowoczesną tech-
nologią przyszłość?

Nie jest ona aż taką nowością, bo 
z drewna budowano domy od zara-
nia dziejów i każdy instynktownie 
wie, że w takim budynku mieszka się 
przyjemnie i przytulnie, bo to przyja-
zny człowiekowi surowiec, emitujący 
dobrą energię, pachnący lasem. Za-
rzucono go ze względu na nieumie-
jętność poradzenia sobie z negaty-
wami takimi jak podatność na wpły-
wy atmosferyczne, łatwopalność, ale 
współczesne technologie już sobie 
z tym świetnie poradziły, zachowując 
unikalne walory drewna.
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W Dworze Artusa 
wręczono listy 
gratulacyjne

TEKST: Pomorska Izba Rzemieślnicza | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell

W DWORZE ARtUSA ODbyłA Się ZORGANiZOWANA PRZEZ POMORSKą iZbę RZEMiEśLNiCZą 
MAłyCH i śREDNiCH PRZEDSiębiORStW UROCZyStOść WRęCZENiA LiStóW GRAtULACyjNyCH, 
KtóREj HiStORiA SięGA 2005 ROKU.  WOjEWODA POMORSKi - PAN DARiUSZ DRELiCH 
i MARSZAłEK WOjEWóDZtWA POMORSKiEGO - PAN MiECZySłAW StRUK UHONOROWALi 
SPECjALNyMi GRAtULACjAMi PRZEDStAWiCiELi POMORSKiEGO RZEMiOSłA.
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andrzej 
wandtke,
Starszy Cechu Rzemiosł 
Różnych w Rumi

Uważam, że inicjatywa 
stworzona przez Pomorską 
Izbę Rzemieślniczą Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw 
jest wspaniała. Jest nam 
miło i jesteśmy dumni 
z faktu, iż tak duża ilość osób 
została uhonorowana listem 
gratulacyjnym. Każdego roku 
staramy się typować osoby, 
które zasługują na docenienie.  
Z tego miejsca pragnę w swoim 
oraz ich imieniu – raz jeszcze 
podziękować Marszałkowi 
Województwa Pomorskiego, 
Wojewodzie Pomorskiemu oraz 
przedstawicielom Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw...

Listy gratulacyjne zostały wręczone 
w 4 kategoriach. 
za rozwój i nowoczesność - w tej gru-
pie znaleźli się przedsiębiorcy, którzy 
mogą się pochwalić nowoczesną, pręż-
nie działającą firmą i sukcesami odnie-
sionymi w 2018 r., zaangażowani w dzia-
łalność społeczną i charytatywną. 
Kolejna kategoria to listy dla laureatów 
konkursów branżowych (w tym roku 
były to konkursy fryzjerskie różnego 
szczebla). Pomorze słynie ze zdolnych 
fryzjerów, którzy osiągają sukcesy na 
arenie wojewódzkiej, ogólnopolskiej 
oraz międzynarodowej. Laury zdobyte 
w konkursach, są potwierdzeniem ich 
wielkiego talentu oraz pasji i zamiło-
wania do wykonywanego rzemiosła. 
W tej grupie znaleźli się zarówno znani 
mistrzowie nożyczek i  grzebienia, jak 
i młodzież szkoląca się w zawodzie. 
Sukcesy uczniów to nie tylko wynik po-

łączenia ich talentu, pracowitości i de-
terminacji w dążeniu do celu. Niezwy-
kle ważną rolę odgrywa osoba, która 
wprowadza w tajniki zawodu i zaraża 
pasją do wykonywanego rzemiosła, 
stanowiąc także często wzór postawy 
moralnej – mistrz szkolący. Kolejna 
kategoria listów za działalność szko-
leniową, społeczną i charytatywną 
honoruje właśnie tę grupę osób. 
Ostatnia kategoria to listy za wkład 
w rozwój samorządu gospodarcze-
go i pielęgnowanie rzemieślniczych 
tradycji. Ich adresaci to osoby dla któ-
rych praca nie jest przykrą koniecz-
nością, lecz niezwykle ważną częścią 
życia, do której podchodzą z wielkim 
szacunkiem i entuzjazmem - w której 
potrafią łączyć wielowiekowe trady-
cje rzemieślnicze ze współczesnością. 
To osoby udzielające się społecznie, 
otwarte i wrażliwe na innych.
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Przedsiębiorstwem, świadczącym 
usługi wywozu i utylizacji odpadów, 
jest Honest Karol Kleniewski. Gdań-
ska firma oferuje też usługi z zakresu 
rozbiórki i wyburzania a także wynaj-
mu kontenerów. 
Głównym profilem działalności Hone-
stu jest szeroko pojęta gospodarka 
odpadami. Firma ma w tym duże do-
świadczenie, na rynku działa bowiem 
już od 10 lat. Przez ten czas przedsię-
biorstwo zdobyło duże zaufanie klien-
tów – przede wszystkim ze względu 
na profesjonalizm, wysoką jakość 
świadczonych usług oraz przestrze-
ganie surowych przepisów dotyczą-
cych utylizacji odpadów.
- Z sukcesami realizujemy zadania wy-
magające spełnienia norm ekologicz-
nych ujętych w certyfikatach BRe-
eAM, ISO 14001 czy LeeD, których 
przestrzegania wymagają nasi klienci. 
- Posiadamy zintegrowane pozwole-

nia dotyczące gospodarki odpadami 
(transport, zbieranie, przetwarzanie) 
– wyjaśnia Karol Kleniewski, właściciel 
firmy Honest. - Gwarantujemy przy-
jazne dla środowiska postępowanie 
z odpadami, rzetelnie wypełniając obo-
wiązki zawarte w ustawie o odpadach 
zapobiegając i zmniejszając negatyw-
ny wpływ na środowisko naturalne.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
klientów przedsiębiorstwo rozszerzy-
ło działalność o wynajem kontenerów, 
wynajem maszyn budowlanych z ta-
kich jak koparko-ładowarki, koparki 
gąsiennicowe oraz koparki przeła-
dunkowe. Ponadto wykonujemy usługi 
budowlane w postaci prac ziemnych 
i rozbiórkowych- również tych o wyso-
kim stopniu skomplikowania. 
- Obsługujemy zarówno klientów in-
dywidualnych, jak i firmy na terenie 
województwa pomorskiego – wyja-
śnia Karol Kleniewski. - Do realiza-

cji usług proponujemy własne kon-
tenery, specjalistyczny sprzęt oraz 
rzetelną, terminową i niezawodną 
obsługę. Jeśli chodzi o prace ziem-
ne to wykonujemy m.in. wszelkiego 
typu wykopy, niwelację terenu i bu-
dowę dróg tymczasowych. Ponadto 
zajmujemy się rozbiórką budynków, 
obiektów przemysłowych, mostów, 
linii technologicznych i instalacji 
oraz infrastruktury drogowej.

profesjonalnie 
i zgodnie z przepisami
Wywóz odpadów to dla przedsiębiorców często spory problem. Trzeba je bowiem poddawać utylizacji 
w ściśle określony sposób. Warto więc powierzyć to sprawdzonej i doświadczonej firmie. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

HoneSt Karol Kleniewski
ul. litewska 20, Gdańsk
tel. kom.: 515 192 851
tel. / fax: 58 305 88 44 
e-mail: biuro@honest.com.pl
www.honest.com.pl







Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańsk wespół z Marszałkiem Województwa Pomorskie-
go – Mieczysławem Strukiem apelują do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Gliń-
skiego o wycofanie się z propozycji dotyczących Westerplatte. Przypomnijmy, że kością niezgody jest  
poselski projekt specustawy, której głównym aspektem jest przejęcie historycznych gruntów przezna-
czonych pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – oddziału Muzeum II Wojny Światowej. 

Blisko 500 decydentów na 
wysokich – firmowych sta-
nowiskach wzięło udział w 
ocenie potencjału inwesty-
cyjnego największych pol-
skich miast. W badaniach 

szczegółowym analizom 
poddano 8 kluczowych czynników wpływających na 
atrakcyjność inwestycyjną ośrodków aglomeracyjnych. 
Na pierwszym miejscu ex aequo znalazł się Lublin z 
Trójmiastem. W czołówce znalazły się także Warszawa, 
Wrocław, Poznań, Łódź, Kraków oraz Szczecin.

Komisja Europejska 
coraz śmielej promuje 
ideę łączności bezprze-
wodowej uruchamiając  
kolejną edycję progra-
mu WiFi4EU, który 

polega na swobodniejszym dostępie do internetu 
w krajach członkowskich. W ramach projektu 
gminy mogą liczyć na bony o wartości 15 tysięcy 
euro, które są przeznaczone na zakup oraz instala-
cję sprzętu na potrzeby budowy sieci bezprzewo-
dowej w przestrzeni publicznej. 

trójmiastO 
DOceNiONe Przez 
iNwestOrów

PrOmOwaNie 
bezPrzewODOwej 
łączNOści

ciąG Dalszy sPOru 
O westerPlatte

www.expressbiznesu.pl / SAMORZĄD 
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WejheroWo. 

        mln z unii 
euroPejskiej
80

15. ROCZNiCA CZłONKOStWA POLSKi W UNii EUROPEjSKiEj jESt DObRą OKAZją, 
Aby PRZyPOMNiEć PRZEDSięWZięCiA i iNWEStyCjE DOfiNANSOWANE Z fUNDUSZy 
EUROPEjSKiCH, KtóRE ZNACZąCO ZMiENiły ObRAZ NASZEGO MiAStA ORAZ PODNiOSły 
W WEjHEROWiE jAKOść żyCiA NiE tyLKO W SfERZE iNfRAStRUKtURALNEj, ALE 
i SPOłECZNEj. WARtO PODKREśLić, żE W CiąGU MiNiONyCH 15 LAt WEjHEROWO 
ZDObyłO OK. 80 MLN Zł DOfiNANSOWANiA Z fUNDUSZy EUROPEjSKiCH NA 19 PROjEKtóW 
iNWEStyCyjNyCH ORAZ SPOłECZNO-EDUKACyjNyCH.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo

KAlWARIA WEjHEROWSKA 

Wszystko zaczęło się w 2004 roku, kiedy już po wstąpieniu 
Polski do Unii władze miasta Wejherowa rozpoczęły starania 
o przyznanie z funduszy europejskich środków na remont i mo-
dernizację Kalwarii. Przełomowym był rok 2005, w którym mia-
stu została przyznana unijna dotacja na kapitalny remont kaplic 
kalwaryjskich, który zakończono w 2008 r.  Projekt objął reno-
wację 25 kaplic. Renowacja polegała nie tyle na remoncie kaplic, 
ale wręcz uratowaniu tych dóbr kultury sakralnej. 

PRZEBuDOWA ŚRóDMIEŚCIA  

Kolejną ważną dla Wejherowa inwestycją była re-
witalizacja Śródmieścia. Modernizacja ul. Wałowej 
i terenów przyległych objęła prace przy ul. Rzeźnic-
kiej, ul. Wałowej, na ul. Dąbrowskiego i Północnej. 
Realizacja ta podniosła jakość życia mieszkańców 
nie tylko w sferze infrastrukturalnej, ale również 
społecznej (zwiększenie bezpieczeństwa). 

kAlwARiA wEjhEROwSkA POkAlwARiA wEjhEROwSkA PRzEd

Ul. wAłOwA PRzEd Ul. wAłOwA PO
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krzysztof HiLdebrandt, 
prezydent Wejherowa

- Dzięki funduszom europejskim udało nam się przeprowadzić 
w Wejherowie szereg dużych inwestycji. Oczywiście na tym nie 
koniec, mamy już plany na wykorzystanie kolejnych środków 
unijnych i przygotowujemy się do tego wykorzystując zdobyte 
doświadczenie. Gdyby nie pieniądze europejskie, to wielu 
inwestycji dla mieszkańców nie udałoby się zrealizować. Wsparcie 
unijne dla Wejherowa jest znaczącym wkładem w jego rozwój.

REWITAlIZACjA PARKu 

Rewitalizacja parku objęła odtworzenie i budowę ścieżek par-
kowych w ich historycznym przebiegu, nasadzenia nowej zie-
leni, wykonanie instalacji nawadniającej nową zieleń. Powstał 
ogromny plac zabaw, zewnętrzna siłownia, polana piknikowa, 
altana widokowa, pergola różana. Dzięki systematycznej rewi-
talizacji park stał się urokliwym i wręcz magicznym miejscem 
dla mieszkańców Wejherowa i turystów.

TERMOMODERnIZACjA SZKół

Dzięki dotacjom unijnym udało się przeprowadzić  termomoder-
nizację wejherowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Re-
alizacja projektu pozwoliła obniżyć straty ciepła w placówkach. 
Zakres inwestycji objął docieplenie ścian zewnętrznych, dachów 
i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz prze-
budowę wewnętrznej instalacji c.o. Inwestycja przeprowadzona 
była w Zespole Szkół nr 1 (obecnie SP nr 6), ZS nr 2 (obecnie SP 
nr 5) i ZS nr 3 (obecnie SP nr 8), SP nr 9, Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 2 (obecnie SP nr 11) . 

PARk PRzEd

FIlHARMOnIA KASZuBSKA 

Jedną z ważniejszych rozwojowo dla miasta inwestycji 
była zakończona w 2013 roku budowa nowego budyn-
ku Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Ka-
szubskiej. Nowe centrum pozwala realizować imprezy 
kulturalne i rozrywkowe na najwyższym poziomie dla 
wielu grup mieszkańców. Jest również znakomitą wizy-
tówką miasta w kraju i za granicą. 

wck PRzEd wck PO

PARk PO

SP NR 8 POSP NR 8 PRzEd
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PROjEKTy SPOłECZnE 
I EDuKACyjnE

Otrzymane pieniądze unijne pozwoliły także na realizację 
projektów społecznych i edukacyjnych, projektów aktywi-
zacji zawodowej mieszkańców, takich jak: indywidualizacja 
procesu nauczania, utworzenie Klubu Integracji Społecznej 
Śródmieście, „Krok do przodu”, „Horyzont zawodowy”. Ak-
tualnie prowadzone są szkolenia „Ja w Internecie”.

PROMEnADA PIESZO - ROWEROWA 

W 2013 r. oddano także do użytku promenadę pieszo - rowero-
wą wzdłuż rzeki Cedron wybudowaną w nowoczesnej techno-
logii dzięki dotacji z Unii europejskiej. Realizacja ta w sposób 
bardzo konkretny przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności 
poruszania się po mieście inaczej niż tylko samochodem.

WęZEł InTEGRACyjnEGO 
WEjHEROWO (KWIATOWA)

Trwa jedna z największych inwestycji drogowych w Wejhero-
wie. Inwestycja obejmuje tereny położone pomiędzy ulicami 
10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady Pancer-
nej Wojska Polskiego. Powstanie m.in. wiadukt kolejowy (pod 
torami kolejowymi) w ciągu ulicy Kwiatowej, przebudowane 
zostaną skrzyżowania, ulice, chodniki i  zjazdy w drogach 
powiązanych z ul. Kwiatową. W ramach inwestycji powstają 
parkingi i miejsca postojowe, w tym dla rowerów, budowane 
są przystanki autobusowe, trasy rowerowe, przebudowane 
zostaną zejścia do tunelu dla pieszych w sąsiedztwie dworca 
kolejowego wraz z budową wind. 

PROMENAdA PiESzO
-ROwEROwA PRzEd

PROMENAdA PiESzO
-ROwEROwA PO

węzEł wEjhEROwO 
(kwiATOwA) PRzEd

węzEł wEjhEROwO 
(kwiATOwA) w TRAkciE

MAGiA UlicywARSzTATy klUBU iNTEGRAcji SPOłEczNEj 
-REwiTAlizAcjA ŚRódMiEŚciA 2011



Głównym tematem spotkania był roz-
wój gospodarczy Powiatu Tczewskiego. 
Ważnym aspektem rozmów była rów-
nież aktualna sytuacja komunikacyjna 
w Tczewie ze szczególnym uwzględnie-
niem obszaru PSSe Rokitki oraz PSSe 
Staszica. Na spotkaniu zaprezentowano 
działania mające na celu poprawę sytu-
acji transportowej lokalnych firm, a tak-
że  omówiono problemy szkolnictwa 
zawodowego w Powiecie Tczewskim na 
gruncie współpracy pomiędzy przed-
siębiorstwami oraz szkołami.

 Sytuacja szkół zawodowych w Powie-
cie Tczewskim okazała się być palącym 
problemem samorządowców. Aspekt 
ten ma związek ze współpracą szkół 

z miejscowymi przedsiębiorstwami 
w zakresie naboru uczniów do tychże 
przedsiębiorstw i zapewnienia im prak-
tyk. Reforma edukacji doprowadziła do 
sytuacji w której w przyszłym roku na 
tym szczeblu edukacyjnym znajdzie się 
podwójny rocznik, a zatem jak ukazu-
ją prognozy - w tczewskich szkołach 
zawodowych znajdzie się blisko 500 
uczniów. Kluczem do wyjścia z tak 
trudnej sytuacji jest zagwarantowanie 
dostatecznej liczby opiekunów z upra-
wieniami pedagogicznymi. W celu ich 
zapewniania należy opracować oraz 
przygotować specjalne kursy pedago-
giczne, które przyczynią się do zacho-
wania wysokiego poziomu nauczania 
w owym obszarze edukacyjnym.

zbigniew 
canowiecki,
Prezydent Pracodawców Pomorza:

Zapewnienie praktyk dla uczniów 
z tych szkół to w tym momencie 
priorytet. Pracodawcy Pomorza 
jako współorganizator spotkania 
dążą do mobilizacji pomorskich 
przedsiębiorstw względem działań 
pomagających starostwu. Naszym 
celem jest zwiększenie otwartości 
przedsiębiorstw na potrzeby 
tczewskiego szkolnictwa.

Mirosław 
augustyn,
Starosta Tczewski:

Możliwości rozwiązań w zakresie 
poprawy szkolnictwa zawodowego 
jest wiele, jednakże nie każde 
może się sprawdzić w naszej 
sytuacji. Jako samorząd chcemy 
skupić się głównie na wsparciu 
procesu doradztwa zawodowego, 
modyfikacji programów nauczania 
zgodnie z potrzebami pracodawców, 
rozwinięciu współpracy z firmami 
poprzez delegowanie pracowników 
do nauczania przedmiotów 
w poszczególnych szkołach 
oraz szerszym udziale tych firm 
w szkoleniu praktycznym.

rozwiązania 
tczewskich 
problemów
W Starostwie Powiatowym w Tczewie odbyło się 
spotkanie samorządowców z przedsiębiorcami. 

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Na ostatnią prostą wchodzi budowa 
pierwszego gdyńskiego woonerfu, 
czyli miejskiej strefy współdzie-
lonej, dającej pieszym szczególne 
przywileje i komfort. Na odcinku 
ulicy Abrahama, pomiędzy ulicami 
10 Lutego i Batorego, zakończył się 
już etap uzbrajania terenu w nowe 
instalacje podziemne, a na po-
wierzchni widać zarysy przyszłych 
chodników i miejsc postojowych. 
Zasadzono także 24 nowe drzewa. 
Wybrany gatunek robinii akacjowej 
będzie zdobić woonerf, a drzewka 
po zmroku mają być klimatycznie 
podświetlane. Wyjątkowa będzie też 
nawierzchnia ulicy, wykonana z wy-
sokiej jakości materiałów i zróżnico-
wana kolorystycznie.
Harmonogram prac w ocenie Zarzą-
du Dróg i Zieleni nie jest zagrożony. 
Termin zakończenia przebudowy 
ulicy Abrahama na zapleczu domu 
handlowego „Batory” zaplanowano 
w połowie czerwca.

Przypomnijmy, że przebudowę odcin-
ka ulicy Abrahama, pomiędzy skrzy-
żowaniem z ulicą 10 Lutego i Batore-
go, zainicjowali mieszkańcy w budże-
cie obywatelskim. Projekt utworzenia 
pierwszej gdyńskiej strefy współdzie-
lonej w 2016 roku poparło rekordowo 
dużo, bo aż 1476 głosujących. 

Woonerf 
coraz bliżej

Trwa konkurs Washington Business 
Week, dzięki któremu troje uczniów 
będzie mogło wziąć udział w amery-
kańskiej edycji programu w Seattle. 
To niepowtarzalna szansa na żywą 
lekcję biznesu! 
Konkurs jest organizowany dzięki 
współpracy Gdyni i Seattle w ramach 
organizacji Seattle-Gdynia Sister City 
Association.Washington Business Week 
odbywa się corocznie, już od 1976 roku. 
Za wydarzenie odpowiada Founda-
tion for Private enterprise education, 
której misją jest edukacja biznesowa 

młodzieży i odkrywanie potencjału 
uczniów jako przyszłych pracowników 
i pracodawców. Uczniowie szkół śred-
nich biorą udział w zajęciach, podczas 
których pod opieką mentorów szkolą 
swoje kompetencje komunikacyjne 
i stawiają czoła rzeczywistym wyzwa-
niom biznesowym. Dzięki współpracy 
z WBW już od jedenastu lat Gdynia or-
ganizuje też warsztaty Gdynia Business 
Week. Setki gdyńskich licealistów dzięki 
dotychczasowym edycjom poszerzyło 
swoje horyzonty, podszkoliło praktyczny 
angielski i poznało podstawy biznesu.

Podbij uSa 
z pomysłem 
na biznes!

uczysz się w gdyńskiej szkole średniej? Chcesz 
poszerzyć swoje horyzonty i doszlifować angielski? 
Masz innowacyjny pomysł na biznes i jesteś gotowy 
pochwalić się nim w Stanach Zjednoczonych? 

Gdyński ratusz oficjalnie żegna 
się z plastikiem. W odstawkę idą 
m.in. plastikowe kubeczki, sztuć-
ce, słomki, torebki i pojemniki na 
żywność. Zastąpią je przedmioty 
wykonane ze szkła, drewna i in-
nych naturalnych materiałów. 
To kolejny krok urzędników w kie-
runku ograniczenia wykorzystywa-
nia materiałów, które mogą mieć 
negatywny wpływ na środowisko. 
- Chcemy prowadzić w urzędzie po-
litykę proekologiczną – mówi Jerzy 
Zając, dyrektor Urzędu Miasta Gdy-
ni. - Jako jednostka i instytucja pu-
bliczna odpowiadamy za tworzenie 
pozytywnego przykładu i zachęcanie 
mieszkańców do zmian nawyków na 
korzyść dla środowiska – dodaje.
Jedną ze zmian w kierunku prośro-
dowiskowym jest zastąpienie wody 
mineralnej w plastikowych butelkach 
i zgrzewkach na taką, która dostar-
czana jest w opakowaniach ze szkła. 
Prezydent Gdyni zaapelował również 
do pracowników o ograniczanie 
zużycia materiałów biurowych, 
w szczególności papieru do druka-
rek, tzw. „koszulek” czy plastikowych 
okładek na dokumenty.

Gdynia 
rezygnuje 
z plastiku
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Honorowe Wyróżnienie za Zasługi 
dla Województwa Pomorskiego przy-
znawane jest osobom szczególnie 
wybitnym, których praca i aktywność 
publiczna wpływa na kształtowanie 
pozycji Pomorza oraz zachowania 
jego tożsamości. Wśród odznaczo-
nych do tej pory przez marszałka 
województwa pomorskiego znaleźli 
się m.in. abp Henryk Muszyński, były 
prezydent Lech Wałęsa oraz abp me-
tropolita gdański, Tadeusz Gocłowski.
Tragicznie zmarłemu prezydentowi 
Gdańska odznaczenie zostało przy-

znane przede wszystkim za przyczy-
nienie się do dynamicznego rozwoju 
Gdańska oraz promowanie miasta 
i województwa na całym świecie. Wy-
różnienie z rąk marszałka Mieczysława 
Struka odebrała żona wieloletniego 
prezydenta. Odbierając wyróżnienie, 
Magdalena Adamowicz podkreślała, 
że jej mąż całą swoją drogę zawodową 
i życiową łączył z działalnością samo-
rządową. Jednak najważniejszym jego 
celem i ideą była działalność na rzecz 
wspólnoty, aby zaktywizować miesz-
kańców Gdańska i Pomorza.

Paweł adamowicz 
uhonorowany

Fot. UMWP

Wieloletni prezydent Gdańska został pośmiertnie uhonorowany. 
Wyróżnienie z rąk marszałka Mieczysława Struka odebrała 
Magdalena Adamowicz, żona Pawła Adamowicza. 

Prawie sto nowych autobusów wyje-
dzie na ulice Gdańska w ciągu naj-
bliższego roku. W kwietniu oddano 
do użytku pierwszych pięć pojazdów 
z powyższej puli. - Są to autobusy 
naprawdę z najwyższej półki - mówi 
Maciej Lisicki, prezes spółki Gdań-
skie Autobusy i Tramwaje. 
Nowe autobusy zastąpią najbardziej 
wysłużone pojazdy. Każdy został wypo-
sażony w system klimatyzacji o wydaj-
ności zapewniającej komfort podróżo-

wania nawet w upalne dni z uwzględ-
nieniem specyfiki komunikacji miejskiej, 
tj. częste otwieranie drzwi. W pojazdach 
zamontowano także system monito-
ringu wizyjnego, funkcję przyklęku, 
dzięki której bok pojazdu będzie można 
obniżyć o 60 mm, co znacznie ułatwi 
wejście i wyjście z pojazdu. Konstrukcja 
foteli jest wandaloodporna, podobnie 
jak sama tapicerka, która ma być od-
porna nie tylko na wycieranie i zabru-
dzenia, ale także na akty wandalizmu. 

Nowoczesne autobusy

Autobusy midi i standardowe będą miały 
zamontowane po jednym, a przegubowe 
po dwa wyświetlacze LCD, umożliwiające 
wyświetlanie m.in. numeru linii, trasy 
i mapki z aktualną pozycją pojazdu.

Projekt informatyczny Gdańskie 
Centrum Kontaktu został nagro-
dzony w ogólnopolskim konkursie 
„Skrzydła IT w Administracji” 
w kategorii: „Narzędzia do komu-
nikacji z obywatelami”. 
System informatyczny to jeden z ele-
mentów Gdańskiego Centrum Kon-
taktu. Jak mówi Tomasz Filipowicz, 
dyrektor Wydziału Spraw Obywatel-
skich, Gdańskie Centrum Kontaktu 
to „naczynie połączone”: – Łączymy 
informatykę, wiedzę zgromadzoną 
przez wielu urzędników, otwartość na 
problemy oraz gotowość do szybciej 
reakcji. Od momentu pełnego star-
tu Gdańskiego Centrum Kontaktu 
do teraz widzimy ogromny wzrost 
liczby zgłoszeń – mówi Filipowicz. 
– Mieszkańcy przyzwyczajają się 
do tej formy kontaktu z Urzędem 
i jednostkami – dodaje.
Gdańskie Centrum Kontaktu działa 
24 godziny na dobę przez siedem 
dni w tygodniu. Wykorzystuje zdalne 
kanały komunikacji, takie jak: telefon, 
sms, email, formularz elektroniczny, 
chat, Mapę Porządku, Facebook, 
Messenger 4. Powstanie Gdań-
skiego Centrum Kontaktu jest 
efektem ustaleń pierwszego Pane-
lu Obywatelskiego, który odbył się 
w Gdańsku jesienią 2016 roku.

System 
Gdańskiego 
Centrum 
Kontaktu 
nagrodzony



Prowadzącą część oficjalną była Magdalena Pramfelt - prezy-
dent Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce z sie-
dzibą w Gdańsku, która żegnała nie tylko kolegę – konsula, ale 
też swego zastępcę na tym stanowisku. 
Ambasador OLAF MyKLeBUST bardzo wysoko ocenił kom-
petencje, ofiarne zaangażowanie i wkład ustępującego kon-
sula w umacnianie więzi polsko-norweskich. Doceniając jego 
skuteczność dodał, że nie ma obowiązku bycia prawnikiem 
pełniąc tę funkcję, ale dobrze nim być. Była to aluzja do praw-
niczego wykształcenia i działalności zawodowej Michała 
Rzeszewica -  długoletniego radcy prawnego, prowadzącego 
morską kancelarię prawniczą MAR-LAW w Gdyni, specjalisty 
w zakresie polskiego i europejskiego prawa morskiego oraz 
międzynarodowego prawa morza.
Pomorscy samorządowcy i przedstawiciele świata kultury 
oraz nauki mieli szczególne powody, aby dziękować konsu-
lowi, ponieważ dzięki jego radom i wskazówkom otrzyma-

liśmy sporo pieniędzy z tzw. Funduszu Norweskiego. Dość 
wymienić, że  najbardziej skorzystało Narodowe Muzeum 
Morskie, które m. inn. wybudowało, dzięki tym pieniądzom, 
Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku.
Wśród wdzięcznych samorządowców była też starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius, która powiedziała nam, że jej znajomość 
z konsulem Rzeszewiczem trwa od roku 2005, kiedy to po 
raz pierwszy złożyła wizytę konsulowi, który ją szczegółowo 
poinformował jak należy wnioskować o fundusze norweskie. 
Zarówno ten pierwszy wykład, jak późniejsze odwiedziny kon-
sula w Wejherowie, przyniosły pozytywne dla powiatu skutki. 
Już aplikacja z listopada 2005, dotycząca projektu „Promocja 
zdrowia, opieki i wychowania poprzez rozbudowę infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej szkół”, przyniosła dofinansowanie 
w wysokości 6, 6 mln zł. Dzięki temu powstało 38 obiektów 
sportowych i 10 ogólnodostępnych stref rekreacyjnych dla 
dzieci. Następny projekt (dotyczący szkolnictwa zawodowego), 
umożliwił adaptację pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół 
nr 3 w Wejherowie na pracownie zawodowe (dofinansowanie 
336 500 zł), rozbudowę PZS nr 2 w Rumi o 3 pracownie (dofin. 
360 000) oraz rozbudowę PZS nr 4 w Wejherowie  o wielosta-
nowiskową pracownię diagnostyki samochodowej z zapleczem 
socjalnym (dofin. prawie 2,2 mln zł). Ostatni projekt o nazwie 
„Termomodernizacja budynku  Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 2 w Wejherowie , na który potrzebne było 2,76 mln zł, 
otrzymał norweski wkład w wysokości prawie 2,2 mln zł.
Starosta Gabriela Lisius ma nadzieję, że podobnie harmonijna 
i owocna współpraca czeka powiat wejherowski także pod-
czas kadencji konsul  Weroniki Haustein, która  zastąpiła na 
stanowisku konsula honorowego Królestwa Norwegii Michała 
Rzeszewicza. Pani konsul jest też radcą prawnym, specjalistką 
od prawa transportowego.  Włada biegle językiem niemiec-
kim i angielskim. Ukończyła (prócz studiów na Uniwersytecie 
Gdańskim), także Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną 
przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Kolonii wraz z Uniwersy-
tetem Gdańskim, a także letnią akademię prawa w Międzyna-
rodowym Trybunale Prawa Morza w Hamburgu.

Konsul m. rzeszewicz 
przekazuje funkcję
nastąpiła zmiana warty w konsulacie norweskim.  Bardzo popularnego, szczególnie w środowiskach 
morskich i skandynawskich, konsula honorowego Królestwa norwegii Michała Rzeszewicza zastąpiła 
Weronika Haustein. uroczystość, z udziałem ambasadora norwegii w Warszawie Olafa Myklebusta, 
odbyła się 9. maja 2019 w siedzibie norweskiej firmy DnV Gl w Gdyni. Wzięły w niej udział 
znamienite osobistości, szczególnie ze środowisk gospodarki morskiej, przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego Pomorza reprezentanci samorządów, przyjaciele konsula Rzeszewicza.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Wiesław Malicki

Od lewej: kOnsul Michał Rzeszewicz, staROsta GabRiela lisius, 
nOwa kOnsul – weROnika haustein
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W organizację przedsięwzięcia włączyły się organizacje pozarzą-
dowe z całego Trójmiasta. Targi ekologiczne stanowiły okazję do 
zainspirowania się, jak prostymi środkami i niewielkimi zmianami 
w codziennym życiu można chronić środowisko. 
W ramach wydarzenia sopoccy urzędnicy udzielali informacji na te-
mat m.in. proekologicznych dotacji, jakie można uzyskać od miasta, 
segregacji śmieci oraz jakości wody w sopockich karanych. 
Ważną częścią targów było stoisko Sopockiego Budżetu Obywatel-
skiego. Warto zaznaczyć, że tegoroczna edycja nawiązuje do tema-
tyki ekologicznej, na miejscu można było zgłosić wniosek do budże-
tu obywatelskiego, czy też skorzystać z możliwości jego konsultacji.

Bo Sopot jest eKo!
nauka robienia naturalnych kosmetyków, 
szycie woreczków na warzywa i owoce oraz 
ekologiczne warsztaty wielkanocne – to i wiele 
innych atrakcji pojawiło się na pierwszych 
sopockich targach ekologicznych. 

Na molo w Sopocie wylądował mały sa-
molot. Pilot akrobacyjny, Łukasz Czapiela, 
w ten sposób zainaugurował sezon, który 
dla molo rozpoczął się już 27 kwietnia. 
Od tego dnia zaczęły obowiązywać bilety 
wstępu. Są takie same, jak w ubiegłym 
roku. Tradycyjnie w ostatnią sobotę 
kwietnia z mola wystartowały Między-
narodowe Mistrzostwa Autostopowe. 
Zawody są organizowane od 1998 roku. 
Autostopowicze swoją wędrówkę zakoń-
czą nad Morzem Czarnym, w urokliwym 
bułgarskim kurorcie Warna. 
W ostatni weekend kwietnia ruszył również 
sezon koncertowy w muszli na Skwerze 
Kuracyjnym. W trakcie inauguracyjnego 
koncertu zaprezentowali się ulubieńcy 
sopockiej publiczności, tj. Sopocka Orkie-
stra Promenadowa i legendarny trójmiejski 
jazzman - Jerzy Detko – wraz z zespołem.

Energetyczny 
początek sezonu 
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Usprawniona komunikacja publiczna 
i poprawa bezpieczeństwa użytkow-
ników ruchu drogowego. Oto główne 
plusy budowy dwóch nowych rond 
w Sopocie. Inwestycja została zakoń-
czona, odebrana przez odpowiednie 
służby i oddana do użytku.  
Prace budowlane przy zadaniu pn. 
„Przebudowa skrzyżowań w Sopo-
cie u zbiegu ulic Wejherowska – 
Kraszewskiego oraz Wejherowska 
– Obodrzyców na skrzyżowania 
typu małe rondo” trwały od 30 
lipca 2018 roku, a cała inwestycja 
kosztowała 11,5 mln zł.
W ramach przeprowadzonych robót 

powstały dwa ronda. Wybudowane 
zostały też chodniki, ciągi pie-
szo-rowerowe, zatoki autobusowe 
i ścieżka rowerowa. Dzięki realizacji 
przedsięwzięcia powstał duży teren 
zieleni przyulicznej. Docelowo ma 
zostać zasadzonych 46 drzew.
Inwestycja jest częścią projektu pn. 
„Budowa węzła integracyjnego So-
pot Kamienny Potok wraz z trasami 
dojazdowymi”, który sfinansowany 
został ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020 o całkowi-
tej wartości około 25 mln zł.

Sprawniej i bezpieczniej
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W gminie Cedry Wielkie zakończył się blisko 3-letni projekt 
zachowania wielokulturowego dziedzictwa Żuław. Projekt ten 
miał na celu wykonanie prac budowlanych, remontowych oraz 
konserwatorskich w obiektach zabytkowych, a także obiektach 
położonych w obszarach objętych ochroną konserwatorską. 
Zabytki ulokowane w gminach żuławskich dzięki projektowi 
tworzą spójną ofertę turystyczną, która jest rewelacyjną 
promocją miejscowych terenów.

Realizowany projekt odznacza się kilkoma walorami. Kluczowym pozostaje aspekt 
prokulturowości inicjatywy. Ważną zaletą przedsięwzięcia jest także fakt, iż projekt 
ma charakter społeczny – dedykowany nie tylko mieszkańcom gminy Cedry Wielkie, 
ale także turystom odwiedzającym Żuławy. Warto podkreślić, że tytułowy projekt, 
którego głównym realizatorem jest gmina Cedry Wielkie dotyczy nie tylko obiektów 
sakralnych, ale również tych stricte historycznych, które są ściśle związane z dzie-
dzictwem Żuław. Obiekty te od wieków wpisują się w architekturę krajobrazu tych 
terenów. Częścią projektu jest także jeden z mostów zlokalizowany w Nowym Dwo-
rze oraz Dom Podcieniowy w Miłocinie. Nie da się ukryć, że do wykreowania tak 
istotnego dla kultury konglomeratu zabytków niezbędna jest współpraca. Projekt 
został współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go, gminy Cedry Wielkie, gminy Nowy Dwór Gdański, gminy Nowy Staw oraz sześciu 
lokalnych parafii rzymsko-katolickich. 

obiekty SakraLne W Gminie ceDry WieLkie :

Kościół pw. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich•	
Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku•	
Kościół Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach•	
Kościół pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Trutnowach•	

janusz goLiński,
Wójt gminy Cedry Wielkie

„Dzisiejszy dzień jest ważny 
zarówno dla Żuław, jak 
i dla qgminy Cedry Wielkie. 
Finalizujemy wszystkie prace, 
które zostały zrealizowane 
w obiektach kościelnych – 
przyjętych do dofinansowania ze 
środków unijnych. Całość projektu 
opiewała na kwotę 5.600.000 
złotych. Dofinansowanie wyniosło 
60% - pozostałe 40% musieli 
znaleźć mieszkańcy oraz gmina 
Cedry Wielkie...”

Mieczysław struk,
Marszałek Województwa 
Pomorskiego

„Cieszymy się ze skuteczności 
realizacji tego ważnego projektu. 
Dzięki ciężkiej pracy obiekty 
historyczne odzyskały dawny 
blask, zaś zabytki sakralne stały 
się nie tylko miejscem religijnego 
kultu dla parafian, ale także 
miejscem godnym odwiedzenia 
dla turystów. Dzięki realizacji 
projektu Żuławy stają się piękną 
wizytówką całego Pomorza...”

cedry WielKie 

Na ratunek 
zabytkom



Wiedzą o tym doskonale lokalni samorządowcy, którzy stawiają 
na edukację morską. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mo-
stach funkcjonują obecnie dwie klasy o profilu żeglarskim.
- Cieszę się, że aktywnie korzystamy z wyjątkowego poło-
żenia naszej gminy, szczególnie nasi najmłodsi mieszkańcy 
mają szansę zarazić się pasją żeglarstwa. Zajęcia w szkole 
i bezpłatne zajęcia na wodzie im to umożliwiają - mówi Mar-
cin Majek, wójt gminy Kosakowo.
Rosnąca popularność żeglarstwa to między innymi efekt 
prężnie działających lokalnych szkółek żeglarskich.
- Nasza działalność opiera się przede wszystkim na dwóch 
płaszczyznach – mówi Bartosz Bartnicki z klubu yacht & Fun 
Mechelniki. - Chodzi o żeglarstwo turystyczne, które bazu-
je na bezpłatnych zajęciach skierowanych do dzieci i osób 

dorosłych, a także żeglarstwo sportowe. Prowadzimy dwie 
sekcje żeglarskie w klasie Optimist i sekcję Katamaran.
edukacja morska przynosi oczekiwane efekty, bo mło-
dzi mieszkańcy gminy Kosakowo z sukcesami uczest-
niczą nie tylko w zmaganiach o zasięgu krajowym, ale 
i międzynarodowym.
- Obecnie Krzysztof Stromski, podopieczny naszego klubu, 
bierze udział w Mistrzostwach europy klasy FINN w Atenach, 
gdzie walczy o klasyfikację olimpijską na igrzyska Tokio 2020 
- mówi Janusz Frąckowiak z yacht Clubu Rewa.
Tegoroczny sezon żeglarski na terenie gminy Kosako-
wo oficjalnie rozpoczął się pod koniec kwietnia. Miej-
scowi samorządowcy i pasjonaci żeglarstwa zapraszają 
do wspólnego żeglowania.

Gmina Kosakowo żeglarstwem stoi
Malownicza gmina Kosakowo jest wyjątkowym miejscem na mapie Pomorza. Położona nad Zatoką Pucką 
w bliskim sąsiedztwie Gdyni przyciąga coraz więcej osób. To raj dla amatorów wycieczek rowerowych, 
miłośników wypoczynku nad wodą i… żeglarzy.

Xi Pomorski Kongres obywatelski

Partnerstwo to dalekowzroczność i pragmatyzm
Tematem XI Pomorskiego Kongresu Obywatel-
skiego, który odbył się na Uniwersytecie Gdań-
skim było PARTNeRSKIe POMORZe DLA De-
MOKRACJI I ROZWOJU. O przyszłości regionu 
dyskutowali posłowie, samorządowcy, przed-
stawiciele organizacji gospodarczych, naukow-
cy, a także liczne grono seniorów i młodzieży. 
Kongres rozpoczął dr Jan Szomburg - prezes 
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, 
inicjator Kongresów Obywatelskich. Zaczął 
od stawiania pytań: - Co jest najważniejsze 
dla Pomorza? Co najbardziej sprzyja jego roz-
wojowi? Sugerował, że  trzeba ustalić reguły, 
które będą obowiązywać społeczności i każ-
dego z osobna. Stwierdził, że to wyzwanie nie 
tylko dla Pomorzan, ale i dla całej Polski.
Jako gospodarz miejsca głos zabrał prof. 

Arnold Kłonczyński - prorektor Uniwersy-
tetu Gdańskiego ds. Studenckich. Wyra-
ził życzenie, aby Kongres stał się jednym 
z ważniejszych wydarzeń roku jubileuszo-
wego 50-lecia powstania uczelni.
Jak zawsze, bardzo merytoryczne było wystą-
pienie marszałka Mieczysława Struka. Stwier-
dził z satysfakcją, że pomimo wielu zawirowań 
w świecie, Pomorskie w ciągu ostatnich 15 lat 
przeżywa rozwój.  Jest jednym z tych miejsc, 
gdzie ludzie najchętniej się osiedlają i inwe-
stują. To nie przypadek. Głębokie i pozytywne 
zmiany w regionie wiążą się z jednej strony 
z przystąpieniem do Unii europejskiej, z dru-
giej strony  były możliwe dzięki zaangażo-
waniu obywateli, aktywnym przedsiębiorcom 
i odpowiedzialnym samorządowcom:

- Uwolniliśmy część drzemiącego w regionie 
potencjału, napędzając naszą demokrację, go-
spodarkę, kapitał społeczny i jakość życia. Do-
staliśmy szansę, którą dobrze wykorzystujemy. 
Wyzwania, jakie stoją przed nami w najbliższej 
przyszłości to starzenie się społeczeństwa 
i nierówność społeczna. Kolejnym są nieko-
rzystne zmiany klimatyczne. Musimy zabiegać 
o silną bazę gospodarczą, o wyjście z klubu 
najbiedniejszych regionów Unii europejskiej, 
a także o rozwijanie w regionie różnorodności 
kulturalnej – podsumował Marszałek.
Podczas sesji plenarnej zapoznano wszyst-
kich z DeKLARACJĄ POMORSKIe ZASA-
Dy PARTNeRSTWA, którą mogli podpisać 
i przyjąć do realizacji wszyscy obecni na 
Kongresie. Anna Kłos
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Kaliningradzkie 
szanse Polskiego 

biznesu
ObWóD KALiNiNGRADZKi KOjARZy NAM Się CZęStO Z ROZLOKOWANą tAM DOść LiCZNiE 
ARMią. CZy ObECNOść Sił ZbROjNyCH NiE PRZESZKADZA W ROZWOjU REGiONALNEGO 
biZNESU. tyM bARDZiEj, żE WOjSKO ZAjMUjE ROZLEGłE tERENy. NiEKtóRZy NAWEt 
tWiERDZą, żE tAKiE StREfy bęDąCE W DySPOZyCji WOjSKOWyCH Się ROZRAStAją WRAZ 
Z MiLitARyZACją ObWODU. 

ROZMAWiAMy O tyM i jESZCZE iNNyCH KWEStiACH Z DZiENNiKARZEM KALiNiNGRADZKiM, 
ALExEyEM MiłOWANOWEM, REDAKtOREM NACZELNyM PORtALU WWW.NEWKALININGrAD.rU

W KALINGrADZIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: pixabay.com
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- Przykład miasteczka Żele-
znodorożnyj jakby przeczył 
tym pogłoskom – mówi A Mi-
łowanow. Ostatnio miejsco-
wość ta została wykreślona 
ze stref gdzie zabrania się 
przebywać cudzoziemcom. 
Armia chciałaby natomiast 
przywrócić reżim wojskowy 
na Mierzei Wiślanej. Zwią-
zane to by było z zakazem 
wstępu osób cywilnych. We-
dle bowiem swoich planów 
wojskowi chcieliby wyre-
montować znajdujące się na 
Mierzei, stare, poniemieckie 
lotnisko. Władze pobliskie-
go Bałtijska z takim stano-
wiskiem się nie zgadzają. 
Mer miasta lobbuje bowiem 
za rozwojem na Mierzei in-
frastruktury turystycznej. 
O tych wariantach guber-
nator władz obwodowych, 
Anton Alichanow rozmawiał 
tak z wojskowymi jak i z wła-
dzami Bałtijska, podczas 
niedawnego wspólnego wy-
jazdu na Mierzeję. Na tym 
wyjeździe byli także obec-
nie dziennikarze. Do me-
diów więc przeciekły opisy 
zażartych sporów pomiędzy 
cywilami i wojskowymi. Przy 
czym przedstawiciele armii 
twierdzili, że rozbudowa lot-
niska to perspektywa pięciu 
– sześciu lat. Władze miej-
skie chciałyby rozpocząć in-
westycje w infrastrukturę na 
Mierzei wcześniej. Począt-
kiem miałoby być wynajęcie 
hangarów starego lotniska 
organizatorom wielkich 
dyskotek. Z racji na brak 
instalacji elektrycznej na 
Mierzei zasilano by hangary 
z generatorów spalinowych, 
a woda i kanalizacja dzia-
łałaby na zasadzie obiegu 
zamkniętego. Jak na razie 
jednak żadne decyzje w tej 
sprawie nie zapadły.

- które firmy działające na 
terenie eksklawy są zain-
teresowane współpracą 
z polskimi spółkami?

- Przede wszystkim te zajmu-
jące się rolnictwem, a nawet 
wręcz miejscowi farmerzy, 
którzy chcieliby polskiego 
wkładu kapitałowego. Sła-
bością są tu jednak niejasne 
zasady dofinansowywania 
miejscowej produkcji rolnej. 
Brak mechanizmu automa-
tycznych dotacji. Wszyst-
ko zależy od konkretnego 
urzędnika. Władze jednak 
sprzeciwiają się jakiejkol-
wiek zmianie. Podstawowym 
argumentem przeciw, jest 
twierdzenie, że trudno gwa-
rantować wysokość obliga-
toryjnych dotacji, z racji na 
niepewność dochodów bu-
dżetowych. Rozwój rolnictwa 
utrudniają też katastrofalne 
zaniedbania w melioracji. 
Zainteresowane współpracą 
z polskimi firmami są także 
tutejsze przedsiębiorstwa 
IT. Bo to sektor formalnie 
preferowany w Obwodzie. 
Te preferencje obejmują 
także ulgi podatkowe. Tyle, 
że nikt nie napisał jedno-
znacznej definicji firmy IT. 
Znów więc bardzo dużo za-
leży od urzędniczej decyzji. 
Kolejnym sektorem w Obwo-
dzie zainteresowanym współ-
pracą z polskimi firmami jest 
jachting. Polskie jachty cie-
szą się tu bardzo dobrą reno-
mą. Są także o wiele tańsze 
od zachodnich wyrobów.  

- z jakimi problemami mogą 
się zmagać polskie firmy 
działające w obwodzie?

- Najgorzej jest z niespraw-
nym systemem egzekucji na-
leżności. System ten umoż-
liwia bardzo proste ucieka-
nie przed zobowiązaniami, 
choćby dzięki bardzo łatwe-
mu ogłoszeniu bankructwa 
i założenia zaraz innej firmy. 
Bardzo trudno też zakazać 
sądownie bankrutowi by za-
kładania następnej firmy.  
W Rosji obowiązuje także za-
sada, że suma podatków pła-

conych przez biznes ma się 
zgadzać z obrotem i docho-
dem całego sektora. W prak-
tyce oznacza to, że uczciwy 
biznesmen musi płacić zale-
gły podatek za nieuczciwego 
dostawcę. Choć z drugiej 
strony rosyjskie firmy w swo-
ich obowiązkach rejestro-
wych mają mnóstwo danych. 
Wszystko to jest wyłożone 
w Internecie i na bieżąco 
aktualizowane. 

- jak mocno rozpowszech-
nione jest obecnie zjawisko 
przemytu na polsko-rosyj-
skiej granicy, które przed-
siębiorstwa działające na 
terenie ok uczestniczą 
w kontrabandzie produk-
tów na i z terytorium rp.

- Ta sprawa obecnie nie 
ma większego wpływu na 
gospodarkę obwodu. Nie 
stwierdzono, iżby jakaś firma 
zajmowała się systemową 

współpracą z ludźmi zajmu-
jącymi się przemytem towa-
rów z Polski. Tylko w pogło-
skach się powtarzało, że są 
jakieś firmy (głównie zajmu-
jące się produkcją spożyw-
czą), które miałyby kupować 
od przemytników hurtowe 
ilości towaru, a potem prze-
pakowywać go własne opa-
kowania. Znów żadna jednak 
konkretna firma nie została 
wskazana jako uczestnik ta-
kiego procederu. 
Z drugiej strony jest jakieś 
powszechne przyzwolenie 
(idące także z kręgów wła-
dzy) na to, że funkcjonują 
ciągle w wielu punktach mia-
sta samochody, gdzie prosto 
z bagażnika, sprzedaje się 
polskie towary. Ten proce-
der spotyka się z praktycz-
nym brakiem reakcji władz. 
Z drugiej strony te towary 
są przecież przywiezione 
z Polski, z naruszeniem pra-
wa celnego. Pewnie wystar-
czyłby jeden ostry rozkaz 
dany służbom granicznym, 
by zakończyć nielegalny 
„import”. Takiego polecenia 
jednak nie ma. 
Ciągle natomiast trwają dys-
kusje nad powiększeniem 
wysokości mandatów za 
handel uliczny. Bo obecnie 
mandat to 500 rubli – około 
30 PLN. Widać jednak, że 
jak na razie to tylko jałowe 
dyskusje. Bo jednoznacznej 
decyzji w tej kwestii nikt nie 
chce podjąć. 

- czy można więc na-
zwać obwód kalinin-
gradzki szansą polskiego 
biznesu?

- Obecnie to przede wszyst-
kim szansa dla eksporterów 
towarów nie objętych sank-
cjami. Może kiedyś z takie-
go handlu wyłonią się także 
szanse na inwestycje w tu-
tejszą gospodarkę.

- Dziękuję za rozmowę.



2019 rok:
WySTAWy MAlArSTWA 
W GAlErII SZTUKI GlAZA DESIGN 
przy Długim Targu 20/21
 
AUTOr: Zbigniew Kopania          
wernisaż: 18.06. godz. 18.00,   
wystawa: 18.06 - 01.07
 
AUTOr: Klaudyna Karczewska 
i Paweł Karczewski 
wernisaż:  24.07. godz. 18.00,  
wystawa:  24.07 - 06.08
 
AUTOr: Aleksandra Prusinowska       
wernisaż: 08.08, godz. 18.00,  
wystawa: 08.08 - 21.08
 
AUTOr: Jacek lipowczan         
wernisaż: 14.09, godz. 18.00, 
wystawa: 14.09 - 28.09 
 
Plener malarski w  Centrum Hevelianum 
w dniach 01.09-13.09.

wernisaż wystawy poplenerowej: 
13.09 godz.18.00, 
skład uczestników w trakcie ustaleń.

www.g lazades ign .p l

Glaza Design 

to najstarsza prywatna galeria sztuki działająca nie-
przerwanie od 1991 roku w Gdańsku, prowadzona ro-
dzinnie przez architektów wnętrz. 

Współpracuje z artystami tworzącymi w różnych prze-
strzeniach, stanowiąc przeciwwagę dla przeciętności. 
Zorganizowała dziesiątki wystaw. Proponuje malar-
stwo sztalugowe, rysunek akwarelę, grafikę, rzeźbę, 
obiekty sztuki ze szkła i biżuterię. 

Prowadzi stałą współpracę z architektami oferu-
jąc również usługi w zakresie projektowania wnętrz 
i wzornictwa przemysłowego.
 
W 2011 roku uhonorowana została dyplomem i Me-
dalem Prezydenta Miasta Gdańska  w podziękowaniu 
za wkład w życie kulturalne miasta.

PATrONATy HONOrOWE WyDArZENIA:

trojmiasto.plAkademia Sztuk Pięknych 
w Gdańsku

Prezydent Miasta Gdańsk

PATrONATy MEDIAlNE:

Soroptimist International 
I Klub w Gdańsku

Magazyn Express Biznesu

Magazyn Pomorski



W Sopocie nastąpiło oficjalne otwarcie nowej restauracji. Lokal „Walter” jest swoistym ukłonem 
względem tradycyjnych smaków naszego regionu. W menu dominuje polska kuchnia, a najjaśniejszym 
punktem karty zdaje się być wyśmienicie przyrządzana gęsina. Niewątpliwym walorem  restauracji 
w której szefem kuchni jest Tomasz Szydzikowski  jest położenie lokalu. Dom Towarowy Sopot to 
miejsce naznaczone śladami historii, co dodaje wyjątkowości i dodatkowego uroku lokalowi. 

W sali konferencyjnej 
Radisson Hotel & Suites 
odbył się casting do 8 edy-
cji programu TOP Model. 
W ciągu niespełna 12 go-
dzin w hotelu położonym 

na gdańskiej starówce za-
prezentowało się kilkaset osób. Gośćmi specjalnymi 
wydarzenia byli uczestnicy poprzedniej edycji pro-
gramu – Żaklina Ta Dinh oraz Franciszek Strakowski. 
Nagrodą główną w programie jest 100 tysięcy złotych 
, profesjonalny kontrakt z agencją modelek oraz sesja 
zdjęciowa dla magazynu Glamour.

W restauracji „Biały 
Królik” odbyła się ko-
lacja charytatywna in-
augurująca cykl „Chefs 
For Change”. Fraza ta 
stanowi nazwę pro-
jektu mającego na celu 

promowanie kuchni roślinnej, zaś sam projekt jest 
częścią kampanii RoślinnieJemy. W kampanii biorą 
udział popularni szefowie kuchni specjalizujący się 
w przygotowywaniu i serwowaniu dań wegańskich, 
ale nie tylko. Na charytatywnej kolacji zgromadzo-
no blisko 100 gości.

castiNG 
DO PrOGramu 
tOP mODel

uKłON w strONę 
KuchNi reGiONalNej

charytatywNa 
KOlacja 
w białym KróliKu

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE
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Tegoroczny bal, pod hasłem Share together, który patronatem hono-
rowym objęli między innymi Tunç Üğdül, Ambasador Republiki Turcji 
w Polsce, oraz Serdar Davran, Honorowy Konsul Generalny Republiki 
Turcji w Gdańsku, tym razem odbył się w  Amber Expo.
Bal poprowadzili Dorota Sobieniecka-Kańska i Maciej Orłoś, ze wsparciem 
Marka Kańskiego i Macieja Kosycarza podczas licytacji, do tańca zagrał zespół 
Rama 111, zaśpiewała Agnieszka Babicz. O menu zadbała restauracja Amber 
Side. Orientalną ozdobą wieczoru był pokaz i nauka tureckich tańców ludowych 
przygotowany przez zespół ze szkoły Tureckie Klimaty z Krakowa.
Tradycyjnie wiele emocji wywołały charytatywne aukcje, w których licytowane 
były przedmioty podarowane przez naszych wspaniałych darczyńców, a w nich 
między innymi: piękne porcelanowe tureckie filiżanki z tygielkiem, koncert Ar-
tura Andrusa i spotkanie z Artystą, Grafika Waldemara Marszałka, ręcznie tkany 
turecki kilim, koszulka Ronalda, zestaw zdjęć Zbigniewa i Macieja Kosycarzy.
Bal organizowany był z myślą o osobach, których życie zmierza do kresu, oraz 
ich   opiekunach rodzinnych. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom, partnerom 
i sponsorom, dzięki których zaangażowaniu udało się zebrać ponad 205 000 zł.
Całkowity dochód z balu i aukcji zostanie przeznaczony na finansowanie opie-
ki nad  pacjentami Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Dutkiewicza SAC 
w Gdańsku, a także  wsparcie budowy Centrum Opieki Wytchnieniowej.

Turecki bal 
dla podopiecznych 
hospicjum
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W pięknym Olivia Sky Club odbyła się 
jubileuszowa, już 10 edycja spotkań or-
ganizowanych przez Biznes kocha Ko-
biety. Gości przywitała łarysa Wujcik, 
organizatorka wydarzenia i inicjatorka 
wielu ciekawych projektów dla kobiet. 

Niezwykle inspirujące prelekcje rozpo-
częły panie z Cyber Rescue, ewelina 
Dogońska i Weronika Bartczak. Mówiły 
o tym, jak zachować bezpieczeństwo 
w sieci i nie nabierać się na sztuczki 

oszustów. Podawały konkretne przy-
kłady zachowań w internecie, które 
większość robi, a konsekwencją są m.in. 
przejęcie konta na portalach społecz-
nościowych, kradzież środków w port-
felu wirtualnym, włamanie na skrzynkę 
e-mail czy kradzież tożsamości w inter-
necie, wyłudzenie kredytu. Magdalena 
Koszper, specjalistka od social mediów, 
pokazała pięć najczęstszych błędów, 
które popełnia wielu użytkowników in-
stagrama. Podała użyteczne i pomocne 
w prowadzeniu profilu aplikacje a tak-
że porady czego nie warto jest robić, 
oraz kilka konkretnych wskazówek do 
natychmiastowego zastosowania dla 
użytkowników instagrama. Wioleta 
Magdziarz pokazała bardzo konkretne 
i praktyczne wskazówki, jak krok po 
kroku zbudować strategię pozyskiwania 
klientów przez internet, jak sprawdzić, 
czego szukają internauci a także jak 
przeanalizować grupę docelową oraz 
z jakich narzędzi skorzystać, by trafić do 
pierwszych i nowych klientów.

10 edycja 
Biznes 
Kocha
Kobiety

Jako ostatnia wystąpiła Łarysa Wujcik, au-
torka e-booka dla rodziców „Jak bum cyk, 
cyk! Zabawa uczy”, mówiła o tym, dlaczego 
będąc rodzicem malucha, warto jest, w pierw-
szym i najważniejszym okresie jego rozwoju, 
poświęcić więcej czasu na świadome jego 
wspieranie, głównie poprzez mądrą zabawę. 
Wszystko po to, by za kilka lat, po osiągnięciu 
dorosłości, dziecko poszło swoją drogą, uzbro-
jone w potencjał nabyty w dzieciństwie.

W Starym Maneżu odbyła się kuli-
narna podróż przez Australię, którą 
poprowadził popularny szef kuchni 
– Mateusz Gessler wraz ze znanym 
sommelierem – Wojtkiem Cyranem. 
Mistrzowie swoich fachów prowadzili 
zgromadzonych gości po kulinarnych 
obyczajach ojczyzny kangurów oraz 
sztuce degustowania australijskich 
win marki Jacob’s Creek zarówno 
w wariancie białym, jak i czerwonym.
Spotkanie zostało ubarwione przez 
gości specjalnych dużą dawką cie-
kawych i zabawnych anegdot. Nie 

brakowało również przedstawienia 
merytorycznych treści związanych 
z degustowaniem win oraz sztuką 
ich serwowania. Zgromadzeni go-
ście ponadto mogli się dowiedzieć 
jak zestawiać poszczególne rodza-
je win z danymi potrawami oraz 
w jaki sposób profesjonalnie oce-
niać ich walory smakowe. Najwięk-
szym zaskoczeniem dla publiczno-
ści była możliwość skosztowania 
dania głównego, którym okazało 
się mięso z udźca kangura w towa-
rzystwie batata.

Degustacja	win	z	Mateuszem	Gesslerem
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

niedziele bez handlu czyli 
sobotnie wojny pod sklepami
Po ponad roku obowiązywania zakazu handlu niedziele nadal nie potrafi-
my ocenić czy to jest dobry pomysł. Wielkie sieci handlowe robią wszystko 
by wróciło stare bo ich zyski generowały głownie weekendy. Związkowcy 
pilnują by tak się nie stało. Małe sklepy niewiele zyskały, bo ci więksi robią 
wszystko by nie oddać rynku. Na szczęście nadchodzi lato – czas, kiedy 
zamiast kupować wolimy plażować. A pytanie – komu zrobiono dobrze 
wprowadzając niedziele bez handlu – powróci, gdy popsuje się pogoda. 

Nie jestem entuzjastą zamkniętych sklepów w niedzielę. Nie 
lubię kupować kostki masła na stacji benzynowej. Tymcza-
sem właśnie stacje paliw najbardziej zyskały na zmianach. 
Ich sprzedaż wzrosła o 13 procent. Państwowy PKN Orlen, 
który zupełnie przypadkowo rozbudował części sklepowe 
jeszcze przed wejściem w życie ustawy o zakazie handlu 
w niedzielę, ma największe przychody. Tyle, że teraz by za-
płacić za paliwo trzeba postać w kolejce obok entuzjastów 
zakupów spożywczych. Drobne, rodzinne sklepy – choć 
takie było założenie ustawodawców - wcale nie zyskały. 
Według danych Biura Analiz Sejmowych tygodniowe obro-
ty drobnych handlarzy spadły o 20-30 procent, a wiec zna-
cząco. Żaden klient nie chce stać w niedzielnych, długich 
kolejkach w małych sklepikach i płacić więcej mając jedno-
cześnie mniejszy wybór. Związek Przedsiębiorców i Praco-
dawców szacuje, że od lutego ubiegłego roku kiedy rozpo-
częło się ograniczanie handlu w niedzielę zamknięto pra-
wie 17 tysięcy małych sklepów. Najwięcej warzywniaków, 
księgarń i obuwniczych. A ponieważ ktoś traci aby zyskał 
ktoś, to ekstra kasą mogą cieszyć się sieci dyskontowe. Ich 
udział w rynku wzrósł o blisko procent z 32,4 do 33,2. Sta-
ło się tak nie tylko dlatego, że np. Żabki stały się urzędami 
pocztowymi. Inne dyskonty rozpoczęły wielkie kampanie 
reklamowe na rzecz rodzinnych zakupów w sobotę. Kusiły 
cenami, wydłużały czas pracy jak to było prawnie możli-
we. W wojnie o rynek spięły się też Centra Handlowe. Już 
wiadomo, że najwięcej straciły te małe ( minus 4,8 % obro-
tów ) i  średnie ( minus 1,8 %). Centra duże i bardzo duże 
( powyżej 40 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni 
najmu ) mają 2,2 procent wzrostu. Po prostu klienci mając 
mniej czasu na zakupy wybierają te miejsca gdzie kupią 
wszystko czego potrzebują  i wybór jest największy. Niech 
zatem nie dziwi nas, że przed każdą niedzielą wszystkie 
drogi np. w stronę Auchan przy Szczęśliwej czy Centrum 
Matarnia przy Słowackiego w Gdańsku są całkowicie za-

korkowane, a znalezienie wolnego miejsca parkingowego 
to cud. Samochody stoją na trawnikach, blokują okoliczne 
osiedla. Po prostu trzeba się nazłościć i nadenerwować, 
żeby zaspokoić żądzę zakupów. Na szczęście jest prze-
cież wolna niedziela, więc wszyscy sobie odpoczną. Także 
sprzedawcy, którzy teraz przeklinają każdy taki zwario-
wany sobotni dzień. Tym bardziej, że wolnych od handlu 
niedziel będzie więcej. O ile bowiem w tym roku mamy 
zaledwie 32 takie dni, to w 2020 będzie ich już 45.
Obostrzenia w handlu ma 10 z 28 państw Unii Europejskiej. 
Tyle, że większość ogranicza handel w święta narodowe. Na-
wet tam gdzie  restrykcje są największe ( jak Niemcy czy Au-
stria ) stopniowo się od nich odchodzi. A Węgry – po wielkiej 
politycznej akcji zamykania sklepów – po roku powróciły do 
starych uregulowań. W Polsce opinie na temat zakazu handlu 
w niedzielę są różne. Jedni uważają, że to naruszenie zasad 
swobody konsumenckiej. Inni, że niedziela jest dla Kościoła 
i rodziny. Dla kolejnych to sprawiedliwość społeczna, bo pra-
cownicy sklepów też mają prawo mieć wolne. Tym bardziej, 
że jeszcze nie tak dawno nikt się z takim pracownikiem nie 
liczył. Sprzedawcy musieli pracować w niedzielę czy święta, 
a właściciel płacił im zazwyczaj tyle samo co w dzień robo-
czy, oferując w zamian dzień wolny w tygodniu. Komu się nie 
podobało musiał szukać innej pracy – a na rynku szału nie 
było, zwłaszcza w handlu. Teraz jest zupełnie inaczej. To pra-
cownik może przebierać w ofertach. Dlatego jeśli już chcemy 
naprawdę zadbać o ciemiężonych - to niech wolną niedzielę 
mają wszyscy. Zamknijmy stacje benzynowe ( jak w Niem-
czech ). Zatankować można przecież wcześniej. Dajmy od-
począć kierowcom ZKM i PKS, motorniczym i maszynistom 
PKP. Kelnerom też niech odpoczną nogi, a kucharzom zre-
generują się kubki smakowe. Wyłączmy sieci energetyczne, 
niech na jeden dzień w tygodniu zamilkną telewizja i radio. 
Niech wszyscy wypoczywają zgodnie z konstytucyjną zasadą 
równości obywateli. I niech w końcu stanie się Kononowicz.
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Wsadzę	kij	w	mrowisko,	zwłaszcza,	
że	branża	reklamowa	jest	mi	za-
wodowo	bliska.	Ale	co	tam,	język	
polski	i	jego	poprawne	używanie	jest	
w	mojej	ocenie	niezwykle	istotne.
Nie	ma	w	naszym	kraju	już	otwarć,	
premier,	czy	wydarzeń.	Wszystko	jest	
wielkie,	niezwykłe,	spektakularne.	
O	zgrozo,	czasami	nawet	epickie.
Nachalny	język	marketingu,	prze-
niknął	do	naszego	świata	na	dobre.	
Przestaliśmy	odróżniać	czy	informa-
cja	dotyczy	naprawdę	ważnego	wy-
darzenia,	czy	sprawy	nieistotnej.	

Czy	ostatnio	widzieliście	Państwo	
reklamę	nowego	produktu,	która	
nie	nazywałoby	się	wielką	premie-
rą?	Ja	od	lat	już	nie.	Wszechobecne	
atakujące	bilbordy,	banery	interne-
towe,	krzykliwe	spoty	radiowe	i	te-
lewizyjne	zmieniają	znaczenia	słów.	
Pozbawiają		je	siły	i	nośności.	
Kiedyś	słowo	„premiera”	zarezerwo-
wane	było	dla	materii	kulturalnej.	
Dzisiaj	mamy	„premiery”	inwestycji	
deweloperskich,	menu	w	restaura-
cjach,	zabiegów	powiększających	
różne	części	ciała.	Oczywiście	
wszystkie	są	wielkie.
Jak	w	takim	razie	mówić	o	wernisażu,	
czy	koncercie?	

Jak	przekazać	informacje	o	znakomi-
tym,	spektaklu	teatralnym?	
Do	tego	dochodzi	jeszcze	nagmin-
ne	mylenie	artysty	z	celebrytą.	Prze-
staliśmy	odróżniać	kto	jest		praw-
dziwym	twórcą	a	kto	tylko	kreacją	
medialną.	Oczywiście,	jak	większość	
z	nas	też	prowadzę	Instagram	czy	
FB.	Jednak	pamiętajmy	proszę,	że	
ilość		odsłon	na	Youtube	nie	ozna-
cza,	iż	mamy	do	czynienia	z	artystą!
Wracając	do	języka	reklamy	suge-
rowałbym	nie	nadużywać	epitetów	
nieadekwatnych	do	omawianych	
towarów	czy	usług.	Naprawdę,	to,	że	
pojawia	się	kolejny	sklep	osiedlowy	
nie	jest	niczym	wielkim	ani	spekta-
kularnym.	Używajmy	języka	właści-
wie.	I	nie	chodzi	tylko	o	ortografie	
czy	interpunkcje.	Tu	idzie	o	kontekst,	
o	znaczenie,	o	poprawność.

A	osobiście	wolałbym	aby	słowo	
„premiera”		było	zarezerwowane	
dla	kultury	i	sztuki.
Jak	już	o	tym	mowa	to	wczoraj	
obejrzałem	premierowy	spektakl 
„hrabiny”	w	reżyserii	WieLKieJ 
Krystyny Jandy	w	Operze
Bałtyckiej	w	Gdańsku.	
Polecam!	Zwłaszcza,	
że	to	Rok	Moniuszkowski.

Wielkie otwarcie!
Najnowsza premiera! 
Spektakularne wydarzenie!

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.



adaM ogrodowczyk: 
Trener Personalny, pasjonat sportu, 
propagator Zdrowego i Aktywnego Stylu Życia.  
Założyciel Food & Fit Catering Dietetyczny. 
Były antyterrorysta, 
absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, 
ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS. 

DLACZEGO? 
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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.

Greckie 
inwestycje
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W Grecji  jest teraz wyjątkowa sytuacja. To prawdo-
podobnie jedyny kraj, w którym ceny mieszkań nie 
powróciły jeszcze do poziomu jaki był przed kryzy-
sem. Ateny to jedyna europejska stolica, w której dziś 
można kupić mieszkanie za jedyne 20 000–30 000 
euro. Inwestorów przyciąga tu nie tylko cena, ale rów-
nież szereg czynników sprzyjających: łagodny klimat, 
zdrowa kuchnia, sympatyczni ludzie — wszystkie te 
okoliczności skłaniają inwestorów, aby zrealizować 
zakup nieruchomości w Grecji. Stale rosnący stru-
mień turystów zapewnia stabilny popyt na wynajem, 
co gwarantuje uzyskanie dochodów w dłuższej per-
spektywie. W przypadku właściwie dobranej lokaliza-
cji (w bliskiej odległości od morza i lotniska, a także 
wysokiego standardu mieszkania) może to pozwolić 
na całkowity zwrot z inwestycji w ciągu nawet 4-5 lat. 
A ceny się zaczynają nawet od 500 euro za metr w to-
powych lokalizacjach. Zatem czas ruszyć do Grecji.

Dlaczego nie odnosimy sukcesu w dążeniu do celu? Nie 
myśl sobie, że myślę o Tobie jak o kimś, kto nie ma sukce-
sów. Chodzi mi o to że często nie osiągamy sukcesu w kwe-
stii: zmiany nawyków żywieniowych, zmiany stylu życia na 
zdrowszy, poprawy kondycji lub po prostu wyjścia z domu 
na poranny jogging. 
Piszę z perspektywy trenera oraz właściciela cateringu. Do 
trenera zgłaszają się osoby, które chcą zmienić swoją syl-
wetkę, zrzucić kilka kilogramów, a niestety w tej całej zaba-
wie ważniejsze od samego treningu jest dobrze zbilanso-
wana dieta. I tu pojawiają się schody. Dlaczego odżywianie 
jest tak istotne? Zakładając że ćwiczymy 3 razy w tygodniu, 
a posiłków dziennie spożywamy, powiedzmy 4. Jeżeli po-
mnożymy 4 * 7 dni w tygodniu- dostaniemy 28 posiłków. 
Relacja 3 treningi do 28 posiłków pokazuje, że jedzenie jest 
ważniejsze. Na pewno udało Ci się w życiu zawodowym czy 
prywatnym osiągnąć wiele sukcesów. Przypomnij sobie co 
za tymi sukcesami stoi, jakimi cechami charakteru musiałeś 
się wyróżnić, żeby wygrać. Zakładam, że zacząłeś od sil-
nego DLACZeGO? lub PO CO?, potem trzeba było znaleźć 
odpowiedź JAK TO ZROBIĆ?, następnie przeszedłeś praw-
dopodobnie do ReALIZACJI- no i tu również pojawiały się 
schody. I Ty w tym momencie robiłeś- NIe PODDAWAŁeŚ 
SIę, szedłeś dalej, popełniałeś błędy, uczyłeś się nowych 
rzeczy, ByŁeŚ CIeRPLIWy. No to mamy słowo klucz CIeR-
PLIWOŚĆ. Cierpliwość to czynnik, którego może zabraknąć 
na drodze do lepszego, zdrowszego siebie. 

Znajdź silne DLACZEGO?-PO CO?, 
a cierpliwości TOBIE nie zabraknie. 

Trzymam kciuki!



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

TECZKA 
LUB TORBA
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Konsultacje 
z lekarzem 
medycyny 
estetycznej 
– co trzeba wiedzieć?
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Jest to jedna z tych rzeczy, bez których współczesny, 
pracujący i aktywny życiowo mężczyzna nie mógłby 
sobie poradzić. Mężczyźni używają powszechnie to-
reb lub teczek, w których przenoszą swoje elektro-
niczne skarby: laptopy, tablety i inne niezbędne ak-
cesoria codziennego użytku. „Problem” ten wymaga 
więc konstruktywnego rozwiązania: torba czy teczka 
będzie najlepsza? 

Do ubrań biznesowych (garniturów, zestawów koordy-
nowanych) lub smart casualowych (chinosy), najbar-
dziej odpowiednie będą teczki ze skór naturalnych, 
w kolorze czarnym lub brązowym (najlepiej w obu 
kolorach), dopasowanym do koloru butów i paska. 
Klasyczna teczka ma wzmocnioną konstrukcję, która 
zapobiega odkształceniu jej. 

Do ubrań casualowych letnich i ubrań sportowych naj-
lepsza będzie torba zbliżona w swej formie do listo-
noszki (z miękkiej skóry lub wzmocnionego brezentu, 
gorteksu, grubego ortalionu, itp.), noszona na długim 
pasku na ramię, na wskos. Alternatywną i bardzo prak-
tyczną formą będzie plecak, wykonany z podobnych 
jak powyżej materiałów: im prostszy, tym lepszy, bo 
bardziej uniwersalny w noszeniu do różnych rzeczy. 

Jakie pytania zadać lekarzowi podczas pierwszej wi-
zyty w jego gabinecie? Jak przebiega zabieg i czego 
się po nim spodziewać? 
Pierwsza wizyta u lekarza medycyny estetycznej, 
a tym bardziej u chirurga plastycznego bywa stresu-
jąca. Wiele pacjentek zastanawia się, o co w ogóle py-
tać, by rozwiać wszystkie wątpliwości i jak najdokład-
niej przedstawić specjaliście swoje oczekiwania oraz 
przekazać ewentualne wątpliwości. 
#Wideokonsultacje z Zatoką Piękna to cykl nagrań, 
podczas których spotykać będziemy się z lekarzami 
i specjalistami, zdradzającymi tajniki zabiegów oraz 
informacje na temat konsultacji w gabinecie lekar-
skim. Dzięki ich wskazówkom dowiemy się, o co warto 
zapytać przed zdecydowaniem się na zabieg lub ope-
rację oraz poznamy najważniejsze informacje na te-
mat konkretnej metody zabiegowej.
W pierwszym odcinku rozmawialiśmy z dr. Tadeuszem Wi-
twickim, który opowiedział o powiększaniu piersi implan-
tami. Zapraszam do oglądania na www.zatokapiekna.pl
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Gdyński butik Seeyou zgromadził blisko 50 gości, któ-
rzy mieli okazję ujrzeć najnowszą kolekcję  trójmiejskiej 
marki everyday Official. Gama letnich stylizacji o nazwie 
„Belle de Jour” autorstwa projektantek i właścicielek – 
Anny Bojarskiej oraz Agaty Ślazyk zachwyciła kameralne 
grono podobnie jak inne kolekcje prestiżowej marki.
Stylizacje prezentowały na sobie same klientki, aby po-
kazać w jaki sposób poszczególne kreacje wyglądają na 
zróżnicowanych sylwetkach. Punktem kulminacyjnym 
pokazu okazała się prezentacja najnowszej – letniej ko-
lekcji „Belle de Jour” łączącej w sobie cechy mody fran-
cuskiej w kobiecym wydaniu.

Francuska 
moda 
w trójmiejskim 
wydaniu

W połowie maja miało miejsce otwarcie trzeciego 
już salonu Top Cosmet Premium Beauty House. 
Nowy salon znajduje się w Oliwie. Na blisko 100 
metrach kwadratowych świadczone będą zabiegi 
z zakresu fryzjerstwa, makijażu, manicure, pielęgna-
cji oraz medycyny estetycznej. Inauguracji nowego 
obiektu Top Cosmet towarzyszył szereg atrakcji 
w postaci metamorfozy przeprowadzonej przez sty-
listkę, degustacji win oraz koncertu duetu OniONA. 
Wydarzenie prowadziła Paulina Marwińska.

ToP coSmeT 
po raz trzeci
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Gdyński Park Naukowo-Techno-
logiczny ujawnił wielką moc płci 
pięknej za sprawą spotkania orga-
nizowanego przez Lean in poland 
we współpracy z członkiniami 
Stowarzyszenia Kobiet Biznesu, 
Soroptimist International – Gdańsk, 
WISTA Women’s International Ship-
ping and Trading Association oraz 
Kongresu Kobiecego Słupsk. 

Wśród gości zaproszonych na wyda-
rzenie nie brakowało znamienitych 
kobiet. Wśród nich znalazła się 
m.in. Aleksandra Dulkiewicz oraz 
Magdalena Adamowicz, która za-
prezentowała najważniejsze punkty 
swego działania na rzecz budowania 

międzynarodowej koalicji przeciwko 
mowie nienawiści. IMAGINe THeRe’S 
NO HATe – bo pod takim hasłem 
Pani Magdalena spotkała się w Sta-
nach Zjednoczonych z kongresmen-
ką – Marcy Kaptur oraz twórczynią 
marki Lean In oraz Dyrektor Gene-
ralną Facebook – Sheryl Sandberg 
ma na celu ukazanie siły w wariancie 
kobiecym – niezwykle ważnej w reali-
zowaniu wyższych celów.

W kolejnej części panelu zgroma-
dzone panie dyskutowały na temat 
metod zatrzymania spirali niena-
wiści, która coraz intensywniej 
zbiera swe żniwo we współcze-
snym społeczeństwie. 

Założeniem międzynarodowej koali-
cji przeciwko mowie nienawiści są 
trzy kluczowe filary :

zrozumieć i zapobiegać•	
poprawić i egzekwować prawo•	
nieść pomoc ofiarom•	

Kontekst merytoryczny spotkania 
miał na celu wypracowanie sku-
tecznych rekomendacji działań, aby 
umożliwić zaangażowanie i siłę ko-
biet żyjących w XXI wieku, których 
zadaniem jest kreowanie lepszej 
jakości życia nie tylko w skali w kra-
ju, ale także w skali świata.

z odwagą im do twarzy

maGDaLena aDamoWicz,

Dzięki międzynarodowej koalicji przeciwko mowie 
nienawiści chcę rozwiązać wielki problem, być 
może najważniejszy, który dotyka wszystkich: 

dzieci w szkole, młodzież w Internecie, 
seniorów, samotne matki albo matki 

z wieloma dziećmi, biednych, bogatych, 
„zbyt” ładnych i „zbyt” brzydkich, 

celebrytów i osoby nikomu nieznane – 
każdy to poczuł albo może poczuć na 

własnej skórze.

ZDJęCIA: MIKA SZyMKOWIAK





Przyjeżdżając tu pierwszy raz zwykle 
najpierw trafiamy do miasteczka zbu-
dowanego na skałach, to Tropea. Ob-
lana wodami wyjątkowo lazurowego 
morza, trochę zakompleksiona, trochę 
zaniedbana, trochę zagubiona, prowin-
cjonalna. W tym właśnie jej urok, bo 
czas choć strąca z jej ścian resztki tyn-
ku, nie odbiera jej uroku. Kalabria stała 
się moim włoskim marzeniem, wiele 
lat temu, gdy na ściennym kalendarzu 
zobaczyłem zdjęcie kościółka Santa 
Maria dell Isola. Niewielu turystów tu 

zagląda, zwykle pędzą autostradą do 
Reggio di Calabria by przeprawić się na 
Sycylię. Pewnie dlatego udało się tu za-
chować tą unikalną dziewiczość.
Siłą regionu są plaże i to dla nich warto 
pokonać te setki kilometrów.
Piaszczyste, długie i szerokie, a za-
toczki wciśnięte w skaliste szczeli-
ny, groty i jaskinie.
Patrząc w morze z Capo Vaticano, 
w słoneczny piękny dzień, można 
dostrzec zarysy wysp. Są to wyspy 
liparyjskie, maleńkie i fascynujące. 

Najbardziej mroczne z czynnymi 
wulkanami to Stromboli i Volacano. 
Siedem większych, częściowo za-
mieszkanych i dziesięć mniejszych.
Kalabria to przyroda, krajobrazy, jakich 
nie znajdziecie gdzie indziej. Rozko-
chały mnie w sobie bez pamięci, a teraz 
chciałbym Was nimi zarazić.

Dzwońcie do nas, pytajcie, 
szukajcie miejsc niezwykłych 
i znajdujcie je z nami!

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

kalabRia
Wschód słońca nad Morzem Jońskim, zachód nad 
Tyrreńskim, a pomiędzy niezwykły skrawek lądu, ciągle 
nie odkryty, kryjący fascynujące miejsca. Na samym 
południu włoskiego buta, cicha i skromna, trochę 
zapomniana przez ratusze i parlamenty. Kalabria.

Witold Gulcz    |    SAlONy fiRMOwE iTAkA    |   ch RENTAl PARk - GdAńSk -SzAdółki    |    ch AUchAN - RUMiA   |  ch AUchAN - GdAńSk   |   ch PlAzA – POzNAń



Polacy od lat lubią tam mieć wielkie 
greckie wakacje, bo to powiew eg-
zotyki na wyciągniecie ręki – tylko 
dwie godziny lotu z Polski. Waka-
cje nie zby długie, bo przeważnie 
tygodniowe, ale zawsze ciekawe 
i urozmaicone. Hotel jako baza wypa-
dowa, a tam organizują atrakcje już 
od pierwszego dnia. Gospodarze są 
gościnni i skorzy do rozmów. Chętnie 
widzą u siebie rodziny z dziećmi, któ-
rym proponują specjalne zajęcia.
Wszystkie atrakcje wakacyjnego ( 
i nie tylko) sezonu w ojczyźnie Zeu-
sa przedstawił podczas konferencji 
prasowej na gdańskim lotnisku Adam 
Górczewski – rzecznik GReCOS HO-
LIDAy sp. z o. o. z Poznania. 
W sezonie 2019 GReCOS oferuje wy-
lot z Gdańska na wakacje na Krecie, 
Zakhyntos, Rodos, Kos i Korfu. To 5 
najchętniej wybieranych przez Pola-
ków miejsc, ale:
KRólOWĄ jEST KRETA,  
A PRETEnDEnTKĄ ZAKynTHOS.

Kreta kusi bardzo długą linią wybrze-
ża z plażami i atrakcyjnymi widokami 
– materiał na selfie i wszelkie portale 
społecznościowe jak znalazł!
Zakynthos wabi do zwiedzania 
zamkniętej między skałami Zatoki 
Wraków, do której jest dostęp tylko 
droga morską, gdzie stoi na plaży 
wrak piracki. Unikalną atrakcja jest 
rezerwat żółwi, mierzących do 1,2 
metra, ale trzeba tam poruszać się 
bardzo ostrożnie, bo w sezonie tury-
stycznym mają one akurat swój okres 
lęgowy. Na ciekawskich turystów 
czekają też malownicze jaskinie.
Wyspy Rodos i Kos kuszą bogatą 
infrastrukturą dla sportów wodnych, 
a zielona wyspa Korfu eksploduje 
egzotyczną dla nas roślinnością, 
ponieważ ma największą w Grecji 
intensywność opadów. Wszędzie 
natrafimy na ślady historii sprzed 
tysięcy lat.

GRECKIE	WAKACJE

GrecoS postawił 
na Grecję
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Prawdziwa gratka dla miłośników Mercedesa trwała zaledwie kilka dni. Wszystko za 
sprawą Mercedesa AMG S65 wyposażonego w monstrualną jednostkę silnikową V12, który 
zaparkował w AMG Brand Center Gdańsk przy ulicy Grunwaldzkiej. Ów model pochodzi 
z serii limitowanej stanowiącej zaledwie 130 egzemplarzy. Unikalny wariant niemieckiego 
producenta symbolizował honorowe pożegnanie ze wspomnianą jednostką silnikową, którego 
przyczyną są aspekty proekologiczne.  Auto wyceniane jest na kwotę 1.3mln złotych.

Podczas warszawskich tar-
gów Europoltech 2019 Gru-
pa Zdunek zaprezentowała 
BMW Serii 3 w wariancie 
oznakowania policyjnego. W 
ciągu najbliższych kilku mie-
sięcy na krajowych drogach 
pojawi się około 50 tego typu 

egzemplarzy, których dostawcą będzie wspomniany – 
trójmiejski dealer samochodowy. Wartość zamówienie 
opiewa na kwotę 14 milionów złotych, zaś cena pojedyn-
czego modelu rozpoczyna się od 152 tysięcy złotych. 

Znalezienie miejsca par-
kingowego pod Uniwersy-
teckim Centrum Klinicz-
nym w Gdańsku graniczy 
z cudem. Rozwiązaniem 
problemu ma być po-
wstanie około 100 miejsc 

postojowych.  Po jednej ze 
stron szpitala wybuduje je prywatna spółka – Wyspa 
Spichrzów Gdańsk, która została zwycięzcą przetargu 
zorganizowanego przez Gdański Ośrodek Sportu.

NOwe raDiOwOzy 
POlsKiej POlicji

w GDańsKu 
POwstaNie 
NOwy ParKiNG

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

wyjątKOwy 
merceDes 

w trójmieście
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Wygląd także 
ma znaczenie
Cytując klasyka - „Największym złudzeniem optycznym jest wygląd”. 
I o ile myśl ta odnosi się do wizerunku człowieka, o tyle w przypadku aut 
stylistyka odgrywa coraz większą, żeby nie powiedzieć – kluczową rolę. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pixabay.com
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Złudzeniem jest także trop myślowy 
skupiający się na stylistyce współ-
czesnych pojazdów, która ma na celu 
wyłącznie cieszenie oka. W praktyce 
design auta wpływa również na bez-
pieczeństwo, komfort, a także osiągi. 
świadomość wpływu designu pojaz-
du na te czynniki przyświecała kon-
struktorom samochodów już 1936 
roku. Wtedy to francuski konstruktor 
– Pierre boulanger ze stajni Citroena 
rzucił swoim współpracownikom 
sławetne zdanie - „Cztery koła pod 
parasolem. Chcę, aby w aucie mogły 
wygodnie pomieścić się cztery osoby 
wraz z koszykiem zawierającym 60 
jaj i by podczas jazdy z prędkością 50 
km/h nie zrobiła się jajecznica”. Dwa 
lata później huczną premierę obcho-
dził Citroen 2CV, który w opinii eks-
pertów był nieformalnym zaczątkiem 
dla późniejszej klasy miejskiej.

Anegdotka ta, choć barwna, stano-
wi przede wszystkim dobry wstęp 
do teorii projektowania samocho-
dów osobowych. Każdy konspekt 
tejże teorii powinien rozpoczynać 
się od ważnego pytania – do jakich 
celów służyć ma auto? W takich 
przypadkach fundamenty pozostają 
niezmienne. Zaliczamy do nich zało-
żenia funkcjonalne projektu, które 
w późniejszych etapach konfronto-
wane jest z rozpiętością budżetu, 
charakterystyką grupy odbiorców, 
klimatem oraz warunkami w jakich 
auto będzie eksploatowane. W prak-
tyce paleta elementów z którymi 
musi zmierzyć się producent jest wy-
jątkowo obszerna. 

W przededniu ii wojny światowej 
wszelkie idee związane z konstru-
owaniem aut sprzedawały się ni-
czym na pniu. Obecnie nowy wariant 
danej marki jest najczęściej następ-
cą poprzedniego, bądź  reaktywacją 
udanych projektów z przeszłości. 
Doskonałym przykładem jest jedna 
z najciekawszych reaktywacji ostat-
nich kilkunastu lat, a mianowicie po-
wrót do kultowego fiata 500. W ta-
kich przypadkach linia stylistyczna 
nadwozia nawiązuje do pierwowzo-
ru, jednak proces jej wykonania 
zakłada zupełnie odmienne etapy 
produkcyjne niż dawniej.  Pierwszy 
z nich opiewa w wyeliminowanie 
błędów produkcyjnych z przeszło-
ści poprzez akcje stricte serwisowe. 
W kolejnym etapie dochodzi do tzw. 

W przededniu II wojny światowej wszelkie 
idee związane z konstruowaniem 

aut sprzedawały się niczym na pniu. 
Obecnie nowy wariant danej marki jest 

najczęściej następcą poprzedniego, 
bądź  reaktywacją udanych projektów 
z przeszłości. Doskonałym przykładem 

jest jedna z najciekawszych reaktywacji 
ostatnich kilkunastu lat, a mianowicie 

powrót do kultowego Fiata 500.

restylingu, czyli odmłodzenia 
stylizacja nadwozia za sprawą 
przemodelowania poszczegól-
nych elementów. Następnym kro-
kiem jest nośny dziś „face lifting” 
oznaczający kosmetyczne zmiany 
w kształcie nadwozia i wnętrza. 
Zakres obu tych operacji nie jest 
wyraźnie sprecyzowany. Wielo-
kroć modernizacja dotyczy palety 
silników, zaś zmiany kosmetyczne 
to najczęściej ingerencja w kształt 
klamek, czy reflektorów. Całkowity 

zakres w następcy poprzedniego 
modelu uwarunkowany jest anali-
zą ekonomiczną, amortyzacją linii 
technologicznej, a także zainte-
resowaniem nabywców. Ważnym 
ogniwem współczesnej produk-
cji jest również odzew względem 
marketingowej ofensywy rynko-
wych konkurentów.

Ciekawostką, a zarazem paradok-
sem jest fakt, że pierwszy etap 
produkcyjny nadwozia przewidu-
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je prace artystyczne, nie zaś typowo konstruktorskie 
i technologiczne. Pierwotna koncepcja nadwozia jest 
niejako bazą względem dalszej pracy założeń funkcjo-
nalnych. Określenie stylistyki bryły ma związek z kon-
kretnymi aspektami. W opinii ekspertów zajmujących 
się projektowaniem kluczowym ogniwem pozostaje 
wyodrębnienie i uwypuklenie nadwozia, bowiem to 
ono nadaje charakter marce i wyróżnia model na tle 
konkurencji. bynajmniej nie chodzi tu o wpasowanie 
się we współczesny trend, ale wyprzedzenie go przy-
najmniej o 5 lat. Do innych – ważnych aspektów zali-
czamy wizualną harmonizację nadwozia z otoczeniem 
oraz komfort związany z użytkowaniem.

Nadwozie auta  jest najdroższym i najbardziej skom-
plikowanym pod względem technologicznym ele-
mentem pojazdu. to właśnie dzięki temu elementowi 
samochód stanowi jedną – spójną całość. W konse-
kwencji nadwozie musi spełniać szereg odpowiednich 
norm o zasięgu międzynarodowym. Zaliczamy do nich 
wymiary zewnętrzne i wewnętrzne, ergonomię, po-
ziom bezpieczeństwa, wytrzymałość, a także coraz 
bardziej palący aspekt ekologii. Karoseria jest dzie-
łem konstruktorów w ekipie których nie brakuje ae-
rodynamików i obliczeniowców. finalny kształt blach 
jest wypadkową opartej o kompromisy wiedzy oraz 
pracy wielu specjalistów z różnych dziedzin. i choć 
stylizacja auta z punktu widzenia konstruktorskiego 
ma drugorzędne znaczenie, o tyle w kwestii marketin-
gu jest kluczowa dla sprzedaży danego modelu.

Zgodnie z badaniami statystycznymi żywotność 
danego modelu wynosi od 5-7 lat. Po tym okresie 
nadchodzi nowa generacja, a kwestia strategii mar-
ketingowej oparta jest o sukces, bądź porażkę po-
przedniej. Współczesne badania wskazują także na 
fakt, iż przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi 
modelami ulega skróceniu. Powodem nie są kwestie 
eksploatacyjne, a właśnie złudzenia optyczne. Cóż… 
Optymiści mówią, że wygląd nie ma znaczenia – re-
aliści po prostu jeżdżą. 

karoLina 
łukaszewska-keMPa
Marketing & PR Manager
Porsche Centrum Sopot 

Nowa już ósma generacja modelu Porsche 911 pro-
ponuje swoim użytkownikom szereg zmian zarówno 
w designie samego auta jak i w parametrach tech-
nicznych. Najnowsze 911 nadal wyznacza standardy, 
jeśli chodzi o ekskluzywny sportowy charakter. Jed-
noznaczne przywiązanie do DNA designu Porsche, 
znacznie bardziej muskularny wygląd oraz 10,9-calowy 
ekran dotykowy w kabinie sprawiają, że jest ponadcza-
sowa i nowoczesna zarazem. Inteligentne elementy ste-
rowania oraz podwozia, a także innowacyjne systemy 
wspomagające łączą mistrzowską, bezkompromisową 
dynamikę, z której słynie ten klasyczny, tylnosilnikowy 
samochód sportowy, z wymogami cyfrowego świata. 
Design ten nieprzerwalnie modyfikowany jest od 1963 
roku, kiedy to pierwszy egzemplarz modelu 911 wyje-
chał na światowe drogi. Każda kolejna generacja ulep-
szana jest w celu poprawny nie tylko samej stylistyki 
auta, ale przede wszystkim marka Porsche skupia się 
na bezpieczeństwie i jakości jazdy.
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Dla gości przygotowano szereg 
atrakcji - między innymi degusta-
cję sushi oraz tradycyjnych ciaste-
czek z wróżbą. Nie zabrakło też 
konkursów z nagrodami.
Uczestnicy imprezy mogli podziwiać 
pokazy tańca dzieci z zaprzyjaźnio-
nej Szkoły Sportowej. Ambasador 
toyota Walder – Mistrz Olimpijski 
Leszek blanik, przygotował niezwy-
kły pokaz gimnastyki sportowej.
Wśród eksponatów samochodowych 
znalazły się kultowe modele toyoty 
z lat 80-tych i 90-tych. Najstarszymi 
były Land Cruiser oraz Celica. Po-

nadto w salonie zaparkowały dwa 
egzemplarze Corolli, w tym jedna 
w wersji 4WD, czyli z napędem na 
4 koła oraz RAV4 ii generacji, która 
produkowana była w latach 2000-
2005. bezpośrednio przy wejściu 
prezentowany był model AE92 – jest 
to stosunkowo rzadko spotykana 
w Polsce odmiana Corolli.
Dużym zainteresowanie miłośni-
ków motoryzacji cieszyły się prze-
połowione modele silnika, skrzyni 
biegów, a także akumulatorów z hy-
brydowych modeli toyota. Do dys-
pozycji dzieci dealer oddał model 

Aygo… który najmłodsi klienci mogli 
dowolnie przyozdobić własnymi ma-
lunkami. Starsi klienci oglądali z ko-
lei nowości z „Potęgi 7 premier”.
Noc Muzeów w salonie toyota Wal-
der stała się już wizytówką tego 
dealera i jest to w tej chwili jedyna 
tego typu akcja wśród trójmiejskich 
salonów samochodowych.

noc muzeóW 2019 
- tłumy W salonie 
toyota Walder rumia
Toyota Walder już po trzeci zorganizowała „Noc Muzeów”. Podpinając się pod 
ogólnopolskie wydarzenie, największy w północnej Polsce dealer Toyoty po raz 
kolejny przyciągnął do salonu w  Rumi setki klientów i miłośników marki.
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Zanim jednak zaproszeni goście ujrzeli najnowsze dzieło 
niemieckich konstruktorów ich oczy mógł cieszyć inny 
przedstawiciel zachodniej marki –  flagowa limuzyna 
serii 7, która przeszła kompleksową modernizację. Pre-
zentacja luksusowego SUV’a została poprzedzona zapo-
wiedzią konferansjera – Mateusza borka oraz występem 
wokalistki Natalii Lubrano wraz z zespołem. 
Wariant bMW x7 to pierwszy model w segmencie luksuso-
wych SUV’ów od bawarskiego producenta. Czymś co wy-
różnia niemiecki pojazd są z pewnością jego imponujące 
wymiary. Model x7 ma aż 5151mm długości przy 200mm 
długości oraz 1805mm wysokości. Ogromny rozstaw osi 
(3105mm) i felgi o średnicy od 20 do 22 cali czynią z ty-
tułowego wariantu monstrualną bryłę, która robi wrażenie 
nawet na motoryzacyjnych sceptykach.

imponujące wymiary w sposób bezpośredni przekładają 
się na zwiększony poziom komfortu jazdy. W standardowej 
konfiguracji wewnątrz pojazdu znajduje się aż 7 miejsc. 

środkowy rząd foteli można dowolnie modyfikować dzięki 
czemu maksymalna pojemność bagażnika wynosi aż 750l. 
Oferta tytułowego wariantu liczy trzy – 3-litrowe propozy-
cje na które składa się jednostka benzynowa o mocy 340 
KM oraz dwa diesle – 265 i 400 KM. Na uwagę zasługuje 
ponadto wyposażenie auta. W standardowej wersji pojazd 
został wyposażony w pneumatyczne zawieszenie obu osi, 
adaptacyjny układ jezdny z elektronicznym sterowaniem 
amortyzatorów oraz aktywną stabilizację przechyłów bocz-
nych. We nętrzu ekskluzywnego SU-
V’a możemy znaleźć m.in. system 
bMW Live Cockpit Professional, 
ekran multimedialny o przekątnej 
12.3 cala, złożony z trzech części 
dach panoramiczny, skórzaną tapi-
cerkę oraz czterostrefową klimaty-
zację automatyczną. Cenę pojazdu 
w wariancie standardowym otwiera 
kwota 393 tysięcy złotych.

grupa zdunek 
prezentuje BmW X7
Gdyńskie Studio Panika zaprezentowało kolejną historię, która 
z całą pewnością może pretendować  do miana znakomitego 
scenariusza. Wszystko za sprawą premiery najnowszego 
BMW X7, który imponuje nie tylko walorami technicznymi, 
ale i rewolucyjną technologią oraz intrygującym designem.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Mateusz Marciniak 
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Stowarzyszenie Classic Moto Story i Citroen Zdunek-sponsor wydarzenia, zorganizowali wyjątkowe urodziny 100-lecia 
marki Citroen, które obchodzono w Sopocie. Wraz z honorowym konsulem francji zaproszono wszystkich Gości na 
wspólny, urodzinowy tort. Można było także zobaczyć kultowe citroeny 2cv, DS czy bL. Urodzinowy czas umilił szereg 
atrakcji- występy zespołów muzycznych, pokaz iluzji i konkurs wiedzy o Citroenie.

W tym roku citroen 
oBchodzi 100 lat

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA
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Poranna kawa 
pobudza do dzia-
łania zwłaszcza, 
gdy może ucinać 

niej pogawędki. 
W tym celu warto 

zainwestować w mó-
wiący kubek – Voice Re-

cording Mug. Jest to elegancki kubek 
z czarnej ceramiki, który posiada wbudo-
wany system nagrywania. Dzięki tej opcji 
możemy nagrać wybraną wiadomość 
głosową, bądź plik muzyczny. Dźwięk 
uaktywni się pod wpływem uniesienia 
i przechylenia kubka. W ten sposób 

można wyznać komuś 
miłość, zrobić niezły 
żart, bądź ustawić 
przypomnienie.  Od-
twarzanie wiadomości 
można  w każdej 
chwili wyłączyć.

p o k o n a j 
s w ó j  s t r e s

Malo – pogromca stresu to 
produkt bestsellerowy, który na 
zachodzie Europy bije rekordy 
popularności. Jest to urządzenie 

złożone z czarnej – magnetycznej 
podstawy na podstawie której znaj-

duje się aż 200 metalowych kulek łą-
czących się za sprawą magnetycznego 

przyciągania. Mnogość i możliwości kreowanie form 
są niemal nieograniczone, a sam gadżet skutecznie 
zapobiega stresowi. Na uwagę zasługuje ponadto intry-
gujący – szlachetny i elegancki design. Malo może być 
rewelacyjnym pomysłem jako prezent!

j a s n e 
p e ł n e 
r a z !

Ekspres do kawy 
jest urządzeniem 
stanowiącym co-
raz częstsze wy-
posażenie każdej 
kuchni. Producenci 
z marki LG postano-
wili pójść krok dalej 
i zaprojektować eks-
pres do… piwa! Ich dzieło o dumnej na-
zwie - „LG HomeBrew” jest nade proste 
w obsłudze. Wystarczy umieścić w nim 
kapsułkę wypełnioną składnikami dane-
go gatunku piwa i wcisnąć odpowiedni 
guzik – cała reszta to zadanie tytuło-
wego urządzenia. Choć proces warze-
nia trwa około 14 dni, to piwo w opinii 
ekspertów zachwyca swą barwą i sma-
kiem. W wersji podstawowej do wyboru 
mamy pięć rodzajów – American IPA, 
American Pale Ale, English Stout, Bel-
gian Witbier oraz Czech Pilsner. s m a r t

m i r r o r

Wirtualny coach to coraz po-
wszechniejsze narzędzie dla 
osób kreujących siłownię we 
własnych czterech kątach. Przy-
kładem technologicznej rewo-
lucji są bransoletki w wariancie 

fitness, które za sprawą opraco-
wanych algorytmów wznoszą codzienne ćwiczenia 
na wyższy poziom. I na podobnych algorytmach 
bazuje inteligentne lustro. Mirror – bo tak się nazy-
wa za pomocą odbicia wizualizuje statystyki w cza-
sie rzeczywistym. Ponadto posiada wbudowaną 
opcję smart-trenera, który zaproponuje spersonali-
zowane rodzaje ćwiczeń. Smart-mirror o wielkości 
56/132cm zachwyca designem i przy wyłączeniu 
opcji może służyć jako tradycyjne lustro. Gadżet 
posiada także możliwość sparowania ze smartfo-
nem, co oznacza, że może być aktualizowane. 

r o z m o w y 
p r z y  k a w i e








