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NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW

Początek	 sezonu	 letniego	 to	 również	 inauguracja	
okresu	urlopowego,	czyli	frazy,	która	nie	istnieje	zarówno	
w	przypadku	słownika	pojęć	biznesowych,	jak	i	w	świe-
cie	mediów.	Ręka	na	pulsie	najważniejszych	wydarzeń	
przemyca	je	na	papier	skutecznie	i	błyskawicznie.	Jako	
redaktor	naczelny	doskonale	zdaję	sobie	sprawę	z	war-
tości	treści	ukazywanych	na	łamach	pisma.	Każda	z	nich	
ma	znaczenie	bez	względu	na	obszar,	którego	dotyczy.	
W	czerwcowym	wydaniu	tych	obszarów	jest	mnóstwo.	
Począwszy	od	aspektów	związanych	z	przemysłem	i	go-
spodarką,	poprzez	aktualności	biznesowe	–	na	wątkach	
lifestylowych	kończąc.	W	aktualnym	wydaniu	magazynu	
pragnę	zwrócić	Państwa	szczególną	uwagę	na	inspirują-
cą	rozmowę	z	Beatą	Block,	a	także	relację	z	tegoroczne-
go	Forum	Rynku	Nieruchomości.	

Zapraszam do lektury.
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AlicjA BArBArA 
KlimiuK,

prezes Energa-Operator SA 

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego. Ukończyła Pody-
plomowe Studia Menedżerskie w Szkole 
Głównej Handlowej oraz Podyplomowe 

Studia Controlling w Zarządzaniu 
Przedsiębiorstwem prowadzone przez 

Uniwersytet Gdański. Posiada wielolet-
nie doświadczenie zawodowe w spółkach 

prawa handlowego z udziałem Skarbu 
Państwa, w tym w Energa SA jako pre-
zes zarządu. W okresie konsolidacji GK 
Energa z Zespołem Elektrowni w Ostro-

łęce nadzorowała proces wydzielenia 
operatora systemu dystrybucyjnego, 

utworzenia spółki obrotu energii elek-
trycznej oraz restrukturyzację spółek 

zależnych wewnątrz GK Energa. 

prof. dr hAB. inż. 
Krzysztof Wilde
rektor Politechniki Gdańskiej

Specjalista z zakresu mostownictwa, 
mechaniki budowli i diagnostyki kon-

strukcji inżynierskich. Prowadzi badania 
naukowe i prace rozwojowe w dyscypli-

nie inżynieria lądowa i transport. Jest 
autorem i współautorem około sześćdzie-
sięciu prac indeksowanych w najważniej-
szych bazach. W latach 1984–1989 odbył 
studia na Wydziale Budownictwa Lądo-
wego Politechniki Gdańskiej, a w latach 
1992–1995 był doktorantem na Uniwer-

sytecie Tokijskim w Japonii. W latach 
1995–1999 pracował na Uniwersytecie 

Tokijskim, gdzie uzyskał stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego. Stopień doktora 

habilitowanego uzyskał w roku 2003, 
a tytuł profesora w 2009. 

Andrzej popAdiuK,
członek zarządu European 

Foundation for Management 
Development i EFMD 

Global Network

Doświadczony trener biznesu, mentor 
zarządzania i coach z międzynarodo-
wym certyfikatem ICC. Pełni funkcję 

prezesa Gdańskiej Fundacji Kształcenia 
Menedżerów, a także prezesa Stowa-

rzyszenia Edukacji Menedżerskiej 
FORUM. Nadto jest członkiem Accre-

ditation Board of EPAS (European Pro-
gramme Accreditation System), EQUAL 

Board (European Quality Link), wy-
znaczającego standardy jakości i etyki 

edukacji menedżerskiej oraz ekspertem 
zespołów akredytacyjnych, certyfikują-
cych programy menedżerskie w Europie 
i na świecie. Posiada dyplom Executive 
MBA Strathclyde University Glasgow 

i dyplom Menedżera Personalnego 
Podyplomowych Studiów Zarządzania 

Kadrami Uniwersytetu Gdańskiego.

Teraz nadszedł 
ich czAs

Zmiany personalne

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

Sprawdź, przed kim stoją zupełnie nowe wyzwania!
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Centrum Biznesowe – Sony Pictures ostatecznie pozostaje w Gdyni. Koncern zmienił 
plany związane z całkowitą likwidacją trójmiejskiego Global Business Services. 
W pierwotnym założeniu redukcja etatów miała oscylować w granicy 200 stanowisk. 
Część z nich zostanie jednak zachowanych. W Gdyni pozostanie grupa specjalistów, 
która będzie miała na celu nadzorowanie pracy dostawcy usług outsourcingowych 
dla koncernu oraz transformację technologiczną procesów koncernu.

Od przyszłego mie-
siąca spółka Komfort 
wprowadzi na polski 
rynek rewolucyjną 
usługę montażu łazie-
nek. Jest to pierwszy 
tego rodzaju format 

na Starym Kontynencie.  Sieć rozwija równolegle  
nowy – wielkomiejski model sklepów. Jeden z nich 
otworzy się jeszcze w tym roku w Gdyni. Komfort 
posiada obecnie 169 sklepów. Nowa koncepcja spół-
ki opiewa  w budowę formatu wielkomiejskiego – 
dedykowanego dla 16 miast wojewódzkich w Polsce.

750 pracowników straci pracę 
w ramach restrukturyzacji 
prowadzonej przez Idea Bank. 
Redukcja blisko 50% stanowisk 
będzie trwać około 6 miesięcy. 
Zapowiedzią działań marki 
było uprzednie zmniejszenie 
liczby członków zarządu. Bank 
w krótkim komunikacie ob-

wieszcza również  zmniejszenie liczby placówek, choć w tym 
przypadku nie padają konkretne liczby. Wszystko wskazuje 
na to, że działania banku zmierzają w stronę gospodarowania 
niszy leasingowej. Mówi się, że Idea Bank w przyszłości może 
się skupić wyłącznie na działalności internetowej. 

Rewolucja 
biznesowego 
modelu

sony i  nagła 
zmiana planu

ostRe cięcia 
w idea bank

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 
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ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
Z PREZES ZARZĄDU I WSPÓŁWŁAŚCICIELEM RDL 
HYDRAULICS SP. Z O.O., BEATĄ BLOCK, ORAZ 
DYREKTOREM HANDLOWYM I WSPÓŁWŁAŚCICIELEM 
RDL HYDRAULICS, PRZEMYSŁAWEM KOŃCZEWSKIM, 
ROZMAWIA  ZDZISŁAWA  MOCHNACZ.

ZAUFANY 
I SOLIDNY 
partner 
BIZNESOWY

W tym roku firma obchodzi 15 urodziny. To dobry czas na podsu-
mowania. Jakie były początki RDL Hydraulics?

Beata Block: To czas nie tylko podsumowań, ale także powrót do 
wspomnień, ważnych momentów, kiedy tworzyła się marka. Firma 
powstała w 2004 roku (wówczas pod inną nazwą) na bazie działu 
handlowego firmy, w której w tamtym okresie, zarządzałam Działem 
logistyki. Z zaciekawieniem obserwowałam kolejne kroki powsta-
wania rDl Hydraulics. na jej czele, jako prezes, stanęłam w stycz-
niu 2011 roku, biorąc pełną odpowiedzialność za jej dalszy rozwój.
Z perspektywy czasu widzę, że to był także czas mojego rozwoju i pod-
noszenia kompetencji. poznawanie klientów, renegocjacje istniejących 
umów, umiejętne zawieranie nowych, współpraca z dostawcami, zatrud-
nianie pracowników - sama poszukiwałam najlepszych i sprawdzonych 
rozwiązań. musiałam zawalczyć o firmę i siebie. przeszłam przez cykl 
szkoleń z zarządzania, negocjacji, prowadzenia zespołu.  Ukończyłam, 
między innymi, roczny management 2013 organizowany przez iCan in-
stitute Harvard Business review polska. Konsekwentnie realizowałam 
postawione sobie cele. sukcesy zaczęły się pojawiać – nagrody Gazeli 
Biznesu, Diament miesięcznika Forbes, podziękowania od klientów.
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Jaki jest główny profil działalności firmy?

Beata Block: projektujemy systemy hydrauliczne oraz 
dobieramy ich poszczególne komponenty, zapewniamy 
wsparcie serwisowe, prowadzimy szkolenia techniczne. 
Jednym słowem oferujemy rozwiązania dla hydrauliki ole-
jowej oraz instalacji przemysłowych. Bardzo nam zależy na 
tym, aby klient został obsłużony w możliwie wielu obsza-
rach. nasi pracownicy to zespół inżynierów, którzy wspo-
magają klientów na każdym etapie współpracy. Klienci bar-
dzo wysoko oceniają nasze doradztwo techniczne.
obecnie firma działa zarówno w polsce, jak i za granicą. 
siedziba główna jest w miszewku niedaleko Trójmiasta, 
natomiast oddziały znajdują się w Katowicach, Gorlicach, 
Warszawie, Łodzi i Wrocławiu.

Dostarczanie Klientom optymalnych rozwiązań w zakre-
sie napędów hydraulicznych oraz instalacji przemysło-
wych to główna misja RDL Hydraulics?

Przemysław Kończewski: Główną misją firmy jest od-
powiednia biznesowa relacja z klientami i ich satysfakcja 
ze współpracy z nami. Zależy nam na zadowoleniu klienta 
i zaufaniu do nas i naszej firmy. W branży, w której działamy 
optymalne rozwiązania, rzetelność, jak również profesjona-
lizm to cechy, których oczekują klienci. Każdy klient jest 
dla nas bardzo ważny. rozwiązując problemy w zakresie 
hydrauliki olejowej umacniamy swoją pozycję na wymaga-
jącym rynku. Współpraca na zasadach partnerskich z na-
szymi klientami to podstawa naszej działalności.

Zakres asortymentu jaki oferujecie znajduje zastosowa-
nie w przemyśle energetycznym, ciepłowniczym, maszy-
nowym, a także morskim, papierniczym i metalurgicznym. 
Które produkty są obecnie najważniejsze i dlaczego?

Beata Block: Z perspektywy klienta najlepsze produkty to 
takie, które zdecydowanie przetrwają okres gwarancji, będą 
pracowały bez usterek i komplikacji wiele lat. a tak realnie, 
to większość branż, w których działamy, wymaga elementów 
wysokiej jakości do produkcji swoich zaawansowanych apli-
kacji. Jesteśmy w stanie je dostarczyć. W polsce reprezen-
tujemy wiele międzynarodowych producentów, m. in.: Hawe 
Hydraulik (który jest ekspertem w produktach wysokoci-
śnieniowych), amot, Funke, emerson, atos, star Hydraulics, 
sun Hydraulics, poclain, HBe, oilgear, seim, parker i wiele 
innych  najbardziej rozpoznawalnych marek w branży.

Branża hydrauliczna to raczej biznes prowadzony przez 
mężczyzn. Jakie cechy powinna posiadać kobieta-pre-
zes, aby odnosić sukcesy na rynku i zyskać zaufanie 
Klientów?

W branży hydrauliki olejowej działam od 23 lat i rzeczywiście 
w większości współpracuję z mężczyznami. Zawsze dobrze 
dogadywałam się z chłopakami. pamiętam, że już w liceum 
przeniosłam się do klasy z rozszerzeniem matematyczno – fi-
zycznym, gdzie było więcej chłopaków i mogłam z nimi kon-
struktywnie dyskutować.  
aktualnie w tej branży na szczęście jest coraz więcej ko-
biet. myślę, że dużą rolę, oprócz oczywiście wiedzy, od-
grywa intuicja, uśmiech oraz spokój. Umiem przyznać, że 
czegoś nie wiem. Dotrzymuję słowa - zawsze odzywam 
się, gdy to obiecam. Z uporem i konsekwencją dążę do 
postawionych celów. może to zabrzmi dziwnie, ale ta 
branża jest naprawdę moją pasją.

Prowadzi Pani firmę wraz ze wspólnikiem Przemysławem 
Kończewskim. Jak dzielicie obowiązki w firmie i kto jest 
bardziej zero jedynkowy?

Beata Block: przede wszystkim tworzymy team oparty na 
wzajemnym zaufaniu.

Przemysław Kończewski: To prawda. W wielu przypadkach 
rozumiemy się bez słów. mamy jasny cel połączony z odpo-
wiedzialnością za firmę, za ludzi, za ich rodziny. To wszystko 
wytwarza w nas dodatkowe pokłady energii.
są przestrzenie w firmie, w których oboje podejmujemy decy-
zje zero jedynkowo. moim zdaniem z racji tego, że dział admi-
nistracyjno - logistyczny, jak również prawny jest bardziej po 
stronie Beaty, to w tym obszarze jest skuteczna i bardziej zero 
jedynkowa. Z kolei ja jestem odpowiedzialny za dział handlowy, 
serwis, produkcję, jak również poszukiwanie nowych wyzwań. 
W dużej mierze kieruję się intuicją (może to nie jest zbyt popu-
larne u panów) i wizją tego, gdzie widziałbym nas w przyszłości. 
W tym przypadku rzadziej są to decyzje zero jedynkowe.
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Kiedyś michael Jordan powiedział 
„mogę zaakceptować swoją porażkę, 
ale nie zaakceptuję tego, że nie próbo-
wałem”. Ten cytat jest moją inspiracją 
do poszukiwania nowych kierunków 
rozwoju firmy. Decyzje podejmowane 
wcześniej utwierdzają nas w dobrze 
obranym kierunku. nawiązując ponow-
nie do idola mojej młodości michaela 
Jordana „nic nie jest podawane na tacy 
- każdy trafia na jakieś przeszkody po 
drodze. Kiedy się pojawią, zastanów się, 
jak je pokonać, a nie myśl o tym, że to 
już koniec drogi”. siłą naszej współpra-
cy i dzielenia się obowiązkami jest wła-
śnie to, że potrafimy wspólnie rozwiązy-
wać problemy i pokonywać przeszkody.

Beata Block: Dodam jeszcze, że lubimy 
się uczyć i permanentnie się rozwijamy.

Profesjonalizm, rzetelność, obowiąz-
kowość to główne cechy Zespołu 
RDL Hydraulics. Co według Pani jest 
najważniejsze w prowadzeniu firmy?  

Beata Block: najważniejsze to być 
otwartym na to, co się wokół dzieje – na 
klienta, dostawcę, pracownika, po pro-

stu  na człowieka. Wszystkie zdarzenia 
muszą ze sobą współdziałać. Trzeba 
dbać o zespół ludzi – wielu z nich pra-
cuje z nami od wielu lat.

Przemysław Kończewski: Dobry ze-
spół to sukces firmy. Firmę tworzą 
ludzie, którzy doskonale wiedzą, co 
mają robić i czego się od nich oczeku-
je. Wielokrotnie mówimy, że rDl jest 
jak okręt, który płynie dzięki ludziom 
i dzięki rzetelnym informacjom prze-
kazywanym na „mostek”. Wówczas 
my podejmujemy właściwe decyzje 
nadające jemu odpowiedni kierunek. 
Bez zaangażowania, rzetelności, wie-
dzy, profesjonalizmu naszego zespo-
łu, manewrowanie naszym rDl-owym 
okrętem byłoby trudne. Z tym zespo-
łem możemy osiągać kolejne wyzwania 
i wytyczać nowe drogi.

Beata Block: Wspólnie spędzamy czas 
również poza pracą, a co ważniejsze – 
naprawdę chcemy ten czas spędzać 
razem. integracje, aktywności, przekra-
czanie swoich barier i lęków to jest to, 
co lubimy najbardziej. Ciągle wymyśla-
my coś nowego.

Podróże to jedna z Pani pasji. Woli 
Pani plecak czy walizkę? Czy ma 
Pani jeszcze jakieś inne pasje?

paradoksalnie, pracując na 100%, 
a tak pracuję, również staram się tak 
wypoczywać. Tak naprawdę to całe 
nasze życie jest podróżą. Jednakże 
moje podróże są dla mnie bardzo 
ważne ze względu na odpoczynek 
innego rodzaju - mogę poczuć inny 
wiatr, poznać ciekawych ludzi, kultu-
ry, religie, strefy klimatyczne. Do dzi-
siaj nie mogę się nadziwić, jak świat 
jest niebywale różnorodny. podróże 
to jedna z moich  największych pasji. 
nie czuję się turystą, który nie wie, 
gdzie był, natomiast zdecydowanie 
podróżnikiem, który nie wie, gdzie 
pojedzie. Kiedyś w rachubę wchodził 
tylko plecak, obecnie wygodniejsze 
w przelotach są walizki, uwielbiam 
te kolorowe. Jeśli akurat trafi się wy-
poczynek pod namiotem, który od 
dzieciństwa daje mi dużą frajdę, to 
obowiązkowo plecak.
Generalnie bardzo aktywnie spę-
dzam czas. W przerwach między po-
dróżami jeżdżę konno, na rowerze, 
na nartach, na motorze, czasami na 
paralotni albo jako pasażer wsiadam 
do dwupłatowca, czasami żegluję. 
Uwielbiam pęd powietrza w uszach, 
szybkość i odpowiednią dawkę ad-
renaliny. Kiedyś nurkowałam, jednak 
tam wszystko zwalnia, a zbyt powol-
ne ruchy nie są dla mnie.

Ważna dla Pani jest również dzia-
łalność charytatywna, która 
głównie koncentruje się wokół 
potrzebujących dzieci.

Wiele osób potrzebuje pomocy. sku-
piłam się jednak na pomocy dzieciom 
z rodzin zastępczych. od wielu lat 
współpracuję z miejskim ośrodkiem 
pomocy społecznej w Gdyni. Dzieci 
tak bardzo potrzebują drugiej szan-
sy. nie miały żadnego wpływu na to, 
że zostały porzucone lub rodzicom 
odebrano prawa rodzicielskie. Wiele 
przeszły i nie potrafią pomóc same 
sobie. Czuję, że to mój obowiązek, 
aby im ułatwić rozwój i wesprzeć 
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RDL HyDRauLics sp. z o.o.
ul. Kaszubska 28,
80-297 Miszewko

handlowy@rdl-hydraulics.com
tel. +48 58 671 51 61
fax +48 58 671 51 64

www.rdl-hydraulics.com

zEspÓŁ RDL HyDRauLics 

w poszerzaniu swoich zainteresowań. 
Z drugiej strony wiele się od nich na-
uczyłam, trochę mnie zmieniły. Upew-
niły w przekonaniu, że są również inne 
wartości, które warto zauważać w życiu. 
Warto się rozglądać, nie być obojętnym. 
Uwielbiam spotkania z dziećmi, podczas 
których jestem obdarowywana pięknymi 
pracami robionymi własnoręcznie. ich 
uśmiechy powalają i cieszą do łez.

Zdradzi Pani plany na przyszłość?

mam wiele planów, tych zawodowych, 
jaki i podróżniczych. Firmowo nie chcia-
łabym odkrywać kart, natomiast podróż-
niczo ciągle marzę o nowych miejscach. 
W najbliższym czasie planuję podróż 
do etiopii, na Kostarykę i  Kubę. potem 
chciałabym zwiedzić amerykę południo-
wą, nepal, różne części Kanady i rosji 
i na pewno nową Zelandię, ale to jeszcze 
odległa przyszłość.

W którym momencie postanowiła Pani 
zaangażować się także w działania 
na rzecz kobiet? Jest Pani Prezesem 
Lady Business Club Oddział Północ.

Był taki moment w życiu, że potrzebowa-
łam kobiecej energii i chciałam podzielić 

się tym, co wiem, czego doświadczy-
łam. Trafiłam wówczas  do lady Busi-
ness Club, który dzisiaj działa również 
jako fundacja. To społeczność, w której 
dużo uczę się od innych, przedsiębior-
czych kobiet, inspirują mnie do zmian, 
innego spojrzenia na biznes. Działając 
w klubie zostałam wybrana na prezesa 
oddziału północnego – to duża odpo-
wiedzialność, ale jednocześnie fanta-
styczna okazja, aby zachęcać kobiety 
na pomorzu do większego mówienia 
o sobie, nawiązywania relacji i wzajem-
nego wspierania.

Czego mogę Pani życzyć z okazji 15 
lat istnienia firmy?

Każdy nowy klient to dla nas nowe moż-
liwości rozwoju. Wiadomo, że im więcej 
wymagających klientów, tym bardziej 
się doskonalimy i powiększamy swo-

je doświadczenia. To nas buduje. 15 
lat działalności to doskonała okazja, 
aby podziękować klientom, którzy są 
z nami. mamy wiele planów, ale umiemy 
cieszyć się również chwilą i wspólnie 
z zespołem celebrować nasze sukcesy. 
proszę trzymać kciuki za nowe projekty, 
klientów i nowe oddziały.
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Twardym 
Trzeba być! 
Ale i miękkim...

Z ROKU NA ROK ROŚNIE ZNACZENIE UMIEjęTNOŚCI MIęKKICH WE WSPÓŁCZESNYCH 
STRUKTURACH fUNKCjONOWANIA PRZEDSIęBIORSTW. EKSPERCI Z RYNKU PRACY 
PROGNOZUjĄ, ŻE W CIĄGU NAjBLIŻSZEj DEKADY BLISKO 70% PRACODAWCÓW WYMAGAć 
BęDZIE OD POTENCjALNYCH PRACOWNIKÓW POSIADANIA TEGO RODZAjU KOMPETENCjI. 
CZYM SĄ UMIEjęTNOŚCI MIęKKIE W PRAKTYCE I jAKIE ZNACZNIE POSIADAjĄ WE 
WSPÓŁCZESNYM WYMIARZE BIZNESOWYM?

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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SZTuKa BaLanSOWania

Umiejętności miękkie stanowią paletę cech psychofizycz-
nych oraz umiejętności społecznych, które są zognisko-
wane  na zachowaniu człowieka, postawie oraz metodach 
bytowania. Głównym obszarem tychże umiejętności jest 
strefa zarządzania własną osobą, motywacją oraz talentami 
interpersonalnymi. o elastyczności współczesnego rynku 
pracy świadczy fakt, iż coraz większa liczba przedsiębior-
ców poszukuje tytułowych cech w nadsyłanych „cefałkach”. 
W niektórych branżach są one bardziej pożądane, niż leżące 
na przeciwnym biegunie umiejętności twarde. Kompetencje 
twarde stanowią zespół cech skonkretyzowanych, mierzal-
nych, a co za tym idzie – niezbędnych do wykonywania okre-
ślonych obowiązków.  rozwój tych cech polega na mecha-
nizmach zdobywania wiedzy na podstawie szkoleń, kursów 
oraz im podobnych. sztuka polega na odnalezieniu balansu 
pomiędzy umiejętnościami miękkimi oraz twardymi. Zarów-
no jedne, jak i drugie wpływają na efektywność wykonywanej 
pracy, a w ostatecznych rozrachunku to przecież skutecz-
ność jest najważniejszym kryterium.

OBSZaRy neWRaLgiCZne 

Kompetencje miękkie są newralgicznym obszarem w ocenie 
atrakcyjności kandydatów. Dotyczy to przede wszystkim 
stanowisk związanych ze sprzedażą, marketingiem oraz 
administracją. Współczesny sznyt polegający na „crossowa-
niu” wielu – często skrajnych dziedzin, sprawia, że talenty 
interpersonalne rzutujące na zdolność komunikowania są 
przydatne nawet u najbardziej zagorzałego programisty. Co-
raz częściej zdarza się, że kilku kandydatów wyposażonych 
w odpowiednie certyfikaty rywalizuje o daną posadę właśnie 
na płaszczyźnie kompetencji miękkich. Czy jest to zatem do-
stateczny powód, aby wspominać o nich w CV? niezupełnie. 
Dokument ten, nie świadczy o naszych umiejętnościach i ta-
lentach, a jedynie je prezentuje. Bezsprzecznym dowodem 
jest zaprezentowanie owych umiejętności w konfrontacji 
jaką stanowi rozmowa kwalifikacyjna. Umiejętność pozytyw-
nego zaprezentowania siebie z pewnością nie umknie uwa-
dze specjalistów z płaszczyzny Hr. 
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naJWażnieJSZe 
umieJęTnOśCi

Gamę zdolności miękkich otwiera go-
towość i przyświecająca jej motywacja 
do nauki. stała chęć rozwoju jest ce-
niona u współczesnych pracodawców. 
Tezę potwierdza blisko 40% przedsię-
biorców, którzy zgodnie z zachodnimi 
trendami coraz śmielej inwestują w pa-
kiety szkoleń na pracowników. Ważną 
umiejętnością miękką jest także zdol-
ność adaptacji – innymi słowy jest to 
talent do szybkiego dostosowania się 
do zmian. owa cecha w dobie współ-
czesnego rynku jest bardzo pożąda-
na, a publikacje naukowe zakładają, 
iż w przeciągu najbliższych kilku lat, 
zdolność ta będzie jeszcze istotniej-
sza. Ważną cechą pośród palety umie-
jętności miękkich jest również zdol-
ność organizacyjna za którą podąża 
szeroki zakres talentów związanych 
z komunikacją i umiejętnościami inter-
personalnymi. Biorąc pod uwagę post-
kolonialne syndromy obecnego społe-
czeństwa oraz nabierającą na intensy-
fikacji różnicę poglądów, owe umiejęt-
ności są tym bardziej szanowane.

mięKKa PRZySZłOść

mianem generacji y oraz Z określa się 
osoby urodzone w latach 80’ oraz 90’ 
minionego stulecia. To właśnie osoby 
z tych generacji w ciągu kilku kolejnych 
lat zawładną rynkiem pracy stanowiąc 
tym samym jego sól.  Tego rodzaju re-
wolucja pokoleniowa walnie przyczyni 
się do ukształtowania nowego kanonu 
kompetencji.  aby go nakreślić należy 
zajrzeć do amerykańskiego raportu ba-
dawczego - „Future Work skills” w któ-
rym zaoceaniczni naukowcy zakładają, 
iż w kolejnych latach pośród cech li-
czących się najbardziej u pracodawców 
dominantę stanowić będzie w pełni 
ukształtowana inteligencja emocjonalna 
i społeczna, umiejętność pracy w wielo-
kulturowym środowisku, zdolność od-
powiedniego filtrowania, selekcji oraz 
prezentacji wiadomości będąca w rze-
czywistości syndromem tak zwanego 
szumu informacyjnego. 

mArtA moKsA,
Managing Director 
– O4 Coworking

Niezależnie od tego, czy jesteś 
przedsiębiorcą, czy rozpoczynasz 
karierę w ramach struktur większej 
organizacji, kilka rzeczy jest 
wspólnych: musisz być wytrwały, 
cierpliwy, pełen pasji i kreatywności 
oraz „relacyjny”. To ostatnie nie 

oznacza konieczności „przyjaźnienia 
się” z każdym i budowania więzi osobistych. Tutaj istotą jest otwartość 
na biznesową współpracę, dostrzeganie czasem nieoczywistych 
powiązań i umiejętność czerpania inspiracji z nawet dalekich 
obszarów.  Wyniki badań pokazują, że innowacyjnych przedsiębiorców 
z sukcesem wyróżnia kilka  umiejętności. Oprócz tych wymienionych 
warto wspomnień o umiejętności zadawania właściwych, 
prowokacyjnych pytań, odwadze, gotowości do eksperymentowania 
i budowania prototypów, czy myśleniu krytycznym. Te kompetencje 
warto w sobie rozwijać cały czas – widzę to na własne oczy każdego 
dnia w zarządzanym przeze mnie coworkingu O4. U nas spotyka 
się głównie tych, którym się udaje. Nie wiem, co jest skutkiem, a co 
przyczyną – czy ludzie rozumiejący moc sieciowania biznesowego 
chętniej korzystają z coworkingu, czy to właśnie coworking w nich 
tę umiejętności rozwija. Na pewno w takich miejscach, jak nasze 
budowanie partnerstw, sojuszy i inspiracji dzieje się wręcz naturalnie.

joAnnA WitKoWsKA, 
dyrektor Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Gdańsku

Dynamiczny rozwój gospodarki, nowe 
technologie i narzędzia komunikacyjne 
oraz różnorodność kulturowa sprawiają, 
że od dzisiejszych pracowników 
wymaga się jednocześnie kompetencji 
związanych z konkretną specjalizacją, 
jak i umiejętności uniwersalnych. 
Stąd coraz częściej, oprócz  wiedzy 

i doświadczenia, pracodawcy poszukują u kandydatów do pracy 
elastyczności, współpracy, otwartości na zmiany, chęci doskonalenia 
się i rozwoju. W cenie jest też  łatwość nawiązywania kontaktów 
interpersonalnych oraz prowadzenie dialogu z poszanowaniem wartości  
i światopoglądów każdej ze stron.  Coraz większa jest też świadomość 
pracodawców, że dobre relacje międzyludzkie i przyjazna atmosfera 
w miejscu pracy, przynoszą wymierne efekty i mają wpływ na lepszą jakość 
wykonywanych przez pracowników obowiązków. Szczególnie, że zespoły 
są bardzo często zróżnicowane kulturowo i wiekowo, a na rynek wchodzi 
nowe pokolenie pracowników - pierwsze, które w sposób zdecydowany 
mówi o tym, że „pracuje, aby żyć, a nie - żyje, żeby pracować”. Dlatego tak 
ważne są dla nich przywileje pozwalające na godzenie życia zawodowego 
z życiem osobistym, elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju.
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PraCOwNICze 
PrOGramy 

KaPITaŁOwe.
Przedsiębiorco poznaj przepisy

O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH KAPITAŁOWYCH, CZYM SĄ, ORAZ 
O OBLIGATORYjNYM WPROWADZENIU ICH DO fIRM, MÓWI WIELOLETNI 
PRAKTYK UBEZPIECZENIOWY I TRENER, TOMASZ BŁOŃSKI. 

ZDJĘCIA: materiały prasowe



   19

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

Czy wiesz, że musisz wprowadzić 
w swojej firmie PPK?
A czy wiesz o tym wystarczająco 
dużo?
Pracownicze Programy Kapitałowe 
to nowy system oszczędzania dla pra-
cowników. pracodawca zobowiązany 
jest umożliwić im oszczędzanie w ra-
mach ppK, a każda osoba zatrudnio-
na, która podlega obowiązkowo ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym, 
może z niego skorzystać. oszczędno-
ści tworzone są wspólnie przez trzy 
strony: pracowników, pracodawców 
oraz państwo.
Wpłaty na konto ppK będą pochodzić 
z trzech źródeł: od pracodawcy, pra-
cownika i państwa.

pracodawca i pracownik przeka-•	
zują do ppK wpłaty podstawowe. 
ponadto zarówno pracodawca, jak 
i pracownik mogą zadeklarować 
przekazywanie wpłat dodatko-
wych(dobrowolnych). Wysokość 
wpłat jest naliczana procento-
wo od wynagrodzenia brutto 
pracownika.
państwo będzie dodawać do tej •	
puli określone kwoty – niezależ-
ne od wysokości dochodów pra-
cownika. oszczędzający otrzyma 
od państwa jednorazowo 250 zł 
wpłaty powitalnej. następnie zaś 
co roku, po spełnieniu określo-
nych warunków, będzie zasilać ra-
chunek pracownika kwotą 240 zł.

przepisy przewidują stopniowe (co 6 
miesięcy) włączanie kolejnych grup 

podmiotów do ppK. od 1 lipca 2019 
r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia 
ppK zobowiązane będą kolejne grupy 
przedsiębiorstw – od największych 
po najmniejsze. etapy wprowadzania 
przepisów w życie:

od 1 lipca 2019 r. – podmioty •	
zatrudniające co najmniej 250 
osób (według stanu na 31 grudnia 
2018 r.);
od 1 stycznia 2020 r. – podmio-•	
ty zatrudniające co najmniej 50 
osób (według stanu na 30 czerw-
ca 2019 r.);
od 1 lipca 2020 r. – podmio-•	
ty zatrudniające co najmniej 20 
osób (według stanu na 31 grudnia 
2019 r.);
od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe •	
podmioty zatrudniające i jednost-
ki sektora finansów publicznych.

Wiąże się z tym wprowadzenie wielu 
działań, od wyboru dostawcy usługi 
począwszy poprzez konsultacje z za-
łogą warunków, procedury zapisywa-
nia się i wyjścia z funduszu, przenie-
sienia kapitały do lub od innego pra-
codawcy oraz comiesięczny przepływ 
danych z systemem iT dostawcy. 
Jesteś na nie gotowy???  

Ustawa o ppK z dnia 4 paździer-•	
nika 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitałowych (Dz.U. 2018 
poz. 2215).

Więcej informacji na stronie 
www.wprowadzppk.pl

pro-invest sp. z o.o. 

Spółka działa od 8 lat w sektorze:

informatycznym:•	  programy 
dedykowane dla dużych firm pod 
konkretne zamówienia

ubezpieczeniowym:•	  kalku-
latory, systemy sprzedażowe, 
systemy likwidacji szkód, systemy 
WorkFlow

szkoleniowym:•	  dziesiątki firm 
dla których poza szkoleniem po-
mogliśmy znaleźć również refun-
dacje tych działań

doradczym:•	  wprowadzenie PPE, 
PPK, Abonamentów Medycznych 
w firmie tak aby nie był to tylko 
koszt, ale profit wyróżniający 
danego pracodawcę 

Dział firmy ProInvest PPK koncentruje 
się tylko na kompleksowym wprowa-
dzaniu Pracowniczych Planów Kapita-
łowych w firmach zgodnie z harmono-
gramem narzuconym ustawą.

Pomagamy przeanalizować oferty do-
stawców, zaplanować i przeprowadzić 
proces wprowadzenia i funkcjonowa-
nia PPK, negocjować z pracownikami 
wybór i warunki umowy zbiorowej. 

pRo-invEst 
tomasz BŁoński
ul.Lipowa 19,  Gdynia
tel.604 222 491

www.tomaszblonski.pl
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jUŻ 8 PAźDZIERNIKA NA AMBERExPO ODBęDZIE SIę DRUGA EDYCjA fESTIWALU PRACY 
I AKTYWNOŚCI SENIORÓW. UBIEGŁOROCZNE WYDARZENIE PRZYCIĄGNęŁO KILKA TYSIęCY 
OSÓB POWYŻEj 60. ROKU ŻYCIA UDOWADNIAjĄC, ŻE PO PRZEjŚCIU NA EMERYTURę WCIĄŻ 
MOŻNA AKTYWNIE DZIAŁAć W WYMIARZE ZAWODOWYM, SPOŁECZNYM I KULTURALNYM. 
PODOBNIE jAK ZA PIERWSZYM RAZEM, TAKŻE TERAZ NA SENIORÓW CZEKAć BęDĄ M.IN. 
DEDYKOWANE IM OfERTY ZATRUDNIENIA, BEZPŁATNE BADANIA MEDYCZNE, POKAZY MODY, 
A TAKŻE SPOTKANIA Z GWIAZDAMI KINA ORAZ KONCERT MUZYCZNY.

FesTIwal seNIOrów 
PO raz druGI, czyli 
jak znaleźć pracę 
i dobrze się bawić

TEKST: GUP | ZDJĘCIA: GuP
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W 2018 roku debiutujący Festiwal pra-
cy i aktywności seniorów spotkał się 
z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony 
mieszkańców całego Trójmiasta. Wy-
darzenie przyciągnęło do amberexpo 
blisko 7 tys. osób poszukujących dla 
siebie atrakcyjnych ofert zatrudnienia, 
nowinek ze świata technologii oraz 
mody. nie zabrakło również bezpłat-
nych badań muzycznych i bogatej czę-
ści rozrywkowej w tym pokazów, spo-
tkań z gwiazdami i kina czy koncertów 
muzycznych. nie inaczej będzie i tym 
razem, a cała oferta Festiwalu ponow-
nie podzielona będzie na kilka tema-
tycznych stref. 
pierwsza dedykowana będzie osobom, 
które chcą pozostać aktywne w wy-
miarze zawodowym. Czekać na nich 
będzie 50 pracodawców, którzy za-
prezentują kilkaset ofert pracy na pół 
etatu. Wśród wystawców znajdą się 
znane marki jak i lokalni przedsiębior-
cy. W ramach strefy działać będzie też 
aleja rekrutacji, dzięki niej każdy bę-
dzie mógł dobrze przygotować się na 
spotkanie z rekruterem.
W strefie Zdrowego stylu Życia odwie-
dzający otrzymają możliwość bezpłat-
nego wykonania licznych badań me-
dycznych, w tym eKG oraz UsG. Każdy 
otrzyma też dokładny wynik pomiaru, 
a w przypadku stwierdzenia nieprawi-

dłowości możliwe będzie przeprowa-
dzenie konsultacji z wykwalifikowa-
nym lekarzem specjalistą. profesjonal-
ną poradą służyć też będą dietetycy, 
specjaliści od zdrowego żywienia oraz 
masażyści i rehabilitanci.
W strefie mody i Urody zasiądą m.in. 
wizażyści, fryzjerzy, makijażyści oraz 
projektanci. Także tutaj odbędą się 
przyciągające pokazy kolekcji ubrań 
na zbliżający się sezon jesienno-zimo-
wy, a także świadczone będą porady 
dotyczące kształtowania wizerunku.
Świat przyszłości, a także technika, 
która ułatwia życie seniorom zostanie 
pokazana w strefie nowych Technolo-
gii. nauka obsługi popularnych aplika-
cji, możliwość założenia poczty elek-
tronicznej, a także konta w mediach 
społecznościowych będzie dopiero 
początkiem. Zaprezentowane zostaną 
rowery elektryczne i technologie z ob-
szaru teleopieki. Z bliska będzie moż-
na podejrzeć elektryczne samochody 
oraz praktyczne gadżety dedykowane 
osobom starszym.
ambicją Festiwalu jest mówienie o rze-
czach ważnych. W strefie Bezpieczeń-
stwa, informacji i Wolontariatu porad 
będą udzielać przedstawiciele najważ-
niejszych instytucji i organizacji. pod-
powiedzą oni m.in., jak zadbać o bez-
pieczeństwo seniora, udzielą porad 

prawnych,  a  także wyczerpujących 
informacji związanych z przechodze-
niem na emeryturę. 
Uczestników Festiwalu w inspirującą 
podróż zabiorą goście specjalni wy-
darzenia. Gwiazdy filmowe i teatralne 
opowiedzą m.in. o tym, co jest w życiu 
najważniejsze i roli aktywności w doj-
rzałym wieku. nie zabraknie także ak-
centu muzycznego. swoje najważniej-
sze przeboje przypomni eleni.
Wytchnienia od atrakcji będzie można 
szukać w strefie Wypoczynku i Kul-
tury. Do aktywnego relaksu zaprosi 
miejska biblioteka, która pokaże swo-
je nowości wydawnicze, a przedsta-
wiciele Teatru Wybrzeże zdradzą, co 

w najbliższych miesiącach będzie wy-
stawiane na deskach teatru. nie za-
braknie także widowiskowych projek-
cji w kinie 7D, warsztatów tworzenia 
efektownej biżuterii, a na pasjonatów 
sztuki czekać będzie wystawa obra-
zów. prawdziwe wyzwanie seniorom 
rzucą najmłodsi adepci gry w szachy. 
W międzypokoleniowej rozgrywce 
nareszcie poznamy odpowiedź czy 
w grze tej ważniejsza jest młodość 
czy doświadczenie.
Festiwal pracy i aktywności seniorów 
odbędzie się 8 października 2019 r. 
w hali amberexpo w Gdańsku.
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ArKAdiusz BrulińsKi,
zastępca dyrektora Biura Komunikacji

- Zawody ERGO Hestia Open Skiff 2019 po raz kolejny potwierdziły, że Sopocki 
Klub Żeglarski ERGO Hestia Sopot prężnie działa w wychowaniu przyszłej kadry 
żeglarskiej. Umożliwianie młodym żeglarkom i żeglarzom startu w międzynaro-
dowych zawodach pozwala im na obycie się z konkurencją już od najmłodszych 
lat i sprawia, że ich apetyt na sukcesy i medale mistrzostw Europy, świata czy 
igrzysk olimpijskich stale rośnie i jest w ich zasięgu. Tym bardziej cieszymy się, 
że ERGO Hestia wspiera Sopocki Klub Żeglarski w tych działaniach już od 2000 
roku. Wiemy jak ważne jest prowadzenie sportowca od najmłodszych lat i jak 
duże znaczenie ma takie wsparcie w późniejszych latach ich kariery. Wpływ na 

wychowanie dzieci i młodzieży w duchu sportowych i olimpijskich wartości to 
również ważny element realizacji strategii firmy społecznie odpowiedzialnej, jaką niewątpliwie jest ERGO Hestia.

Dzień matki to szczególny dzień nie tylko dla mam, 
ale także ich pociech. Piknik plażowy zorganizowa-
ny przez eRgO Hestię stał się znakomitą okazją do 
uczczenia tej wyjątkowej okazji. impreza stanowią-
ca zwieńczenie prestiżowych zawodów żeglarskich 
– eRgO Hestia Open Skiff Challange zgromadziła 
wielu uczestników, którzy korzystali z dużej ilości 
inspirujących atrakcji.

piknik rozpoczął się w niedzielne przedpołudnie na pla-
ży przy sopockim Klubie Żeglarskim. podczas wydarze-
nia wiele osób mogło się przekonać o swych umiejętno-
ściach na torze do skimboardu. ruch oraz rekreację za-
gwarantowała specjalnie zaaranżowana strefa crossfit, 
która poziomem trudności była dostosowana względem 
dzieci w wieku od 10 do 13 lat. Wysiłek fizyczny zarówno 
pociech, jak i ich rodziców został nagrodzony smacz-
nym i zdrowym koktajlem ze świeżych owoców, który 
można było „wykręcić” na blenderbike’u . 

największym sukcesem wydarzenia były uśmiechy po-
jawiające się na twarzach uczestników. impreza stała 
się doskonałą okazją do integracji, aktywnego spę-
dzenia czasu oraz inspirującej zabawy. na wszystkich 
uczestników pikniku czekały pamiątkowe gadżety. 

piknik plażowy 
z erGo Hestia
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Leasing na dobrych warunkach dla klientów, a także usłu-
gi w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej 
gwarantuje Societe generale. To jedna z największych 
i najstarszych instytucji finansowych na świecie.

W Żwirowni sUliCiCe miało miejsce uroczyste przeka-
zanie maszyny / ładowarki lieBHerr oraz podpisanie 
setnej umowy pomiędzy WmW sp. J. a sG equipment 
leasing polska sp. z o.o. 
Gospodarz spotkania, Dariusz Kuskowski, Dyrektor regionu 
północ sG equipment leasing polska sp. z o.o. podkreślił: 
- 100. umowa z naszym Klientem, stała się inspiracją do 

wspólnej biesiady i spotkania z gronem bliskich biznesowo 
osób, które są dla Nas kimś więcej niż Klientami. 
W hotelu szafir w Jastrzębiej Górze, na wyjątkowym tara-
sie widokowym odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
WmW sp. J., liebherr polska sp. z o.o. i sG equipment 
leasing polska sp. z o.o., a  także z zaproszonymi Go-
śćmi. podczas uroczystości oficjalnie została podpisana 
100 umowa i przekazano sobie wspólne podziękowania za 
dotychczasową współpracę.

100. umowa 
z jednym klientem
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prestiżowych nagród w konkursie 

malbOrsKI 
mIsTrz bIzNesu

PRZEDSIęBIORSTWA – SŁODKA PAMIĄTKA, OvAL, BAR BIS, ARCONA ORAZ MARTA SZEWCZYK ZOSTALI 
ZWYCIęZCAMI PRESTIŻOWEGO KONKURSU „MALBORSKI MISTRZ BIZNESU 2018”. UROCZYSTA GALA 
PODSUMOWUjĄCA DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZĄ ODBYŁA SIę W OŚRODKU KONfERENCYjNYM 
„KARWAN” -  ZNAjDUjĄCYM SIę NA TERENIE MUZEUM ZAMKOWEGO W MALBORKU.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe

Laureaci
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W czwartkowe popołudnie nie tylko lo-
kalni przedsiębiorcy mogli poczuć się 
zaszczyceni. Wszystko za sprawą me-
dali przyznanych przez pracodawców 
pomorza. Honorowe medale za działal-
ność na rzecz rozwoju gospodarczego 
- nadane z rąk prezydenta organizacji – 
Zbigniewa Canowieckiego powędrowały 
do burmistrza malborka – marka Cha-
rzewskiego, szefa rady Gospodarczej 
– Jarosława Filipczaka oraz pracownika 
Urzędu miasta odpowiedzialnego za bu-
dowanie i podtrzymywanie relacji z miej-
scowymi przedsiębiorcami – Zbigniewa 
Charmułowicza. 

rada Gospodarcza oraz samorząd rów-
nież postanowiły przyznać odznacze-
nia. symboliczne wyróżnienia trafiły do 
Joanny reszki – dyrektor powiatowego 
Urzędu pracy w malborku oraz do Ban-
ku polskiego pKo Bp świętującego 100 
rocznicę istnienia. Tytuły dla malbor-
skich przedsiębiorców zostały przyzna-
ne w ramach sześciu kategorii. 

laureatów poszczególnych kategorii 
wybrała powołana na tę okazję kapitu-
ła na czele której zasiadła patrycja Ko-
złowska. Wyjątkiem pozostała kategoria 
„Fachowiec roku” w której laureatem 
zostało przedsiębiorstwo wyłonione 
w ramach konkursu sms.

Marta WyczółKoWsKa, anna łasKi, Marta szeWczyK, Piotr FurGała, izabeLa saKutova, Grażyna zaWadzKa, 
JózeF sarnoWsKi, MareK charzeWsKi, Michał GradziK, KrzysztoF WaKieć

Jerzy MiąsKo, Piotr JasKóLsKi, edWard MaciąG, JarosłaW FiLiPczaK, Piotr PiesiK

toMasz JabłońsKi, JarosłaW FiLiPczaK, MareK charzeWsKi
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mAreK chArzeWsKi,
burmistrz Malborka

„Malborski Mistrz Biznesu” 
to przedsięwzięcie stanowiące 
znakomitą okazję do złożenia 
podziękowań, gratulacji 
oraz życzeń dla lokalnych 
przedsiębiorców. Ten rok 
jest wyjątkowy zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i dla 
przedstawicieli samorządów, 
ponieważ kilka dni temu 
świętowaliśmy pierwsze – 
częściowo wolne wybory, które 
stały się początkiem zmian 
gospodarczych. Dziękuję wszystkim 
przedsiębiorcom naszej małej 
ojczyzny. To właśnie przedsiębiorcy 
są paliwem gwarantującym 
rozwój naszego regionu.”

deBiut roKu: 
P.H.U Słodka Pamiątka – Justyna	Śnieżek

mecenAt roKu 
OVAL Sp.zo.o

inWestor roKu  
Bar Bis –	Lucyna	Kusztal

firmA roKu  
Firma Produkcyjno-Handlowa ARCONA – Stefania Furgała

fAchoWiec roKu
Marta Szewczyk – Studio Edukacji Muzycznej „Nutka”

suKcesjA roKu
brak kandydatur
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na cykliczne, kolejne spotkanie pomorski Klub Bizne-
su zaprosił klubowiczów oraz przedsiębiorców, którzy 
chcieli szerzej zapoznać się z tematyką  franczyzy. pod-
czas prelekcji przedstawiciele firm Carrefour oraz idea 
Bank przedstawili systemy franczyzowe.

FRANCZYZA

ZD
JĘ

C
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k

Piotr biaLiK- PreLeGent idea banK

od środKa PatryK PoGorzeLsKi KanceLaria odszKodoWaWcza, 
Po PraWeJ Jan KraKoWsKi

od LeWeJ Michał KrzyżoWsKi ManaGer idea sPot, 
aGata stańczaK Koordynator biura zarządu PoMorsKieGo KLubu biznesu

od LeWeJ KaroLina zyśK reGionaLny ManaGer ds. rozWoJu 
Franczyzy carreFour, bartosz szubert iLuzJonista

Michał MyszKoWsKi dyreKtor oddziału stan-trans

Konrad LacKoWsKi- KraJoWy senior ManaGer 
sKLePóW convenience
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Z jUSTYNĄ ŚNIEŻEK – WŁAŚCICIELKĄ MARKI „SŁODKA PAMIĄTKA” ORAZ 
LAUREATKĄ PRESTIŻOWEGO TYTUŁU „MALBORSKI MISTRZ BIZNESU” 
W KATEGORII DEBIUT ROKU ROZMAWIAŁ MATEUSZ MARCINIAK.

Słodka Pamiątka 
jesT wIzyTówKą 

malbOrKa

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Skąd pomysł na połączenie prowadzenia „słodkiego” 
biznesu  z krzewieniem malborskiej kultury? 

początków idei „słodkiej pamiątki” należy szukać w pro-
jekcie mojego męża, który z powodzeniem prowadzi dzia-
łalność związaną ze sprzedażą pamiątek w pobliżu Zamku 
w malborku. produkt „słodka pamiątka” znakomicie uzu-
pełnia ofertę. Ze względu na swoją nietuzinkowość cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem.

Czy owa „nietuzinkowość”  jest jednym z instrumen-
tów pozwalających Wam stanowić czołówkę lokalnych 
przedsiębiorców? Konkurencja na rynku jest przecież 
ogromna…

owszem, choć wykorzystuję wszelkie – ogólnodostępne in-
strumenty. Kluczową kwestią pozostaje znalezienie i zago-
spodarowanie rynkowej niszy. nasz sukces w dużej mierze 
polega na tym, że „słodka pamiątka” pozostaje indywidu-
alna i unikalna. nie oznacza to, że spoczywamy na laurach. 
nieustannie dążymy do rozwoju marki. Jesteśmy na rynku 
dopiero od roku, ale wciąż staramy się wdrażać nowe rozwią-
zania oraz ciekawe pomysły.

W tej sytuacji prestiżowy tytuł „malborskiego mistrza 
Biznesu” ma szczególne znaczenie.

Tytuł malborskiego mistrza Biznesu w kategorii Debiut roku 
to dla mnie ogromne wyróżnienie, ale także docenienie faktu, 
iż malbork posiada swą wizytówkę w postaci „słodkiej pa-
miątki”, która trafia do szerokiego grona odbiorców. Cieszę 
się, że praca i serce, które wraz z mężem włożyliśmy w tę 
ideę zostały docenione. Jest to ogromna motywacja wzglę-
dem realizacji dalszych działań na rynku.

Połączenie pasji oraz wiedzy przydaje się we współcze-
snej formule prowadzenia przedsiębiorstwa?

To podstawa prowadzenia działalności zwłaszcza, że jak pan 
słusznie zauważył – konkurencja jest ogromna. połączenie 
pasji oraz wiedzy w naszym przypadku poskutkowało wy-
jątkowością oferty. nie bez znaczenia jest także cenne do-
świadczenie w biznesie, które posiada mój mąż. 

Czym wyróżnia się „Słodka Pamiątka” na tle innych pro-
duktów z obszaru?

produkt jest bezglutenowy i nie zawiera konserwantów. 
ponadto posiada wszelkie certyfikaty. opakowanie z ko-
lei promuje nasze miasto. Znajdują się na nim herby oraz 
tłumaczenia występujące w trzech językach. W przypadku 
„słodkiej pamiątki” mamy zatem do czynienia z walorem 
estetycznym oraz smakowym.
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zabIeGI 
ImPlaNTOlOGICzNe 

w Titanium Dental

CZym TaK naPRaWDę 
JeST imPLanT 

STOmaTOLOgiCZny?

implanty stomatologiczne zwane 
także wszczepami śródkostny-
mi stanowią protezy stosowa-
ne w celu odbudowy utracone-
go zęba. 
implanty wykonywane są z ty-
tanu, a zatem metalu obojęt-
nego dla organizmu, co ozna-

cza, że nie mają wpływu na kondycję zdrowotną pacjenta. 
implanty stomatologiczne produkowane są w różnych 
kształtach oraz wielkościach – ponadto mogą mieć róż-
nie zmodyfikowaną powierzchnię. Warto podkreślić, iż 
implantologia jest nauką alternatywną względem klasycz-
nych i tradycyjnych rozwiązań stomatologicznych.

na CZym POLega PROfeSJOnaLny 
ZaBieg imPLanTOLOgiCZny?

W miejsce brakującego zęba, bądź zębów implantolog wsz-
czepia w kość pacjenta tytanowy implant imitujący korzeń 
zęba. W odpowiednim momencie implant zostaje obciążony 
– specjalista przykręca do niego indywidualnie zaprojekto-
wany łącznik protetyczny z koroną zębową, która pod wzglę-
dem koloru i kształtu wygląda naturalnie. Łącznik pełni rolę 
elementu spajającego implant umieszczony poddziąsłowo 
z naddziąsłową koroną zęba. W owym zabiegu nie występuje 
konieczność szlifowania zębów pacjenta w celu stworzenia 
mostu protetycznego w postaci alternatywy minionych lat.

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

IMPLANTOLOGIA POZWALA NA PODNIESIENIE jAKOŚCI ŻYCIA, KTÓRĄ DOCENISZ. PERfEKCYjNE 
ZASTęPSTWO NATURALNEGO UZęBIENIA. WYBIERZ TRWAŁOŚć, BEZPIECZEŃSTWO I KOMfORT.

ZDJĘCIA: Titanium

mAciej BonnA,
- lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental

Na przestrzeni ostatnich lat wykonałem wiele zabiegów polegających 
na wszczepieniu implantu dentystycznego w miejscu brakującego 
zęba. Wykorzystałem do tego różne techniki zabiegowe oraz systemy 
implantologiczne. Czas, obserwacja i doświadczenie jakie zebrałem pozwoliło 
mi na rzetelną ocenę i wybór najlepszych możliwych technologii. W chwili 
obecnej dzięki implantom mogę zaproponować moim pacjentom odzyskanie 
usuniętego w przeszłości zęba, możliwość „dostawienia” zęba, który nigdy się 
nie pojawił, ale także wysoko wyspecjalizowane protezy oparte na implantach. 
To wszystko bez szlifowania zdrowych zębów pacjenta!
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1. Ile czasu trwa zabIeg ImplantologIczny?

Wielokrotnie powtarzane, przewidywalne procedury  po-
zwoliły naszym lekarzom w Titanium Dental na wypraco-
wanie szybkich i sprawdzonych rozwiązań a jednocześnie 
skrócenie długości zabiegów do minimum, często krót-
szych niż pół godziny.

2. czy zabIeg ImplantologIczny 
jest bolesny?

Zabieg wszczepienia implantu dentystycznego jest wyko-
nywany w znieczuleniu miejscowym. pacjent nie odczuwa 
bólu. To w połączeniu z odpowiednim podejściem naszej 
kadry sprawia, że eliminujemy lęk, który często pojawia 
się w tego typu sytuacjach.
W ramach zabiegu Ti przygotowuje również odpowiednią 
opiekę przed jak i pozabiegową co dodatkowo podnosi 
komfort naszych usług.

3. czy zabIegI prowadzone 
przez tItanIum dental są objęte 
formą gwarancyjną?

na implanty, których używamy w Ti producent udziela do-
żywotniej gwarancji. Jest to dokładnie opisane w specjalnie 
przygotowanej karcie gwarancyjnej.

4. jak długo należy czekać na wIzytę 
oraz zabIeg ImplantologIczny?

W Ti jesteśmy w stanie przeprowadzić kilka zabiegów implan-
tologicznych dziennie. okres oczekiwania możemy więc skró-
cić nawet do jednego dnia. Z doświadczenia jednak wiemy, że 
ta kwestia jest uzależniona bardziej od pacjenta dlatego do 
każdego podchodzimy w sposób indywidualny i elastyczny.

5. od jakIch kryterIów zależy cena 
zabIegu ImplantologIcznego?

Cena zabiegu jest w głównej mierze uzależniona od sytuacji 
z jaką zgłasza się do nas pacjent. Koszt danych implantów 
nie ulega zmianie ale ich ilość, kondycja biologiczna kości 
i dziąseł, które niejednokrotnie trzeba regenerować, będzie 
miała kluczowy wpływ na kwotę terapii. możemy jednak za-
strzec, że jest to zawsze ustalane przed zabiegiem, w trak-
cie dokładnej analizy i diagnostyki. pacjent nigdy nie jest 
zaskoczony po zabiegu, że cena uległa zmianie, bo trzeba 
było wykonać dodatkowe procedury.

leszeK stróżyK 
– lekarz stomatolog, współwłaściciel 
i współzałożyciel kliniki Titanium Dental.

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

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

5najczęstszych pytań dotyczących 
zabIegów ImplantologIcznych

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

tel. 607 516 663
www.titaniumdental.pl
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PKM-ka ma do dyspozycji sporo pięknych płaszczyzn 
do zagospodarowania jak np. podpory wiaduktów. Ak-
cję upamiętniania działaczek rozpoczęto na początku 
czerwca br. na przystanku PKM Gdańsk Strzyża od 
murala „Kobiety Wolności”.  W inauguracji akcji wzię-
ła udział jedna z bohaterek muralu - Bożena Rybicka-
Grzywaczewska - uczestniczka sierpniowego strajku, 
a później sekretarka Lecha Wałęsy. 

KOBieTy - fiLaRy „SOLiDaRnOśCi” 

artyści mają do dyspozycji 400 m kw. powierzchni na czte-
rech filarach wiaduktu, ustawionych w szeregu – jeden za 
drugim. To nasunęło koncepcję całości.  na pierwszym fila-
rze postacie będą największe, na drugim mniejsze, na trze-
cim jeszcze mniejsze, na czwartym przeobrażą się w tłum. 
To tak jakbyśmy oglądali pochód. W  pierwszym szeregu te 
o najgłośniejszych nazwiskach, np. anna Walentynowicz, ali-
na pieńkowska, Henryka Krzywonos.na kolejnych pojawią 
się twarze kobiet opozycji z lat 80. z całej polski. na ostat-
niej  ścianie zostanie umieszczony też napis „Kobiety Wolno-
ści”, oczywiście „solidarycą”. Całość będzie bardzo kolorowa 
i wzbogacona sentencjami oraz krótkimi cytatami szczegól-
nie trafnych wypowiedzi.  

KOBieTy – KOBieTOm 

pomysłodawczynią muralu „Kobiety Wolności” jest anna 
eichler z redsheels, pierwszej w polsce kobiecej agencji mu-
ralowej. projekt stworzyła wspólnie z sabiną Twardowską, 
która naszkicowała postacie.  Codziennie na rusztowaniach 
pracuje osiem osób. Z artystkami z redsheels współpracuje  
piotr szwabe, autor słynnego muralu lecha Wałęsy na gdań-
skiej Zaspie - jedyny mężczyzną w tym gronie. Zaczynają 
około 9.00 rano i pracują do zmierzchu. praca tak ich roz-
grzewa, że nawet ostatnio częste opady nie są w stanie im 
przeszkodzić – chyba, że nawałnice z piorunami. spieszą się, 
aby całość była gotowa do końca czerwca br. Chcą pokazać 
kobiety „solidarności” w stylu graffiti,, by dostrzegły je też 
młodsze pokolenia. 

Ten styl pasuje również marszałkowi Mieczysławowi Strukowi:

- Wybór padł na przystanek strzyża, bo właśnie tutaj naj-
więcej młodych osób wsiada i wysiada – mówi marszałek – 
W pobliżu są uczelnie wyższe, w tym Uniwersytet Gdański, 
dwa licea, szkolne schronisko młodzieżowe i rozbudowujące 
się intensywnie kompleksy biurowe. Dzięki takiej lokalizacji 
możemy mieć pewność, że mural zobaczy dużo ludzi. Ważne 
są nie tylko walory artystyczne tej pracy, ale też przesłanie.
pomysłodawczynie zadbały, aby kobiety z murala nie były 
dla oglądających anonimowe. Każda z bohaterek opatrzona 
zostanie numerem a jej imię i nazwisko będzie umieszczone 
na wewnętrznej ściance podpory wiaduktu.

kobieca twarz 
„solidarności”

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Anna Kłos

od LeWeJ Prezes PoMorsKieJ KoLei MetroPoLitaLneJ GrzeGorz MocarsKi, 
MarszałeK MieczysłaW struK, red. nacz „WysoKich obcasóW” (Gazeta Wyborcza), 
bożena rybicKa - GrzyWaczeWsKa, anna eichLer

Praca Przy MuraLu
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To PKM-KA buduje 
trójmiejską 
meTrOPOlIę

Z GRZEGORZEM  MOCARSKIM – PREZESEM  POLSKIEj  KOLEI  METROPOLITALNEj  ROZMAWIA  ANNA  KŁOS.

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Pomorskiej Kolei metropolitalnej co roku przybywa ok. 1 
mln pasażów. Startowała trzy lata temu  od zera. W 2018 
r  liczba pasażerów na linii PKm przekroczyła 4  miliony. 
na początku krytykowano nas, że u nas wozi się nie lu-
dzi, tylko powietrze, dziś powietrza brakuje (szczególnie 
w godzinach szczytu), ale pasażerowie jeżdżą – uśmiecha 
się grzegorz mocarski – prezes PKm Sa.

Co wpłynęło na taka zmianę ?

splot kilku czynników. po pierwsze ekonomia. To dla lu-
dzi oszczędność czasu i pieniędzy. Trójmiasto, szczególnie 
Gdańsk, intensywnie rozwija się w kierunku zachodnim i połu-
dniowo-zachodnim, czyli w stronę Kaszub. od strony północ-
nej i wschodniej ogranicza go morze. metropolia ma wiele atu-
tów – miejsca pracy, szkoły, wyższe uczelnie, placówki kultury. 
Codzienny dojazd  samochodem staje się katorgą ze względu 
na nieustanne korki. obserwujemy też inne zjawiska…

Jakie?

rozchodzenie się fali osadnictwa poza metropolię. mieszkań-
cy Trójmiasta chętnie wyprowadzają się poza miasto, bo to 
oznacza więcej przestrzeni życiowej, zieleni, lepsze warunki 
do odpoczynku…

a Trójmiasto pustoszeje? Patrząc na działalność dewelo-
perów, którzy budują na potęgę, w tym głównie wieżowce, 
trudno w to uwierzyć.

Gdańsk nie tylko nie pustoszeje, ale jest w czołówce polskich 
miast, którym systematycznie przybywa mieszkańców. ma-
gnesem przyciągającym, szczególnie młodych - nie tylko z na-
szego województwa - jest istne zagłębie miejsc pracy. przy-
kładowo: w rejonie przystanku sKm Gdańsk przymorze – Uni-
wersytet powstają dwa nowoczesne centra  biurowe – Torus 
i olivia Business Centre, które zatrudniają wspólnie ok. 10 tys. 

PKM GdańsK strzyża – Prezes GrzeGorz MocarsKi i WiceMarszałeK ryszard śWiLsKi naGradzaJą PasażeróW sPecJaLnyM, 
oKoLicznościoWyM GadżeteM dLa 10-MiLionoWeGo Pasażera PKM.
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osób, a mają w planie  25 tys. nikt nie jest w stanie zapewnić 
im takiej masy miejsc parkingowych, jaka byłaby potrzebna. 
Tylko kolej może rozwiązać tę sytuację – wspólnie: sKm na linii 
północ – południe, czyli wzdłuż Zatoki Gdańskiej i nasza linia 
pKm z linii zachodnich, z kierunku Kaszub. przy okazji zyskują 
finansowo kaszubskie powiaty.

W jaki sposób?

przykładem jest chociażby powiat kartuski gdzie jeszcze kil-
ka lat temu komunikacja kolejowa była tylko wspomnieniem 
– dzisiaj, wszyscy widzimy co się dzieje. mamy z kierunku 
Kartuz blisko 100 tys. pasażerów miesięcznie! Fala osadnictwa 
przesunęła się w głąb Kaszub. młodzi ludzie – studenci, pra-
cownicy, młode małżeństwa wynajmują, a potem często kupu-
ją tam mieszkania, bo ceny są dużo niższe, a dojazd do pracy 
czy uczelni podobny jak między Gdańskiem, sopotem i Gdy-
nią. Dotyczy to też Żukowa, czy mniejszych miejscowości. ob-
serwujemy też szybkie przybywanie mieszkańców na terenie 
górnych dzielnic Gdańska, gdzie się buduje dużo mieszkań.

Jak sprawdza się idea budowania tzw. węzłów 
przesiadkowych?

Świetnie się to sprawdza. ludzie mieszkający w odległości 10 
– 15 minut dojścia do przystanku, chętniej z nich korzystają, 
jeśli mogą dotrzeć do takiego węzła rowerem lub samocho-
dem, który stawiają na parkingu, a resztę trasy pokonują już 
koleją. Wystarczy spojrzeć jak są zapełnione szczególnie wę-
zły w Jasieniu czy Kiełpinku. podsumowując: to kolej tworzy 
de facto kręgosłup metropolii.

Pewnie myślicie też o dalszym jej rozwoju?

To oczywiste. najbliższym zadaniem jest uruchomienie tzw. 
bajpasa kartuskiego, związane z planowaną w latach 2021-
2023 elektryfikacją linii pKm oraz należącej do pKp plK linii 
201 z Gdyni przez Kościerzynę aż do Bydgoszczy.

Co to jest?

linia, która częściowo istnieje, choć wymaga renowacji i trzeba 
do niej dobudować brakujący odcinek.  Współpracujemy tu ści-
śle z pKp plK. ich wielką inwestycją – kluczową dla portu Gdy-
nia jest elektryfikacja  i rozbudowa o drugi tor przedwojennej 
linii 201, prowadzącej z Gdyni przez Kościerzynę do maksymi-
lianowa przed Bydgoszczą. Już zaplanowana jest elektryfikacja 
odcinka od stacji Gdynia do stacji Kościerzyna. Kiedy rozpocz-
nie się ta  inwestycja, pociągi z Kartuz do Gdańska, przez długi 
czas nie miałyby możliwości dojazdu, gdyż czasowo będziemy 
mieli wyłączony z ruchu fragment: Glincz –Gdańsk osowa. Dla-
tego potrzebujemy ominięcia tego odcinka poprzez tzw. bajpas 
kartuski pociągi jadące z Kościerzyny i Kartuz pojadą przez 
Glincz, starą piłę  Kokoszki do pKm Kiełpinek. patrząc od stro-
ny Gdańska, objazdowa trasa kolejowa rozpocznie się na stacji 
Gdańsk Kiełpinek. prace nad „bajpasem kartuskim” podzielone 

zostały na dwie części. pierwsze zadanie to modernizacja 
około 15 km torów pomiędzy gdańskimi Kokoszkami a sta-
rą piłą, Żukowem Zachodnim i Glinczem. Tym zajmą się pKp 
polskie linie Kolejowe s.a. Druga część to budowa niespełna 
1,5 km torów pomiędzy Kokoszkami a stacją Gdańsk Kiełpi-
nek. i ta inwestycja realizowana będzie przez pomorską Kolej 
metropolitalną. Co ważne, to nie będzie inwestycja tylko na 
czas remontu linii 201. To projekt na lata, który na stałe wpi-
sze się w komunikacyjny krajobraz pomorza.

Jakie nowe możliwości komunikacyjne stworzy?

powrót dawnego znaczenia niegdyś węzłowej stacji stara piła. 
stamtąd prowadzi linia do pruszcza Gdańskiego, którą wy-
starczy zrewitalizować. 

Jakie działania odnośnie „bajpasa kartuskiego” już zo-
stały podjęte? 

Została już podpisana (15 maja 2019 r.) umowa na jego kon-
cepcję, którą przygotuje konsorcjum firm infra-Centrum Do-
radztwa sp. z o.o. i envirail sp z o.o.. Dokumentacja powsta-
nie w ciągu około 6 miesięcy i będzie kosztować 977 tys. zł. 
Dzięki niej dowiemy się jak dokładnie będzie wyglądać po-
łączenie linii pKm z planowanym bajpasem. opracowanie 
wskaże też najlepsze miejsce na nowy przystanek Gdańsk 
Karczemki. W uroczystości podpisania umowy wziął udział 
marszałek województwa pomorskiego mieczysław struk oraz 
prezydent Gdańska aleksandra Dulkiewicz, dla podkreślenia 
ścisłej współpracy obu samorządów przy realizacji tego waż-
nego społecznie i oczekiwanego przez mieszkańców projektu. 
Koncepcja „bajpasu kartuskiego” przechodzi od pomysłu do 
realizacji dzięki ogromnemu zaangażowaniu samorządu wo-
jewództwa pomorskiego i osobiście marszałków mieczysława 
struka i ryszarda Świlskiego, którym zależało na utrzymaniu 
ciągłości przewozów kolejowych pomiędzy Trójmiastem a Ka-
szubami przez cały okres modernizacji linii 201.

Mamy z kierunku Kartuz blisko 
100 tys. pasażerów miesięcznie! Fala 

osadnictwa przesunęła się w głąb Ka-
szub. Młodzi ludzie – studenci, pracow-

nicy, młode małżeństwa wynajmują, 
a potem często kupują tam mieszkania, 

bo ceny są dużo niższe, a dojazd do 
pracy czy uczelni podobny jak między 

Gdańskiem, Sopotem i Gdynią. 
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„BYLIŚMY POKOLENIEM KOMPLETNIE NA TO NIEPRZYGOTOWANYM. SIŁĄ RZECZY MUSIELIŚMY 
NAUCZYć SIę ŻYć W POPRZEDNIEj RZECZYWISTOŚCI, A BYŁA ONA KOMPLETNIE INNA – WYMYŚLONA, 
PATOLOGICZNA, W KTÓREj PROSTYTUTKI POZNAWAŁY CUDZOZIEMCÓW PO BUTACH, BO POLACY 
ZAWSZE MIELI GORSZE...” - W TEN SPOSÓB W ROZMOWIE Z ESTERĄ PRUGAR RZECZYWISTOŚć REfORM 
ZAPOCZĄTKOWANYCH W 1989 DEfINIOWAŁ TOMEK LIPIŃSKI. WÓWCZAS GŁOS WOLNOŚCIOWEGO 
POKOLENIA ROZBRZMIEWAŁ W AUDYCjACH RADIOWYCH jAKBY ŚMIELEj. ODWAŻNIEj. 

wybralIśmy

Wolność

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
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pomijając polityczną wytrawność nie sposób oprzeć 
się wrażeniu, że bez względu na współczesne inter-
pretacje historyków, politologów i socjologów, zapo-
czątkowany w Gdańsku nastrój wolności rozlał się na 
mapę całej polski, a nawet europy. Dał nadzieję, którą 
kultywujemy po dziś.

Zwłaszcza dziś, bo 30 lat temu - 4 czerwca 1989 roku 
odbyły się pierwsze po ii wojnie światowej – czę-
ściowo wolne wybory parlamentarne. To nade ważne 
wydarzenie stało się konsekwencją obrad okrągłego 
stołu. Ustalenia które zapadły przy symbolicznym 
okręgu określiły zasady. To na ich kanwie wybrano 
460 posłów na sejm prl oraz 100 senatorów do nowo 
utworzonego senatu. Kluczowym ustaleniem obrad 
okazało się być zagwarantowanie przedstawicie-
lom niedemokratycznej wierchuszki komunistycznej  
obsadę co najmniej 299 miejsc w sejmie. pozostałe 
mandaty poselskie w liczbie 161 zostały dedykowane 
kandydatom bezpartyjnym. Drżenie o wyniki wybo-
rów było  w pewien sposób uzasadnione. macki so-
cjalistycznych dygnitarzy sięgały wszelkich aparatur 
– począwszy od tych stricte politycznych, poprzez 
prawne, na biurokratycznych kończąc. Wybory oka-
zały się bezwzględnym zwycięstwem Komitetu oby-
watelskiego skupionego wokół lecha Wałęsy. Kandy-
daci wspierani przez Ko zdobyli wszystkie mandaty 
przeznaczone dla osób bezpartyjnych. ponadto objęli 
99 mandatów senackich. Wsparcie dla przedstawicieli 
demokratycznych ugrupowań płynęło szerokim stru-
mieniem z wielkiego świata. swe wsparcie przekazały 
ikony ówczesnej kultury – Jane Fonda, yves montand, 
a nawet stevie Wonder. Częściowo wolne wybory sta-
ły się punktem zapalnym względem ustrojowej trans-
formacji, a tym samym swoistym spiritus movens dla 
procesu politycznych przemian w polsce.
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Trwające od 1 czerwca w Gdańsku – Święto 
Wolności i solidarności obfitowało w wiele waż-
nych wydarzeń samorządowych i kulturalnych. 
Kulminacja święta przypadła na czwarty dzień 
czerwca.  najpierw złożono symboliczne kwia-
ty pod pomnikiem poległych stoczniowców, 
a następnie - w samo południe przy budynku 
eCs został odśpiewany hymn polski. Ważnym 
momentem było podpisanie Deklaracji Wolno-
ści i solidarności. od godziny 17.30 uczestnicy 
obchodów wysłuchali przemówień prezydent 
Gdańska – aleksandry Dulkiewicz,  pierwsze-
go demokratycznie wybranego prezydenta 
rzeczypospolitej – lecha Wałęsy, a także pre-
zydentów – Hanny Zdanowskiej, rafała Trza-
skowskiego oraz Jacka Jaśkowiaka. obchody 
4 czerwca zwieńczyło widowisko pt. 30 lat 
Wolności, które odbyło się na placu zebrań lu-
dowych. podczas koncertu wystąpiły najwięk-
sze gwiazdy rodzimej sceny muzycznej.
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W sierpniu 2017r. została otwarta pierwsza 
gupa BNI na mapie trójmiejsko-północnego 
regionu w Gdyni. BNI WIZJA z GDYNI zrzesza 35 
członków – przedsiębiorców – ludzi biznesu. 

najważniejsza statystyka - osiągnięcia grupy Bni WiZJa 
z gDyni na przestrzeni 2 lat to:

wartość zrealizowanych zleceń od początku istnienia 1. 
grupy 6 579 269 PL
ilość rekomendacji od początku istnienia grupy 2 5412. 
ilość gości od początku istnienia grupy 827 3. 

Bni (ang. Business network international) największa na 
świecie organizacja rekomendacji biznesowych, opierająca 
swą działalność na marketingu rekomendacji i efektywnym 
networkingu, zrzeszająca ponad 245 000 przedsiębiorców 
w 70 krajach na całym świecie. Została założona w 1985 roku 
w Usa przez dra ivana misnera. 
Bni zrzesza rzetelnych przedsiębiorców sektora mŚp w lo-
kalnych grupach, którym pomaga rozwijać biznes przez re-
komendacje oraz budowanie długotrwałych i wartościo-
wych relacji. W Bni obowiązuje zasada, że w każdej gru-
pie może być tylko jeden reprezentant z danej branży, co 
pozwala na przekazywanie poleceń bez konfliktu interesów 
i konkurowania o klienta. 
rekomendacja to udzielanie sobie wzajemnego wsparcia 
poprzez polecanie rzetelnych partnerów biznesowych lub 
dostawców usług. rekomendacje stwarzają przedsiębior-
com możliwość zaprezentowania swojego biznesu osobie 
obecnej na rynku, w celu sprzedaży produktu lub usług. 
poszczególne grupy regularnie odbywają cotygodniowe 
spotkania, przebiegające według 20-punktowego progra-
mu, który obowiązuje na całym świecie. Jego ścisłe prze-
strzeganie zapewnia efektywność spotkań i maksymalne 
wykorzystanie możliwości biznesowych przez każdego 
z członków organizacji. przedsiębiorcy działają w stałych 
grupach i podczas cotygodniowych spotkań biznesowych 

nie tylko przekazują sobie rekomendacje, ale również wy-
mieniają się doświadczeniem i wiedzą. Uczestnictwo w spo-
tkaniach z przedsiębiorcami z wielu branż daje możliwość 
poszerzania wiedzy, m.in. z zakresu rozwoju firm, skalowa-
nia biznesu, zarządzania firmą, procesami, wyznaczaniem 
celów, a dodatkowo wymiany biznesowych doświadczeń. 
Główną misją Bni jest dzielenie się kontaktami biznesowy-
mi w myśl zasady Givers Gain - Dający Dostaje. Filozofia ta 
zachęca do aktywnej, bezpośredniej współpracy w bizne-
sie. Zgodnie z tą zasadą przedsiębiorcy, którzy w pierwszej 
kolejności myślą o udzieleniu pomocy biznesowej innym, 
w zamian otrzymują podobne wsparcie. 
W 2018 roku organizacja obecna była w 70 krajach, 8 773 gru-
pach i liczyła 245 000 członków na całym świecie. 

Bni W POLSCe 

Bni w polsce rozpoczęła działalność 21 lutego 2006 roku. or-
ganizacja została wprowadzona do polski przez Grzegorza 
Turniaka. obecnie Bni w polsce rozwijają i stoją na czele or-
ganizacji – prezes Zarządu ryszard Chmura oraz Wiceprezes 
Zarządu mateusz Bacański, którzy pełnią funkcję Dyrekto-
rów narodowych. Działająca już od 12 lat organizacja zrzesza 
2000 przedsiębiorców w ponad 50 Grupach. Grupy działają 
w 26 miastach polski, takich jak: Warszawa, Kraków, Katowice, 
Bydgoszcz, Toruń, rzeszów, Łódź, Włocławek, Tychy, lublin, 
Gliwice czy Bielsko-Biała. największą jest grupa 66-osobowa, 
która zrzesza przedsiębiorców w Krakowie i działa już od 10 
lat. Średnia wielkość grupy Bni to 40 firm. W 2018 roku Człon-
kowie Bni w samej polsce przekazali sobie 86 193 rekomen-
dacje warte 446 mln złotych netto. Każdy członek Bni, tylko 
w 2018 roku, pozyskał z rekomendacji Bni średnio 254 747 zł 
netto dodatkowego przychodu dla swoich firm. 

giveRS gain - DaJąCy DOSTaJe
ZADZWOŃ  792 060 155
NAPISZ Z.MOCHNACZ@EXPRESSY.PL

Local business 
– global network
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michAł myszKoWsKi,
Prezes Zarządu BNI WIZJA z Gdyni 
Region Trójmiejski Północny, 
Dyrektor Oddziału Gdańsk, 
Stan-Trans Kraków Transport 
Międzynarodowy

BNI WIZJA to grupa rzetelnych 
przedsiębiorców, którzy spotykają 
się w każdy wtorek o 6:45, aby 
poznawać wzajemnie swoje 
biznesy i przekazać sobie dobre 
rekomendacje. Powiem tak: ja 
mam 35 swoich przedstawicieli 
handlowych, tyle aktualnie liczy 
grupa BNI WIZJA z Gdyni. Wszyscy 
członkowie wiedzą dokładnie 
czym się zajmuję. Każdy z Nas wie 
kto czym się zajmuje, i dlatego 
jesteśmy w stanie wzajemnie się 
rekomendować i polecać sobie 
nowych klientów. Na czym polega 
taka rekomendacja? To nie jest tzw. 
zimny telefon, zimny email. Jeśli 
mam kontakt do firmy, którego 
szuka członek naszej grupy, to 
dzwonię i mówię: słuchaj, ta 
i ta osoba chciałaby się spotkać, 
porozmawiać i zaproponować swój 
produkt czy też usługę. Jeśli chcesz 
to przekaże kontakt i się umówicie. 
Takie działania są dużo sprawniejsze 
i przynoszą efekt końcowy w postaci 
konkretnego biznesu. Statystyki 
pokazują, że w 1/3 przypadków 
finalizacja jest efektywna i kończy 
się zrealizowanym biznesem.

Zapraszamy!
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Już blisko 15 lat Pomorski Fundusz Pożyczkowy 
działa na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. 
W tym czasie zaufaniem obdarzyło nas wielu 
przedsiębiorców, dzięki czemu wsparliśmy ponad 
6 tysięcy przedsięwzięć gospodarczych, przekazując 
na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
kwotę prawie 337 mln zł. W ten sposób, wspólnie 
z przedsiębiorcami, zmieniamy Pomorze. 

AnetA GrzęBsKA, 
Prezes Zarządu Pomorskiego 
Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Działalność pożyczkowa Pomorskiego funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. opiera się na środkach publicznych, 
które udostępniane są na dogodnych warunkach finansowych. Dotyczy to zarówno niskiego oprocentowania, jak 
i rezygnacji z pobierania dodatkowych opłat czy też prowizji za udzielenie i obsługę pożyczek. Wśród oferowanych 
przez spółkę produktów znajdują się pożyczki finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa oraz pożyczki 
finansowane ze środków Województwa pomorskiego.

ZAUFANIE, które 
prOcENtUjE

- naszym głównym klientem są mikro i małe przedsiębior-
stwa. oferta Funduszu jest zróżnicowana i zawiera zarówno 
pożyczki bardzo uniwersalne, przeznaczone na finansowa-
nie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych prowadzonych 
na terenie województwa pomorskiego, jak również produk-
ty dedykowane na wsparcie konkretnych branż i obsza-
rów. przykładem dedykowanych produktów jest Pożyczka 
Turystyczna dla firm prowadzących działalność związaną 
z usługami czasu wolnego, w tym działalność turystyczną, 
kulturalną, gastronomiczną i rehabilitacyjno – leczniczą oraz 
Pożyczka na zatrudnienie, z której finansować można m.in. 
wynagrodzenie pracownika, jego szkolenie, relokację, czy też 
wyposażenie stanowiska pracy. od kwietnia b.r. naszą ofertę 
poszerzyliśmy o Pożyczkę OZe, przeznaczoną na wsparcie 
inwestycji związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii 
elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych – wskazuje 
prezes aneta Grzębska. 
Jednym z priorytetów Funduszu pozostaje wspieranie pod-
miotów, które mają najbardziej ograniczony dostęp do środ-
ków finansowych, a zatem osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą (także w formie samozatrudnienia), firm 
młodych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących poza ob-
szarem aglomeracji dużych miast, w gminach wiejskich oraz 
miejsko – wiejskich. Tylko w ostatnich 4 latach Fundusz prze-

znaczył dla start-up’ów blisko 40 mln zł, wspierając prawie 
pół tysiąca firm, zaś na obszary poza aglomeracją Trójmiasta 
i słupska przekazana została kwota ponad 107 mln zł. 
Centrala spółki mieści się w Gdańsku, zaś na obszarze wo-
jewództwa funkcjonuje 5 oddziałów zlokalizowanych w By-
towie, Kartuzach, słupsku, Tczewie i Wejherowie. Fundusz 
odpowiada na potrzeby przedsiębiorców, którzy cenią sobie 
bezpośredni, łatwy kontakt z doradcami spółki. Cykliczne 
i bezpłatne konsultacje odbywają się w Chojnicach, Gdyni, 
lęborku, malborku, pelplinie, starogardzie Gdańskim i Ust-
ce. pomorskie podmioty zainteresowane pożyczkami mogą 
uzyskać fachową pomoc i informację o najkorzystniejszej dla 
nich ofercie, dostosowanej do planowanego przedsięwzięcia 
- praktycznie na terenie całego województwa. na pierwszym 
miejscu Fundusz stawia bowiem zawsze przedsiębiorców. 
- Zbliżający się jubileusz 15-lecia działalności Funduszu to 
dobry moment na podzielenie się sukcesami naszych klien-
tów. od września 2018 r. realizujemy nasz autorski projekt 
„To oni zmieniają Pomorze”, w ramach którego prezentu-
jemy firmy, które skorzystały z naszych pożyczek i dzięki 
nim sfinansowały swoje inwestycje. są to przykłady dobrych 
praktyk biznesowych, podmiotów zarówno będących w po-
czątkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa, jak i dłużej działa-
jących na rynku – wskazuje dalej prezes Funduszu.



gaLeRia fRyZuR  to ceniony w Trójmieście salon fry-
zjerski założony przez trójkę profesjonalnych fryzjerów: 
Gabrielę Fras, Katarzynę Kalkowską i Kamila miotk. swo-
ją popularność zawdzięcza fachowemu warsztatowi po-
łączonemu z indywidualnym podejściem do klienta. 

„otwarcie salonu fryzjerskiego wymagało znacznych na-
kładów finansowych i konieczności sięgnięcia po finan-
sowanie zewnętrzne. niezbędne środki na modernizację 
lokalu, wyposażenie salonu i stworzenie stanowisk pracy 
pozyskaliśmy w Funduszu, z oferty przeznaczonej dla 
start-up’ów. Dzięki pożyczce sfinansowaliśmy swoje ma-
rzenie o własnym biznesie.” 

CZaRny OgOn jest wyjątkową firmą groomerską na po-
morzu świadczącą usługi mobilnego salonu urody dla zwie-
rząt. Usługi wykonywane są w miejscu i czasie dogodnym 
dla klienta. To innowacyjne rozwiązanie wprowadzone zo-
stało przez agnieszkę Choroszman – właścicielkę firmy. 

„pomysł na biznes opiera się na mobilnym salonie, czyli 
pojeździe, w którym wykonywane są usługi, a który został 
przebudowany i dostosowany według naszego autorskie-
go projektu tak, aby zapewnić optymalne warunki pracy 
oraz komfort zwierzęcia. inwestycja w mobilny salon, jego 
adaptację i wyposażenie sfinansowane zostały z pożyczki 
dla osób zakładających działalność gospodarczą.”

ZaKłaD PRODuKCyJny Remix założony został w 2003 
r. przez reginę Wnuk – lipińską. remix jest renomowa-
nym producentem mebli wykonywanych na indywidualne 
zamówienie, od projektu, poprzez wykonanie i montaż. 

„Zakład powstał z myślą o klientach, którzy stawiają na 
styl i elegancję, a zarazem na komfort i praktyczność 
mebli. To dążenie do sprostania wymaganiom klientów 
wymaga od nas nowych inwestycji w maszyny i urzą-
dzenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie proponować 
nowe rozwiązania i utrzymać wysoką jakość mebli. 
Jedną z takich kluczowych inwestycji zrealizowaliśmy 
dzięki pożyczce na rozwój firmy, przez co znacząco 
unowocześniliśmy park maszynowy i staliśmy się bar-
dziej konkurencyjni na rynku.”

POmORSKi funDuSZ POżyCZKOWy SP. Z O.O. 
ul. szara 32-33, 80-116 Gdańsk 
tel. 58 302 20 05
e-mail: biuro@pfp.gda.pl 
www.pfp.gda.pl



Przedsiębiorco!
Szukasz finansowania?

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

Pożyczka Turystyczna
do 750 tys. zł 

oprocentowanie od 2,47%
0% prowizji 

okres finansowania do 72 m-cy

Skontaktuj się z nami!

Pożyczka Turystyczna przeznaczona jest 
dla mikro i małych przedsiębiorstw 

na przedsięwzięcia rozwojowe 
prowadzone na terenie województwa pomorskiego.

www.pfp.gda.pl 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

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

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

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

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

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

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

Projekt finansowany ze środków Województwa Pomorskiego
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Na wrzesień tego roku zaplanowano otwarcie  magazynu wysokiego składowania, który powsta-
je w Porcie Gdynia. Obiekt będzie miał około 11 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni 
i jest to jeden z czterech przewidzianych do realizacji w obszarze gdyńskiego portu. Inwestycja 
oscyluje w granicach 53 milionów złotych brutto, a bryła o wysokości ponad 10 metrów będzie 
przeznaczona do składowania wysokoprzetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach.

Prace związane z po-
szerzeniem plaży 
pomiędzy Brzeźnem 
i Jelitkowem potrwa-
ją kilka dni dłużej niż 
zakładano. Wszystko 
za sprawą znalezienia 
kilku niewybuchów 

na dnie Bałtyku. 
W celu przyspieszenia prac poszerzania toru 
wodnego prowadzącego do Portu Północnego 
w Gdańsku na wody Zatoki Bałtyckiej wpłynie 
dodatkowa pogłębiarka – jedna z dwóch naj-
większych w skali globu – Leiv Eiriksson. 

Stocznia Crist przekaże 
islandzkiemu armatorowi 
„Vegageroinowi” nowoczesny 
– w pełni wyposażony prom 
hybrydowy o charakterze 
pasażersko-samochodowym. 
Przed jednostką wymagający 

cel, bowiem ma ona obsługiwać nie należące do najłatwiej-
szych kursy pomiędzy wyspami islandzkiego archipelagu 
Westmana. Choć czas podróży pomiędzy atrakcyjnymi 
z turystycznego punku widzenia miasteczkami wynosi zale-
dwie 20 minut, to w praktyce trasa pozostaje wymagająca. 

cieRpliwości!  to 
tylko niewybuchy!

pRezent 
dla islandzkiego 
aRmatoRa

wRześniowe 
peRspektywy w poRcie

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA
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Od kOntaktów 
dO kOntraktów, 

czyli chINA 
hOmELIFE pOLAND 

ROŚNIE RANGA TARGÓW CHINA HOMELIfE POLAND, NAjWIęKSZYCH W EUROPIE CENTRALNEj 
I WSCHODNIEj TARGÓW ARTYKUŁÓW CHIŃSKICH. OfERTĄ WYSTAWCÓW ZAINTERESOWAŁO SIę 
KILKANAŚCIE TYSIęCY HANDLOWCÓW, PRZEDSIęBIORCÓW I ODWIEDZAjĄCYCH TARGI. TEGOROCZNA 
EDYCjA ZOSTAŁA WZMOCNIONA O fILAR EKSPORTOWY – TARGI ExPORT ExPO. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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o sukcesie targów i potrzebie rozwoju gospodarczych 
kontaktów z chińskimi producentami świadczy fakt, że 
już postanowiono o ich kontynuacji. Wystawcy odnotowali 
zainteresowanie ich produktami. potwierdza to słuszność 
realizacji programu Hosted Buyers, czyli zapraszanie han-
dlowców do odwiedzenia targów, zapewniając transport, 
poczęstunek, a dla gości z zagranicy także nocleg. Łącznie 
przyjęto około 5000 przedsiębiorców. 
Targi China Homelife poland organizowane są przez firmę 
meorient international exhibition przy współpracy z War-
szawską izbą Gospodarczą. China Homelife to międzyna-
rodowy brand – pod taką samą nazwą podobne targi odby-
wają się w trzynastu regionach świata. China Homelife po-
land są jedyną w tej części europy edycją tego wydarzenia 
obejmującego swym zasięgiem szesnaście krajów europy 
Centralnej i Wschodniej. To ważna platforma do realizacji 
wielkiego chińskiego projektu „Jeden pas, jedna Droga”. 
na targi do ptak Warsaw expo w nadarzynie pod Warszawą 
w dniach 29-31 maja przyjechało około 1100 wystawców ze 
wschodniego wybrzeża Chińskiej republiki ludowej (prowin-
cji Zhejiang, Guangdond, anhui, shandong) oraz specjalnego 
regionu administracyjnego Hongkongu. Wśród nich znajdo-
wali się producenci czołowych marek, w tym asD, longliqi, 
Hengyi petrochemical, Chunfeng Garment, Double Gun, ri-
der intelligence, Jinfulai i Huajian. proponowali oni produkty 
z branż, takich jak: elektronika, materiały budowlane, meble, 
odzież i tekstylia, oświetlenie, wyposażenie domów (dekora-
cje) oraz upominki. na stoiskach obecni byli certyfikowani 
dostawcy i producenci, sprawdzeni kontrahenci, gwarantujący 
jakość oferowanych produktów i sprawną dostawę.

Zaproszenie Warszawskiej izby Gospodarczej przyjęli przed-
stawiciele ponad pięćdziesięciu izb i organizacji gospodar-
czych z Białorusi, Chorwacji, Czech, litwy, Łotwy, mołdawii, 
polski, rosji, słowacji oraz Ukrainy. Byli wśród nich miesz-
kańcy m.in. Brześcia, Doniecka, Drohobycza, edinet, Homla, 
iwano-Frankiwska, Kaliningradu, Kijowa, lwowa, mińska, rygi, 
równego, smoleńska, Wilna, a także sankt petersburga. 
Targi i kongres to także ciekawe wydarzenia dla dziennika-
rzy. organizatorzy wydarzenia gościli przedstawicieli me-
diów z krajów europy Centralnej i Wschodniej oraz Chin. 
ogólnochińskie stowarzyszenie Dziennikarzy reprezentował 
sekretarz generalny i wiceprezes Hu Xiaohan. stowarzysze-
nie polskich medów i ogólnochińskie stowarzyszenie Dzien-
nikarzy zawarły umowę o wzajemnej współpracy. prezes Hu 
Xiaohan zapewnił, że otworzyły się nowe drogi dla rozwoju 
partnerstwa, co  powinno zaowocować częstszymi kontakta-
mi i nowymi możliwościami prezentacji obu krajów.
Do centrum ptak Warsaw expo przybyli także handlowcy z ca-
łej polski. organizatorzy zaproponowali bardzo dobrze przyję-
ty program match-makingu, dzięki któremu do przedsiębior-
ców dobierani są odpowiedni chińscy producenci. podczas 
targów możliwe były spotkania kupców z dostawcami. 
Targi China Homelife dały możliwość dokładnego zapoznania 
się z asortymentem, a w przypadku bariery językowej poroz-
mawiania za pośrednictwem tłumacza. Wydarzenie pozwoliło 
umocnić to, co jest najważniejsze w relacjach biznesowych: 
wzajemne zaufanie i przyczyniło się do zacieśnienia współ-
pracy pomiędzy przedsiębiorcami z Chin  i polski.
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O POTRZEBIE ROZWOjU STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH, POPULARNOŚCI CHINA HOMELIfE POLAND 
I KONIECZNOŚCI NAWIĄZYWANIA NOWYCH KONTAKTÓW Z MARKIEM TRACZYKIEM, PREZESEM 
WARSZAWSKIEj IZBY GOSPODARCZEj, ROZMAWIA ANNA WALK.

mUSImY 
AktYWNIE 

DZIAłAć 
na rzecz wzmacniania 

współpracy gospodarczej

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Tysiące produktów, setki wystaw-
ców i mnóstwo odwiedzających. 
Sukces targów China Homelife Po-
land jest niepodważalny. Jakie naj-
ważniejsze korzyści wynikają z ich 
organizacji?

Ósma edycja targów China Homelife 
poland ma znaczący wpływ na rozwój 
relacji chińsko-polskich, jak i stosun-
ków z państwami europy Centralnej 
oraz Wschodniej. niewątpliwym sukce-
sem okazał się udział ponad dwóch ty-
sięcy handlowców z europy Centralnej 
i Wschodniej, którzy przyjechali na na-
sze zaproszenie, mając zapewnione po-
krycie kosztów transportu, wyżywienia 
i noclegu. Krajowych przedsiębiorców 
w grupach zorganizowanych przyjęli-
śmy ponad 3000 osób. niemniej waż-
ne było zorganizowanie targów export 
expo, które po raz pierwszy towarzy-
szyły China Homelife poland. Bez wąt-
pienia odniosły one sukces. Wystawcy, 
którzy w nich uczestniczyli, zapewniali, 
że organizowany przez nas program 
Hosted Buyers w ich przypadku spraw-
dził się doskonale. Każdy z nich mógł 
liczyć na kilkunastu, a nawet kilkudzie-
sięciu kontrahentów. 

Skąd w ogóle wzięła się potrzeba 
rozwoju relacji chińsko-polskich 
i kontaktów z państwami  europy 
Centralnej oraz Wschodniej?

rocznice, które obecnie obchodzimy, 
a także zmiany dokonane w latach 90. 
zmieniły pozycję gospodarczą naszego 
kraju w świecie. polska otworzyła się na 
nowe rynki, nawiązując wiele cennych 
kontaktów eksportowych. ostatnie 
lata to nowe wyzwania, które wiążą się 
z zablokowaniem wschodnich granic 
i aktualnie wojną handlową, którą sta-
ny Zjednoczone prowadzą z Chinami. 
To, co obecnie się dzieje, ma ogromny 
wpływ na polską gospodarkę. Wobec 
tych wydarzeń musimy aktywnie dzia-
łać na rzecz wzmacniania współpra-
cy i zdobywanie nowych kontaktów. 
W stosunku do Zachodu jesteśmy kra-
jem na dorobku. nasze  sukcesy gospo-
darcze zawdzięczamy głównie małym 
i średnim firmom. To dzięki nim polska 

gospodarka jest w dobrej kondycji, 
a samorządowcy i politycy mogą mó-
wić o odnoszeniu sukcesu. Ten sukces 
jest zasługą przedsiębiorców, którzy 
ciężką pracą i determinacją sprawiają, 
że nasz kraj stale się rozwija. mimo licz-
nych przeszkód w postaci między inny-
mi spięć politycznych na linii polska – 
państwa ościenne (i nie tylko) jest chęć 
współpracy z polskimi przedsiębiorca-
mi. otwarte dla nas są zarówno rynki 
Bliskiego Wschodu, jak i Chin, czy też 
stanów Zjednoczonych. przedsiębior-
cy nie chcą być stroną tych sporów. 

nawiązane kontakty to jedno, ale 
China Homelife Poland to też wy-
mierne korzyści w postaci podpi-
sanych umów. Kilka ważnych po-
rozumień o współpracy podpisała 
między innymi Warszawska izba 
gospodarcza.

W tegorocznej edycji China Homelife 
poland uczestniczyli przedstawiciele 
ponad pięćdziesięciu izb gospodar-
czych z europy Centralnej i Wschod-
niej. Dla nas to była doskonała okazja 
do nawiązania współpracy z kolejnymi 
samorządami gospodarczymi. W sumie 
podpisaliśmy sześć umów z przed-
stawicielami izb z Ukrainy, rosji, Bia-
łorusi oraz estonii. Dzięki nawiązanej 
współpracy możemy nie tylko aktywnie 

wpływać na inne formy współdziałania 
gospodarczego z państwami europy 
Centralnej i Wschodniej, ale także wy-
chodzić z inicjatywami proeksportowy-
mi na rynkach trzecich, typu azja, Bliski 
Wschód, afryka czy też obie ameryki.

Ranga China Homelife Poland sta-
le rośnie. Co składa się na sukces 
największych w europie środko-
wej i Wschodniej targów artykułów 
chińskich?

To w głównej mierze efekt realizacji 
programu Hosted Buyers, w ramach 
którego zaprosiliśmy w sumie pięć ty-
sięcy handlowców i co najmniej drugie 
tyle odwiedzających. To największa 
impreza organizowana zgodnie z za-
sadą Hosted Buyers, czyli opłacania 
kosztów przyjazdu, nie tylko w tej 
części europy, ale i na terenie całego 
starego Kontynentu. Cieszy nas to, że 
już dzisiaj możemy zapowiedzieć ko-
lejną edycję China Homelife poland, 
która również zorganizowana zostanie 
w maju. W przyszłym roku mamy za-
miar położyć większy nacisk na promo-
cję produktów eksportowych nie tylko 
z polski, ale i z europy Centralnej oraz 
Wschodniej. Targi export expo zorgani-
zowane zostaną na powierzchni wysta-
wienniczej liczącej ponad 3 tys. metrów 
kwadratowych.
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Gdynia otrzymała tytuł „Złotej Gminy na 5!”. Doceniono partner-
skie nastawienie gminy zarówno do lokalnych przedsiębiorców, 
jak i zewnętrznych inwestorów. To piąta edycja rankingu przygo-
towywanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działa-
jące przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsię-
biorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Gdynia została „Złotą Gminą na 5!” po raz pierwszy i znalazła się w zaszczyt-
nym gronie dziesięciu zdobywców tego tytułu. Jest to wyróżnienie dodatkowe 
i warunkiem otrzymania go jest zdobywanie standardowego wyróżnienia „Gmi-
na na 5!” przez trzy kolejne lata. Zadaniem „Złotej Gminy na 5!” jest promowa-
nie gmin, w których jakość obsługi inwestorów i przedsiębiorców jest stale na 
wysokim, profesjonalnym poziomie. Trzykrotne zdobycie tytułu „Gmina na 5!” 
stanowi największe wyróżnienie w ramach przeprowadzanego badania.

Gdynia Złotą 
Gminą na 5! 

Wiemy już, kto wykona dokumentację 
przygotowawczą dla włączenia pół-
nocnych dzielnic Gdyni w system kolei 
aglomeracyjnej. pKp polskie linie Kole-
jowe wybrały wykonawcę na jej wyko-
nanie spośród sześciu ofert. Zwycięzcą 
w przetargu nieograniczonym okazała 
się spółka multiconsult polska z siedzi-
bą w Warszawie.  
Biuro projektowe multiconsult opracuje 
dokumentację przygotowawczą dla 
projektu, który uzyskał dofinanso-
wanie unijne w ramach regionalnego 
programu operacyjnego Wojewódz-
twa pomorskiego na lata 2014-2020. 

opracowanie dokumentacji umożliwi 
określenie zakresu i kosztów prac zwią-
zanych z tym projektem. pozwoli także 
określić prognozowany popyt na usługi 
kolejowe oraz wybranie najkorzyst-
niejszego wariantu przeprowadzenia 
modernizacji istniejących, jak też budo-
wy nowych linii kolejowych. W efekcie 
możliwe stanie się uruchomienie ruchu 
pasażerskiego na trasie Gdynia-rumia-
Gdynia port oksywie-Kosakowo-mosty/
mechelinki. opracowana dokumentacja 
przedprojektowa będzie podstawą do 
ujęcia projektu w unijnej perspektywie 
finansowej na lata 2021-2027.

O krok bliżej do kolei

Zakończyła się kolejna edycja kon-
kursu Gdyński Biznesplan, w którym 
przedsiębiorczy studenci przedsta-
wiają autorskie pomysły na biznes. 
W pomorskim parku naukowo-
Technologicznym nagrody wręczyli 
prezydent Wojciech szczurek i Kata-
rzyna Gruszecka-spychała, wicepre-
zydent Gdyni ds. gospodarki. 
Zwyciężył pomysł „Fullspoon” autor-
stwa macieja lechockiego. laureat 
otrzymał 30 tys. zł oraz nagrody 
rzeczowe i usługi ułatwiające start 
własnego biznesu. Dodatkowo wy-
różnienie przyznano patrycji miotk 
za projekt aplikacji mobilnej „Joinme 
car-pooling pojazdów”. 
W tegorocznej edycji konkursu 
Gdyński Biznesplan wystartowało 
216 przedsiębiorczych studentów. 
Zdecydowana większość projektów, 
bo aż 138, dotyczyła sektora usług. 
najwięcej pomysłów na biznes 
zrodziło się w branżach designu, 
projektowania i sztuki, edukacji oraz 
szkoleń, a także gastronomii. 
Konkurs „Gdyński Biznesplan” jest 
swoistym barometrem ducha przed-
siębiorczości. idea przedsięwzięcia 
sprowadza się do umożliwienia reali-
zacji pomysłów biznesowych przez 
ludzi, którzy albo nie mają żadnych  
doświadczeń na tym polu, albo nie-
wielkie i niezbyt udane.

Gdyński 
Biznesplan 
rozstrzygnięty

Fot. Gdynia.pl



Jacek Karnowski po raz trzeci został laureatem prestiżowego rankingu Newsweeka. 
Nagroda specjalna w kategorii „Superprezydent” powędrowała do jego rąk podczas 
gali organizowanej we Wrocławiu. Prezydent Sopotu podziękował za głosy poprzez 
media społecznościowe życząc, by Polska stała się tak otwarta jak nasze miasta.

Gdańsk z ogromnym 
sukcesem. W rankin-
gu „Forbes” Miasto 
Gdańsk zostało najbar-
dziej innowacyjnym 
miastem w Polsce. Ale 

to nie koniec – w kate-
goriach „Miasto przyjazne dla biznesu” oraz „Mia-
sto otwarte na ludzi”, Gdańsk może się pochwalić 
zajęciem trzeciej lokaty. Warto dodać, iż 107 pre-
zydentów miast w Polsce uhonorowało Pawła Ada-
mowicza tytułem najlepszego prezydenta miasta.

Do tej pory w ramach pro-
gramu „Rodzina 500 plus” do 
pomorskich rodzin trafiało 
w skali roku 1.5mld złotych. 
Od przyszłego roku w wyniku 
zmiany formuły programu 

rodziny zamieszkujące województwo pomorskie mogą 
liczyć na kwotę większą o 1.3mld złotych – poinformo-
wał wojewoda pomorski – Dariusz Drelich. Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej PUW – Katarzyna Stanu-
lewicz potwierdziła dobre przygotowanie pomorskich 
samorządów do realizacji zmian programowych.

ogRomny 
sukces 
gdańska!

ponad miliaRd 
złotych więcej 
dla pomoRza

hattRick jacka 
kaRnowskiego
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spotkanie zorganizowane zostało 
z uwagi na realizację przez Gminę 
Cedry Wielkie projektu partnerskie-
go pn. „Zachowanie wielokulturowe-
go dziedzictwa Żuław poprzez wy-
konanie robót budowlanych, remon-
towych i konserwatorskich w obiek-
tach zabytkowych i obiektach po-
łożonych na terenach objętych 
ochroną konserwatorską w gminach 
żuławskich oraz stworzenie spójnej 
oferty turystycznej promującej toż-
samość Żuław”.
Dodatkowo goście mieli możliwość 
obejrzenia budowanej aktualnie na 
terenie gminy Cedry Wielkie przy 
współudziale środków unijnych Wi-
ślanej Trasy rowerowej. marsza-
łek województwa pomorskiego nie 
krył uznania dla zakresu inwestycji, 
który obejmuje budowę ponad 18 

km nowych tras rowerowych. Dzie-
sięciokilometrowy odcinek, który 
powstaje na wałach przeciwpowo-
dziowych, wiedzie od miejscowo-
ści Giemlice poprzez leszkowy, 
Kiezmark (połączenie ze ścieżką 
na starym moście), aż do przystani 
żeglarskiej w Błotniku. na tej trasie 
dodatkowo powstaną dwa miejsca 
postojowe. Docelowo ten fragment 
połączony zostanie ze szlakiem bu-
dowanym w ramach tego samego 
projektu strategicznego przez mia-
sto Gdańsk i Gminę pruszcz Gdań-
ski. Dzięki temu rowerzyści będą 
mogli bez przeszkód z terenu gminy 
Cedry Wielkie przejechać na Wyspę 
sobieszewską. Zaawansowanie pro-
wadzonych prac jest bardzo duże, 
w związku z czym jesienią br. trasa 
powinna zostać oddana do użytku.

Marszałek wizytował 
inwestycje na terenie 
gminy Cedry Wielkie
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego w towarzystwie Jana Szymańskiego, 
dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego wizytowali gminę Cedry Wielkie. Na krótką wycieczkę po inwestycjach zaprosił 
ich wójt Janusz Goliński.



Zniknęło wiele reklam, a kolejne są w trak-
cie demontażu lub dostosowania. W Sopocie 
można zaobserwować efekty obowiązywania 
uchwały krajobrazowej.

przypominamy, że 7 czerwca minął termin dostosowa-
nia tablic i urządzeń reklamowych innych niż szyldy do 
zapisów uchwały rady miasta sopotu z dnia 26 marca 
2018 roku. na ulicach kurortu obecnie prowadzona jest 
kontrola reklam, a jej efekty stają się już widoczne dla 
mieszkańców. miasto ma możliwość wymierzania kar pie-

niężnych dla osób, które nie dopełniły obowiązku dosto-
sowania reklam już istniejących.
informacje na temat procedury dostosowania i usuwania 
reklam można uzyskać w Biurze Konserwatora Zabytków, 
a także w Wydziale Urbanistyki i architektury Urzędu mia-
sta sopotu oraz w Zarządzie Dróg i Zieleni w sopocie.
sopoccy urzędniczy przypominają, że reklamy powinny 
harmonizować z istniejącą zabudową miejską i być jej 
spójną częścią, przede wszystkim ze względu na to, że ze-
spół urbanistyczno-krajobrazowy miasta sopotu wpisany 
jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Mniej reklam w Sopocie

przez trzy lata z rzędu prezydent sopo-
tu, Jacek Karnowski, wygrywał w rankin-
gu prezydentów miast n15, w związku 
z czym w tym roku uhonorowany został 
tytułem superprezydenta. 
Wręczenie odznaczenia odbyło się pod-
czas uroczystej gali Kongresu regionów, 
która zorganizowana została we Wro-
cławiu. ranking prezydentów miast n15 
organizowany jest przez „newsweek”. 
- Jacek Karnowski wygrywał nasz ran-
king już trzykrotnie. W tym roku też 
był w czołówce  – wyjaśnia Tomasz lis, 
redaktor naczelny popularnego tygodni-
ka. - Uznaliśmy, że to świetny moment, 
aby uhonorować ten hattrick tytułem 
superprezydenta, takim samym, jaki do-
stał inny trzykrotny zwycięzca n15 rafał 
Dutkiewicz, były prezydent Wrocławia.
pierwsze miejsce w rankingu prezydenci 
miast przyznali pawłowi adamowiczowi, 
prezydentowi Gdańska.

Superprezydent
Jacek Karnowski

Działa już nowa strona 
internetowa sopockiej 
organizacji Turystycz-
nej. Visit.sopot.pl ma 
być portalem przydat-
nym zarówno dla tury-
stów, jak i mieszkań-
ców całej aglomeracji, 
a jego struktura po-

winna zapewnić prosty 
dostęp do informacji.
nowy projekt jest 
intuicyjny, ciekawy 
i przede wszystkim 
powinien spełniać 
oczekiwania użyt-
kowników. strona 
turystyczna sopotu 

Nowy portal 
turystyczny

wyróżnia się estetyką 
i bogatą zawartością 
multimedialną. Witry-
nę można przeglądać 
na komputerach 
stacjonarnych, lap-
topach, tabletach 
oraz telefonach 
komórkowych.
portal jest dwuję-
zyczny. posiada pełną 
wersję polską i an-
gielską. W kolejnym 
etapie strona ma zo-
stać przetłumaczona 
na kilka wersji języ-
kowych. Turyści już 
teraz mogą pobrać 
foldery informacyjne 
w dziesięciu językach, 
tj. polsko-angielskim, 
niemiecko-francu-
skim, fińsko-rosyj-
skim, szwedzko-nor-
weskim oraz włosko-
hiszpańskim.



 54    

W tegorocznej edycji kampanii „PiT 
w gdańsku. Się opłaca!” wzięła 
udział rekordowa liczba uczestni-
ków – aż 27 316 gdańskich podatni-
ków. nagrodę główną, czyli hybry-
dową Toyotę yaris, wygrała iwona 
Kołodziejska.

Ubiegłoroczna akcja, zachęcają-
ca mieszkańców do płacenia pi-
T-u w Gdańsku, okazała się na tyle 
skuteczna, że dzięki nowym podat-
nikom do miejskiej kasy wpłynęło 
prawie 10 mln zł! Jaki wpływ odnotuje 
budżet miasta po tegorocznej loterii? 
na te dane musimy jeszcze poczekać. 
Wiemy jednak, że ta edycja była rekor-
dowa. W zabawie udział wzięło 27 316 
gdańszczanek i gdańszczan. 
Hasło akcji „piT w Gdańsku. się opła-
ca!” i jej charakterystyczna, granato-
wo-czerwona grafika, a także zasady 
udziału w loterii były identyczne jak 
w poprzednich edycjach. szansę na 
wygraną w zabawie miał każdy, bez 
względu na to, jak długo zamieszkuje 
w Gdańsku, kto rozliczył swój piT 
w jednym z gdańskich urzędów skar-
bowych i do 5 maja wypełnił elektro-
niczny formularz zgłoszenia w loterii.

PIT w Gdańsku. 
Się opłaca!
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na posiedzeniu rady Fundacji Unii metro-
polii polskich w Gdańsku podjęto decyzję 
o nadaniu Unii metropolii polskich imienia 
pawła adamowicza.
- rada Fundacji w głosowaniu jednogłośnie 
podjęła decyzję o zmianie nazwy – poinformo-
wał Tadeusz Truskolaski, prezes zarządu Unii 
metropolii polskich, prezydent Białegostoku.
prezydent paweł adamowicz był prezesem 
zarządu Unii metropolii polskich w latach 
2007-2015. Był inicjatorem i liderem wielu 
działań Unii metropolii polskich, m.in. w spra-
wach ustroju metropolitalnego, polityki migra-
cyjnej oraz obrony wartości demokratycznych.
- Bardzo dziękuję za inicjatywę zmiany nazwy. 
my gdańszczanki i gdańszczanie wiemy, jak 
bardzo pan prezydent adamowicz zabiegał o 
sprawy metropolitalne – mówiła aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
radę Unii metropolii polskich tworzą prezy-
denci dwunastu największych polskich miast.

Unia Metropolii Polskich 
im. Pawła Adamowicza

Gdańsk z Perłami 
Samorządu
stolica województwa pomor-
skiego została doceniona łącz-
nie w pięciu rankingach Dzien-
nika Gazety prawnej. 
Gdańsk otrzymał drugie miejsce 
w rankingu perły samorządu 2019. 
Doceniono również pracę miasta 
na rzecz oświaty, seniorów oraz 
aktywizacji sportowej dzieci 
i młodzieży. Do Gdańska powę-
drowała także nagroda dla naj-
lepszego skarbnika samorządu 
2019. nadto miasto zostało doce-
nione w kategorii Dobrych prak-
tyk. W zakresie oświaty Gdańsk 

uhonorowano za model edukacji 
dla uczniów ze spektrum auty-
zmu. W zakresie polityki senio-
ralnej - za aktywizację seniorów 
oraz stworzenie Centrum pracy 
dla seniorek i seniorów. 
Kongres perły samorządu to ogól-
nopolski projekt Dziennika Gazety 
prawnej skierowany do przed-
stawicieli administracji lokalnej, 
agend rządowych, biznesu, nauki 
oraz mediów. organizowany jest 
przez Dziennik Gazety prawnej 
już po raz siódmy, po raz trzeci 
odbywa się w Gdyni.
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Wielomilionowy 
prOjEkt 

EDUkAcYjNY
DOBIEGA KOŃCA REALIZACjA ROZPOCZęTEGO TRZY LATA TEMU PROjEKTU EDUKACYjNEGO, 
KTÓREGO CELEM jEST PODNIESIENIE jAKOŚCI NAUCZANIA ZAWODOWEGO W POWIECIE 
WEjHEROWSKIM. W TYM MIESIĄCU ODDANO KOLEjNYCH (jUŻ OSTATNICH) 13 PRACOWNI 
W DWÓCH SZKOŁACH W WEjHEROWIE. 
W RAMACH PROGRAMU ROZBUDOWANYCH I DOPOSAŻONYCH ZOSTAŁO 5 SZKÓŁ ZA KWOTę OKOŁO 
34 MLN ZŁ. ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEjSKIEj POZYSKANO NA TEN CEL PRAWIE 28 MLN ZŁ. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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nOWe PRaCOWnie 
DO nauKi ZaWODóW

projekt realizowany jest od 2016 roku. 
Zakończenie części inwestycyjnej (bu-
dowlanej) zaplanowano na koniec bie-
żącego roku, ale już teraz oddano do 
użytku wszystkie pracownie do nauki 
zawodów. 
projektem objętych jest 5 powiatowych 
Zespołów szkół: pZs nr 2 w rumi, pZs 
nr 2, 3 i 4 w Wejherowie i pZs police-
alnych w Wejherowie (tu powstał pawi-
lon rehabilitacyjno-korekcyjny). W tym 

miesiącu oficjalnie otwarto kolejnych aż 
13 pracowni zawodowych w dwóch wej-
herowskich placówkach. Tym samym 
projekt praktycznie został zakończony, 
pozostały tylko ostatnie rozliczenia fi-
nansowe i staże dla uczniów – te ostat-
nie potrwają do przyszłego roku. 

LePSZe WaRunKi 
W „eLeKTRyKu”

powiatowy Zespół szkół nr 2 w Wejhe-
rowie (popularnie nazywany „elektry-
kiem”) wzbogacił się o kompleks składa-

jący się z 7 pracowni. Uczniowie będą 
mogli kształcić się w pracowaniach: 
obróbki ręcznej, lutowania i spawania; 
energetyki źródeł odnawialnych; urzą-
dzeń dźwigowych; montażu i pomia-
rów instalacji elektrycznych; maszyn 
i napędów elektrycznych; pomiarów 
elektrycznych i elektronicznych oraz 
automatyki i zabezpieczeń.
Dodatkowo w ramach realizowanego 
projektu doposażono 4 istniejące już 
pracownie kształcenia zawodowego: te-
leinformatyczną. informatyki. elektroni-
ki oraz elektryczną i elektroniczną. 
nowe pracownie branży energetyka 
i ekoenergetyka oraz branży iCT i elek-
tronika umożliwią poszerzenie oferty 
kształcenia szkoły w zawodach: tech-
nik teleinformatyk, technik elektronik, 
technik informatyk, monter-elektronik, 
elektryk, technik elektryk, elektro-
mechanik, technik energetyk, technik 
urządzeń i systemów energetyki odna-
wialnej, technik urządzeń dźwigowych. 
Wartość zadań budowlanych w tej szko-
le wyniosła niemal 3,3 mln zł, a wartość 
wyposażenia to prawie 4,5 mln zł. Łącz-
na wartość interwencji projektowej w tej 
szkole osiągnęła niemal 7,8 mln zł.

nOWOCZeSnOść 
W „SamOCHODóWCe”

Kolejne 6 pracowni (a można powie-
dzieć, że nawet 8, bo dwie z nich są 
dzielone, dzięki czemu mogą się w nich 
odbywać niezależnie dwie lekcje jedno-
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GABrielA lisius, 
starosta wejherowski:

- Cały projekt to przedsięwzięcie strategiczne „Rozwój szkolnictwa zawodowego 
w powiecie wejherowskim”. Objętych nim zostało 5 zespołów szkół. Niedawno 
oddaliśmy ostatnie już pracownie, wybudowane i wyposażone w ramach tego 
projektu. Bardzo ważne jest dla nas, aby uczniowie uczyli się zgodnie z nowymi 
trendami - tak, aby idąc do pracy, byli do niej przygotowani. Chcemy, aby mogli 
uczyć się zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy korzystając z najnowszych 
technologii. Jesteśmy największym powiatem ziemskim w województwie, więc 
nasze potrzeby w zakresie edukacji są duże. Dodam, że oprócz inwestowania 
w szkolnictwo zawodowe realizujemy też inne zadania. W ubiegłym roku 

otwieraliśmy największą halę sportową przy PZS nr 4 w Wejherowie, otworzyliśmy 
przedszkole specjalne, a obecnie trwa rozbudowa liceum w Rumi. Wydaliśmy ponad 100 mln zł na oświatę – 
zarówno na zadania bieżące, jak i inwestycyjne, co podnosi jakość kształcenia w naszych szkołach.

cześnie) otwarto w powiatowym Zespole 
szkół nr 4 im. im. Jakuba Wejhera w Wej-
herowie (czyli w „samochodówce”). są 
to pracownie: elektrotechniki. elektro-
niki i automatyki. montażu i eksploata-
cji podzespołów samochodowych oraz 
maszyn i urządzeń. pomiarów i rysunku 
technicznego. montażu i obsługi peryfe-
ryjnych instalacji samochodowych, ko-
munikacji językowej w branży motory-
zacyjnej. Dodatkowo w ramach realizo-
wanego projektu doposażono istniejącą 
już pracownię obróbki skrawaniem.
nowe pracownie branży transport, lo-
gistyka i motoryzacja, w zakresie mo-
toryzacji umożliwią poszerzenie oferty 
kształcenia szkoły w zawodach: technik 
pojazdów samochodowych, mechanik 
pojazdów samochodowych, technik 

mechanik, blacharz samochodowy, elek-
tromechanik pojazdów samochodowych, 
mechanik – monter maszyn i urządzeń. 
inwestycja (prace budowlane) w pZs nr 4 
trwała od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 
r. Kolejnym krokiem był zakup i montaż 
wyposażenia. Wartość zadań budowla-
nych wyniosła ponad 4,5 mln zł, a wartość 
wyposażenia to niemal 2,8 mln zł. Łącz-
nie wartość interwencji projektowej w tej 
szkole osiągnęła ponad 7,3 mln zł.
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W WEjhErOWIE 
pełne atrakcji

fITNESS, ZUMBA I jOGA W PARKU, KINO POD GWIAZDAMI, BIBLIOTEKA W PARKU, LETNIE 
KONCERTY, SPACERY EDUKACYjNE DA DZIECI I WYCIECZKI PO MIEŚCIE Z PRZEWODNIKIEM – TAKIE 
LETNIE ATRAKCjE PRZYGOTOWANO W WEjHEROWIE. jAK PODKREŚLA PREZYDENT KRZYSZTOf 
HILDEBRANDT, TEGOROCZNA OfERTA DLA MIESZKAŃCÓW WEjHEROWA I TURYSTÓW BęDZIE 
RÓŻNORODNA I BOGATA.

Lato

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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- latem w Wejherowie będzie sporto-
wo, naukowo, ekologicznie i artystycz-
nie – mówi arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejherowa. 
– Tradycyjnie wejherowskie instytu-
cje kulturalne przygotowały ofertę 
spędzania czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży, którzy lato będą spędzać 
w mieście. Dorośli będą mogli skorzy-
stać z zajęć rekreacyjno-sportowych, 
które odbywać się będą w wejherow-
skim parku. Zapraszamy także na 
koncerty letnie do parku  i projekcje 
filmów do Kina pod Gwiazdami. Każdy 
znajdzie z pewnością coś dla siebie. 

aKTyWnie W PaRKu

Chcesz aktywnie spędzić wakacje? Za-
praszamy do parku miejskiego! JoGa 
w każdą niedzielę o godz. 9.30, na pola-
nie przed pałacem (od 30.06 do 25.08). 
ZUmBa w każdą środę o godz. 18.30 
przy altanie - w tym czasie dla dzieci 
przygotowany będzie kącik animacyjny 
(od 3.07 do 28.08).aKTyWne soBoTy 
o godz. 9 (od 29.06 do 31.08)

BeZPłaTne WyCieCZKi 
PO WeJHeROWie 

i KaLWaRii WeJHeROWSKieJ

szlak głównych atrakcji miasta wraz 
z Kalwarią Wejherowską można zwie-
dzić bezpłatnie z przewodnikiem od 1 
lipca do 30 sierpnia. Zwiedzanie roz-
poczyna się o godz. 11 przy pomniku 
Jakuba Wejhera. Zgłoszenia grup 
zorganizowanych przyjmowane są 
pod nr tel. 58 677 70 58.

ZWieDZamy RaTuSZ

W zabytkowym ratuszu na turystów 
czekają m.in. sala historii i tradycji, cela 

więzienna, makiety miasta oraz Kalwarii 
Wejherowskiej, a także multimedialna 
sala Historyczna „Wejherowo okresu 
międzywojennego”. ratusz dostępny 
dla zwiedzających: od poniedziałku do 
piątku w godz. 9 -15, a w soboty i nie-
dziele w godz. 11-15.  

SPaCeRy eDuKaCyJne 
W PaRKu mieJSKim 

W wakacje dzieci w wieku od 7 do 11 lat 
będą mogły wziąć udział w spacerach 
edukacyjnych w wejherowskim parku. 
Zapraszamy na dwa warianty spaceru: 
jeden zapoznający z roślinnością parku 
i drugi pozwalający bliżej przyjrzeć się 
jego mieszkańcom. spacery odbywają 
się w każdy wtorek i czwartek w godz. 
11-12 lub godz. 13-14. Zapisy w godz. 
7-15, tel. 668 686 490. 

WeJHeROWSKie 
KinO POD gWiaZDami 

plenerowe emisje filmów w każdy czwar-
tek lipca i sierpnia w amfiteatrze w par-
ku miejskim. seanse pod gołym niebem 
zaczynamy o godz. 21.30. 

LaTO Z fiLHaRmOnią 
KaSZuBSKą

W każdą niedzielę, o godz. 17 zaprasza-
my na Koncerty letnie na małej scenie 
w parku. Zapraszamy także na taras wi-
dokowy Filharmonii Kaszubskiej w godz. 
14-19. Zapraszamy również do kina, na 
spektakle i warsztaty letnie dla dzieci. 

BiBLiOTeKa LeTnia 

pasjonaci czytania na świeżym powie-
trzu będą mogli skorzystać z plenero-
wego  punktu bibliotecznego na tarasie 

wejherowskiego pałacu. letni punkt 
biblioteczny otwarty będzie w czwart-
ki i piątki w godz. 14–18. odbywać się 
będą także literackie happeningi pod 
hasłem „Chodliwa poczytalnia” oraz po-
kazy teatrzyku Kamishibai. Dodatkowo 
odbędą się dwa spacery z fitoterapeutą 
michałem Konkelem po parku dotyczą-

ce ziołolecznictwa - 11 lipca i 29 sierpnia 
o godz. 17.

WaKaCJe W BiBLiOTeCe

miejska Biblioteka zaprasza od 1 do 4 lipca 
dzieci w wieku 6-10 lat na warsztaty  literac-
ko – plastyczne. Biblioteka organizuje także 
wydarzenia otwarte, podczas których odbę-
dą się pokazy spektakli dla dzieci w wyko-
naniu teatru „Blaszany bębenek” – 5 lipca, 
godz 10 - „początki państwa polskiego”, a 12 
lipca o godz. 10 - „Dzwonnik z notre Dame”.

LaTO Z PiłKą

prezydent Wejherowa oraz Wejhe-
rowskie Centrum Kultury zapraszają 
dzieci szkół podstawowych na „lato 
z piłką 2019”. Zajęcia dla dzieci z klas 
iii-Vi będą odbywały się od 1 do 12 lip-
ca w godz. 9.30-12.30. na boisku „Ja-
majka ” przy ul. partyzantów.
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Symboliczny 
kONWENt 
pOWIAtóW 

w Czarnem
TYM RAZEM KONWENT POWIATÓW WOjEWÓDZTWA POMORSKIEGO ODBYŁ SIę W CZARNEM – 
MALOWNICZEj MIEjSCOWOŚCI POŁOŻNEj W POWIECIE CZŁUCHOWSKIM.  GŁÓWNYM TEMATEM 
SPOTKANIA NA NAjWYŻSZYM SAMORZĄDOWYM SZCZEBLU BYŁO PODSUMOWANIE REALIZACjI 
PLANU fINANSOWEGO Z ROKU UBIEGŁEGO Z UWZGLęDNIENIEM DZIAŁAŃ SŁUŻBY ZDROWIA ORAZ 
OKREŚLENIE PLANU fINANSOWEGO NA ROK 2019. STAROSTOWIE PODCZAS KONWENTU PORUSZYLI 
RÓWNIEŻ PALĄCE KWESTIE PAŃSTWOWEGO fUNDUSZU REHABILITACjI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ORAZ PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell

starosta tczeWsKi MirosłaW auGustyn, starosta KartusKi boGdan łaPa, JaKub MoKWa - starbud, raFał KosianoWicz - WłaścicieL FirMy starbud, 
Wicestarosta KWidzyńsKi WiesłaW WosiaK, PatrycJa PaWLiKoWsKa - starostWo PoWiatoWe W MaLborKu, MoniKa KasPrzyK -z-ca dyreKtora 
ds. eKonoMiczno-FinansoWych PoW nFz, eLżbieta rucińsKa-KuLesz - dyreKtor PoMorsKieGo oW nFz
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Konwent w Czarnem rozpoczął się od 
uroczystego powitania starosty po-
wiatu człuchowskiego – aleksandra 
Gappy, który jest najdłużej piastu-
jącym to stanowisko samorządow-
cem w kraju. Z tej okazji człuchowski 
starosta został uhonorowany przez 
gremium symboliczną klamrą ze zło-
ta autorstwa jubilerów z poznańskiej 
pracowni Chart. Zapinka nadana z rąk 
starosty powiatu malborskiego i prze-
wodniczącego Konwentu powiatów 

Województwa pomorskiego – miro-
sława Czapli stała się metaforycznym 
i podniosłym momentem wydarzenia.

merytoryczna część konwentu zo-
stała zapoczątkowana przez monikę 
Kasprzyk – Zastępcę dyrektora ds. 
ekonomiczno-finansowych w pomor-
skim oW nFZ. prelegentka podsumo-
wała rok 2018 oraz zaprezentowała 
dane związane z finansowym planem 
wyjściowym na rok 2019. pośród kosz-

tów związanych z realizacją planu fi-
nansowego wyróżniono koszty opieki 
zdrowotnej, ratownictwa medycznego, 
finansowania leków oraz koszty admi-
nistracyjne. Do kluczowych aspektów 
prezentacji ponadto należy zaliczyć 
dane wynikające z budżetu refunda-
cyjnego, planowane koszty podwyżek 
dla lekarzy i pielęgniarek, projekty 
zmian w zakresie zwiększenia środ-
ków finansowania na rok 2019, a także 
poziom zadłużenia szpitali.

starosta MaLborsKi MirosłaW czaPLa, starosta człuchoWsKi aLeKsander GaPPa, starosta choJnicKi MareK szczePańsKi, 
Wicestarosta noWodWorsKi barbara oGrodoWsKa

Michał urbaniaK, PauLina czaPLa, starosta MaLborsKi MirosłaW czaPLa,
starosta KościersKi aLicJa żuraWsKa, starosta GdańsKi steFan sKonieczny, 
MareK GoLińsKi - zastęPca Prezydenta Miasta słuPsKa,



 62    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Kolejnym prelegentem spotkania odby-
wającego się w sali konferencyjnej od-
restaurowanego  Domu opieki społecz-
nej w Czarnem był Dyrektor oddziału 
pomorskiego państwowego Funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
– Dariusz majorek. Wystąpienie pana 
Dariusza obejmowało aspekty sys-
temu finansowania rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych z uwzględnieniem 
przepływu środków finansowych. Waż-
nym elementem prezentacji było także 
przybliżenie programu „stabilne Za-
trudnienie” mającego na celu wyrów-
nanie szans osób niepełnosprawnych 
na stanowiskach administracyjnych 
oraz w służbie publicznej.

starostów, przedstawicieli władz sa-
morządowych oraz osoby związane 
ze światem kultury i mediów swym 
kameralnym recitalem zachwyciła 
uczestniczka pierwszej edycji progra-
mu X Factor oraz finalistka siódmej 
edycji „must Be The music” - paulina 
Czapla. po krótkim, acz pełnym emo-
cji koncercie nastąpiła druga część 

konwentu w ramach której wystąpił 
prezes Zarządu polska energia – Jan 
Barcewicz oraz przedstawiciele mar-
ki WaTra – Buchwald & płóciniczak, 
którzy zaprezentowali innowacyjne 
rozwiązanie dostępu do obiektu w sy-
tuacji zagrożenia pożarowego jakim 

jest kaseta straży pożarnej. ostatnim 
prelegentem panelu był reprezen-
tant firmy sTarBUD – Jakub mokwa, 
który podjął temat funkcjonowania 
i korzyści wynikających z zastoso-
wania rozwiązań fotowoltaicznych 
w budownictwie.

Wicestarosta noWodWorsKi barbara oGrodoWsKa, Wicestarosta słuPsKi raFał Konon

starosta bytoWsKi LeszeK WaszKieWicz, starosta KartusKi boGdan łaPa, WacłaW WołuJeWicz - starostWo PoWiatoWe W człuchoWie, starosta tczeWsKi 
MirosłaW auGustyn, dariusz MaJoreK - dyreKtor oddziału PoMorsKieGo PaństWoWeGo Funduszu rehabiLitacJi osób niePełnosPraWnych
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Mechelinki nadmorską 
stolicą kina niezależnego
W ostatni weekend czerwca na terenie gminy 
Kosakowo odbędzie się pierwsza edycja mię-
dzynarodowego festiwalu kina niezależnego 
Baltic Independent Film Festival (BIFF). Festi-
wal jest finałem konkursu, do którego przystą-
pili artyści z całego świata.

W sumie zgłoszono ponad 250 filmów w czterech ka-
tegoriach, tj. najlepszy dokument, najlepsza krótka 
fabuła, najlepsza animacja i najlepszy film ekspery-
mentalny. Dodatkowo wręczona zostanie nagroda za 
najlepsze zdjęcia. obrazy zostały ocenione przez pro-
fesjonalne jury, które tworzą: dr Joanna sarbiewska, 
Zdzisław najda oraz andrzej mańkowski. Do ścisłego 
finału dostały się 32 filmy. Wszystkie będzie można 
obejrzeć na żywo w mechelińskim amfiteatrze pod-
czas uroczystego finału konkursu, który rozpocznie 
się w sobotę 29 czerwca o godz. 20:30.

Baltic independent Film Festival to nie tylko projekcje 
finałowych filmów i wybór laureatów konkursu. W ra-
mach dwudniowego święta kina niezależnego odbędą 
się też liczne wykłady, warsztaty i spotkania z ciekawy-
mi ludźmi związanymi z filmem. swój przyjazd do me-
chelinek potwierdzili już m.in. Krzysztof Zanussi, Kon-
rad Śniady, agnieszka suchora, marianna Zydek, marta 
Kacprzak i wielu innych. Z cenionymi ludźmi świata fil-
mu spotkać się będzie można na plaży w mechelnikach 
podczas Śniadań Filmowców, które w sobotę i niedzielę 
będą rozpoczynały każdy festiwalowy dzień o godz. 
10. nadto zorganizowany zostanie cykl warsztatów 
i spotkań autorskich z twórcami, szkołami filmowymi, 
instytucjami, który odbywał się będzie z myślą o oso-
bach dopiero zaczynających swoją przygodę z filmem. 
o tworzeniu filmów podczas wykładów w namiocie 
festiwalowym opowiadać będą doświadczeni reżyse-
rzy, operatorzy i filmoznawcy. Ciekawie zapowiadają 
się również warsztaty z profesjonalnej charakteryzacji 
przygotowane przez szkołę magnus Film.

Z myślą o najmłodszy przez dwa festiwalowe dni odby-
wać się będą profesjonalne animacje dla dzieci o tema-
tyce filmowej. W przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych festiwal odbywać się będzie w Domu 
Kultury w pierwoszynie.

organizatorem Baltic independent Film Festival jest Gmina Kosako-
wo i Kosakowskie Centrum Kultury, a producentem Czarna Zebra. 

Więcej informacji: 

www.balticindependent.com
www.facebook.com/balticindependent
www.instagram.com/biff.poland
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KoNFLiKT 
rOsyjskO - ukraiński 

NA „gAZOWEj” LINII
BUDŻET UKRAIŃSKI jEST ROKROCZNIE ZASILANY KWOTĄ OKOŁO 3 MILIARDÓW DOLARÓW, 
jAKO OPŁATĄ ZA TRANZYT GAZU Z ROSjI DO EUROPY ZACHODNIEj. CZY TA SYTUACjA BęDZIE 
SIę UTRZYMYWAŁA PO POTENCjALNYM URUCHOMIENIU PRZEZ GAZPROM POŁĄCZENIA 
NORD STREAM II? jAK PRZEŻYjE TAKIE STRATY UKRAIŃSKI BUDŻET? jAK STRONA UKRAIŃSKA 
PORADZI SOBIE BEZ ROSYjSKIEGO GAZU? PYTANIA TE KIERUję DO ANALITYCZKI KIjOWSKIEGO 
CENTRUM IM. RAZUMKOWA, KATERYNY MARKEvYCH. 

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



   65

www.expressbiznesu.pl / ŚCIANA WSCHODNIA

podstawowym problemem ukraińskim nie 
wydaje się kwestia potencjalnego deficytu 
gazu w związku z prawdopodobnym za-
przestaniem przez rosję tranzytu gazu – 
mówi K. markevych. Ważniesze wydaje się 
załatanie dziury budżetowej po zaprzesta-
niu przez rosjan opłat za tranzyt. Te opłaty 
pozwalały w całości opłacić import gazu 
z Zachodu.  Tyle, że budżet Ukrainy to kil-
kadziesiąt miliardów dolarów. można więc 
powiedzieć, że brak tych trzech miliardów 
byłby kłopotliwy, ale nie jakiś decydujący 
dla losów państwa. Dla porównania sam 
ukraiński eksport produktów rolnych to 
obecnie około 20 miliardów UsD.  

Tranzytowy gaz to jednak także kwe-
stie bezpieczeństwa…

istnieje obawa, że rosja mogłaby się poku-
sić napaść na Ukrainę w przypadku braku 
tranzytowych przesyłek gazu, licząc na to, 
że europa zignoruje taki fakt. 
strona ukraińska uważa jednak, że ma 
silna kartę w rozmowach z rosjanami. Do 
nowego roku 2020 (wedle Ukraińców) 
nord stream ii nie powstanie. Czyli jed-
nak trzeba będzie dogadać sie z ukraiń-
skim naftohazem. Gazprom oczywiście, 
przed końcem roku pewnie pokaże pro-
pagandowy obrazek jak to wpuszczają 
gaz do nord stream ii. Będzie to jednak 
czysta propaganda. Bo ten rurociąg bę-
dzie gotowy tylko technicznie. Trzeba 
będzie tam jeszcze przeprowadzić wie-
le testów, poprawek…ponadto będzie 
brakowało jeszcze wielu odcinków lądo-
wych. roboty wykończeniowe na pewno 
przeciągną się na rok 2020, a nawet na 
2021. Czyli Gazprom będzie musiał za-
wrzeć z naftohazem chociaż jakiś tym-
czasowy kontrakt. na rok, dwa…

a gdyby jednak Rosjanie nie podpisali 
umowy na tranzyt gazu, mimo nie roz-
poczęcia dostaw przez Bałtyk?

rosjanie ogłosiliby w takim przypadku, że 
winna jest tu Ukraina. i przestaną wysyłać 
gaz tranzytem, z nadzieją, że europa przy-
musi Kijów do kontraktu, na niekorzyst-
nych dla naftohazu warunkach. równo-
legle moskwa będzie w takim przypadku 
chciała wymusić na Brukseli zdjecie z nord 
stream jakichkolwiek europejskich zasad 
prawnych wprowadzanych w europie. ro-
sja w takim przypadku jest gotowa stracić 
nawet z 10 miliardów dolarów z powodu 

ograniczonej sprzedaży gazu do europy, 
by przed następnym sezonem grzewczym 
“przycisnąć Brukselę”. 
Jedyną odpowiedzią strony ukraińskiej na 
taki dyktat może być co najwyżej stwier-
dzenie, że dostawy gazu do europy to nie 
problem Ukrainy tylko Gazpromu i europej-
skich kompanii nim handlujących. 

gazprom w wielu enuncjacjach suge-
ruje, że polem negocjacji ukraińsko – 
rosyjskich dotyczących tranzytu gazu, 
będzie rezygnacja przez Kijów z nało-
żonych przez międzynarodowy arbitraż 
na rosyjską firmę wielomiliardowych 
(około 3 miliardy dolarów) kar… 

Gdyby władze ukraińskie zrezygno-
wały z tak dużej kwoty, przysądzonej 
w sztokholmie, byłoby to uznane przez 
społęczeństwo jako zdrada. To by zaś 
oznaczało, dla takiej władzy momental-
ne samobójstwo polityczne. elementem 
gry z rosjanami może być natomiast 
los nowego pozwu jaki naftohaz złożył 

przeciw Gazpromowi. Tym razem suma 
pretensji wynosi ponad 10 miliardów do-
larów. i jest to pozew z dużymi szansami 
na wygraną.   

Kijów szermuje hasłem, że jakiekol-
wiek rozmowy o tranzycie gazu przez 
ukrainę do europy muszą sie odbywać 
przy udziale Brukseli. Czy możliwy jest 
jednak wariant jakiegoś porozumienia 
dwustronnego na linii Kijów – moskwa?

To bardzo mało prawdopodobny wariant. 
„Gazprom” bowiem wybrał taktykę na 
przeczekanie zaś strona ukraińska uważa, 
że ma silne karty przetargowe w ręku. To 
jest choćby możliwość podnoszenia sta-
wek za tranzyt, w przypadku kontraktów 
na mniej niż 40 miliardów metrów sze-
ściennych gazu rocznie. Tyle bowiem gazu 
w rurociągach ukraińskich, wedle wyliczeń 
umownych gwarantuje opłacalność tran-
zytu. Gazprom natomiast w przestrzeń 
publiczną wypuszcza informacje, że od 
przyszłego roku tranzyt rosyjskiego gazu 
przez Ukrainę to będzie nie więcej jak 15 
miliardów metrów sześciennych rocznie.  
naftohaz także ma całkowite poparcie 
władz w Kijowie dla egzekucji od Gazpro-
mu należności przysądzonych w arbitrażu 
sztokholmskim. To ogranicza jakiekolwiek 
możliwości rozmów z koncernem rosyj-
skim, który zgadza się podjąć rozmowy 
z Ukraińcami tylko w przypadku, gdyby ci 
zrezygnowali ze swoich roszczeń.
inna rzecz, iż umowy z Gazpromem i tak 
zostaną podpisane najwcześniej dopiero 
po ukraińskich wyborach parlamentarnych. 
Bo inaczej negocjacje stałyby się elemen-
tem gry propagandowej. o jakiejś zaś mi-
nimalnej gotowości rosjan do kompromisu 
może natomiast świadczyć fakt odwołania 
ze stanowiska wiceprezesa zarządu w Gaz-
promie, aleksandra miedwiedewa, który 
(odpowiadając za cały „Gazpromowski” 
eksport) jednoznacznie twierdził, że tran-
zytu gazu przez Ukrainę nie będzie. 
Konkludując można powiedzieć, że oby-
dwie strony nie są obecnie zaintereso-
wane jakimiś oddzielnymi od europy ne-
gocjacjami gazowymi. Wbrew pozorom 
pozycja Ukrainy w takich negocjacjach 
wcale nie jest taka słaba. naftohaz może 
bowiem zaopatrzyć w gaz mieszkańców 
Ukrainy nawet bez gazu z rosji. Zresztą 
tak dzieje się już obecnie

Dziękuję za rozmowę.





Blisko 8mln złotych wynosić będzie remont dworca we Wrzeszczu. Podobną 
sumę ma pochłonąć inwestycja związana z remontem dworca oliwskiego. Sumy 
te, choć imponujące są  mizerne w porównaniu do z remontem dworca Gdańsk 
Główny. Koszt owej inwestycji oscyluje w granicach 100 milionów złotych.

Vastint Poland otrzymał 
pozwolenie na budowę 
pierwszej części drugiego 
etapu kompleksu Water-
front w Gdyni. W ramach 
projektu powstaną cztery 
budynki wraz z garażami 

na powierzchni łącznej 44 tysięcy metrów kwadrato-
wych. Waterfront to wielofunkcyjny kompleks, który 
powstaje w okolicach ulic Waszyngtona, Hryniewiec-
kiego oraz Jana Pawła II. Obszar stanowi bezpośred-
nie sąsiedztwo Skweru Kościuszki oraz Sea Towers 
w Gdyni. Budowa ruszy wiosną 2020 roku.

W zeszłym roku przy ulicy 
Robotniczej w Gdańsku 
odkryto relikty średnio-
wiecznego – Młodego Mia-
sta. Obecnie powstaje tam 
budynek w którym znajdą 
się oferty apartamentów na 
wynajem. W obiekcie znaj-

dzie się 279 apartamentów, które zostaną rozmieszczo-
ne na sześciu kondygnacjach. Budowa potrwa do wrze-
śnia 2020 roku, a w ramach projektu zrewitalizowana 
zostanie także sama ulica. Młode Miasto w założeniu 
będzie stanowić nową dzielnicę Gdańska na terenach 
poprzemysłowych. 

inwestycja 
w waRiancie 
gdyńskim

apaRtamentowiec 
na zRębach

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

Remonty 
gdańskich 

dwoRców
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„fORMUŁA INTERDYSCYPLINARNA – ŁĄCZĄCA DZIEDZINY ZWIĄZANE Z REALIZACjĄ 
OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAjOBRAZU”. BRZMI POWAŻNIE? MUSI, jEST TO BOWIEM 
ENCYKLOPEDYCZNA DEfINICjA RZĄDÓW ZIELENI, KTÓRE CORAZ ŚMIELEj OKALAjĄ 
NOWO POWSTAŁE OSIEDLA. ARCHITEKCI KRAjOBRAZU ODGRYWAjĄ ZNACZĄCĄ ROLę WE 
WSPÓŁCZESNEj fORMIE ARANŻOWANIA OBIEKTÓW Z PERSPEKTYWY NIECO ODMIENNEj, 
NIŻ TA WEWNęTRZNA. ICH POMYSŁY NIERZADKO MOGĄ ZAWAŻYć NA WYBORZE OSÓB 
INWESTUjĄCYCH W DOM LUB APARTAMENT.

rządzić zieleń

Światem 
zaczęła

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: pixabay.com/freepik.com
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WiOSna W ROZKWiCie, 
a aRCHiTeKT OgRaniCZOny

Wiosna wre. Z nadzieją i radością spoglądamy na krajobraz, 
który z wolna budzi się do życia. Ten przybiera formę go-
spodarowania szatą roślinną, która stanowi podstawowy 
walor estetyczny krajobrazu przestrzennego. estetyka ta, 
oparta jest o wyobrażenie architektoniczne, które jest do-
kładnie przemyślane. strategia łączenia poszczególnych 
gatunków roślin, a także ich układ powinien być wkompo-
nowany w dany rodzaj urbanistyki, a także infrastruktury. 
Tu szkopuł, ponieważ działania architekta krajobrazu są 
zorientowane na możliwości i ograniczenia. Jakie wyzwania 
stoją przed przedstawicielem owego fachu? podstawowym 
zadaniem jest ochrona zasobów naturalnych , utrzymywa-
nie, a także przywracanie im użyteczności. W architekturze 
krajobrazu nie należy zapominać również o wskazywaniu 
metod unikania oraz minimalizowania szkód powstałych 
w krajobrazie z powodu ingerencji człowieka. W tym miej-
scu zasadnicze znaczenie ma rola architekta w tytułowym 
wariancie, który powinien opracować program i projekt 
ochrony zieleni, a także kształtować krajobraz na zróżnico-
wanych poziomach planowania przestrzennego.

gDZie SPOJRZę 
– DOOKOła DżungLa 

Deweloperzy od kilku lat zaczynają zdawać sobie sprawę 
z ważnej roli krajobrazu w prowadzonych realizacjach oraz 
inwestycjach. Czasy minionej epoki odeszły w zapomnienie. 
Betonowe struktury płyt oddzielone międzyosiedlowymi par-
kingami bynajmniej nie stanowią estetycznej atrakcji. Walor 
optyczny we współczesnym wydaniu potęgują przemyślane 
aranże związane właśnie z kreowaniem miejsc zieleni. nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, że coraz większa ilość osób 
ucieka od miejskiej dżungli i wszechobecnego zgiełku de-
cydując się na lokacje harmonijne, zaciszne. słowem – takie, 
które sprzyjają relaksowi i wypoczynkowi. inwestorzy ten 
trend rozumieją. 

oto dowody:
Harmonia Oliwska•	
Nowa Motława•	
Zielony Południk•	
Oliva Koncept•	
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W środowe przedpołudnie w restauracji amber Side - w europejskim Cen-
trum Solidarności odbyło się śniadanie prasowe zorganizowane przez 
gdańską spółkę euro Styl wchodzącą w skład grupy Dom Development. 
Przedstawiciele obu podmiotów w rozmowach z dziennikarzami oraz za-
proszonymi gośćmi opowiadali o korzyściach wynikających z połączenia 
spółki euro Styl z grupą Dom Development, wzroście skali jej działania, 
a także nowej strategii marketingowej wynikającej ze zmiany logo.

miKołAj KonopKA,
Prezes Zarządu Euro Styl S.A, 
Członek Zarządu 
Dom Development S.A.

W najbliższych latach chcemy 
przyspieszyć rozwój i stopniowo 
zwiększać udziały rynkowe 
w Trójmieście. Rozbudowany 
w ostatnim roku bank ziemi pozwala 
nam na realizację ambitnych planów. 
Posiadane grunty zabezpieczają 
nasze potrzeby na około 4-5 lat. 
To działki w atrakcyjnych i dobrze 
skomunikowanych rejonach 
Trójmiasta oraz Rumi. Grupa Dom 
Development w wyniku akwizycji 
Euro Stylu skokowo zwiększyła skalę 
działania, a Euro Styl zyskał mocne 
zaplecze finansowe.

Euro Styl 
zwiększa skalę 
działania i buduje 
solidny bank ziemi

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe

euro styl z Grupy Dom Development – największego dewe-
lopera w kraju, istotnie zwiększył bank ziemi. rozwiązanie 
to ma na celu wsparcie wzrostu skali działań w kolejnych la-
tach. Zgodnie z danymi z końca marca 2019 roku, gdańska 
spółka posiada grunty o potencjalne zabudowy 5246 lokali, 
co oznacza wzrost w stosunku do roku minionego o 172%.
od połączenia euro stylu z Grupą Dom Development mi-
nęły 2 lata. Trójmiejska marka kontynuuje swoją misję, acz 
z odświeżonym logotypem. nowy znak podkreśla lokal-
ność dewelopera, ale także przynależność do Grupy Dom 
Development, dla którego Trójmiasto jest obecnie drugim 
największym rynkiem sprzedaży w skali kraju. W 2019 

roku euro styl planuje sprzedaż na poziomie 800 lokali.
Ciekawostkę stanowi fakt, że sprzedaż mieszkań euro 
stylu rośnie szybciej niż sprzedaż na trójmiejskim rynku. 
W okresie od stycznia do marca tego roku gdańska spół-
ka odnotowała 11-procentowy wzrost sprzedaży. na koniec 
pierwszego kwartału tytułowa marka posiadała 995 lokali 
w budowie oraz 3586 lokali w przygotowaniu. W ciągu naj-
bliższych kilku lat euro styl realizować będzie m.in. wyjąt-
kową inwestycję w historycznej części Gdańska – na tere-
nie młodego miasta. na działce o powierzchni niespełna 7 
ha – tuż przy europejskim Centrum solidarności – ma po-
wstać około 1200 lokali.





 72    

ZaLeTy naSZyCH OBieKTóW: 

KRóTKi CZaS ReaLiZaCJi. Budowa nie wymaga długo-
trwałego zaangażowania pracowników i kontroli nad wyko-
nawcami, długotrwałej ochrony placu budowy. montażem 
zajmuje się wykwalifikowana ekipa, która ma doświadczenie 
w budowie obiektów modułowych. montaż prefabrykatów 
nie jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych, 
dlatego może on odbywać się również w niskich temperatu-
rach. Jest to dużym ułatwieniem zwłaszcza w inwestycjach 
przypadających  na miesiące jesienno-zimowe. 
POSaDOWienie niemaL WSZęDZie. Budynki te są oparte 
na lekkiej konstrukcji i posadowione na energooszczędnych 
płytach fundamentowych, montaż może odbywać się nawet 
na gruntach o słabej nośności. Technologia prefabrykowa-
nego drewnianego szkieletu jest również doskonałym roz-

wiązaniem umożliwiającym wszelkiego rodzaju rozbudowy, 
nadbudowy budynków już istniejących.
nOWOCZeSna eSTeTyKa. nasze budynki wyglądają zu-
pełnie jak budynki murowane. Budynek z modułów może przy-
brać dowolną formę architektoniczną z dowolnie wykończoną 
elewacją, oraz jeśli pozwalają na to warunki skośnym dachem.
KOmfORT użyTKOWniKóW. nowoczesna i innowacyj-
na technologia wykorzystująca naturalne włókna drzewne 
jako izolacji, a także materiały drewnopochodne stanowiące 
szkielet budynku pozwalają na uzyskanie niewielkim kosz-
tem ciepłego i komfortowego budynku bez wilgoci technolo-
gicznej, budynku oddychającego wraz z jego użytkownikami. 
Zastosowanie izolacji z włókien drzewnych o 14 godzinnym 
przesunięciu fazowym, chroni budynek przed przegrzaniem 
w okresie letnim, dając oszczędności nie tylko w ogrzewaniu, 
ale również w kosztach chłodzeniu budynku.

budynki modułowe, 

BUDOWNICTWO MODUŁOWE MA W POLSCE CORAZ WIęKSZĄ LICZBę ZWOLENNIKÓW. OBIEKTY 
MODUŁOWE Z POWODZENIEM SPEŁNIAjĄ ROLę DOMÓW, PAWILONÓW HANDLOWYCH CZY 
BIUR. CORAZ CZęŚCIEj WYKORZYSTUjE SIę jE TAKŻE W BUDOWIE BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEj, PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, OŚWIATOWO-OPIEKUŃCZYCH, MEDYCZNYCH.

energooszczędne, 
ekologiczne

TEKST: Ekoinbud| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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nOWOCZeSne PLaCóWKi OśWiaTOWe 

Wymagania inwestorów to otrzymanie wysokiej klasy bu-
dynku w możliwie najkrótszym czasie. Budynki oferowane 
przez ecologiq to szybki czas budowy, doświadczenie w re-
alizacji oraz ergonomiczne i przemyślane gotowe rozwią-
zania architektoniczne umożliwiające spełnienie potrzeb 
oświatowo-opiekuńczych w krótkim czasie. Budynki te 
spełniają wszystkie wymagania sanitarne i przeciwpo-
żarowe. obiekty wyposażone są w system rekuperacji – 
wentylacji z odzyskiem ciepła, system ogrzewania pod-
łogowego i wszelkie instalacje sanitarne i elektryczne. 
Dzięki temu dzieci spędzają całe dnie w komfortowych 
warunkach, w budynkach oferujących zdrowy klimat, 
a obiekty sprzyjają  ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Wy-
soko zaawansowana produkcja prefabrykatów, niezwykła 
precyzja wykonania i naturalne ekologiczne materiały 
z jakich wykonane są budynki pozwalają na wybudowanie 
budynku w zaledwie kilka miesięcy.
energooszczędność wielokrotnie potwierdzona – energo-
oszczędność budynków użyteczności publicznej to ko-
nieczność w świetle przepisów takich jak Dyrektywa Unii 
europejskiej 2010/31/Ue epBD (energy performance of 
Buildings Directive - dyrektywa dotycząca charakterystyki 
i wydajności energetycznej budynków). Wymagania obniże-
nia zużycia energii pierwotnej oraz obniżenia współczynnika 
przenikania ciepła przez przegrodę – budynki wybudowane 
przez ecologiq spełniają te wymagania na lata wprzód, a po 
zastosowaniu odpowiednich systemów odnawialnych źró-
deł energii, mogą stać się budynkami pasywnymi.
edukacyjny wymiar budynków oświatowych i oświatowo- 
opiekuńczych nie musi kończyć się jedynie na ich funkcji. 
Budynki oświatowe, to z jakich materiałów są wybudowane 
i w jaki sposób, może w znaczący sposób edukować miesz-
kańców oraz nowe pokolenia na temat ekologii, materiałów 
odnawialnych, odnawialnych źródeł energii.

ecologiq jest firmą która może poszczycić się naj-
większą liczbą zrealizowanych inwestycji oświatowych 
i oświatowo opiekuńczych w technologii modułowej 
drewnianej. W ostatnich trzech latach wybudowaliśmy 
ponad 30 000 mkw. W tym szkołę dedykowaną dla bli-
sko 1000 dzieci i o powierzchni ok 9 000 mkw. Jest to 
jeden z największych obiektów w konstrukcji drewnia-
nej, prefabrykowanej, modułowej w tej części europy.

BuDynKi BiuROWe

inwestorzy dążą do stworzenia przyjemnego miejsca pra-
cy dla pracownika, jak i dla klienta, gdzie często liczy się 
pierwsze wrażenie. pomoże w tym budynek o ciekawym de-
signie, interesujących wnętrzach, innowacyjnej i energoosz-
czędnej technologii. Dodatkowo niskie koszty ogrzewania 
budynku mogą być dodatkowym atutem w przyciągnięciu 
potencjalnych najemców budynku. Zaś ekologiczny aspekt 
budownictwa pozytywnie wpłynie na ocenę inwestycji oraz 
wizerunku firmy.

BuDynKi WieLORODZinne

Budynki prefabrykowane to doskonałe rozwiązanie dla bu-
downictwa wielorodzinnego, szybki czas powstawania bu-
dynku, powtarzalność projektu, energooszczędność to od-
powiedź na dzisiejsze potrzeby budownictwa wielorodzin-
nego. Konstrukcje naszych obiektów projektujemy w wy-
jątkowy sposób, aby gotowy budynek charakteryzował się 
niewielkimi potrzebami energetycznymi, a jednocześnie 
był wygodny i funkcjonalny dla jego użytkowników.

ul.Geodetów 29, 80-298 Gdańsk
tel: +48 58 304 75 75 
tel. 885 550 155

e-mail: biuro@ecologiq.pl
www.ecologiq.pl
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Wiemy już, że inwestycja w dom pasyw-
ny niesie ze sobą szereg korzyści, które 
nie tylko podnoszą komfort codzienne-
go funkcjonowania, ale także zwiększają 
poziom bezpieczeństwa, przynoszą ko-
rzyści ekonomiczne oraz cechują się wa-
lorami prozdrowotnymi i proekologiczny-
mi. nierozerwalny związek ze wszystkimi 
zaletami ma profesjonalne uszczelnienie 
energooszczędnych brył pasywnych.

KORZyśCi Z ZaCHOWania 
SZCZeLnOśCi W BuDynKu

Współczesne rozwiązania architektonicz-
ne skupione są na aspekcie szczelności 
bardziej niż kiedykolwiek. Wysoki poziom 
uszczelnienia gwarantuje odpowiednią 
cyrkulację powietrza, co walnie przyczy-
nia się do naszego samopoczucia oraz 
komfortu zdrowotnego. Ważnym czynni-
kiem jest również czynnik ekonomiczny, 
który pozwala zredukować poziom utraty 
energii. Do głównych korzyści wynika-
jących z profesjonalnego uszczelniania 
obiektów pasywnych  z zachowaniem 
aspektu prozdrowotności zaliczamy brak 
możliwości przenikania szkodliwych sub-
stancji do wewnątrz bryły, brak występo-
wania przeciągów oraz brak występowa-
nia niskich temperatur na powierzchniach 
wewnętrznych, takich jak dach, podłoga, 
ściany oraz okna. pośród korzyści stric-

te ekonomicznych i budowlanych, warto 
wymienić przede wszystkim niższe kosz-
ta związane z ogrzewaniem, uniknięcie 
kondensacji pary wodnej w przegrodach 
budynku oraz brak degradacji materia-
łów konstrukcyjnych. Warto dodać, że 
w budynkach pasywnych przeprowadza 
się próbę szczelności – wymiana powie-
trza nie może być większa niż 0.6 kuba-
tury domu na godzinę.

eLemenTy i OBSZaRy 
neWRaLgiCZne

na poziom uszczelnienia obiektu archi-
tektonicznego wpływa wiele czynników. 
począwszy od rodzaju zastosowanych 
materiałów, poprzez technikę ich monta-
żu – na czynnikach zewnętrznych takich 
jak warunki klimatyczne kończąc. Klu-
czowym aspektem w zachowaniu wyso-
kiego poziomu uszczelnienie budynków 
pasywnych jest dbałość o obszary i ele-
menty szczególnie narażone. Do takich 
zaliczamy następujące :

powierzchnie przegród •	
zewnętrznych
połączenia przegród zewnętrznych•	
okna, drzwi, włazy strychowe•	
przejścia instalacji przez  •	
przegrody zewnętrzne
gniazda elektryczne•	

12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne

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

POWóD 6 – WySOKi POZiOm uSZCZeLnienia

jArosłAW 
WAsieleWsKi,
Prezes firmy ELMOT

Dbałość o odpowiednią 
szczelność i izolacyjność 
przegród zewnętrznych 
budynku to „podstawa” 
w budownictwie energo-
oszczędnym i pasywnym. 
Nasza firma stosując tech-
nologię modułową, w któ-
rej prawie wszystkie prace 
wykonywane są na hali 
produkcyjnej, w idealnych 
warunkach, jest w stanie 
spełnić wszystkie parame-
try domu pasywnego.
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Jedna z najnowszych inwestycji de-
welopera TPS Reapolis została za-
inspirowana skandynawską filozofią 
hygge, celebrującą proste przyjem-
ności, minimalizm i poczucie szczę-
ścia. Zaprojektowane przez architek-
tów z Roark Studio osiedle vialo to 
dopracowana w każdym calu ostoja 
sielskiego życia, gdzie nowoczesna 
architektura swobodnie przenika się 
z naturą i… wielkoformatową sztuką 
w postaci tematycznego muralu au-
torstwa ideamo.

Zgodnie z ideą hygge wnętrze miesz-
kalne powinno być osobistą przestrze-
nią, w której atmosfera ogniska do-
mowego uprzyjemnia codzienne spę-
dzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi. 
Komfort miejsca i otoczenie urozma-
icone zielenią, pozwalają skupić się na 
naturze i ułatwiają odnalezienie spo-
koju, a to stanowi elementarną część 
doświadczania szczęścia. i tę właśnie 
sztukę tworzenia estetycznych wrażeń, 
dających przyjemne uczucie swobody 
i równowagi, architekci ze studia ro-
ark przełożyli na projekt osiedla Vialo 
w Gdańsku aniołkach przy ul. Koper-
nika. miejsce to bez wątpienia można 
określić przemyślaną oazą spokoju 
i odpoczynku od miejskiego zgiełku.

mieJSCe 
DLa CODZiennyCH 

RyTuałóW 

nieodzownymi składnikami hygge są 
Spokój, atmosfera i Harmonia, i nie 
bez powodu zostały one wykorzystane 
jako nazwy trzech budynków składa-
jących się na kompleks Vialo. Domi-
nują tu stonowane barwy, oszczędny 
w formie design i naturalne materiały 
- drewno oraz kamień. W każdym z bu-
dynków znajdują się dwu-, trzy- i czte-
ropokojowe mieszkania z przestron-
nymi balkonami lub ogródkami, które 

stanowią nieodłączny element kontak-
tu z naturą, przemyślany w najdrob-
niejszych szczegółach. maksymalnie 
duże, drewniane okna to ukłon w stro-
nę miłośników doskonale działającego 
na pozytywny nastrój światła – ten za-
bieg jest pięknym dopełnieniem funk-
cjonalności pomieszczeń w stylu hyg-
ge, a w połączeniu z wysokiej jakości 
wykończeniem i spójną estetyką, po-
zwala kultywować nasze małe rytuały 
codzienności. osiedle nie bez powodu 
ulokowano blisko centrum Gdańska, 
ale jednak nieco na uboczu - cicha, 
spokojna okolica pozwala odpocząć od 
turystycznego zgiełku i jest jednocze-
śnie doskonale skomunikowana z trój-
miejską metropolią. 

OTOCZenie 
ma ZnaCZenie!

Tereny zielone wokół budynków, uro-
cze alejki i strefa relaksu są swoista 
„kropką nad i” – dla inwestora ważne 
było przygotowanie przestrzeni, która 
zapewni mieszkańcom spokój, wyci-
szenie i odprężenie, również poza ich 
własnym mieszkaniem, bez konieczno-
ści opuszczania osiedla.
- Teren, na którym zbudowano osie-
dle  bardzo nas urzekł, w koncepcji 
osiedla  postanowiliśmy zachować 
znajdujące się tam  drzewa owocowe 
i na ich bazie zaprojektować prywatny 
ogród dla mieszkańców. Myśląc o prze-
strzeni osiedla, zgodnie z filozofią hyg-
ge wzięliśmy pod uwagę pozytywne 
emocje, jakie towarzyszyć mogą przy-
szłym jego mieszkańcom oraz ich tryb 
dnia. Pomyśleliśmy, że po całym dniu 
pracy, szkoły czy innych obowiązków 
warto się zrelaksować, a wtedy czemu 
nie wybrać się do własnego ogrodu, 
poczytać książkę, spotkać się z sąsia-
dem czy zjeść jabłko prosto z drzewa 
- mówi agnieszka Popławska-Boruc, 
Członek Zarządu TPS Reapolis.

Vialo, gdańskie 
osiedle w stylu Hygge
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Planowane już w przyszłym roku podwyżki energii elek-
trycznej dotkną dosłownie każdego. analitycy twierdzą, 
że za prąd będziemy płacić o ok. 30 do nawet 50 proc. wię-
cej! ale jest na to rada – fotowoltaika. 

przed podwyżkami energii elektrycznej można się nie tylko 
uchronić, ale ponadto znacznie obniżyć rachunki za prąd. 
Znaczne obniżenie kosztów zużywanej energii zapewnia 
fotowoltaika, czyli system paneli słonecznych, zaspakaja-
jący w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa do-
mowego na energię elektryczną. 
Jak to działa? Fotowoltaika to po prostu przetwarzanie 
światła słonecznego w energię elektryczną, czyli inaczej 
wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania sło-
necznego przy pomocy odpowiednich ogniw fotowoltaicz-
nych. panele produkują prąd, który jest wykorzystywany na 
bieżąco, natomiast w monecie, gdy słońce przestaje świe-
cić lub energii wytworzonej już nie wystarcza na pokrycie 
zapotrzebowania, pobierana jest energia z sieci. 
oczywiście im dane gospodarstwo domowe ma większe 
zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym większe 
oszczędności zapewnia fotowoltaika. ale wystarczy, że ra-
chunki przekraczają 150 zł za okres dwóch miesięcy, a już 
opłaca się założyć taką instalację. 

Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie warto oszczędzać, próbując 
kupić oddzielnie poszczególne elementy instalacji samodziel-
nie (dostawca dostaje rabaty za hurtowe ilości) czy wykonując 
coś na własną rękę (do kupna sprzętu wraz z usługą montażu 
dolicza się 8-proc. VaT, podczas gdy same urządzenia opodat-
kowane są stawką 23 proc.). nie każdy też weźmie odpowie-
dzialność za konstrukcję, której nie realizował kompleksowo. 
Warto zatem zwrócić się do firmy, która specjalizuje się w za-
kładaniu takich instalacji - firmy starbud ze starogardu Gdań-
skiego. W pierwszej kolejności zostanie wykonany bezpłatny 
audyt i sprawdzona efektywność ekonomiczna oraz możliwo-
ści techniczne, a także dobrana dogodna forma finansowania. 
pracownicy firmy pokierują też całym procesem przyłączenia 
instalacji do sieci.
Co ważne, od tego roku cały koszt instalacji można odliczyć 
od dochodu składając roczne rozliczenie piT.
a zatem każdy w krótkim czasie może cieszyć się czystym 
zyskiem, pozyskując ekologiczną energię oraz oszczędzając 
pieniądze. To naprawdę działa, przekonaj się sam!

prąd drożeje? 
ale nie dla Ciebie!

staRBuD 
ul. Gdańska 34 c
starogard Gdański

tel. 660-414-486, 
516-574-271, 
513-843-198
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powrót 
do przeszłości
Style związane z architekturą wnętrz na swój sposób przypominają epoki 
w sztuce. Podobnie jak one podlegają określonym prądom i co jakiś czas 
wracają na świecznik. Tego typu trendy ulegają subtelnym urozmaiceniom 
i zyskują na wartości na przestrzeni kolejnych lat. Do najpopularniejszych 
stylów architektonicznych nawiązujących do estetyki przeszłości zalicza-
my styl rustykalny, vintage oraz klasyczny.

HOłDOWanie 
WieJSKim TRaDyCJOm

stylem rustykalnym nazywamy gamę 
mebli oraz artykułów dekoracyjnych 
nawiązujących do stylistyki wiejskiej. 
styl ten odznacza się swego rodzaju 
sielskością , swojskością i przytulno-
ścią. Wnętrze w tego rodzaju stylu 

ma na celu przemycanie nawiązań do 
zamożnej chaty wiejskiej, bądź tra-
dycyjnego dworku. Wbrew pozorom 
nie stoi na przeszkodzie stosowanie 
stylu rustykalnego w nowoczesnym 
apartamencie będącym częścią wie-
żowca. Kluczowe dla charakterystyki 
rustykalnego designu jest zastoso-
wanie drewna. Zgodnie z założeniami 

współczesnych kreatorów architek-
tury wnętrz powinno być to drewno 
gatunków rodzimych, które cechuje 
się wysoką jakością oraz odpor-
nością. W rustykalnych wnętrzach 
doskonale sprawdzą się drewniane 
podłogi oraz toporne bele stropowe, 
które bynajmniej nie stanowią ele-
mentu konstrukcji, ale są elemen-
tem wykończenia. Duże znaczenie 
dla stylu rustykalnego ma również 
stosowanie przydymionych barw. 
W tego typu wnętrzach doskonale 
sprawdzi się pastelowa zieleń oraz 
subtelne błękity.  Warto podkreślić, 
że rustykalność jest hołdowaniem 
względem wiejskiej tradycji, dlatego 
stosowanie artykułów dekoracyj-
nych – w pełni naturalnych jest tu 
wręcz wskazane.

vinTage i KLaSyKa 
We WSPółCZeSneJ fORmie

ponadczasowość jest również dome-
ną innego stylu odwołującego się do 
przeszłości. mowa o stylu vintage, 
którego cechami charakterystycz-
nymi są projekty architektoniczne 
odwołujące się do lat 50’ i 60’ minio-
nego stulecia. Design w stylu vintage 
zakłada stosowanie ceramiki, mebli 
oraz oświetlenia charakteryzujące-
go się nowoczesnym wzornictwem. 
Tego rodzaju projekty we współ-
czesnym wariancie są dopracowane, 
funkcjonalne i co ważne – intrygują-
ce. podobnie rzecz się ma ze stylem 
klasycznym, który w odróżnieniu od 
vintage wykorzystuje rozwiązania 
bardziej stonowane i geometryczne, 
których cechą charakterystyczną 
jest sznyt elegancji. styl klasyczny 
zrodził się na Wyspach Brytyjskich, 
a jego podstawowym założeniem 
jest  przemyślane zestawienie mebli 
(głównie tapicerowanych) na które 
najczęściej składają się krzesła, fote-
le i sofy zachwycające prostą i funk-
cjonalną formą. Klasyczne wnętrza 
można spotkać nie tylko w domach 
i mieszkaniach, ale także coraz czę-
ściej w hotelach oraz restauracjach.

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Czekając na 
chłodniejszą aurę.
relacja z Forum rynku nieruchomości

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI ZWALNIA, ALE POWTÓRKI Z KRYZYSU LAT 2008-2009 NIE 
BęDZIE - DEKONIUNKTURA BęDZIE MIAŁA ŁAGODNY PRZEBIEG. DEWELOPERZY MIESZKANIOWI 
I KOMERCYjNI MUSZĄ jEDNAK PRZYGOTOWAć SIę NIE TYLKO NA NIŻSZĄ SPRZEDAŻ: WCHODZĄCE 
W ŻYCIE NOWE PRZEPISY PRAWNE I ZMIENIAjĄCE SIę PREfERENCjE KUPCÓW I NAjEMCÓW BęDĄ 
WYMAGAć WIęKSZEj ELASTYCZNOŚCI OD STRONY PODAŻOWEj – TO NAjWAŻNIEjSZE WNIOSKI 
PO KONfERENCjI „fORUM RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2019”, KTÓRĄ fIRMA NOWY ADRES S.A. 
ZORGANIZOWAŁA W UBIEGŁYM TYGODNIU W SOPOCKIM HOTELU SHERATON.

TEKST: FRN | ZDJĘCIA: materiały FRN
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odbywające się już po raz 9. „Forum rynku nieruchomo-
ści” niezmiennie utrzymuje opinię jednego z największych 
i najbardziej prestiżowych spotkań naszego rodzimego 
sektora mieszkaniowego i komercyjnego. W sopocie poja-
wiło się blisko 500 najważniejszych graczy na polskim ryn-
ku nieruchomości: deweloperów, przedstawicieli banków, 
funduszy inwestycyjnych, firm produkujących materiały 
budowlane i wykończeniowe, generalnych wykonawców, 
architektów, analityków branżowych i wielu innych. 
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Konferencję otworzył wykład gościa specjalnego „Frn”, 
znanego pisarza, reportera i fotografa Filipa springera, któ-
ry pochylił się nad obecną kondycją architektury w polsce. 
a jak wyglądają prognozy dla rynku komercyjnego? mate-
usz polkowski, szef działu badań i doradztwa agencji Jll 
był pełen optymizmu. na rynku biurowym panuje boom 
- obecnie mamy w polsce 10,7 mln metrów kwadratowych 
biur, a w budowie znajduje się aż 1,6 mln, z czego połowa 
zostanie oddana do użytku w 2019 roku. podobnie wysoki 
popyt obserwujemy na rynku magazynowym - w zeszłym 
roku w całym kraju wynajęto 3,7 mln metrów kwadrato-
wych powierzchni magazynowych brutto (czyli wliczając 
w to renegocjacje i ekspansje), a w samym tylko pierwszym 
kwartale 2019 roku było to 800 tys. m kw. brutto. Czyni to 
nasz rynek trzecim pod względem aktywności w europie 
tylko po niemczech i Holandii. Jeśli chodzi o rynek centrów 
handlowych, powoli zbliżamy się do europejskiej średniej 
nasycenia rynku, która wynosi 279 m kw. na każde tysiąc 
osób. W 2018 roku wskaźnik ten wyniósł dla polski 265 m 

kw. Czy zatem nasz rynek handlowy można uznać za na-
sycony? Być może jest to prawdą dla dużych aglomeracji, 
ale wciąż niezagospodarowaną luką pozostają mniejsze 
miasta o ludności 100-250 tys. mieszkańców i to właśnie 
w nich w następnych latach będą powstawać nowe obiekty 
wielkopowierzchniowe. 
Czy na rynku komercyjnym widać już oznaki spodziewa-
nego spowolnienia? Jeszcze nie są one bardzo wyraźne, 
ale ekonomiści szacują, że wzrost pKB w iV kwartale 2018 
roku zwolnił do 4,5–4,8 proc. w porównaniu do podobnego 
okresu w poprzednim roku. Wcześniej przez pięć kwarta-
łów z rzędu utrzymywał się na poziomie co najmniej 5 proc. 
Tak dobrej passy gospodarka nie miała od dekady, kiedy 
zastopował ją globalny kryzys lat 2008-2009. Według eko-
nomistów w całym 2019 r. polska gospodarka powiększy 
się o około 3,6–3,8 proc. Tak duży spadek „obrotów” naszej 
ekonomii z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w niższym 
niż dotychczas popycie na nieruchomości komercyjne 
wśród podmiotów o krajowym rodowodzie.



W hotelu Mercure Stare Miasto położonym w sercu Gdańska odbyła się uroczysta kolacja 
degustacyjna będąca jednocześnie finałem festiwalu Riesling Weeks, który trwał od 6 
maja w całej Polsce. W uroczystej kolacji wzięło udział 60 gości, którzy mieli możliwość 
skosztowania sześciu dań. Potrawom towarzyszyła taka sama ilość różnorodnych rodzajów 
win niemieckich. Festiwal Riesling Weeks oraz kolacja pod tytułem – „Niemcy jakich nie 
znacie” zostały zorganizowane przez Niemiecki Instytut Wina.

W sopockim hotelu Sofitel 
Grand odbyła się kolacja 
charytatywna będąca 
podsumowaniem projektu 
„Kucharze Pomagają”. 
W niedzielny wieczór Salę 
Balową obiektu zapełniło 
ponad 70 zaproszonych 

gości. Podczas finałowej kolacji mieli oni okazję de-
gustować dania znanych szefów kuchni oraz wesprzeć 
szczytny cel, jakim jest pomoc chorym dzieciom. Do 
dań zaproponowano gościom wyselekcjonowane wina 
w dwóch wariantach – białym oraz czerwonym.

Technologia przeszczepu 
włosów  zyskuje na popular-
ności. Wszystko za sprawą 
zastosowania nowoczesnego 
robota, który został zapre-
zentowany na kongresie 
SLDE w Warszawie. Nowo-

czesna maszyna potrafi w sposób precyzyjny pobierać 
włosy do przeszczepu oraz wszczepiać je, po uprzedniej 
– szczegółowej analizie całego zabiegu. Podczas konfe-
rencji – szef marki „Artas” podkreślał, iż w skali globu 
funkcjonuje około 300 tego rodzaju urządzeń.

Finałowa kolacja
w soFitel gRand

uRoczysty Finał 
Riesling weeks

innowacyjny 
pRzeszczep 
włosów

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE
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Jest wiele inicjatyw dla kobiet z pomorza, 
tym razem dwie z nich postanowiły połączyć 
siły wierząc, że łączenie sił kobiecych organi-
zacji może przynieść cudowne efekty.

lady Business  Club  Business Women Fo-
undation oraz Wysoka szpilka zorganizo-
wały wspaniałe i merytoryczne spotkanie 
przedsiębiorczych polek, które przyjechały 
m.in. z Trójmiasta, Częstochowy, Kielc, War-
szawy i Borów Tucholskich. W roli ekspertki 
wystąpiła lidia Buksak, która przedstawiła 
wiele fenomenalnych podpowiedzi jak wy-
stępować publicznie oraz jak określać cele 
takich wystąpień aby trafić do serc naszych 
odbiorców. Dobra prezentacja to sztuka wy-
boru tego co rzeczywiście chcemy przekazać 
i opowiedzieć.

To już 60-te spotkanie Brainstorm z eksper-
tem, zorganizowane przez lBC, które w cią-
gu 8 lat zorganizowało także ponad 80 kon-
ferencji biznesowych i 2 gale dla przedsię-
biorców, łącząc kilkaset przedsiębiorczych 
polek z całej polski. Wysoka szpilka także 
systematycznie organizuje bardzo ciekawe 
spotkanie dla kobiet każdego 14-tego mie-
siąca. Kolejne już wkrótce.

60-te spotkanie 
Brainstorm z ekspertem ZDJĘCia: Katarzyna Krajewska - Turyczyn

rok temu wspólnie z my story sopot 
apartments świętowaliśmy uroczyste 
otwarcie hotelu. Dziś przyszedł czas 
na świętowanie roku działalności, któ-
ra jak się okazuje – przyniosła owoc-
ne efekty.  Właściciele poinformowali 
zgromadzonych gości, iż w ciągu 
kolejnych trzech lat zamierzają otwo-
rzyć nowy obiekt. 

My Story Sopot Apartments

ZDJĘCia: piotr Żagiell
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Kameralna uroczystość odbyła się w ogrodzie My Story So-
pot Apartments. Goście zostali przywitani lampką prosecco, 
a następnie skosztowali smacznych przekąsek w stylu finger 
foods. Po poczęstunku zostali zabrani w muzyczną podróż 
zagwarantowaną przez Kwartet Opera Filharmonii Bałtyckiej, 
grupę My Musical Story oraz Agatę Walczak w towarzystwie 
Uhuru Trio Rafał Szyjer. Urodzinowa impreza miała również 
wymiar charytatywny, bowiem goście mogli zasilić szkatułkę 
fundacji Pankracy z którą My Story Sopot współpracuje.
Podczas wydarzenia właściciel marki – Adam Rymarski ogło-
sił, że w ciągu trzech lat zostanie otworzony kolejny – nieco 
większy obiekt. Tym razem 5-gwiazdkowy hotel zostanie 
ulokowany w Gdyni. O walorach hotelu opowiedziała właści-
cielka – Jolanta Darznik, która zwróciła uwagę na kameralną 
atmosferę i indywidualne podejście względem gości. Te atuty 
sprawiają, że obiekt jest przyjazny i otwarty dla każdego. 
Nad wyjątkową atmosferą oraz dbałością o detale związane 
z funkcjonowaniem dba manager hotelu – Iwona Kmiecik.
Wśród gości zgromadzonych na uroczystości znalazła się 
m.in. Katarzyna Figura – ambasadorka marki My Story Sopot 
Apartments, która podkreślała, że sopocki hotel jest jednym 
z ulubionych miejsc na mapie Trójmiasta.
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

nareszcie mamy lato 
          jak przeżyć urlop?!
Trudno będzie pobić ubiegłoroczny turystyczny rekord nad Bałtykiem. 
Wtedy lato trwało od maja do października. Teraz ciepło zrobiło się dopiero 
w pierwszą niedzielę czerwca. Ale hotelarze i gastronomicy nie narzekają. 
I dla biznesu w lizingowanych mercedesach i świata pracy z 500 plus 
znajdzie się kwatera i odrobina słońca! Chałupy welcome to!

Nareszcie mamy lato! Na plażach wyrosły parawany, 
ubiegłoroczny tłuszcz wlano do frytownic, ryby się od-
mrażają, ceny poszybowały w górę. Jeszcze tylko wy-
kwitną sinice i już mamy sezon w pełni!
To lato jest turystycznym wyzwaniem. Z roku na rok 
branża notowała pół milionowy przyrost liczby turystów 
wypoczywających nad morzem. W 2018 było to prawie 
10 milionów ludzi upchanych w hotelach, pensjonatach, 
kwaterach, apartamentach czy namiotach. I nie należy 
spodziewać się spadków, bo z dnia na dzień znikają ko-
lejne wolne miejsca zwłaszcza na szczyt sezonu czyli od 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem do połowy sierpnia. 
W takim Kołobrzegu czy Świnoujściu już prawie połowa 
wczasowiczów to obcokrajowcy. Najwięcej z Niemiec, 
ale nie brakuje też Duńczyków, Szwedów, Norwegów czy 
Brytyjczyków śpieszących przed brexitem. Euro ciągle 
dobrze przelicza się w Polsce więc nad Bałtykiem stać 
ich na gwiazdkę – dwie więcej niż w swoim kraju. Tury-
styczną miłość do własnego morza odzyskali też rodacy. 
Po zamachach w Egipcie czy Sri Lance, aresztowaniach 
przeciwników prezydenta Erdogana w Turcji, trzęsieniu 
ziemi na greckich wyspach czy przygodach z uchodźca-
mi we Francji, Włoszech czy Hiszpanii  Polacy przestali 
się entuzjazmować wyjazdami all inclusive. Oczywiście 
ciągle trafiają się odważni i oszczędni, którym ryzyko ro-
zerwania talibską bombą na wakacjach nie przeszkadza, 
ale liczby pokazują wyraźne ochłodzenie nastrojów. Do 
takiej Turcji z Rębiechowa w wakacje lata teraz około 2,5 
tysiąca turystów, podczas gdy wcześniej było ich 5 razy 
więcej. Statystyki związane z Egiptem są jeszcze gorsze. 
Pozostajemy zatem nad Bałtykiem. Możemy tu liczyć na 
tradycyjną polską gościnność i ułatwianie życia tury-

stom, którzy są naszym narodowym dobrem. Ot, choć-
by w Łebie. W ubiegłym roku zorganizowano w środ-
ku sezonu remonty dróg dojazdowych do tego kurortu. 
Oczywiście dla dobra letników. Wstawiono tam automa-
tyczną sygnalizację świetlną, która dawała szansę prze-
jazdu raz z jednej, raz z drugiej strony. Sęk w tym, że nikt 
w mieście nie pomyślał, że w piątek ludzie jadą do Łeby, 
a w niedzielę wracają. Dlatego wielokilometrowy sznur 
samochodów cierpliwie czekał aż z drugiej strony prze-
jedzie powietrze. Zresztą ten korek niewiele różnił się od 
piątkowo-niedzielnego zatkania bramek na autostradzie 
A1. Więc jak tam sobie nie potrafią poradzić - to po co 
się czepiać takiej Łeby zwłaszcza, że już po remoncie. 
Zresztą jak ktoś chce przyjechać w okolice plaży autem 
to sam sobie jest winny i nie ma co go żałować. W takiej 
Krynicy Morskiej np. musi zapłacić za parking za cały 
dzień. Co z tego, że przyjechał zamoczyć się i poplażo-
wać na 3 godziny, bo nie chce skończyć jak skwarka na 
patelni. Płacić trzeba za cały dzień, bo nie ma innego 
cennika! A jak nie to wynocha, bo chętnych jest dużo 
i nie grymaszą.
Że co? Że narzekam na swoje? Że nie ma we mnie lo-
kalnego patriotyzmu? Ależ skąd. U nas jest wspaniale – 
lepiej niż gdzieś indziej. Na Copacabanie można dostać 
nożem. Na Playa de Las Teresitas stracić portfel. W wo-
dzie na El Sawaky Camp nałykać się ropy ze stacjonu-
jąch w pobliżu łodzi wycieczkowych. Na plaży Perissa 
piasek  jest czarny. W Cann trudniej spotkać gwiazdę fil-
mową niż w Sopocie czy Międzyzdrojach. Przecież wszę-
dzie dobrze gdzie nas nie ma. Dlatego nie narzekam na 
wczasy nad Bałtykiem tylko cierpliwie liczę dni do końca 
wakacji. W końcu wrócę do pracy i sobie odpocznę.

czyli
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CZęSTO SłYSZYMY TE SłOWA 
W kONTEkŚCIE SZTUkI 
WSPółCZESNEJ.

A	było	tak:
Na znakomitą wystawę do 
Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie zabra-
łem przyjaciela.

Robert:	I	co	to	jest???	Przecież	to	
kompletnie	udziwnione.

Ja: To	sztuka	współczesna,	nie	
malarstwo	klasyczne.

Robert: Nie	podoba	mi	się.	Wi-
dać,	że	to	powstało	wczoraj	i	jest	
stworzone	„na	kolanie”.

Ja: Te	prace	powstały	kilkadzie-
siąt	lat	temu	i	myślę,	że	artysta	
włożył	sporo	wysiłku.	Najpierw		
intelektualnego	potem	fizycz-
nego,	aby	przekazać,	co	miał	
w	sercu.

Robert:	Ale	to	nie	jest	ładne,	to	
wręcz	szpetne!

Ja:	Według	Ciebie.	Może	ktoś	
z	inną	wrażliwością	zobaczy	
w	tym	piękno.

Robert:	Ale	po	co	udziwniać,	
dlaczego	nie	namalować,	wy-
rzeźbić	normalnie,	klasycznie?

Ja:	Robert,	zacznij	odczytywać	
konteksty.	Nie	przekreślaj,	jeśli	
na	pierwszy	rzut	oka	nie	rozu-
miesz.	I	to	tyczy	się	nie	tylko	
sztuki,	ale	w	ogóle	życia	i	relacji!	
Dowiedz	się	więcej	o	artyście,	
o	okolicznościach	powstaniu	
dzieła.	O	użytym	materiale.	To	
co	widzisz	nie	jest	przypadkowe.	
W	sztukach	plastycznych	zna-
czenie	ma	wszystko.	Począw-
szy	od	konspektu,	przez	użyte	
materiały,	kończąc	na	ogólnym	
artystycznym	wyrazie.	Zresztą	
w	teatrze	i	muzyce	obowiązują	
te	same	zasady.	Wiem,	że	to	nie	
jest	zgodne	z	duchem	czasów,	
że	wszystko	dzisiaj	mamy	poda-
ne	na	tacy.	Jednak	do	odbioru	
sztuki	należy	się	nieco	przygoto-
wać.	Wtedy	zaczniesz	rozumieć	
i	czytać	między	wierszami.	
Zobaczysz	jak	jest	przy-
jemnie,	kiedy	uchwycisz	
ten	wyjątkowo	kod	ukry-
ty	przez	twórcę.	Ale	daj	
sobie	też	przyzwolenie,	
że	nie	musisz	zrozumieć.	

Po	tym	dość	dziwnym	wernisażu	
mam	pewną	refleksję.
Ostatnio	w	mediach	było	sporo	
hałasu	o	prace	artystyczne.	Do-
stało	się	plastykom,	performe-
rom	i	realizatorom	teatralnym.	
Niestety	na	tej	wrzawie	skorzy-
stali	głównie	politycy.	
Nie	zapominajmy,	że	sztuka	
musi	być	różna.	Musi	prowoko-
wać,	przełamywać	granice,	tabu.	
Do	jednych	dotrze	i	zachwyci,	
pozostałych	nie	obejdzie.	Jesz-
cze	innych	oburzy.	Ale	da	pole	
do	dyskusji,	do	przemyśleń,	do	
wzruszeń.	
I	o	to	w	niej	chodzi.

Przykładem	sztuki	/teatralnej/	
współczesnej,	a	mającej	już	kilka-
dziesiąt	lat	jest	TANGO	Mrożka.
Można	ją	zobaczyć	w	Gdyni	
w	wykonaniu	aktorów	Teatru	
Miejskiego	im.	Witolda	Gombro-

wicza.	Grają	na	Darze	
Pomorza.	Polecam	
Państwu.	Szczególną	
uwagę	zwracam	na	
Szymona	Sędrow-
skiego	w	roli	Edka.	
To	prawdziwa	kre-
acja	aktorska.

Jaki to ma sens!
Po co to udziwniać?
Nic z tego nie rozumiem!

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. 
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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.

Nowoczesne 
trendy 
w Artinvestment
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Kolejne najbardziej prestiżowe targi sztuki art Basel 
2019 wykazały stały wzrost zainteresowania inwesto-
waniem w sztukę.
Klasycy XX wieku wciąż są poszukiwani: rené ma-
gritte, pablo picasso, Wassily Kandinsky, Giorgio 
morandi, andy Warhol i inni. Jednym z najbardziej 
rozchwytywanych artystów jest Georg Baselitz, jego 
prace zostały z powodzeniem sprzedane przez gale-
rie w cenach 1-3 milionów dolarów. W tym roku targi 
w Bazylei wyróżniły się także silnym wymiarem spo-
łeczno-politycznym. na przykład wielkie zaintereso-
wanie wzbudziła skandaliczna praca „open secret”, 
amerykańskiej artystki andrea Bowers, poświęconej 
wyznaniom ofiar przemocy seksualnej lub molesto-
wania, na podstawie publikacji na Facebooku. W tym 
roku polecam zwrócić uwagę na artystów: rona Te-
radę, rivane neuenschwandera, Hélio oiticicę, Fionę 
Tan, larry Bell i Jacolby satterwhite.

A może by tak zmienić hasło na FORMA NA LATA. Tytuł 
zaczepny. No właśnie, dlaczego jest tak że siłownie naj-
bardziej są oblegane styczeń luty i październik listopad? 
Może trend sezonowości zmienić i zamiast robić formę na 
lato a potem wracać do formy po wakacjach, moglibyśmy 
być w formie cały rok. Mamy taki żartowne powiedzenie 
gdy klient przychodzi wiosną i mówi “ chcę zrobić formę 
na lato, a trener na to-na które? :) “ Tak to niestety dzia-
ła. Obijamy się latami, a potem chcemy zrobić w dwa-trzy 
miesiące formę na lato. 
Oczywiście da radę. Trzeba by jednak się trochę postarać 
i zacząć zmieniać styl życia na FIT. Niby nie jest to trudne. 
Należy ograniczyć spożywanie białego pieczywa, często 
pomaga odstawienie nabiału, słodycze psują robotę no 
i alkohol, też nie pomaga. Pytanie po co żyć, skoro trzeba 
zrezygnować z takich przyjemności. Doświadczenie po-
kazuje, że ograniczenie spożywania kalorii oraz ruch na 
świeżym powietrzu, ma korzystny wpływ na nasze samo-
poczucie oraz szczupłą sylwetkę. 

Moja rada- ruszaj się, staraj się jeść regularnie, zmniejsz 
o połowę porcję z grila, ogranicz słodycze, a potem znowu 
się poruszaj i BĘDZIE DOBRZE. 

miłego urlopowania życzę. 



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
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o chorobach 
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W świecie mody i stylu to jeden z tematów, który bu-
dzi najwięcej kontrowersji. Kreatorzy mody i styliści 
podzieleni są na ich zatwardziałych przeciwników lub 
– bardziej liberalnych i wyrozumiałych dla wygody mę-
skiej – zwolenników. patrząc na temat szortów męskich 
bez zbędnych emocji, przyłączyłabym się raczej do ich 
zwolenników, jednakże pod kilkoma warunkami, nie 
podlegającymi negocjacjom. Wszystko bowiem zależy 
przecież od tego: kto, kiedy, gdzie i jakie szorty założy. 

Generalnie szorty nosić się powinno tylko na plażę lub 
podczas uprawiania sportów, np. na rower.

są one typowo dziennym strojem i nie nadają się do 
noszenia w najbardziej nawet upalne wieczory w re-
stauracjach hotelowych lub miejskich, gdzie często we-
wnętrzna etykieta zabrania takiego stroju. 

szorty, które wzbudzą najmniej kontrowersji to te na-
wiązujące do klasyki sportowych i casualowych spodni, 
a więc np. dżinsy w swojej skróconej wersji – kilka cen-
tymetrów powyżej kolan; tak samo chinosy, najlepiej 
w naturalnym, beżowym kolorze. Jeśli inne, to na pew-
no nie w żadne kolorowe wzory, jak palmy czy kwiaty, 
bo to zakrawałoby na styl chłopca z piaskownicy.

Jesteśmy ofiarami Czarnobyla – powiedział w rozmo-
wie ze mną dr. n. med. mirosław szlachcic, endokryno-
log i ginekolog, który wziął udział w kolejnym odcinku 
naszego cyklu „Wideokonsultacji”. 
Współcześnie choroby tarczycy w polsce stanowią 
ogromny problem. Jak twierdzi lekarz, mimo że wy-
buch w Czarnobylu był w 1986 roku, teraz w naszym 
kraju chorują praktycznie wszyscy. - Często nawet nie 
zdajemy sobie sprawy, ile jest ludzi, którzy mają zabu-
rzenia – mówi endokrynolog.
Jak powiedział nam dr. n. med. mirosław szlachcic, 
w swojej praktyce spotyka wiele subklinicznych po-
staci, przy czym tarczyca jest problemem złożonym. 
- Jest to mały gruczoł, ale równocześnie wpływa na 
inne gruczoły dokrewne – zaznacza. To ważne, ponie-
waż hormony tarczycy regulują procesy metaboliczne 
i kardiologiczne, a u kobiet wpływają też na płodność 
i występowanie napięcia przedmiesiączkowego.
Co powinno nas zaalarmować, dlaczego tak cenna jest 
współpraca endokrynologa z kardiologiem, czy tar-
czyca wpływa również na piersi i jak wygląda pełna 
diagnostyka tarczycy?
 odpowiedzi na te i inne pytania dostarczy kolejny 
odcinek naszej serii WiDeoKonsUlTaCJe w portalu 
zatokapiekna.pl.



 92    

LIFESTYLE / www.expressbiznesu.pl

W czerwcu w gdańskim klubie Noce i Dnie miło miejsce 
pięciolecie Biura Rachunkowego Hejne&Zaremba. Na ponad 
siedemdziesięciu przybyłych gości czekał nie tylko wyśmie-
nity catering przygotowany przez Szefa Kuchni z Restauracji 
Cuba Banana ale również quiz integracyjny dla przedsiębior-
ców, krótka prelekcja sommelierska w wykonaniu Przemy-
sława Gwardzika z otwartą degustacją win, prelekcja w wy-
konaniu Katarzyny Pilczuk i Natalii Prokaziuk, wyśmienity 
tort wykonany na specjalne zamówienie oraz koncert muzyki 
na żywo w wykonaniu Eweliny POBLO Pobłockiej.
Wydarzenie poprowadziła Paulina Marwińska.

5 lat HEJNE 
& ZAREMBA

ZDJĘCIE: Krzysztof Martuszewski

W czwartkowy wieczór odbyła się 
ósma edycja wydarzenia „Marka 
Wspiera Markę”. Goście zgromadzeni 
przy restauracji Centrala Rybna mieli 
okazję podziwiać kreacje stanowiące 
dwie najnowsze kolekcje polskich 
projektantek – Anny Szubert z marki 
Cosel oraz Agnieszki Józefczyk.

Pomimo niepewnej i zmiennej pogo-
dy na plaży zgromadziło się około 
200 osób. W trakcie pierwszego po-
kazu zaprezentowano publiczności 
20 stylizacji marki Cosel, która funk-
cjonuje na rynku od niespełna roku. 
Kolekcja pt. „Królowa Natura” autor-
stwa Anny Szubert jest jej projektem 
dyplomowym. Ponadto stylistka 

zaprezentowała kolekcję „Królowa 
Oceanów” która charakteryzuje się 
morskimi tonacjami oraz unikalnymi 
akcentami kolorystycznymi.

W drugiej części pokazu goście mieli 
okazję podziwiać kreacje autorstwa 
Agnieszki Józefczyk. Oryginalna 
kolekcja o nazwie „Terracotta” jest 
pokłosiem doświadczeń współpracy 
stylistki z wieloma gwiazdami pol-
skiej sceny. Agnieszka Józefowicz 
współpracuje m.in. z Małgorzatą 
Foremniak, Anną Popek oraz Mał-
gorzatą Rozenek. Kolekcja ta, jak 
podkreślała autorka – powstała z 
myślą o kobietach, które nie boją się 
eksperymentów.

Pokaz mody 
w plażowej otoczce
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położna w sercu Gdańska – Galeria madison zapowiada nowe 
otwarcia. nowi najemcy to popularna marka modowa monnari, 
samoobsługowa pralnia ręczna – speed Queen oraz pierwsza 
w Gdańsku restauracja – Bobby Burger. W pierwszej butikowej 
galerii w Trójmieście prowadzone są także prace adaptacyjne 
w nowym obiekcie marki pepco. otwarcie nastąpi w połowie lipca.

Zmiany zachodzące w Galerii madison są elementem nowej 
strategii polegającej na stworzeniu wygodnego – śródmiejskie-
go centrum handlowego, które sprosta potrzebom zabieganych 
mieszkańców. Ze względu na położenie, ważnym aspektem jest 
również wykreowanie oferty odpowiadającej rzeszom turystów. 

Galeria Madison 
w odświeżonym 
wydaniu

otoczenie biurowców oraz nowe projekty deweloper-
skie niosą ze sobą dziesiątki tysięcy osób. madison ma 
być dla nich przede wszystkim miejscem przyjaznym, 
którym wygodnie i komfortowo można zrobić zakupy.

projektowanie własnych zapachów 
stanowiło dotychczas formę dobra 
luksusowego. Teraz kreowanie 
unikalnych perfum jest dostępne 
praktycznie dla każdego, a wszystko 
za sprawą laboratorium Zapachu 
znajdującego się w sopockim stylu. 
ekskluzywna perfumeria została 
oficjalnie otwarta, a wraz z nią towa-
rzysząca kawiarnia oraz salon urody.

Zaproszeni goście zgromadzili się 
w sopockim stylu w sobotnie przed-
południe. Wśród nich nie brakowało 
popularnych blogerów, perfumia-
rzy oraz miłośników perfum. Choć 
miejsce istnieje od roku 1990, to 
właśnie teraz zdecydowano się na 
ukazanie jego nowej – nietuzinkowej 
odsłony. Właściciele zdecydowali się 
na połączenie perfumerii z kawiar-
nią oraz salonem urody. Głównym 
atutem laboratorium Zapachu 

jest możliwość skomponowania 
własnych zapachów. Do dyspozycji 
odwiedzających znajduje się sze-
roka gama perfum – zarówno tych 
popularnych, jak i niszowych. moż-
liwość kreowania indywidualnych 
zapachów jest możliwa za sprawą 
tworzenia połączeń tak zwanych 
akordów – baz zapachowych. naj-
częściej składają się one z sześciu 
lub siedmiu nut zapachowych, co 
daje możliwość skomponowania 
wyjątkowego bukietu.

pośród gości zgromadzonych na 
uroczystym otwarciu znalazł się 
m.in. znawca perfum oraz twórca 
„perfumeCraft” – Vetiver.  podczas 
swego wystąpienia, specjalista 
zwracał uwagę na aspekt sztuki 
rozpoznawania nut zapachowych 
oraz określania metafor związa-
nych z uzyskanymi połączeniami, 
które jak podkreślał – nierzadko 
odwołują się do muzyki, a nawet 
malarstwa. na zakończenie każ-
dy z gości otrzymał w prezencie 
flakon z przygotowanym przez 
właścicieli akordem o nazwie 
„Grojsman”, który mógł uzupełnić 
dowolnym składnikiem.

Otwarcie 
Laboratorium 
Zapachu
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Środkowy „palec” półwyspu Chal-
kidiki, schowany między niegdyś 
celebrycką siostrą Kassandrą, 
a ascetycznym i nie skłonnnym do 
zabaw bratem Athosem.
Najpiękniejsza z greckiego rodzeń-
stwa za sprawą obłędnych plaż, błę-

kitnych lagun i zatok, o którym nie 
śniło się nawet piratom z Karaibów.
Miasteczek tu niewiele, drogi ra-
czej puste, architektura bardziej 
macedońska niż grecka, a ludność 
niegdyś wysiedlona, pochodzenia 
tureckiego, tu znalazła swoje nowe 
domy i z powodzeniem przyjęła tu-
tejszą kuchnię, kulturę i religię.
Najcenniejszym bogactwem Sithonii 
są plaże. Najbardziej znana Kavouro-
tripes zwana Orange Beach wciśnię-
ta pomiędzy dwie miejscowości Vo-
urvourou i Sarti na wschodnim wy-
brzeżu półwyspu. Tworzą ją malow-
nicze, maleńkie, piaszczyste zatoczki 
otulone piaskowymi skałami. Woda 
czysta jak kryształ, dlatego są tu fan-
tastyczne warunki do nurkowania. 
Z Sartii przy dobrej widoczności zo-
baczyć można wyrastający z chmur 
wierzchołek świętej góry Athos.

Plaża Karidi, trudno dostępna, 
ukryta w chaszczach i iglastych 
krzewach już na pierwszy rzut 
oka przywodzi na myśl egzotycz-
ny kalendarz ścienny przywieziony 
z Seszeli. Jakby natura skopiowała 
fragment przyrody i odtworzyła go 
wiele tysięcy km dalej. Blisko nas 
bo zaledwie 2 godziny lotu, dzielą 
nas od półwyspu Chalcydyckiego.
Miejsc cudownie chillowych, 
szumiących morzem jest tu 
nieskończoność.

Jeśli nie wiecie jak, piszcie, dzwońcie 
do nas. W naszych biurach wiemy 
jak dostać się na Sithonię. 

Podglądacie	nas	na	naszym	
funpagu	„	Podróże	i	My”,	
odkrywamy	tam	dla	Was	
miejsca	nieznane.

Sithonia...
już sama nazwa przyjemnie kołysze 

i obiecuje moc dobroci
Górzysta,	dzika	i	pełna	bujnej	roślinności,	jakby	odcięta	od	niszczycielskiej	siły	
foliowych	woreczków	i	plastikowych	opakowań.	Ciągle	jeszcze	broni	się	sama.	

Trochę	za	sprawą	braku	popularności,	trochę	z	powodu	trudnego	terenu,	
a	trochę	z	powodu	wrodzonej	skromności.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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artysta jest absolwentem państwowej Wyższej szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (Wydział operatorski 1969-74). 
Kształcił się z malarstwa pod kierunkiem prof. Jerzego mierze-
jewskiego. Współpracuje z wieloma galeriami w polsce i na świe-
cie, m.in. w londynie, amsterdamie, monachium, Dallas.

Jego twórczość można podziwiać godzinami. 
realistyczne obrazy działają trójwymiarowo 
poprzez posługiwanie się całą paletą środków 
wyrazu, takich jak laserunki, impasty i pieczo-
łowicie dopracowany detal. Czasem trudno 
uwierzyć, że patrzymy na pracę ludzkich rąk, 
a nie idealnie opracowane zdjęcie.
Zachwyceni atmosferą wernisażu goście po-
równywali namalowane peonie z naturalnymi 
bukietami, stanowiącymi dopełnienie i ozdobę 
wystawy. podziwiali również hiperrealistycz-
nie namalowane pejzaże obrazujące przyrodę 
i morze. artysta opowiadał o swojej niezwykłej 
przygodzie z malarstwem. Zapytany o uczest-
nictwo w dwóch ostatnich wystawach w 2019 
roku w Taipei i Klubie salmagundi w nowym 
Jorku, podkreślił ich wyjątkowość i szczególne 
znaczenie w karierze zawodowej. 

gaLeRia gLaZa exPO DeSign istnieje od 
1991 roku. przez ponad 28 lat istnienia zyskała silną 
reputację miejsca stanowiącego przeciwwagę dla 
przeciętności. Jej wnętrze wypełnia kalejdoskop 
barw i form, w którym każdy odnajdzie cząstkę sie-
bie. malarstwo, rzeźba, sztuka użytkowa, elementy 
wystroju wnętrz, designerska biżuteria oraz dzieła 
realizowane na indywidualne zamówienie - znajdują 
dzięki galerii swój nowy dom, trafiając pod dachy 
kolekcjonerów oraz miłośników sztuki.
W tym roku odbędą się jeszcze 4 wystawy, o któ-
rych będziemy państwa informować.

Wystawa 
malarstwa 
Zbigniewa 
kopanii

GALeRIA GLAZA exPo DeSIGN 
PRZY DłUGIM TARGU 20/21 
18.06 - 02.07
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W gdańskiej Galerii Metropolia odbyły się Targi Motoryzacyjne na których zaprezentowali się 
zarówno dealerzy samochodowi, jak i wystawcy prywatni, którzy zdecydowali się udostępnić 
swoje auta dla widzów. Jednym z najciekawszych modeli był Chevrolet 25 Tourer z lat 20’ 
minionego stulecia. Gościem specjalnym Targów Motoryzacyjnych był Adam Kornacki z TVN 
Turbo. Pośród aut prezentowanych we wnętrzach galerii oraz na parkingu, można była ujrzeć 
modele marek takich jak Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Hyundai, Mercedes oraz Volkswagen.

W sobotnie przedpołudnie 
na ulicach Gdyni można było 
ujrzeć pasjonatów francu-
skiej myśli motoryzacyjnej. 
Wszystko za sprawą zlotu 
miłośników Citroena, któ-
rzy postanowili udać się na 
wspólną przejażdżkę. Kilka-

dziesiąt modeli owej marki ruszyło ze Skweru Kościuszki, 
by udać się do Kosakowa na rodzinny piknik okraszony 
smaczną grochówką. Punktem docelowym 100-lecia jubi-
leuszu marki Citroena był salon JD Kulej w Rumi. 

Kultowy Opel Zafira 
ewoluował. Z rodzinnego 
vana stał się 9-osobowym 
busem. Wielofunkcyjny 
samochód osobowy ofe-
rowany w trzech warian-
tach długości nadwozia na 

dniach wejdzie do sprzeda-
ży w Polsce.  Cena auta w wersji bazowej będzie wy-
nosić 134 750zł. Do największych walorów wariantu 
Zafira Life producenci zaliczają praktyczność, komfort 
oraz zaawansowany system bezpieczeństwa.

citRoen świętuje 
w gdyni

nowy bus 
na polskich 
dRogach

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

taRgi motoRyzacyjne 
w metRopolii



 98    

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl

Nade efektywnym katalizatorem 
wdrażania rozwiązań ekologicz-
nych w transporcie jest ekonomia. 
Pojęcie „EKO”  w motoryzacyjnym 
świecie znajduje odzwierciedlenie 
na obu tych płaszczyznach, zaś cele 
ich rozwoju pozostają tożsame. 
Stricte ekologiczny wymiar odnosi 
się do ograniczenia zużycia paliwa 
i redukcji poziomu emisji spalin. To 
właśnie te cechy idą pod rękę z mi-
nimalizacją kosztów eksploatacji.

A metod jest co niemiara. Elek-
tryczny napęd pojazdów, napęd 
hybrydowy, nowe technologie sto-
sowane w unowocześnionych kon-
strukcjach silników spalinowych, 
a nawet zwiększanie świadomości 
kierowców poprzez optymaliza-
cję użytkowania aut. W konse-
kwencji nie sposób wyrokować, 
które z tych rozwiązań zdominuje 
współczesny rynek. W opinii eks-
pertów melodią przyszłości z wol-
na staje się zastosowanie napę-
dów hybrydowych. O ile pojazdy 
wyposażone w tego rodzaju na-

pęd są trwałe i wytrzymałe, o tyle 
poziom ich spalania w stosunku 
do mniej trwałych napędów elek-
trycznych stanowi przepaść na 
korzyść tych drugich. Aby dotrzeć 
do skonkretyzowanych walorów 
poszczególnych rozwiązań nale-
żałoby przygotować szczegółowy 
bilans ekologiczno-ekonomiczny 

w którym pierwsze zdania doty-
czyłyby etapu produkcji, ostatnie 
zaś – procesu utylizacji.
Ekonomiczny aspekt współcze-
snej motoryzacji dotyka również 
wątków nieco marginalnych, acz 
istotnych. jednym z kluczowych 
pozostaje rosnąca cena paliw. Tu 
ostatnią deską ratunku staje się 

Ekologia, Ekonomia, 
E-commErcE…

I motoryzacja. Trend proekologiczny nie 
oszczędza żadnej gałęzi współczesnego 
przemysłu. Dyrektywy mające na celu ochronę 
środowiska skupiają się na owej branży w 
sposób szczególny. Producenci aut zaprzestali 
dosłownej i metaforycznej walki z wiatrakami. 
Ich odsieczą są szeroko zakrojone rozwiązania 
technologiczne mające na celu ograniczenie 
negatywnego wpływu aut na środowisko.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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łuKAsz szAłAs,
Doradca Klienta Biznesowego
 
Auta hybrydowe odznaczają 
się dużą oszczędnością paliwa. 
Modele aut, które produkuje 
Toyota, to nowoczesne 
samochody w których napęd 
hybrydowy składa się z trzech 
zasadniczych elementów. 
Podstawę stanowią dwa 
połączone ze sobą źródła 

napędu - silnik benzynowy 
oraz elektryczny. Trzecim elementem jest pojemny - hybrydowy 
akumulator magazynujący energię. Współdziałanie owych 
elementów pozwala uzyskać wysoką redukcję poziomu spalania, 
co prowadzi do wydzielania mniejszej ilości spalin z korzyścią 
dla naszego środowiska naturalnego. Doskonałym przykładem 
zastosowania mechanizmu hybrydowego jest najnowszy model 
Toyoty RAV4. W przypadku tego wariantu mamy do czynienia 
z nowym - 2.5-litrowym silnikiem, który jest źródłem imponującej 
mocy, a jednocześnie oferuje moment obrotowy zapewniający 
płynną jazdę. Łączna moc układu hybrydowego w przypadku 
silnika z inteligentnym systemem napędu AWD-i (4×4) wynosi aż 
222 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 8,1 s (dla napędu 
4×2 wartości te wynoszą odpowiednio 218 KM i 8,4 s). 

doskonalenie techniki jazdy kierowców, 
a ci jak wiemy słyną z żelaznych przyzwy-
czajeń. Konstruktorzy aut, wyposażeni 
w zaawansowane moduły technologiczne 
szukają rozwiązań, które pozwolą użytko-
wać auto w sposób bardziej ekonomiczny 
i ekologiczny. Dobrym przykładem takich 
rozwiązań jest system ecodriving. Ów sys-
tem nie tylko rejestruje, monitoruje i ko-
ryguje zachowania kierowców, ale także 
przyczynia się do zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa. 

Producenci aut biorąc pod uwagę współ-
czesne trendy kreują świadomość użytkow-
ników pojazdów oraz prowadzą ofensywne 
kampanie marketingowe mające na celu 
popularyzację proekologicznych rozwiązań. 
Od kilkunastu lat aspekt ekologiczny jest 
jednym z kluczowych przy wyborze nowego 
samochodu. Wiedzą o tym dealerzy, którzy 
coraz śmielej stawiają na możliwości wy-
nikające z internetu. Handel internetowy 
z roku na rok bierze większy udział w trans-
akcjach skupionych wokół i na motoryzacji. 
W konsekwencji sprzedaż aut wyposażo-
nych w technologie przyczyniające się do 
ochrony środowiska rośnie.
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Nowy serwis składa się z nowoczesnej hali na której może 
być obsługiwanych kilkanaście pojazdów równocześnie. We-
wnątrz obiektu znajduje się także myjnia ręczna z trzema 
stanowiskami, rozległa część biurowo-administracyjna oraz 
magazyn części i opon. Na uwagę zasługuje ponadto prze-
stronny parking ulokowany wokół budynku, na którym zago-
spodarowano kilkadziesiąt miejsc parkingowych.

W kompleksie znajduje się także salon sprzedaży aut używanych 
oraz podemonstracyjnych. Lada moment ma po-
jawić się również punkt sprzedaży motocykli mar-
ki BMW. O potencjale kompleksu świadczy fakt, 
że jego ukończenie jest jednym z trzech – dotych-
czas zaplanowanych etapów. Nowy serwis znaj-
duje się na ulicy Miałki Szlak w Gdańsku – około 
100 metrów za dotychczasową lokalizacją.

nowy salon 
Bmw ZdunEk

Od 29 maja funkcjonuje nowy salon BMW 
Zdunek.  Inwestycja stanowi najnowocześniejszy 
i największy zarazem serwis renomowanej 
marki BMW w Trójmieście. Serwisowi towarzyszy 
również salon sprzedaży samochodów tej marki, 
a także części i bogatej gamy akcesoriów. Obiekt 
znajduje się w Gdańsku przy ulicy Miałki Szlak.

ZDjęCIA: moto3m
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Trójmiejski dealer został nagrodzony za finalizację 
ogromnej inwestycji związanej z budową nowego salo-
nu marki Mercedes-Benz w Gdańsku oraz ulokowanego 
obok salonu AMG. To pierwszy tego typu obiekt na Sta-
rym Kontynencie i czwarty w skali globu – zaraz po Tokio, 
Pekinie oraz Sydney. Nagrodę odebrała Prezes firmy – 

Olga Witman.  Wśród innych kategorii laureatami okazali 
się m.in. Piotr Mrugalski – właściciel grupy Bemo, który 
został uznany Człowiekiem Roku Miesięcznika „Dealer” 
oraz jarosław Romańczuk – dyrektor zarządzający Grupy 
Auto Wimar uhonorowany nagrodą główną w kategorii 
„Wschodządza Gwiazda Rynku Dealerskiego”.

mErcEdEs-BEnZ witman 
dEalErEm roku!
Podczas 10 edycji konferencji Dealer Kongres wręczono Nagrody Rynku 
Dealerskiego. Wyróżnienia zostały przyznane w ośmiu kategoriach. W prestiżowej 
kategorii „Dealer Roku” zwycięstwo odniosła firma Mercedes-Benz Witman.
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Lustro w sztuce architektury wnętrz 
spełnia  nie tylko rolę praktyczną, 
ale także estetyczną. Doskonałym 
przykładem łączenia owych cech 
jest „Lustro – Obiektyw” inspiro-
wane obiektywem aparatu fotogra-

ficznego o wymiarach 35mm. Po-
wierzchnia lustra jest wypukła, dlatego 

ujrzymy w nim więcej, niż w przypadku 
lustra w wariancie klasycznym.  Tytułowy produkt został  
wyposażony w dyskretną półeczkę, która umożliwia prze-
chowanie drobnych gadżetów. Ważnym walorem lustra 
w kształcie obiektywu jest jego oryginalna estetyka. Lustro 
w tak wyjątkowym stylu spełni swoje praktyczne zadanie 
będąc także unikalnym dziełem sztuki.

C z a s 
w  p o d n i e b n e j 
p e r s p e k t y w i e

„Trintec” to zegar ścienny wypo-
sażony w 6-calowy ekran, który 
jest produkowany z myślą o jak 

najwierniejszym odtworzeniu in-
strumentów lotniczych. Każdy z wa-

riantów owego urządzenia  posiada 
rzeczywisty kształt instrumentu lotniczego 

imitującego tarcze. Sztuczny horyzont jest for-
mowany metodą wtryskową z wysokiego styrenu. 
Ważnym walorem konstrukcji jest umocniona szkla-
na tarcza – odporna na urazy mechaniczne oraz 

zarysowania. Dokładność oraz precyzję  gwarantuje 
zastosowanie wysokiej jakości kwarcowego sekundo-

mierza. Cena urządzenia oscyluje w granicach 250zł.

W z m o ż o n a 
s e n n o ś ć 
k l u c z y k a

Producenci 
współczesnych 
aut przywią-
zują coraz 

większą wagę do 
systemu ich za-

bezpieczenia. Rosną-
cy procent kradzieży pojazdów spędza 
im sen z powiek. Rozwiązaniem tego 
rodzaju problemów może być zakup 
urządzenia Keyless Protector. Ten nie-
wielki gadżet skutecznie zabezpiecza 
auto przed kradzieżą z wykorzystaniem 
walizki transmitującej i sygnału prze-
chwyconego z kluczyka. Urządzenie 
usypia kluczyk, gdy kierowca oddala 
się od pojazdu. Jest to możliwe dzięki 
inteligentnemu oprogramowaniu, które 
odcina przepływ prądu z baterii zaled-
wie kilka sekund po opuszczeniu samo-
chodu. Montaż urządzenia trwa zaled-
wie kilka minut i nie wymaga ingerencji 
w automatykę oraz elektrykę pojazdu.

L e t n i e
s z a l e ń s t w a 
r o w e r o w e

Lato wre. Promienie czerw-
cowego słońca oraz długie dni 
sprzyjają rowerowym eskapadom. 
Podczas tego rodzaju wypraw warto mieć na uwadze 
własne bezpieczeństwo. W gwoli jego zapewnienia 
dobrze jest zainwestować w czytelne oświetlenie 
kierunkowskazów. Ze systemem Signal Pod wykony-
wanie manewrów będzie znacznie czytelniejsze i bez-
pieczniejsze. Urządzenie to stanowi bezprzewodowy 
kierunkowskaz dzięki któremu rowerzysta może skon-
centrować się na drodze. Wyraźnie zaakcentowane 
oświetlenie diod zwraca uwagę innych uczestników 
ruchu, zaś wbudowany sygnał dźwiękowy jest dodat-
kowym ostrzeżeniem. 

Lustrzane 
wykadrowanie








