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Sezon	wakacyjny	z	wolna	czołga	się	ku	punktowi	kulmi-
nacyjnemu.	Aura	wreszcie	się	ustabilizowała,	co	jest	nade	
optymistyczną	wiadomością	dla	osób	wybierających	się	
na	zasłużony	wypoczynek.	Wśród	nich	nie	brakuje	person	
ze	świata	biznesu,	polityki	i	gospodarki,	choć	Ci	nie	mogą	
mówić	 o	 stabilizacji	 ze	 względu	 na	 obszar	 działalności	
w	którym	egzystują.	W	obszarze	 tym,	 termin	stabilizacji	
nie	funkcjonuje,	zaś	światem	rządzi	dynamizm,	strategia,	
wymagająca	 i	 ciężka	praca,	 a	 często	 i	 łut	 szczęścia.	Po-
dobne	mechanizmy	kreują	świat	mediów.
Wiemy	 o	 tym	 doskonale,	 bo	 jesteśmy	wszędzie	 tam,	

gdzie	dzieje	 się	 coś	 istotnego	dla	 lokalnej	 społeczności.	
W	sezonie	urlopowym	wydarzeń	związanych	z	biznesem,	
gospodarką	i	samorządami	także	nie	brakuje.	Opisując	je	
na	łamach	Expressu	Biznesu	mamy	za	cel	przenieść	Pań-
stwa	do	najważniejszych	momentów	ostatnich	30	dni.

Zapraszam do lektury.
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GrzeGorz KsepKo
p.o. prezesa zarządu Energa S.A

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2004 roku 
ukończył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku. W listopa-
dzie 2005 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. W lipcu 2006 roku został partnerem 
Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Part-
nerzy. W latach 2003-2007 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Pomorza. 
Uczestniczył w pracach nad projektem ustawy o upadłości konsumenckiej, a także 
nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej, czy też Prawa prasowego. Od lutego 
2016 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki Energa.

Wojciech szymuleWicz, 
prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego 

Karierę w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym rozpoczął w 2006 roku jako kierow-
nik Działu IT. W ciągu ostatnich trzynastu lat pracował na kluczowych stanowiskach 
w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym oraz za granicą na rzecz Grupy ICTSI, 
właściciela BCT. Od 2016 roku był prezesem zarządu w Adriatic Gate Container Ter-
minal (AGCT) w Rijece (Chorwacja). Na stanowisku prezesa Bałtyckiego Terminalu 
Kontenerowego zastąpił Krzysztofa Szymborskiego, który odszedł na emeryturę po 
dziesięciu latach zarządzania Terminalem.

Wojciech FolejeWsKi,
dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni

Realizator i uczestnik strategicznych projektów infrastrukturalnych oraz organiza-
cyjnych o zasięgu krajowym i regionalnym, m.in. jako członek zarządu ds. realizacji 
inwestycji w PKP Polskie Linie Kolejowe, menedżer z wieloletnim doświadczeniem 
w środowisku branży komercyjnej (BAT – 1993-1999) oraz branży wysokich techno-
logii (NETIA – 1999-2007), a także pełnomocnik prezydenta Gdyni do spraw przygo-
towania i wdrożenia reformy jednostek administrujących zasobem mieszkaniowym 
miasta. Od 2017 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni 
w Gdyni, odpowiadając za pion utrzymania i rozwoju infrastruktury miejskiej.

Nowi prezesi 
i dyrektorzy. 

Kim są?
W ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kolejnych zmian personalnych. Choć obeszło się 

bez rewolucji, to na kilku ważnych stanowiskach pojawili się nowi ludzie. Choć „nowe 
twarze” często wcale nie są nowe, to warto przybliżyć sylwetki najważniejszych z nich.

Zmiany personalne w regionie
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Profesjonalna i w pełni nowoczesna hala zdjęciowa już jest. Teraz przyszedł czas na 
inwestycje  w dodatkowy sprzęt służący produkcji reklam oraz filmów. Gdyńskie  Studio 
Filmowe Panika  w tym celu potrzebuje 1 999 999zł  - to 15% wartości spółki. Za pieniądze 
pozyskane z emisji akcji, jedno z największych studiów filmowych w Trójmieście doposaży się 
w najnowocześniejszy sprzęt oraz powiększy swój zespół. Ewentualni akcjonariusze mają do 
wyboru osiem pakietów akcji. Każdy z nich wiąże się z dodatkowymi bonusami.

Stocznia Remontowa Na-
uta znalazła się w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. 
Płynności finansowej 
nie zapewniło włączenie 
przedsiębiorstwa do struk-
tur Polskiej Grupy Zbro-
jeniowej oraz sprzedaż 
terenów Portowi Gdynia. 

Choć władze zakładu uspokajają, że owa sytuacja jest 
typowym dla branży zawirowaniem, to pojawiające się 
informacje świadczą o tym, że sprawa jest poważna. W 
konsekwencji do sejmowej komisji ds. gospodarki mor-
skiej trafił wniosek o zwołanie posiedzenia nadzwyczaj-
nego.  Posiedzenie ma się odbyć pod koniec miesiąca.

Kolejarze podpisali 
umowy na moderni-
zację infrastruktury. 
Działania mają na 
celu poprawę dostęp-
ności trójmiejskich 
portów. Proces mo-

dernizacyjny obejmie  około 115km torów w Gdyni 
oraz 70km torów w Gdańsku. Łączna wartość 
kontraktów wynosi ponad 3.2 miliarda złotych. Ich 
realizacja potrwa do końca 2021 roku. Wykonawcą 
prac została firma Budimex.

Stoczniowe 
kłopoty

#akcjapanika 

„kolej” 
na trójmiejSkie 
porty

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 





   9

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

BIZNES 
w bezpiecznych 

RĘKAch
ZE SPECJALISTĄ DO SPRAW PPK, PPE, D&O, BI, OC IT, CAR, WIELOLETNIM PRAKTYKIEM 
UBEZPIECZENIOWYM, DORADCĄ  FIRM Z ZAKRESU DZIAŁAŃ FINANSOWYCH, ORAZ DOŚWIADCZONYM 
SZKOLENIOWCEM, TOMASZEM BŁOŃSKIM, ROZMAWIA ZDZISŁAWA MOCHNACZ.

Co znaczą powyższe skróty?

To skróty często anglojęzycznych nazw produktów ubez-
pieczeniowych i nie tylko, choć znane głównie osobom, któ-
re interesują się tematem. Takie symbole jak oC czy aC zna 
prawie każdy, bo dotyczy wszystkich posiadaczy samocho-
dów, ale D&o-odpowiedzialność cywilna członków zarządu, 
czy Bi- ubezpieczenie utraty zysku, znana jest już tylko nie-
licznym. niektóre z tych skrótów „zaczynają robić swoistą 
karierę”, poprzez ostatnie inicjatywy ustawodawcy.
największą „karierę”w najbliższych 2 latach zrobi ppK - 
pracownicze plany Kapitałowe, to obowiązkowy program 
do wdrożenia w firmach dla pracowników. Bardzo pilny 
w tej chwili dla dużych podmiotów, za kilka miesięcy dla 
średnich, a za kolejne kilka dla małych firm.  
pozostałe oznaczenia odnoszą się głównie do biznesu 
i powinny być przynajmniej znane właścicielom firm, po-
nieważ chronią na różne sposoby ich cały dorobek.

Pozostańmy przez chwilę przy pracowniczych planach kapi-
tałowych. To nowe, obligatoryjne przepisy, które należy wpro-
wadzić do firm. Jaka jest ich świadomość na rynku?

niestety bardzo słaba, nie abym był zwolennikiem tego 
rozwiązania, ale skoro jest ustawa to trzeba się dostoso-
wać. wielu pracodawców wie że jest, ale co z tym zrobić? 

To już trudniejsza sprawa. wybór dostawcy ppK to do-
piero 10% sukcesu, za nim idą procedury zawarcia, pro-
ces konsultacji z pracownikami, procedury rezygnacji, 
jeśli któryś z pracowników sobie nie życzy uczestniczyć 
w tym programie. procedury zapisania, jeśli ktoś po 55 
roku życia jednak chciałby w tym brać udział.
Trzeba się przygotować na transfer in kapitału wraz 
z nowo zatrudniającym się pracownikiem lub transfer 
oUT jeśli pracownik rozstaje się z zakładem pracy. Takich 
spraw jest trochę więcej i część z nich znacząco zależy 
od systemu kadrowo-płacowego. Trzeba przecież wyli-
czyć ile to jest 1,5% pensji brutto pracodawcy i 2% pensji 
brutto pracownika. Co miesiąc to zsumować, zrobić raport 
do Funduszu w określonym formacie. proszę też pamiętać 
o danych osobowych, które będą przekazywane do pod-
miotu zewnętrznego. To też wymaga uwagi i zabezpie-
czenia interesów pracowniczych. a w jakich funduszach 
przetrzymywane będą pieniądze naszych ludzi, to już 
kompletny kosmos. nowo powstałe Fundusze Zdefiniowa-
nej Daty, są nie do końca jasne nawet dla zorientowanych, 
a co dopiero jeśli ktoś się tym nie interesuje. Takich spraw 
trochę jest i uważam, że warto dać sobie pomóc. 

                                                          www.wprowadzppk.pl

ZDJĘCIA: Piotr Żagiell



 10    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Czy ubezpieczenie od utraty zysku - 
BI, OC członków zarządu - D&O czy 
OC IT, to  ubezpieczenia, o których  
powinien wiedzieć każdy odpowie-
dzialny przedsiębiorca?

BUSINESS INTERRUPTION (BI) - mało 
znane, ale bardzo ważne ubezpiecze-
nie. proszę sobie wyobrazić, że w firmie 
spłonął magazyn lub hala produkcyjna. 
Jeśli budynek był ubezpieczony, miał 
wymaganą prawem dokumentację, 
wymagane prawem budowlanym za-
bezpieczenia i przeglądy, Towarzystwo 
wypłaci odszkodowanie. Tylko odbudo-
wa budynku, zakup wyposażenia i uru-
chomienie zakładu w poprzedniej kon-
figuracji potrwa przynajmniej rok.  a co 

w tym czasie???  Co z zyskiem w czasie 
odbudowy, co z pracownikami, którym 
trzeba płacić, kontraktami, leasingami, 
niedotrzymanymi terminami i innymi 
kosztami? BanKrUCTwo.

DIRECTORS & OFFICERS (D&O) – ko-
lejne istotne ubezpieczenie. inny przy-
padek, zarząd popełnia błąd, błąd na 
tyle poważny, że naraża firmę na poważ-
ne straty. właściciel żąda od członków 
zarządu naprawienia szkody lub rekom-
pensaty, w końcu to on ją odczuje. Jak 
ludzie nawet nieźle zarabiający mają 
nagle zapłacić z własnej kieszeni za być 
może trudną do przewidzenia stratę? 
winDyKaCJa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 
W BRANŻY IT – proszę sobie wyobrazić 
firma informatyczna dostarcza program/
system do np. banku i program za np., 
200 tyś. zł w pewnym momencie zakłóca 
prace systemu centralnego i system do 
obsługi klienta przestaje funkcjonować 
na 1 dzień. straty finansowe i wizerunko-
we banku tego dnia przekroczą zapew-
ne kilkukrotnie wartość tego zlecenia. 
Bank zwróci się do dostawcy oprogra-
mowania o pokrycie kosztów przestoju. 
Czy firma informatyczna udźwignie taki 
koszt? UpaDeK.

aby właśnie uświadomić właścicielowi 
takie zagrożenia i się przed nimi zabez-
pieczyć jest niezbędny fachowiec, który 
skonstruuje mu polisę dopasowaną do 
indywidualnych potrzeb.

Wieloletni parktyk ubezpieczenio-
wy... Czym rózni się broker  od agenta 
ubezpieczeniowego?

agent z mocy ustawy o ubezpie-
czeniach jest przedstawicielem To-
warzystwa Ubezpieczeniowego i na 
jego rzecz działa. multiagent działa 
na rzecz kilku Towarzystw, ale ciągle 
jest przedstawicielem Towarzystwa. 
stąd łatwość w szybkim wystawieniu 
polisy, ponieważ to wynika z charak-
teru umowy z Towarzystwami Ubez-
pieczeniowymi. Dlatego jest naturalny 
podział, polegający na tym, że agent 
zajmuje się tak zwanym rynkiem ma-
sowym. powtarzalnymi polisami typu 
ubezpieczenie mieszkań, samocho-

dów, ubezpieczenia turystyczne, oC 
obowiązkowe itp.

www.iprogress.pl

Broker działa w tym samym obsza-
rze, ale jest z mocy tej samej ustawy 
przedstawicielem klienta i jego in-
teresów powinien bronić. Działa na 
podstawie pełnomocnictwa klienta 
i w jego imieniu występuje do Zakła-
dów Ubezpieczeń o oferty, porównuje 
je, negocjuje, ponieważ ma wiedzę, 
której najczęściej brakuje klientowi. 
Takie porównanie przedstawia swoje-
mu mocodawcy wraz z rekomendacją 
co jest dla niego najbardziej korzyst-
ne. po konsultacji zawiera umowy, 
polisy i nadzoruje ich realizację oraz 
ewentualne roszczenia. Jest więc 
nieformalnym pracownikiem klien-
ta, podobnie jak radca prawny tylko 
w sektorze ubezpieczeń.
Często klient nie do końca rozumie 
jaka jest rola brokera i prosi go o szyb-
ką ofertę, bo chce ją porównać z ofertą 
innego pośrednika. 
To jest właśnie zadanie brokera, to on 
porówna nie tylko cenę, ale i wyłączenia, 
definicje, zakres, udział własny, klauzule 
dodatkowe i zarekomenduje optymalne, 
nie zawsze najtańsze rozwiązanie.
Broker musi posiadać polisę oC, po-
trzebną w razie gdyby klient doznał 
szkody z jego winy.  

www.gpbroker.pl

Kim są pana klienci? Jakie branże ob-
sługujecie? Z jakiego regionu najczę-
ściej się do was zwracają?

Doborem klientów trochę rządzi przy-
padek i rekomendacje od obecnie ob-
sługiwanych przedsiębiorców.
mamy klientów od Krakowa przez Śląsk, 
wielkopolskę, oczywiście warszawę, Byd-
goszcz, elbląg po Trójmiasto. Do każdego 
dojedziemy, omówimy wszystkie aspekty, 
dowieziemy polisy lub gwarancje.
obsługujemy producentów podzespo-
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łów elektronicznych, oprogramowań, 
samochodów, naczep, części do wa-
gonów, konstrukcji stalowych, filtrów, 
rur, urządzeń telekomunikacyjnych, 
aparatury medycznej, odżywek, jak 
również firmy transportowe, spedy-
cyjne, a także gminy, jednostki admi-
nistracji publicznej, ośrodki zdrowia 
i kliniki. Firmy z sektora małych i śred-
nich przedsiębiorstw także. 
Klienci najczęściej zwracają się do nas 
kiedy mają nietypowe sytuacje np. po-
trzebują gwarancji Ubezpieczeniowych, 
a sami nie mogą ich dostać. To najczę-
ściej oznacza, że ich dotychczasowe 
działania zawiodły i nie wiedzą co zro-
bić. w gwarancjach mogę się pochwalić 
jesteśmy naprawdę dobrzy, mamy na to 
wiele dowodów w postaci bardzo trud-
nych spraw które załatwiliśmy. mówię 
tu np. o gwarancjach Celnych na linie 
technologiczne, albo pool czyli rozdzie-
leniu jednego ryzyka na 2 Towarzystwa, 
przy jednym dużym kontrakcie.

Kompetencja, prawość, doświadcze-
nie i jakość obsługi, to najwłaściwszy 
zestaw cech jakie powinien posiadać 
dobry broker?

Jeśli tego nie posiada traci klienta po 
kliencie, bo obiecać można wszystko, 
ale dotrzymać słowa jest dużo ciężej. 
najczęściej współpracę rozpoczyna 
się od otrzymania dużego kredytu 
zaufania. później sprawdzamy czy 
pamięta o nas w rocznicę każdej poli-
sy, czy daje wybór, czy dba o komfort 
w kontaktach. prawdziwe sprawdze-
nie ile jest warta jego wiedza niestety 
dokonuje się dopiero w razie szkody. 
wtedy jest albo najważniejszą osobą 
w firmie, albo… nie.

Podkreśla pan to, co każdy już po-
dobno wie, że siłą każdej firmy jest 
odpowiednio dobrany zespół. Czyli 
najlepszą inwestycją jest inwesto-
wanie w  pracowników?

To powszechnie znana prawda, ale war-
to o niej mówić. Chcę jeszcze zwrócić 
uwagę na komunikację z klientem, z obu 
stron stołu siedzą ludzie i jeśli potrafią 
się ze sobą komunikować to już połowa 
sukcesu. Jeśli mogą się od siebie cze-
goś nauczyć, to wróży sukces dla obu 

stron. Każdy klient uczy nas specyfi-
ki swojej branży i swojej firmy, a my 
jego uczymy zabezpieczenia przed 
zagrożeniami. lubię wymagających 
klientów, to oni zmuszają nas do tego, 
żeby rosły nasze kompetencje. po kil-
kunastu załatwionych sprawach „nie 
do załatwienia” nabiera się przeko-
nania, że jeśli my czegoś nie możemy 
to znaczy, że jest to nie do zrobienia. 
mimo tego warto spróbować, bo może 
i tym razem coś wymyślimy. 
Kompetencje pracowników są bar-
dzo ważne, dlatego, do każdej gałęzi 
ubezpieczeń mamy dedykowanych 
specjalistów, którzy na bieżąco śle-
dzą zmiany w prawie i na rynku pro-
duktów. równie ważne jak wiedza są 
umiejętność dopasowania się do stylu 
pracy właściciela firmy z którą współ-
pracujemy i zintegrowania się z jego 
załogą. Dążymy do tego, żeby nas 
traktował jak swoich ludzi. 

Proszę powiedzieć: lubi pan swoją 
pracę?

generalnie lubię zmiany, lubię zmienić 
zegarek, garnitur, samochód, komputer, 
lubię poznawać nowych ludzi, kontra-
hentów. natomiast jestem stały w uczu-
ciach jeśli chodzi o kontakty biznesowe 
i prywatne. nadal mam klientów z cza-
sów kiedy zaczynałem czyli od 24 lat, 
ciągle mam wielu przyjaciół z jeszcze 
dłuższym stażem. i niezmiennie „kręcą” 
mnie ubezpieczenia. 
Z racji stażu mam przywilej znać niektó-
rych członków zarządów Towarzystw 
Ubezpieczeniowych, bo wiele lat temu 

wspólnie zaczynaliśmy w tej branży. 
przez lata obserwowałem ich karierę 
wewnątrz organizacji, a oni moja z tej 
drugiej strony. spotykamy się na kon-
gresach, szkoleniach, premierach pro-
duktów, czy przy innych okazjach. 
To jest mój świat.

A kiedy przychodzi czas na odpo-
czynek, to: motocykl, narty, żagle 
aktywność dla ciała, czy jednak wy-
ciszenie i książka w zaciszu domo-
wym? A może tzw. „złoty środek”?

Tak motocykl pomaga uciec gdzieś 
od czasu do czasu. posmakować cze-
goś innego, podobnie żagle, czy narty, 
szczególnie w dobrym towarzystwie. 
najlepiej z przyjaciółmi, bo w takich 
chwilach są niezastąpieni. na takich 
wyjazdach można zmienić się w trochę 
mniej poważnego faceta, poznać własne 
i nie tylko granice, przypomnieć sobie, 
że ciągle się tli gdzieś chłopięca natu-
ra. Coś zrobić inaczej, niestandardowo, 
z odpowiednią dozą szaleństwa. Zaraz 
wraca humor i dystans do siebie.
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PorażającE 
cENy Prądu

PROGNOZY EKSPERCKIE PRZEWIDUJĄ ZNACZNY WZROST CEN ZA ENERGIę ELEKTRYCZNĄ. 
ZBLIŻAJĄCA SIę WIELKIMI KROKAMI DEKADA STANIE POD ZNAKIEM STOPNIOWO ROSNĄCEJ 
PODWYŻKI CEN PRĄDOWYCH. PO KIESZENIACH OBERWIE SIę WSZYSTKIM – POCZĄWSZY OD 
EKSPORTERóW, KTóRZY STRACĄ NA KONKURENCYJNOŚCI, A SKOŃCZYWSZY NA ZWYKŁYCH 
ODBIORCACH, KTóRZY ZAPŁACĄ WIęCEJ. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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przewidywania ekspertów znajdują swe źródło w szacunkach  instytutu energii od-
nawialnej. Zgodnie z opublikowanymi przez ieo raportami hurtowe ceny energii i ta-
ryfy w latach 2020-2030 będą najwyższe w historii biorąc pod uwagę wszelkie grupy 
odbiorców. w skrajnym przypadku może się stać, że polska będzie najdroższym kra-
jem biorąc pod uwagę to kryterium. przyczyn takich zagrożeń należy szukać przede 
wszystkim w strukturach wytwarzania energii, które w przyszłości mogą być oparte 
w 50% na czarnym paliwie i odnawialnych źródłach energii.

ZEWSZąD NIEBEZPIECZNE FRONTY

nadchodząca dekada w początkowym stadium da się we znaki przede wszystkim ma-
łym oraz średnim przedsiębiorcom. Zgodnie z prognozami zapłacą oni za megawato-
godzinę  o 19% więcej, niż cztery lata temu. nadchodzące zmiany nie oszczędzą także 
gospodarstw domowych – w tym przypadku mówi się o wzroście na poziomie 23%. 
piętno przemian zostanie odciśnięte również na przemyśle. Koszty energii dla owego 
sektora gospodarczego wzrosną do poziomu 9%. sceptycy mogliby rzec, iż publikacja 
ieo nie jest rzetelna, gdyby nie fakt, że dane zawarte w prognozach pozostają zbieżne 
z raportem Komisji europejskiej – Business as Usual.  niepokojących prognoz doty-
czących wzrostu cen energii elektrycznej w polsce jest znacznie więcej.

NEWRALgICZNE SYSTEmY POłąCZEń

istotnym powodem zwyżki cen do 2030 roku są także galopujące koszta uprawnień do 
emisji Co2. spadki związane z tym kryterium zaczną spadać dopiero w latach 2030-
2035. przyczyną spadku będzie nie tylko niższy koszt uprawnień emisji Co2, ale także 
zapowiadane wyłączenie bloków węglowych. strukturalne zmiany w rodzimej energe-
tyce oznaczają ni mniej, ni więcej – utratę marży dla branż wrażliwych. Do takich zali-
czamy hutnictwo, górnictwo oraz przemysł chemiczny. a skoro o przemyśle chemicz-
nym mowa, warto podkreślić, że jest to obszar nade newralgiczny w rodzimej gospo-
darce. stanowi on bowiem 17% udziału w przemyśle ogólnym zapewniając ponad 300 
tysięcy miejsc pracy. istotnym walorem tak dużego udziału przemysłu chemicznego 
w strukturze gospodarki krajowej jest także czynny udział w zasilaniu funkcjonowania 
innych gałęzi przemysłu, dlatego wzrost wspomnianych kosztów odbije się na kluczo-
wych obszarach gospodarki, która jak wiemy – stanowi system naczyń połączonych.
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raFał KosianoWicz,
Prezes firmy STARBUD,
Członek Bałtyckiego Klastra 
Energetycznego przy Instytucie 
Maszyn Przepływowych 
Polskiej Akademii Nauk,
Wiceprezes Pomorskiej 
Fundacji Ekoenergetycznej,

Prognozy wzrostu cen energii 
elektrycznej w Polsce są mocno 
niedoszacowane. W analizach często 
nie uwzględnia się zapotrzebowania. 
Jesteśmy u progu dwóch rewolucji 
energetycznych. Pierwsza z nich 
to rewolucja cieplna. Coraz 
większa liczba osób decyduje się na 
ogrzewanie elektryczne np. poprzez 
zastosowanie mat grzewczych, bądź 
pomp ciepła. W tej chwili są to osoby 
prywatne, które najszybciej reagują 
na zmiany cen, ale już niedługo 
po taką formę ogrzewania sięgną 
deweloperzy. Druga rewolucja 
dotyczy transportu. Aktualnie 
przejechanie autem elektrycznym 
400km bez doładowania nie 
jest problemem. Istnieją firmy 
produkujące auta, które chcą 
całkowicie zrezygnować z silników 
spalinowych. Niedawno czytałem 
interesującą publikację z której 
wynikało, że gdybyśmy zmienili 
transport kołowy na zasilanie 
elektryczne potrzebowalibyśmy  
kilkukrotnie więcej energii 
elektrycznej niż możemy obecnie 
wyprodukować. To nie jest daleka 
przyszłość – to się dzieje teraz. 
Wzrost zapotrzebowania wymusi 
zatem wzrost cen prądu.
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o ogromnej popularności tytułowej galerii świadczy również 
zainteresowanie pośród turystów odwiedzających Trójmia-
sto. Już w pierwszy weekend działalności centrum handlo-
wego jego progi przekroczyło 180 tysięcy klientów. rosnąca 
popularność poskutkowała przyznaniem wielu prestiżowych 
nagród. na konto jednego z największych trójmiejskich cen-
trów trafiło ich aż osiem – w tym międzynarodową nagrodę 
mobile web award za swoją aplikację mobilną w kategorii 
Best shopping mobile application, przyznawaną przez ame-
rican internet marketing association.

nie spodziewaliśmy się tak wielu nagród w tak krótkim 
czasie. nie sądzę, aby jakiekolwiek inne centrum han-
dlowe w polsce mogło pochwalić się tak wieloma osią-

gnięciami w ciągu pierwszych 365 dni.o dla nas wielki 
zaszczyt, a także wyzwanie aby nadal osiągać wyniki na 
najwyższym poziomie, dostarczając dokładnie tego, cze-
go chcą nasi goście z polski i zagranicy  - mówi magdale-
na gibney, dyrektor Forum gdańsk.

Z okazji pierwszych urodzin centrum handlowe zorganizo-
wało trzydniowy Festival Forum pod hasłem „przyłóż się 
do sztuki”. muzycznymi gwiazdami festiwalu była popular-
na wokalistka reni Jusis oraz zespół The Dumplings. arty-
ści przyciągnęli publiczność liczącą ponad 2 tysiące osób. 
w trakcie festiwalu odbyło się łącznie dziewięć koncertów, 
dziewięć przedstawień teatralnych, piknik miejski, malowa-
nie giga street artu oraz mnóstwo innych atrakcji.

podsumowujemy rok 
działalności Forum Gdańsk
mija rok od inauguracji centrum handlowego Forum gdańsk. Z okazji pierwszej rocznicy istnienia gdańska galeria 
zorganizowała trzydniowy festiwal, który przyciągnął ponad 130 tysięcy osób. W trakcie ostatnich 365 dni centrum 
handlowe odwiedziło ponad 12.5 miliona osób. Forum gdańsk w skali ostatnich 12 miesięcy zostało także laureatem 
wielu prestiżowych nagród. Okazuje się, że to nie koniec wyliczeń świadczących o rosnącej randze miejsca…



   17

Z PREZESEM SPóŁKI PęTLA ŻUŁAWSKA. MICHAŁEM GóRSKIM, ROZMAWIA ANNA KŁOS.

Pętla 
żuławSka 

– razem czy osobno?

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Podobno rozpoczęliście proces „zwi-
jania żagli”? Co będzie teraz z Pętlą 
Żuławską?

oczywiste, że sama „pętla” będzie da-
lej istnieć, przecież powstała cała sieć 
portów, przystani żeglarskich, pomo-
stów cumowniczych i związana z nimi 
infrastruktura. powstała imponująca 
droga wodna łącząca szlaki wodniac-
kie wisły, martwej wisły, szkarpawy, 
wisły Królewieckiej, nogatu, wisły 
Śmiałej, Kanału Jagiellońskiego, Tugi, 
motławy, rzeki elbląg, pasłęki i Zalewu 
wiślanego. natomiast decyzją Zgro-
madzenia wspólników od 01lipca br. 
spółka pętla Żuławska została posta-
wiona w stan likwidacji.  spółka była 
powołana w 2013 roku na czas określo-
ny – 6 lat, czyli trwałości projektu Unii 
europejskiej poig z którego inwestycje 
były finansowane. Ten okres dobiegnie 
końca z dniem 31.12.2019 r. ostateczna 
likwidacja spółki nastąpi najpóźniej do 
kwietnia 2020 roku. Zostałem powoła-
ny do przeprowadzenia tego procesu. 
oczywiście do końca 2019 r. spółka 
i operatorzy funkcjonują na dotychcza-
sowych zasadach.

A potem?

Teraz jest czas, aby o tym pomyśleć 
i podjąć decyzje najlepsze dla całego 
przedsięwzięcia.

Jakie są możliwości?

może dojść do jego rozczłonkowania, 
czyli każdy z samorządów, na które-
go terenie istnieje część trasy i po-
wstały inwestycje, przejmuje ją i bę-
dzie swym kawałkiem zarządzać. To 
najgorszy wariant z możliwych…

Dlaczego?

odwołajmy się do analogii. „pętla” to 
szlak komunikacyjny, tyle, że wodny. 
autostrada a-1 też jest szlakiem ko-
munikacyjnym, tyle, że drogowym. 
wyobraźmy sobie sytuację, że każ-
da gmina, miasto czy miasteczko na 
trasie zechciałaby zarządzać swym 
kawałkiem. To nonsens z każdego 
punktu widzenia.

Dlaczego samorządy mogłyby 
chcieć przejmować obiekty?

nie wszystkie, ale mogą być chętne 
te, mające obiekty w najbardziej atrak-
cyjnych lokalizacjach,  np. przystanie 
niedaleko gdańska generujące spore 
dochody. Część wodniackich obiektów 
funkcjonuje jako komercyjne. mogą 
pobierać opłaty za cumowanie, usługi 
dla wodniaków, parkowanie, nawet za 
zimowanie jachtów. 

Jakie są zalety powołania jednego 
podmiotu zarządzającego „Pętlą”?

Jest ich sporo. Kontynuacja wspólne-
go zarządzania marinami, jednolitego 
oznakowania portów i przystani na 
głównych drogach i traktach.  przyda-
łoby się też opracowanie i wdrożenie 
systemu certyfikacji marin w obszarze 
pŻ ekomarina pętli Żuławskiej.

A z punktu widzenia przeciętnego 
turysty?

przy jednym podmiocie zarządzającym 
istnieje możliwość delikatnego „kiero-
wania” turystą. To tworzenie pakietów 
propozycji i produktów turystycznych, 
np. szlakiem mennonitów, szlakiem 
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bursztynu, poznajemy budowle hydro-
techniczne Żuław, podglądanie ptakowi 
żyjątek wodnych. Turysta nie chce spę-
dzać całego urlopu na wodzie. przybija 
do przystani i chce przy okazji zwiedzać 
otoczenie. Dla niego musi być tam przy-
gotowana oferta, mapki, informatory, ew. 
rowery. przy rozczłonkowaniu zarządza-
nia zacznie się proces wydzierania sobie 
turystów przez samorządy zamiast har-
monijnej współpracy placówek.  

Ten unikalny szlak wodny powi-
nien chyba być jeszcze bardziej 
wypromowany…

na pewno. istnieje potrzeba wspólnej 
promocji i dbałości o wizerunek, nawet 
wykreowania marki turystycznej. Tak-
że promocji międzynarodowej, przede 
wszystkim jej zwiększenie  na kierunku 
skandynawskim, gdzie wodniackie tra-
dycje są mocno widoczne (czartery). 
Dobrze zrobiłoby wygenerowanie wy-
darzenia rozumianego jako Święto pętli 
Żuławskiej. Tego wszystkiego nie będą 
w stanie zrobić pojedyncze samorządy.

Co jeszcze ułatwiłoby życie 
wodniakom?

wdrożenie systemu inteligentnego za-
rządzania marinami (karta magnetycz-
na, śledzenie jednostek). Uzupełnienie 
wyposażenia marin poprzez zakup ekra-

nów do wyświetlania informacji o mari-
nie, otoczeniu mariny, filmy komercyjne, 
pokazanie sąsiednich tras – do kolejnej 
mariny, stacje pogodowe. Użyteczne 
byłoby wdrożenie systemu zdalnej re-
zerwacji miejsc cumowniczych i płatno-
ści. a dla tych, którzy wolą, aby po tych 
rzekach i akwenach ktoś inny ich woził 
- rozwinięcie sieci połączeń komunika-
cji wodnej, przykładowo: z elbląga czy 
z gdańska do malborka.  To wszystko 
możliwe byłoby tylko przy wspólnym 
zarządzaniu „pętlą”. 

Kto mógłby tym być tym zarządcą?

nie będę ukrywał, ze sp. pętla Żuław-
ska, która właśnie kończy działalność, 
ma potrzebne ku temu doświadczenie 
i kadry, w tym umiejętność i wypraco-
wane metody współpracy z władzami 
województwa warmińsko-mazurskiego 
– nawet nasza siedziba mieści się w el-
blągu. To ważne, bo w ten sposób tro-
chę nadrabiamy nieszczęśliwe decyzje 
administracyjne z przeszłości, którymi 
krainę geograficzną Żuławy rozdzielo-
no na dwa województwa. myślę, że sca-
lającą misję należy kontynuować. nie-
mniej możliwe są inne opcje zarządza-
nia „pętlą”. ważne jest tylko, aby było 
to poprzez wspólny podmiot zarządza-
jący. wszystko jest w rękach marszałka 
pomorskiego mieczysława struka jako 
głównego architekta powstania przed-
sięwzięcia „pętla Żuławska”. Dzięki 
temu powstał imponującej wielkości, 
atrakcyjny produkt turystyczny. Teraz 
pora zadbać, aby się nie zmarnował.
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IMPLANTY STOMATOLOGICZNE WŚRóD POLAKóW WCIĄŻ BUDZĄ LęK I KOJARZĄ SIę Z LUKSUSOWĄ 
USŁUGĄ,NA KTóRĄ STAć TYLKO NIELICZNYCH. BRAK WIEDZY WŁAŚNIE POWIELA TE STEREOTYPY.
SPECJALNIE DLA CZYTELNIKóW ExPRESSU BIZNESU WYPOWIEDZIELI SIę PACJENCI, KTóRZY 
PODDALI SIę ZABIEGOWI IMPLANTOLOGICZNEMU W KLINICE TITANIUM DENTAL. TYTANOWA 
MOC TITANIUM DENTAL I DUŻO WIęCEJ.

pacjenci Kliniki odpowiedzieli na 3 pytania:

1. CO PAN/PANI WIEDZIAł/A O ImPLANTACh ZęBOWYCh PRZYChODZąC DO TITANIUm DENTAL?

2. JAK OCENIA PAN/PANI ZABIEg ImPLANTOLOgICZNY WYKONANY W TITANIUm DENTAL?

3. CZY POLECI PAN/PANI ZABIEgI ImPLANTOLgICZNE ORAZ KOmPLEKSOWą USłUgę
JAKą OTRZYmAł/A PAN/I W TITANIUm DENTAL I DLACZEgO?

IMPLANTY 
w TiTAniUM DenTAL

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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PACJENTKA P. ANIELA

1. Tak implanty co to jest i jak się je wszczepia wiedziałam już 
wcześniej. Jednak moja wiedza na ten temat była bardzo po-
bieżna i lakoniczna. Wiedziałam, że implant ma zastąpić brak 
zęba i na stałe spełniać jego rolę, Wszystkie szczegółowe in-
formacje jak wygląda przygotowanie do zabiegu, oraz sami za-
biegi i co jest ważne po, otrzymałam w Klinice Titanium Dental, 
Doktor Leszek powiedział mi co jest najlepszym rozwiązaniem 
dla mnie i jak będzie przeprowadzony cały proces leczenia.

2. Zasiadanie na fotelu stomatologicznym w Klinice TITANIUM 
DENTAL to naprawdę przyjemność, biorąc pod uwagę, że jeste-
śmy wszak u stomatologa. Tam nie jest zwyczajnie i sztampo-
wo. Pełen profesjonalizm, dbanie o Pacjenta na każdym etapie 
leczenia. Do tego przemiła atmosfera i dobra muza w tle, która 
relaksuje. Moim największym marzeniem zawsze był piękny 
uśmiech. Titanium Dental spełnia marzenia!

3. Tak będę polecała Klinikę TITANIUM DENTAL wszystkim, 
którzy pragną zadbać o swoje zęby jaki tym, którzy myślą o za-
biegach implantologicznych. Rzetelność i pełen profesjonalizm 
lekarzy, przemiły i kompetentny personel, sprzęt najwyższej ja-
kości. Tytanowa moc TITANIUM niech będzie z Wami!

PACJENTKA P. BEATA

1. O implantach zębowych wiedziałam niewiele , śrubkę wkręca 
się w kość i potem jest piękny ząb. Jak przy koronce , wybiera-
my się do gabinetu i po zabiegu wychodzimy z nowym zębem. 
Nie zdawałam sobie sprawy, że zabieg jest bardziej skompliko-
wany i trochę mniej komfortowy niż inne. Od momentu zabiegu 
do pięknego zęba może upłynąć trochę więcej czasu. W TITA-
NUM DENTAL dostałam komplet szczegółowych informacji 
jak się przygotować, co się będzie działo w trakcie zabiegu, co 
może wydarzyć się po zabiegu. Co mogę, a czego nie mogę. 
Dostałam odpowiedzi na wszystkie moje pytania.

2. Zabieg przebiegł bez żadnych komplikacji. W trakcie zabie-
gu lekarz przekazywał mi informację co robi, Panie asystentki 
co chwilę pytały się czy się dobrze czuję , przez cały zabieg 
czułam się bardzo bezpieczna. Mimo tego, że bardzo się stre-
sowałam przed zabiegiem atmosfera , która stworzył personel, 
pełne zaufanie do doktora Lekarza sprawił, że 2,5 godziny bar-
dzo szybko minęły. Mój zabieg odbył się w piątek, w związku 
z nadchodzącym weekendem otrzymałam numer telefonu do 
pani Manger z prośbą , że gdyby cokolwiek się działo co będzie 
mnie niepokoić mam w każdej chwili zadzwonić .

3. Jestem na początku drogi swojego planu leczenia ale zdecy-
dowanie tak. Każda wizyta rozpoczyna się rozmową z lekarzem 
i omówieniem tego co się będzie działo. Na wszystkie pytanie 
otrzymuje się odpowiedź. Lekarze, jak i cały personel są pro-
fesjonalni, dbający komfort i poczucie bezpieczeństwa klienta. 
Atmosfera jest przemiła. Ale przede wszystkim mam poczucie 
pełnego zaufania co do wiedzy fachowej mojego lekarza. Dok-
tor Leszek jest super. Wszystko mi pokazuje, wszystko omawia-
my, a potem jest decyzja . Po wszystkich zabiegach czułam się 
dobrze. Żadnych komplikacji. Mam nadzieję, że efekt końcowy 
mojego nowego uśmiechu też będzie super. Zdecydowanie po-
lecam zabiegi w TITANUM DENTAL.

PACJENT P. JERZY

1. O implantach nie wiedziałem nic poza tym, że są to zęby 
wstawiane na stałe. Widziałem w internecie jak wygląda taki 
zabieg i pomyślałem o sobie. Doktor Maciej będąc u mnie w od-
wiedzinach częściowo naświetlił mi ten temat .

2. Po konsultacji zdecydowałem się na zabieg który oczywiście 
był dla mnie pełen różnych obaw i strachu, ale podczas zabiegu 
byłem na bieżąco informowany co będę miał wykonane w da-
nym momencie i w dalszym przebiegu leczenia. Zawsze bałem 
się dentysty, a tu okazało się że było całkowicie inaczej.

3. Z wykonanego zabiegu w tej klinice jestem bardzo zadowo-
lony i polecam wszystkim, którzy są zainteresowani zabiegami 
implantologicznymi. Uważam, że klinika TITANIUM DENTAL 
i cały zespół jest godny polecenia za swój profesjonalizm.

PACJENT P. PATRYK 

1. O implantach nie miałem żadnego pojęcia, a raczej wyobraże-
nie o poważnym, długim i bolesnym zabiegu. No i lęk paraliżo-
wał. Na samą myśl o ingerencji w kość.
 
2. Od wielu lat chodzę regularnie na wizyty kontrolne jak również 
czasami na wizyty konieczne. Zawsze bez obaw, wręcz z uśmie-
chem na twarzy. Tym razem było inaczej, pewnego dnia zdobyłem 
się na „odwagę” i umówiłem na implant. W dniu wizyty pojawił się 
u mnie jak nigdy do tej pory lęk, spocone dłonie itp. Zupełnie nie-
potrzebnie, jak zapewniał personel Titanium Dental . Wizyta trwała 
maksymalnie 30 minut Z czego sam zabieg może 10-15 minut na-
wet nie jestem w stanie określić czasu, bo był kompletnie bezbole-
sny i nawet nie wiem kiedy implant znalazł się w moim ciele.
 
3. Jeśli w przyszłości będę musiał jeszcze raz podjąć de-
cyzję o wszczepieniu implantu to bez wahania wybiorę nu-
mer telefonu do Titanium Dental i umówię się na wizytę. 
Dzień zabiegu nie będzie już dla mnie traumatyczny, wręcz 
przeciwnie. Z przyjemnością odwiedzę klinikę Titanium Dental 
jak również przemiły personel .Naprawdę polecam.

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

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

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

tel. 607 516 663
www.titaniumdental.pl

”

”

”

”
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LOCAL BUSINESS – 
GLOBAL NETWORK
W sierpniu 2017r. została otwarta pierwsza gupa BNI na mapie trójmiejsko-północnego regionu 
w Gdyni. BNI WIZJA z GDYNI zrzesza już 36 członków – przedsiębiorców – ludzi biznesu. 

Najważniejsze osiągnięcia grupy BNI WIZJA z GDYNI na przestrzeni 2 lat to:

wartość zrealizowanych zleceń od początku istnienia grupy ponad 7 000 000 PLN1. 
ilość rekomendacji od początku istnienia grupy 2 7242. 
ilość gości od początku istnienia grupy 8723. 

BNI (ang. Business network international) najwięk-
sza 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 lokalnych grupach, którym pomaga rozwijać biznes 

przez rekomendacje oraz budowanie długotrwałych i war-
tościowych relacji. w Bni obowiązuje zasada, że w każdej 
grupie może być tylko jeden reprezentant z danej branży, 
co pozwala na przekazywanie poleceń bez konfliktu inte-
resów i konkurowania o klienta. 
rekomendacja to udzielanie sobie wzajemnego wsparcia 
poprzez polecanie rzetelnych partnerów biznesowych lub 
dostawców usług. rekomendacje stwarzają przedsiębior-
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BNI W POLSCE 

Bni w polsce rozpoczęła działalność 21 lutego 2006 roku. 
organizacja 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, 

ZAPRASZAmY!
ZaDZwoŃ: 792 060 155      |      napisZ:  Z.mOChNACZ@EXPRESSY.PL

która zrzesza przedsiębiorców w Krakowie i działa już od 10 lat. 
Średnia wielkość grupy Bni to 40 firm. w 2018 roku Członkowie 
Bni w samej polsce przekazali sobie 86 193 rekomendacje war-
te 446 mln złotych netto. Każdy członek Bni, tylko w 2018 roku, 
pozyskał z rekomendacji Bni średnio 254 747 zł netto dodatko-
wego przychodu dla swoich firm. 

gIvERS gAIN 
- DAJąCY DOSTAJE

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 bizneso-
wych nie tylko przekazują sobie rekomendacje, ale rów-
nież wymieniają się doświadczeniem i wiedzą. Uczestnic-

two w spotkaniach z przedsiębiorcami z wielu branż daje 
możliwość poszerzania wiedzy, m.in. z zakresu rozwoju 
firm, skalowania biznesu, zarządzania firmą, procesami, 
wyznaczaniem celów, a dodatkowo wymiany bizneso-
wych doświadczeń. 
główną misją Bni jest dzielenie się kontaktami bizneso-
wymi w myśl zasady givers gain - Dający Dostaje. Filo-
zofia ta zachęca do aktywnej, bezpośredniej współpracy 
w biznesie. Zgodnie z tą zasadą przedsiębiorcy, którzy 
w pierwszej kolejności myślą o udzieleniu pomocy bizne-
sowej innym, w zamian otrzymują podobne wsparcie.
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„KobIeTY
  WoLNoścI” 

 zosTAły oDsłoniĘTe
KOBIETOM ZMIENIAJĄCYM BIEG NAJNOWSZEJ HISTORII NASZEGO KRAJU ZAWDZIęCZAMY 
WIELE. ICH SIŁA, UPóR I WIARA W WOLNOŚć UHONOROWANE ZOSTAŁY W POSTACI 
WYJĄTKOWEGO MURALU, KTóRY ZOSTAŁ  ODSŁONIęTY NA PRZYSTANKU PKM GDAŃSK 
STRZYŻA. DZIEŁO O NAZWIE „KOBIETY WOLNOŚCI” JEST SZCZEGóLNYM SYMBOLEM 
ZAANGAŻOWANIA KOBIET W OPOZYCYJNĄ DZIAŁALNOŚć CZASóW PRL.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Anna Rezulak/KFP/PKM i Maciej Kosycarz/KFP/PKM
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na powierzchni 400 metrów kwadratowych zostało przedstawionych łącznie kilkadziesiąt kobiet 
z całej polski. pośród prezentowanych postaci znajdują się m.in. anna walentynowicz, Joanna 
Duda gwiazda, alina pieńkowska, czy Henryka Krzywonos. Bohaterki zostały namalowane na 
filarach wiaduktu pomorskiej Kolei metropolitalnej , bezpośrednio pod przystankiem gdańsk 
strzyża. lokacja cechuje się swoistą symboliką, bowiem postaci na niej przedstawione również 
stanowią formę filarów solidarnościowych ruchów, które doprowadziły do ostatecznego upadku 
komunizmu. metaforycznym zwieńczeniem muralu, a także istotną alegorią idei jest ściana znaj-
dująca się na tle przyczółku za muralami. To na niej znalazła się sylwetka solidarnościowej poetki 
– Jadwigi piątkowskiej z którego tła ulatują frazy wiersza „ewie – mojej 12-letniej córeczce”. po 
obu stronach powierzchni widoczne są charakterystyczne dźwigi stoczniowe z uwypuklonym 
solidarycą  tytułem projektu - „Kobiety wolności”.

odsłonięty 5 lipca  na przystanku pKm gdańsk strzyża mural 
„Kobiety wolności” jest jednym z głównych wydarzeń zorganizo-
wanych przez samorząd województwa pomorskiego w ramach 
ogłoszonego w 2019 roku przez pomorski sejmik roku wolności 
i solidarności. pomysłodawcy przedsięwzięcia to pomorska Kolej 
metropolitarna oraz samorząd województwa pomorskiego. projekt 
oraz wykonanie to dzieło artystek z grupy reedsheels, które do 
swych dokonań mogą zaliczyć słynny mural Kory w stolicy, czy mu-
ral wandy rutkiewicz we wrocławiu.
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mieczysłaW struK,
Marszałek województwa pomorskiego

 Pokazujemy bohaterki naszego muralu na filarach wiaduktu PKM, aby w ten sposób 
symbolicznie podkreślić, że te kobiety były filarami solidarnościowego ruchu, który 
doprowadził do upadku komunizmu w Polsce. tym roku obchodzimy 30-tą rocznicę 
wolnej Polski, a rola kobiet – często marginalizowana na kartach historii – była 
w tamtych dniach szczególnie ważna. Mural jest symbolicznym hołdem dla wszystkich 
kobiet, które w tamtych czasach walczyły o wolną Polskę. Przypomina ważną społecznie 
ale wciąż, niestety, niedocenianą rolę kobiet w historycznych wydarzeniach jakie zaczęły 
się na Pomorzu w Sierpniu’80, a potem rozlały się na cały kraj.

eWa ossoWsKa,
działaczka opozycyjna, 
uczestniczka strajku 
w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu ‘80

Cieszę się, że po 39 latach możemy stanąć w jednym szeregu. Tak się składa, że 
kiedy sytuacja wymaga odwagi i determinacji, kobiety są obecne i stają na pierwszej 
linii. Dzisiaj przyszedł ten moment, że możemy mieć satysfakcję, bo te murale 
upamiętniają kobiety walczące o wolność, o nasz kraj. Wspólnie, w jedności, 
wyrosła „Solidarność”. Mam nadzieję, że duch tamtego czasu powróci, że uda się 
przezwyciężyć podziały, zjednoczyć Polaków w solidarnej trosce o ojczyznę.

BoGdan BoruseWicz,
Działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, 
senator RP, mąż Aliny Pieńkowskiej – jednej z bohaterek muralu

Dla mnie to miejsce jest bardzo symboliczne, dlatego że Alina mieszkała tutaj 
dosłownie kilkaset metrów stąd. Ta kiedyś stara linia kolejowa była miejscem jej 
dziecięcych zabaw. Jestem zaskoczony wykonaniem tych wizerunków i oddaniem 
charakteru tych  dziewczyn. Widać, że niektóre są dynamiczne, niektóre są 
spokojniejsze. Widać charakter tych dziewczyn.
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apel o zaangażowanie się samorządów w ten program wy-
stosował Henryk Kowalczyk – minister środowiska. w piśmie, 
odczytanym przez dyr macieja Kazienko, jest mowa o cha-
rakterystyce programu, stopniu zaangażowania samorządów 
i beneficjentów. Tym razem chodzi o inwestycje w domach 
jednorodzinnych, u osób fizycznych nowością jest też, że 
wnioski należy składać u specjalnie do tego wytypowane-
go urzędnika gminy a nie bezpośrednio w siedzibie wFoŚ 
w gdańsku. gminy muszą we własnym zakresie, na własny 
koszt, zatrudnić osoby do prowadzenia tego programu, albo 
zlecić tę obsługę pracownikowi gminy. Już od dłuższego 
czasu wFoŚ prowadzi nieodpłatne szkolenia dla energety-
ków gminnych, którzy również nieodpłatnie świadczą usługi 
doradcze dla potencjalnych beneficjentów ww. programu.
Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek (częściowo 
umarzanych) można otrzymać na: wymianę starych, nie-
efektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych 
normach tj.: węzeł cieplny, pompę ciepła, kocioł gazowy kon-
densacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł 

na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinan-
sowanie może dotyczyć też  przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budynku (dotacja i pożyczka) 
oraz montaż odnawialnych źródeł energii oZe (wyłącznie 
pożyczka). wysokość dofinansowania zależy od dochodu na 
osobę w gospodarstwie domowym. 
listy intencyjne i porozumienia w tej sprawie podpisali 
reprezentanci (wójtowie, burmistrzowie) następujących 
gmin: Brusy, Cedry wielkie, Chmielno, Czersk, Człuchów, 
Dzierzgoń, Kartuzy, Krokowa, Kwidzyn (miasto), lę-
bork (miasto), malbork (miasto), pruszcz gdański (mia-
sto), przodkowo, pszczółki, przywidz, reda, rzeczenica, 
skórcz (miasto), słupsk, starogard gdański (miasto), 
Trąbki wielkie, wejherowo, Kościerzyna (miasto), luzino, 
Borzytuchom, smołdzino, nowa Karczma. Część gmin ma 
podpisać porozumienie w późniejszych terminach. 
program jest finansowany na razie tylko ze środków krajo-
wych (nie unijnych), więc nie ma  w nim pomocy technicznej, 
czyli nie ma zwrotu środków na wdrożenie programu.

wFoŚ i samorządy 
walczą z „kopciuchami”

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Kazienko i reprezentanci 
ponad 30 pomorskich gmin podpisali porozumienie dotyczące wdrażania rządowego programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIE: materiały prasowe
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Stocznia Crist stworzyła nową jednostkę w wariancie „life fish carrier”. Zadaniem specjalnie 
przygotowanej jednostki będzie transport ryb oraz owoców morza na bezpośredniej linii – farmy 
morskie – przetwórnie. Kompleksowo zaprojektowany statek jest drugim z tego rodzaju serii.  
Jednostka została przekazana norweskiemu armatorowi – Arctic Group AS. Dzieło konstrukto-
rów ze stoczni Crist będzie operowało m.in.  na Oceanie Spokojnym i Atlantyckim.

Rząd przyjął projekt 
zmieniający ustawy 
o portach oraz przysta-
niach morskich. Owe 
zmiany mają na celu 
dostosowanie polskiego 
prawa do prawa unijne-
go.  Nowe przepisy za-

kładają budowę  Drogi 
Czerwonej od obwodnicy do terminala portowego 
w Gdyni.  Nowa droga ma powstać w ciągu 8 lat, 
zaś środki przeznaczone na jej budowę zostaną za-
czerpnięte z budżetu centralnego.  Koszt realizacji 
projektu ma wynieść około 1.5mld złotych.

Urząd Morski w Gdyni wybrał 
najkorzystniejszą ofertę na 
pierwszy etap pracy związa-
nych z przekopem Mierzei Wi-
ślanej.  Jak podkreśla dyrektor 
UM w Gdyni – Wiesław Pio-

trzkowski, komisja przetargowa 
miała na celu zbadanie tych ofert. Najbardziej atrakcyjną 
została zaprezentowana przez belgijską spółkę N.V. Besix SA 
ze spółkami NDI SA oraz NDI sp. z o.o. W opinii specjali-
stów z belgijskiej marki całkowity koszt realizacji pierwszego 
etapu inwestycji wyniesie 992 mln 270 tys. 523 zł. 

infraStruktura 
zmienną jeSt

zbadano oferty 
przetargowe 
na przekop mierzei

wyjątkowy Statek 
Stoczni criSt
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laSów 
PańStwowych

Z BARTŁOMIEJEM OBAJTKIEM – DYREKTOREM REGIONALNEJ DYREKCJI LASóW PAŃSTWOWYCH 
W GDAŃSKU ROZMAWIA ANNA KŁOS.

95-lecie

ZDJĘCIA: Jerzy Krefft
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Polskie lasy to jeden z naszych naro-
dowych skarbów w dobrych rękach. 
Za ten wysiłek, trud, za zaangażowa-
nie chcę w dniu Święta Lasu bardzo 
serdecznie Wam podziękować - napi-
sał w liście do leśników prezydent An-
drzej Duda z okazji Ogólnopolskiego 
Święta Lasu połączonego z central-
nymi obchodami jubileuszu 95-lecia 
Lasów Państwowych.

Tak długa historia obliguje do 
wspomnień Instytucję tę powołał 
w 1924 roku rząd II RP, co go do tego 
obligowało?

mądrość ówczesnych włodarzy pań-
stwa. andrzej Konieczny, dyrektor 
generalny lasów państwowych pod-
kreślił podczas uroczystości jubile-
uszowych, że lp są instytucją, która 
z najwyższym szacunkiem wypełnia 
swój statut założycielski. przypomniał 
słowa stanisława Janickiego, ówcze-
snego ministra rolnictwa i dóbr pań-
stwowych, z 1924 r.: „To wielki majątek 
narodowy, którego eksploatacja może 
się odbywać jedynie przy uwzględnie-
niu interesu publicznego, nierozerwal-
nie związanego z istnieniem lasu jako 
dobra przyszłych pokoleń„ . Za po-
czątek procesu legislacyjnego, w wy-
niku którego ukształtowała się forma 
i status organizacyjny lp uznaje się 
uchwałę rządu władysława grabskie-
go z 26 czerwca 1924 r. i w konsekwen-
cji rozporządzenie prezydenta stani-
sława wojciechowskiego o powstaniu 
przedsiębiorstwa lasy państwowe 
wydane już dwa dni później.

Ten akt prawny był dobrym począt-
kiem, niemniej rzeczywistość leśna 
nie była chyba łatwa?

przez 123 lata w wyniku eksploatacyj-
nej polityki zaborców, a później dzia-
łań wojennych, na polskich ziemiach 
ubyło 1,7 mln ha lasów. Kolejne 315 
tys. ha zostało utraconych między 
1919 a 1926 r., głównie na gruntach 
porolnych. w 1918 r. lesistość wynosiła 
ok. 23 proc., a po ii wojnie światowej 
niecałe 21 proc.. w niesamowicie trud-
nych okolicznościach, polscy leśnicy 
potrafili scalić trzy różne administracje 
i „szkoły” zarządzania lasami, odbudo-

wać wiele zniszczonych lasów, inne 
wykupić na rzecz skarbu państwa, 
ratując przed dewastacją, stworzyć 
podwaliny ochrony przyrody, między 
innymi pierwsze parki narodowe, upo-
wszechnić edukację leśną, zbudować 
podwaliny przemysłu drzewnego. 
obecnie tereny leśne zajmują ok. 30 
proc. powierzchni kraju.

Jubileusz 95-lecia był pewnie oka-
zją, aby szczególnie zasłużonych 
leśników wyróżnić?

list prezydenta a. Dudy odczyta-
ła prezydentowa - agata Kornhau-
ser-Duda, która od siebie wyraziła 
wdzięczność dla całej leśniczej spo-
łeczności „za codzienną troskę, za 
niezwykłe zaangażowanie, ale także 
za pasję, z jaką leśnicy podchodzą do 
swojej pracy”. pierwsza dama przy-
pomniała również niedawne, wspólne 
sadzenie lasu w nadleśnictwie rytel,. 
podczas uroczystości wręczono też 
odznaczenia i wyróżnienia. 25 osób 
uhonorowano Kordelasem leśnika 
polskiego. wśród wyróżnionych w ten 
sposób jest leśniczy leśnictwa Żele-
wiec z nadleśnictwa lipusz - Janusz 
wawer. Każdy kto pracował z leśni-
czym z Żelewca miał okazje przeko-
nać się jak dużą wiedzę przyrodniczą 
posiada, z jakim zapałem wykonuje 
swoją pracę, a także jak wielką siłą 
spokoju emanuje nawet w najtrud-
niejszych sytuacjach, a takich pod-
czas huraganu z lata 2017 i przy usu-
waniu jego skutków było wiele.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed 
zarządzającymi polskimi lasami?

współczesne leśnictwo w polsce łą-
czy cele ochronne, hodowlane oraz 
produkcyjne z potrzebami ekologicz-
nymi i społecznymi, dbając przede 
wszystkim o trwałość zrównoważo-
nej gospodarki leśnej – wyzwaniem 
dla nas jest doskonalenie i kontynu-
owanie tak pojętej roli lasów w życiu 
społecznym i gospodarczym nasze-
go regionu i kraju.  

Często atakują Was ekolodzy za 
nadmierną eksploatację gospodar-
czą lasów.

Zupełnie bezpodstawnie. Jak już 
wspomniałem, po ii wojnie światowej 
lasy zajmowały 21% powierzchni kra-
ju, obecnie to ok. 30%. Co roku sadzi 
się w polsce ok. 500 mln drzew. po-
wierzchnie odnowień rosła w ostat-
nich latach szczególnie szybko – 
z 1680 ha w roku 1990 do 7553 ha 
w roku 2018. naprawiamy też błędy 
hodowli lasów z przeszłości. szcze-
gólnie dużo popełnił ich zaborca 
pruski, który w pogoni za efektem fi-
nansowym zaczął sadzić jednorodne 
lasy sosnowe, bo dają szybki przyrost 
masy drewna. Już w XX wieku okaza-
ło się, że to błędna polityka, bo lasy 
takie są mało odporne na szkodniki 
i szczególnie podatne na klęski ży-
wiołowe. mogliśmy się o tym przeko-
nać na terenie pomorskim podczas 
klęski huraganowej roku 2017. lu-
dzie byli zdumieni, że sosny leżały 
na dużych przestrzeniach połamane 
jak zapałki, a na pobojowisku ster-
czało kilka nienaruszonych drzew 
liściastych. Już obecnie polskie lasy 
wyróżnia w europie różnorodność 
biologiczna i trend ten staramy się 
utrzymać. nastąpił wzrost udziału 
gatunków liściastych z niecałych 21% 
powierzchni lasów w roku 1990 do 
24% w roku 2018. wzrosła też średnia 
wieku drzewostanu z 53 lat w roku 
1990 do 63 lat w roku 2018.

Współczesne 
leśnictwo w Polsce 

łączy cele ochronne, 
hodowlane 

oraz produkcyjne 
z potrzebami 

ekologicznymi 
i społecznymi, 
dbając przede 

wszystkim o trwałość 
zrównoważonej 

gospodarki leśnej.
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W jaki sposób jeszcze dbacie 
o ekologię?

Zręby zupełne, jeśli już są, to o małej 
powierzchni. pozostawiamy część 
drewna martwego dla zwiększa-
nia różnorodności biologicznej, 
pozostawiamy drzewa dziuplaste. 
rozwijamy tzw. powierzchnie refe-
rencyjne, czyli powierzchnie wyłą-
czone z użytkowania całkowicie lub 
w ograniczonym zakresie. Dotyczy to 
również terenów ustawowej ochrony 
przyrody (parków i rezerwatów), sie-
dlisk wilgotnych, baz nasiennych. To 
łącznie w polsce 839 tys. ha, czyli 
11,8% powierzchni lasów. w naszej 
regionalnej Dyrekcji lasów to aż 
22,4% powierzchni, co nas plasuje 
na i miejscu w polsce, nawet przed 
Dyrekcjami regionalnymi w Białym-
stoku i Krakowie.

Z lasami wiąże się też konieczność 
ochrony. Jak sobie z tym radzicie?

są dwie strony tego medalu. Z jednej 
strony musimy chronić uprawy leśne 
przed szkodami ze strony zwierzyny, 
z drugiej zadbać o same lasy – o od-
powiednią retencję wodną i ochronę 
przed pożarami. To kosztuje w polsce 
w sumie 370 mln zł rocznie.

Jak postrzegacie ruch turystyczno-
wypoczynkowy?

panuje ogólne przekonanie społeczne, 
że polskie lasy są dostępne – to do-
brze. ludzie lubią w nich przebywać, 
spacerować, odpoczywać, zbierać runo 
leśne – i to nas cieszy. inwestujemy 
w infrastrukturę, która im to ułatwia, np. 
w ostatnich latach na terenie tut. rDlp 
wybudowano 422 parkingi i miejsca po-
stoju, 3000 tys. km szlaków pieszych 
i rowerowych, 840 km szlaków konnych, 
niestety czynnik ludzki bywa też zagro-
żeniem dla lasów ze względu na swe za-
chowanie, dlatego wydajemy w kraju ok. 
30 mln zł rocznie na edukację leśną.

Trzecim elementem zarządzania 
lasami jest też gospodarka, bo las 
dostarcza pieniędzy.

podstawową zasada jest rozsądne 
użytkowanie zasobów. od 1990 roku 
zużycie drewna w polsce wzrosło po-
nad dwukrotnie, ale dzięki rosnącym 
zasobom (bo to surowiec samoodna-
wialny), odbyło się to bez szkody dla 
trwałości lasów. nastąpił nawet wzrost 
zasobów – przyrost średnioroczny 
z lat 2014 – 2018 wyniósł 9,57 m sześć. 
/ha. las jest też wielkim pracodawcą.

Proszę to rozwinąć.

las daje pracę nie tylko leśnikom. 
wydajemy w skali kraju 3,3 mld zł 
rocznie na usługi leśne wykonywane 
przez sektor prywatny. To kilka tys. 
firm zatrudniających ponad 40 tys. 
osób. 80% drewna trafia do polskich 
przedsiębiorstw, 45 mld zł przynosi 
roczny eksport wyrobów naszego 
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Po II wojnie światowej lesistość Polski znacznie wzrosła i dziś wynosi 
29,4 proc. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości 
z 1995 r. do roku 2050 lasy powinny w Polsce zajmować 33 proc. 
powierzchni kraju. Jednocześnie Lasy Państwowe są w stanie zaspo-
kajać popyt na drewno w sposób, jaki w niczym nie zagraża naszym 
lasom i przyrodzie. Choć od początku lat 90. sprzedaż drewna z La-
sów Państwowych wzrosła ponad dwukrotnie (do 38 mln m3 plano-
wanych na 2015 r.), to niemal tak samo zwiększyły się zasoby drewna 
w Lasach Państwowych (do 1,9 mld m3). Wzrost pozyskania idący 
w parze ze wzrostem zasobów wynika z decyzji opartych na opinii 
naukowców oraz wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. W planach do 
2030 r. pozyskanie drewna ma wzrosnąć do 40 mln m3 rocznie.

Sektor leśno-drzewny to jeden z większych i prężnie działających 
sektorów przemysłowych w kraju. W 2013 r. zatrudnienie w tym 
sektorze wynosiło 322,2 tysięcy osób, a produkcja sprzedana całe-
go sektora wynosiła ponad 98 mld zł. Lasy Państwowe są głównym 
dostawcą drewna na rynku krajowym. W związku z tym prowa-
dzą one szeroki dialog z przedstawicielami przemysłu drzewnego 
w celu wypracowania optymalnych zasad sprzedaży drewna, które 
będą zgodne z prawem i oczekiwaniami przedsiębiorców.

W opublikowanym niedawno Przeglądzie ekologicznym Polski (edy-
cja 2015) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
w dziale „Leśnictwo i bioróżnorodność biologiczna” stwierdziła, że 
„Polska ma długą tradycję w zrównoważonym gospodarowaniu lasa-
mi, które umożliwiło zwiększenie pozyskania drewna, nie naruszając 
przy tym zasobów przyrody oraz zachowując różnorodność biologicz-
ną w lasach”. OECD przypomniało też, że w 2013 r. Lasy Państwowe 
otrzymały nagrodę UNESCO za działania na rzecz ochrony środowi-
ska. Cieszę się, że osiągnięcia polskiego leśnictwa spotykają się z du-
żym uznaniem instytucji międzynarodowych.

W dniu 29 maja 2019 r. w Łochowie odbyły się obchody Ogólnopolskie-
go Święta Lasu i 95-lecia Lasów Państwowych.

Mieliśmy tam również swój akcent.

przemysłu drzewnego, a jeśli cho-
dzi o meblarstwo polska jest 4-tym 
w świecie eksporterem mebli.

Pewnie Lasy Państwowe wnoszą 
też niezłe sumy w podatkach?

w roku 2018 zapłaciły 2,65 mld zł 
podatków, z tego 1,6 mld do budżetu 
państwa, 387 mln do samorządów, 49 
mln na utrzymanie parków narodo-
wych, 52,0 mln na badania naukowe…

Budujecie też i remontujecie drogi.

mówimy nie o tych na naszym terenie, 
ale o drogach samorządowych – wy-
daliśmy na ten cel w polsce 166 mln zł 
w 3 ostatnich latach.

musicie sobie też radzić z rozmaity-
mi klęskami klimatycznymi.

Część problemów spowodowana jest 
przez człowieka, przede wszystkim 
pożary lasów, zaśmiecanie przez wy-
wożenie odpadów, ale zdarzają się też 
kataklizmy spowodowana prze naturę, 
jak ten huragan sprzed dwu lat...Ten 
ostatni kosztował nas co najmniej 1 
mld zł na likwidacje jej skutków w dwu 
województwach: naszym i kujawsko-
pomorskim. Do tej pory uprzątnię-
to już ponad 90% z 8,4 mln m sześć. 
drewna po klęskowego. i to nie koniec 
kosztów – przecież te tereny będą wy-
magały opieki przez kilkadziesiąt lat, 
nie dając żadnych dochodów.
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rËNk. TU KUPISZ 
prosto ZE wSI

USTAWA SEJMOWA Z PAźDZIERNIKA 2018 ROKU WYSZŁA NAPRZECIW MARZENIOM LUDZI 
TęSKNIĄCYCH ZA SMAKAMI JEDZENIA Z BABCINEJ WIEJSKIEJ KUCHNI. ZMIANY W PRAWIE 
MOGĄ TO PRZYWRóCIć, TAK CHARAKTERYZUJE TE ZMIANY JAN KRZYSZTOF ARDANOWSKI – 
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI:

Bardzo ważne jest, żeby małe gospodarstwa, które mają kilka 
czy kilkanaście hektarów, mogły sprzedawać swoje produk-
ty nie tylko pośrednikom, bo wtedy ktoś inny na nich zarobi, 
wszak marże i dochody powstają głownie w przetwórstwie 
i sprzedaży. Dla rolników będzie korzystna, atrakcyjna za-
chęta – możliwość bezpośredniej sprzedaży produktów z go-
spodarstwa – surowych, nieprzetworzonych czy przetworzo-
nych – bez konieczności budowania fabryki. Produkcja może 

się odbywać w kuchni. Wszystkie przetwory z gospodarstwa 
będzie można sprzedawać legalnie – nie tylko konsumentom 
końcowym, lecz również sklepom, restauracjom, jadłodajniom 
czy gospodarstwom agroturystycznym . 
Zostaną też zwolnieni z obowiązków administracyjnych na 
starcie takiej działalności i będą mogli skorzystać z zachęt po-
datkowych – to główne zmiany w ustawie dotyczącej małych 
producentów żywności.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Wiesław Malicki
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Jakie skutki dla działalności Pomorskiego hurtowego 
Centrum Rolno-spożywczego RËNK powoduje ta usta-
wa? - pytam jego prezesa - Sławomira Niecko.

Choć jej praktyczne wdrażanie nie jest natychmiastowe, tylko 
ewolucyjne, zmiany już widać, choć nie wszyscy rolnicy zdają 
sobie sprawę jakie daje ona im szanse.

Co jest w niej takiego rewolucyjnego?

rolnicy narzekali, że padają ofiarą pośredników działających 
między nimi – wytwórcami a konsumentem końcowym. poda-
wali przykłady ile otrzymują za mleko czy mięso od pośredni-
ka a ile ten sam produkt kosztuje potem w sklepie, teraz ten 
wyzysk będą mogli ominąć. na początek pewnie będzie to wy-
magało pewnych inwestycji. To też będzie łatwiejsze.

Bo?

Ustawa znosi obowiązek zatwierdzania przez właściwy organ 
państwowej inspekcji sanitarnej zakładów prowadzących 
produkcję żywności odbywającą się w prywatnych domach 
mieszkalnych, gdzie przygotowuje się żywność, aby wprowa-
dzić ją do obrotu. Zniesiono też obowiązek sporządzania pro-
jektu technologicznego zakładu przez podmioty prowadzące 
sprzedaż bezpośrednią, ale tylko jako działalność marginalną, 
lokalną i ograniczoną. Zamiast zgłaszania projektu do powia-
towego lekarza weterynarii, który następnie był zobligowany 
do sprawdzenia go i zatwierdzenia, na mocy nowej ustawy wy-
starczy jedynie złożyć z 30-dniowym wyprzedzeniem pisem-
ny wniosek o wpis do rejestru zakładów produkcyjnych. Te 
dwa zapisy znacznie ułatwiają producentom wejście na rynek 
i otwierają możliwość sprzedaży nie tylko konsumentom koń-
cowym, lecz także sklepom, restauracjom czy gospodarstwom 
agroturystycznym. ma to ułatwić rozpoczęcie działalności 

m.in. rolnikom, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny 
i chcieliby rozszerzyć sprzedaż swoich produktów o lokalne 
sklepy czy restauracje. są też zachęty finansowe.

Jakie?

nowa ustawa przewiduje zachęty podatkowe dla gospodarstw, 
które uzyskują dodatkowe przychody z przetwarzania produk-
tów rolnych domowym sposobem, ponieważ  zwiększa z 20 do 
40 tys. zł kwotę wolną od podatku. Dopiero powyżej tej sumy 
rolnik będzie zobowiązany płacić zryczałtowany, 2-proc. po-
datek. Ten podatek naprawdę jest symboliczny. Jeżeli rolnik 
sprzeda swoje produkty za 100 zł, zapłaci tylko 2 zł podatku.  

Czy produkowana i rozprowadzana w ten sposób żyw-
ność będzie bezpieczna dla zdrowia  konsumentów? 
Dotyczy to przede  wszystkim produkcji odbywającej 
się w pomieszczeniach zlokalizowanych w prywatnych 
domach mieszkalnych, gdzie  przygotowuje się żyw-
ność, aby wprowadzić ją do handlu.

nie jest tak, że znosi się kontrolę żywności i bezpieczeństwa 
żywności. system, który w polsce funkcjonuje, gwarantuje, że 
polska żywność jest smaczna, zdrowa i bezpieczna. Działa-
ją nadal takie organy nadzoru jak: inspekcja weterynaryjna, 
państwowa inspekcja sanitarna, inspekcja Jakości Handlowej 
artykułów rolno-spożywczych. Ten system bezpieczeństwa 
żywności odpowiada wszystkim standardom Unii europej-
skiej, gwarantuje, że jest to żywność bezpieczna. niezależnie 
od tego, czy jest produkowana na niewielką skalę przez rolni-
ka, czy  w dużych, wyspecjalizowanych  zakładach. poza tym 
nieoficjalną kontrolę prowadzić będą klienci. rolnik – produ-
cent w większości będzie miał klientów z niedalekiego otocze-
nia i albo wyrobi sobie nieoficjalną wysoka markę, albo zniknie 
z rynku, bo nikt jego produktów nie kupi.
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Na jakie zmiany na pomorskim rynku żywności musi 
przygotować się  RËNK w związku z tą ustawą?

na pewno na zwiększenie liczby kontrahentów. oczywiście 
zapraszamy do nas wszystkich, którzy produkują żywność 
i chcieliby znaleźć na nią nabywców. poza tym sytuacja 
na pomorskim rynku jest trochę bardziej skompilowana 
ze względu na coraz większe zainteresowanie obecnych 
najemców z giełdy owocowo-warzywnej w Chwaszczynie, 
możliwościami wynajmu powierzchni handlowych w renku.

Proszę ją przypomnieć…

Z moich informacji jakie uzyskałem w Urzędzie miasta gdy-
ni wynika, że kupcy posprzedawali swe udziały jednemu 
właścicielowi w międzyczasie zmieniła się również struktu-
ra zarządzającego podmiotu. według wpisu do Krajowego 
rejestru sądowego z grudnia 2016 roku spółka Targowisko 

Hurtowe w gdyni została przekształcona w nowy podmiot 
Targowisko Hurtowe w gdyni Drabik, w którym wspólnika-
mi zostali patrycja Drabik i Krzysztof Drabik. spółka pod 
tą nazwą złożyła pod koniec lipca ub. roku w wydziale ar-
chitektury Urzędu miasta gdyni wniosek o rozbiórkę 14 
pawilonów znajdujących się na terenie giełdy towarowej. 
po zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, możliwe będzie wybudowanie w tym miejscu 
dużego osiedla.  w obowiązującym obecnie planie, teren 
ten przeznaczony jest pod usługi. obecny właściciel wnio-
skował o ustalenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami. na razie sprawa jest otwarta, 
ponieważ toczą się dyskusje z urzędnikami , mieszkańcami 
i właścicielem terenu na temat wysokości i intensywności 
zabudowy. w każdym razie dawnego handlu już tam nie 
będzie. Z chwilą zmiany planu zagospodarowania kupcy 
z rdestowej będą zmuszeni przenieść się na rËnK. 

I  Pan zaprasza wszystkich tam handlujących do 
RËNKU?

oczywiście, znajdzie się u nas dla nich miejsce. Już nie-
którzy producenci i kupcy przenieśli swoją działalność na 
rËnK.

Chyba jednak wymaga to rozbudowy  RËNKU?

od momentu kiedy zaczęły wpływać pierwsze zapytania 
o nowe powierzchnie handlowe,   
 spółka zaczęła rozważać budowę nowych pawilonów jak 
i powiększenie istniejących terenów.   w roku 2018 spółka 
odkupiła od miasta część terenu pod budowę nowego biu-
rowca (jest duże   zapotrzebowanie na takie powierzchnie) 
z dużą salą konferencyjną i szkoleniową oraz zapleczem 
gastronomicznym. po ostatnich rozmowach prowadzo-
nych z radą Dzielnicy osowa może należałoby w nowym 
biurowcu wydzielić część powierzchni pod przedszkole. 
Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że w większości du-
żych rynków hurtowych w Unii europejskiej przy rynkach 
działają nie tylko przedszkola ale również szkoły. ale pyta-
nie dotyczyło możliwości budowy nowych pawilonów han-
dlowych. w bieżącym roku pragniemy rozpocząć budowę 
nowego pawilonu o powierzchni 2500 m2.
ponadto po uzgodnieniach z wydziałem ochrony Środo-
wiska chcielibyśmy  w miejsce wału oddzielającego rënk  
od Dzielnicy wybudować nowoczesne magazyny z jedno-
czesnym wizualnym oddzieleniem od strefy mieszkaniowej. 
wybudowanie nowej ulicy nowy Świat z postawieniem no-
woczesnych energochłonnych osłon, nie tylko wyciszy ha-
łas przejeżdżających samochodów ale również  może pod-
nieść walory widokowe. w bieżącym roku istnieje możliwość 
budowy dwóch pawilonów w miejscu istniejącego wału. 
spółka dysponuje również wiatami, gdzie mogli by właśnie 
rolnicy i producenci rolni sprzedawać swoje produkty.
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Z PREZESEM ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDAŃSK, ŁUKASZEM GREINKE, ROZMAWIA ANNA KŁOS.

pRzespAć swoich 
PIęcIu mINut 

w hIStorII

Nie 
chcemy

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Jak według Pana wygląda obecnie Port gdańsk w konku-
rencji bałtyckiej i ku jakim celom zmierza?

port gdańsk w ciągu roku 2018 przesunął się z 6. na 4. miejsce 
wśród największych portów bałtyckich. od primorska, który 
na koniec 2018 roku zajmował trzecią pozycję, dzieliło nas za-
ledwie 4,5 mln ton towarów. Celujemy w wyższe miejsce na po-
dium. wierzymy, że rok 2019 zakończymy na trzeciej pozycji. 

Czy zapowiadają to wyniki pierwszego półrocza 2019?

o szczegółowych rezultatach pierwszego półrocza tego roku 
będziemy mogli mówić dopiero pod koniec lipca. Cały czas zli-
czamy dane, ale już pierwszych pięć miesięcy tego roku poka-
zuje, że będziemy mieli się czym chwalić.

Jak wypada dynamika rozwoju Portu gdańsk na tle in-
nych portów Europy?

nie tylko na Bałtyku rośniemy bardzo szybko – po pod-
sumowaniu 2018 roku okazało się, że jesteśmy najszyb-
ciej rozwijającym się portem europy. nasza dynamika 
wyniosła ponad 20%. 

Coraz prężniej działacie  na światowych rynkach. Jakie 
podejmujecie działania, by na nich się rozwijać?

rynki zagraniczne to nasz priorytet. Dlatego właśnie otwo-
rzyliśmy pierwsze biuro handlowe polskiego portu na innym 
kontynencie – w szanghaju. Celem biura jest nie tylko bieżący 
monitoring rynków azjatyckich, ale także nawiązywanie no-
wych relacji biznesowych – zarówno Zmpg, jak i naszych kon-
trahentów. planujemy otwarcie biur także w Czechach oraz 
na Białorusi, ponieważ to jest nasze naturalne zaplecze, które 
możemy zasilać w towary. w tych krajach, a także na Ukrainie, 
słowacji czy węgrzech żyje ok. 100 milionów konsumentów. 
warto zatem zadbać o to, by to właśnie port gdańsk był dla 
nich ich głównym punktem transportu towarów.

W monachium, podczas targów Transport Logistic, 
ogłosili Państwo, że wprowadzacie system Navigate. 
Czemu on służy?

aby ułatwić pracę naszym kontrahentom, podjęliśmy 
współpracę z portem rotterdam w zakresie systemu na-
vigate. Jesteśmy pierwszym portem w tej części europy, 
który uruchomił navigate dla przewoźników. navigate 
to porównywarka ofert przewoźników w całym łańcu-
chu dostaw. w pierwszej fazie będzie służył przewozowi 
kontenerów, później zostanie rozszerzony na inne typy 
ładunków. navigate umożliwia przegląd najskuteczniej-
szych połączeń, uwzględniając transport drogą morską, 
koleją i barkami. program zawiera katalog firm, działają-
cych zarówno na terenie portu gdańsk, jak i wokół niego. 
Trasy pokazywane przez navigate obejmują połączenia 
między gdańskiem a innymi światowymi portami oraz 
europejskimi terminalami śródlądowymi.

Jak układa się współpraca Zarządu Portu z kontrahen-
tami? Czy jesteście razem na zagranicznych wydarze-
niach, macie wspólne stoiska?  

od trzech lat stosujemy zupełnie inne podejście do klien-
tów, niż było to praktykowane wcześniej. przez wiele lat 
Zarząd morskiego portu gdańsk – jako spółka – był trak-
towany jak urząd. Takie też wrażenie sprawiał. postanowili-
śmy z tego urzędu wyjść i skierować się na tory biznesowe. 
Chwalimy się przeładunkami, ale fizycznie odpowiadają za 
nie nasi kontrahenci. To ich ciężka praca powoduje, że port 
gdańsk się rozwija i pnie w rankingach. naszym zadaniem, 
jako Zarządu, jest tworzenie im jak najlepszych warunków, 
zwiększanie możliwości, stąd ogromne inwestycje, wspól-
ne prezentowanie potencjału podczas wydarzeń na całym 
świecie, biura handlowe i wspólne spotkania z przedstawi-
cielami biznesu. sukcesy naszych partnerów to nasze suk-
cesy, musimy więc pracować na nie razem.



   41

www.expressbiznesu.pl / GOSPODARKA 

Jakie inwestycje poprawiające dostęp do portu od stro-
ny wody i od strony lądu  uważa Pan za najpilniejsze?

pilotujemy obecnie dwa ogromne projekty inwestycyjne. 
Jeden obejmuje pogłębienie toru wodnego oraz moderni-
zację nabrzeży w porcie wewnętrznym, drugi przebudowę 
układu drogowo-kolejowego w porcie Zewnętrznym. oba 
są niezbędne dla poprawy możliwości portu gdańsk. Dzięki 
pogłębionemu kanałowi, do portu wewnętrznego będą mo-
gły wchodzić jeszcze większe jednostki, a zmodernizowane 
nabrzeża pozwolą przeładowywać jeszcze więcej towarów 
z najróżniejszych grup przeładunkowych.
Z kolej sieć drogowo-kolejowa, która jest krwioobiegiem ca-
łego portowego organizmu, musi być rozbudowana, byśmy 
mogli nadążać z transportem ładunków przechodzących 
przez terminale głębokowodne. Dzięki modernizacji popra-
wi się dostęp m.in. do portu północnego czy DCT. Tutaj bar-
dzo ważna jest także inwestycja Urzędu morskiego, który 
– przy pomocy największej pogłębiarki świata – pogłębia 
i poszerza tor podejściowy do portu północnego.
nasze przeładunki rosną w takim tempie, że musimy re-
agować natychmiast. Te inwestycje w porcie wewnętrz-
nym i Zewnętrznym otrzymały dofinansowanie unijne 
z programu Connecting europe Facility (Łącząc europę) 
i zakończą się w przyszłym roku. 
Dodatkowo Zmpg odpowiada za opracowanie studium 
wykonalności dla Dolnej wisły. Jesteśmy chyba jedynym 
krajem w europie, który ma niedrożny system dróg śród-
lądowych. Doprowadzenie wisły do iV klasy żeglowności 
– czego wymaga Unia europejska – pozwoli na przywró-
cenie ruchu m.in. barek. a to kolejna gałąź transportu, 
która usprawni naszą pracę.

Jak wygląda procedowanie działań dotyczących Portu 
Centralnego? Czy przewiduje się otwarcie na potrzeby 
branży stoczniowej i prywatnych inwestorów?

w maju tego roku przedstawiliśmy ostateczną koncepcję 
zagospodarowania portu Centralnego. według szczegó-
łowych analiz port Centralny obejmie ok. 1400 ha akwenu 
oraz 410 ha zalądowionej powierzchni. Koncepcja prze-
widuje powstanie 9 terminali, 4 obrotnice i trzy tory po-
dejściowe. port Centralny powstanie w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego, co oznacza, że to prywatni 
inwestorzy określą, jakie nabrzeża i terminale najlepiej 
odpowiedzą na zapotrzebowania rynku. od miesięcy 
prowadzimy rozmowy z inwestorami z całego świata. Te-
raz, kiedy mamy gotową koncepcję, te rozmowy nabrały 
tempa. przestrzeń stoczniową również przewidzieliśmy 
w niej. ostatnio podpisaliśmy list intencyjny ze stocz-
nią gdańsk, która jest zainteresowana terenami w nowej 
głębokowodnej części portu gdańsk. Z punktu widzenia 
procedur, w pierwszej kolejności czekają nas prace ar-
cheologiczne i badania środowiskowe. przewidujemy, że 
pierwsze terminale pojawią się ok. 2030 roku.

Jakie korzyści przyniesie polskiej gospodarce Port 
Centralny?

przede wszystkim pozwoli nam zmienić reguły gry na 
Bałtyku i w europie. Jest gros ładunków, które przecho-
dzą przez np. porty zachodnie, a powinny być transpor-
towane przez gdańsk. podpowiada to ekonomia: przez 
gdańsk jest najszybciej i najtaniej.
Dzięki portowi Centralnemu będziemy w stanie zwięk-
szyć przeładunki nawet do 100 mln ton rocznie. nie 
chcemy przespać pięciu minut, które mamy teraz na roz-
wój. powstają coraz większe statki, które mogą transpor-
tować jednorazowo coraz więcej towarów. Tylko wyjście 
w morze pozwoli je obsłużyć – dlatego głębokowodne 
terminale portu Centralnego to nasza przyszłość.
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Nagrody Starosty Kartuskie-
go „Perły Kaszub” trafiły do 
osób, które w ubiegłym roku 
poświęciły swój czas i ener-
gię na rzecz innych i zaanga-
żowały się w rozwój powiatu 
kartuskiego. 

w tym roku „perły Kaszub” po raz 
pierwszy zorganizowane zosta-
ły w nowej formule. najważniejsze 
zmiany to nowa kapituła, nowe 
kategorie oraz nagrody pieniężne 
(oprócz statuetek i dyplomów). po 
raz pierwszy nagrody zostały także 
wręczone podczas imprezy maso-
wej – czyli Dni powiatu Kartuskiego, 
które w tym roku uświetniły koncer-
ty zespołów: Żuki, stachy na lachy, 
macieja maleńczuka i lady pank.
- powołałem nową kapitułę, gdyż za-
leżało mi na tym, aby zasiedli w niej 
ludzie reprezentujący wszystkie śro-
dowiska mające wpływ na wybór 
nominantów do nagrody – wyjaśnia 
Bogdan Łapa, starosta kartuski. - Za-
siedli w niej przedstawiciele praco-
dawców, organizacji pozarządowych, 
kultury, organizacji charytatywnych, 
działacze społeczni. poza tym zmie-
niliśmy kategorie, w których przyzna-

wane są nagrody. obecnie jest ich 5 
oraz nagroda specjalna starosty 
Kartuskiego. Ta ostatnia przyznawa-
na jest osobie, która w ubiegłym roku 
wykazała się nadzwyczajną działal-
nością na rzecz innych. 
nagrody w 5 kategoriach wybiera nie-
zależna kapituła. nagrodę specjalną 
otrzymał ks. marek Trybowski. 
- Ksiądz doktor od wielu lat jest dy-
rektorem kartuskiego Caritasu oraz 
prowadzi domowe hospicjum – wyja-
śnia starosta Bogdan Łapa. - swoją 
siłę i energię w ostatnim czasie skie-
rował w kierunku budowy hospicjum 
dziennego dla terminalnie i nieule-
czalnie chorych. Czynił ogromne 
starania, aby pozyskać fundusze na 
ten cel (z Unii europejskiej, budżetu 
państwa, itd.). niestety te starania 
nie przyniosły rezultatu, ksiądz roz-
począł więc rozmowy z samorząda-
mi (z ośmioma gminami i powiatem). 
efektem tego było porozumienie, na 
mocy którego samorządy pokryją 
w 50 proc. koszt tej inwestycji. Jego 
wielka empatia i wrażliwość została 
zakończona ogromnym sukcesem. 
Dodatkowo po raz pierwszy na-
grodę wręczył także przewodni-
czący rady powiatu kartuskiego 
mieczysław woźniak. 

nominoWani i laureaci
perły KaszuB za 2018 r.

działalność społeczna i charytatywna
Nominacje: Stefan Karcz z Mściszewic,  
Aleksandra Wenta-Smól z Kartuz
Laureat nagrody: Agnieszka Volkov,  
prezes fundacji „Projekt Muscular  
Dystrophy” z Przyjaźni

przedsiębiorczość
Nominacje: Gospodarstwo Rolne, Rzeźnia, 
Masarnia Jan Sychta z Miechucinia,  
Zdrojewscy sp. z o.o. ze Stężycy
Laureat nagrody: Berendsen Textile  
Service Sp. z o.o. Żukowa

Kultura
Nominacje: Sławomir Bela z Kartuz, Zespół 
Regionalny Krosniata z Kartuz
Laureat nagrody: Mirosław Kuczkowski 
z Sierakowic

sport
Nominacje: Uczniowski Klub Sportowy   
Bat z Kartuz, Jakub Skierka z Kartuz
Laureat nagrody: Gevorg Sahakyan z Kartuz

turystyka
Nominacje: Adler Medical Spa ze Zgorzałego, 
Restauracja Lawendowy Kredens z Miszewa
Laureat nagrody: Hotel Kiston & SPA 
w Kistowie

nagroda specjalna starosty   
powiatu Kartuskiego
Ksiądz dr Marek Trybowski

nagroda specjalna przewodniczącego  
rady powiatu Kartuskiego
Jan Czapiewski

Perły Kaszub 
w nowej odsłonie

NOMINOwaNI I laureacI w kategOrII „kultura” Oraz BOgdaN Łapa, starOsta kartuskI



Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury zaakceptował podział pieniędzy 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki zostaną przekazane w 2020 roku na 
dofinansowanie celów powiatowych i gminnych w poszczególnych wojewódz-
twach. Największe z nich trafią do województwa mazowieckiego i lubelskiego. 

Trzydziestu pomor-
skich samorządowców 
podpisało list intencyj-
ny w sprawie współ-
pracy w celu realizacji, 
promocji oraz zacho-

wania Subregionalnej 
Trasy Rowerowej. Szlak rowerowy biegnący przez 
centralną strefę województwa  pomorskiego będzie 
stanowił część trasy międzynarodowej wiodącej 
z Berlina do Tallina. Będą także połączenia z istnie-
jącymi trasami EuroVelo 9 oraz 10.

Ścieżka edukacyjna Gdyń-
skiego Akwarium zostanie 
powiększona  o 13 nowych 
zbiorników ekspozycyjnych. 
Dzięki projektowi rozbudowy 
odwiedzający będą mogli lepiej 

poznać tajemniczy świat morskiej fauny i flory. Ponadto 
projekt ma na celu zwiększenie świadomości oraz uwraż-
liwienie na aspekty związane  z ekologią oraz ochroną za-
grożonych gatunków. Wartość realizacji wyniesie 16.5mln 
złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020 wynosi 8.9mln złotych.

powStanie 
Subregionalna 
traSa rowerowa

rozbudowa 
gdyńSkiego 
akwarium
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podział pieniędzy 
z funduSzu dróg 
Samorządowych



 44    

SAMORZĄD / www.expressbiznesu.pl

Ten rok (i kolejne) oznacza pewne 
zmiany dla powiatu kartuskiego. mi-
nione wybory to nowy zarząd i nowa 
rada powiatu. Z pewnością efektem 
tych zmian była konieczność wyzna-
czenia kierunków rozwoju powiatu. Co 
zatem jest najistotniejsze?

- przed nami trudne zadania i wyzwania 
związane z budżetami. Budżety powia-
tów są znacznie „słabsze”, niż budżety 
gmin, ponieważ w większości opierają 
się na subwencjach i dotacjach. odse-
tek dochodów własnych, w granicach 
34 proc., jest dość małym wskaźnikiem. 
podobnie odpis podatku piT w wyso-
kości 10,25 procenta oraz 1,4 procenta 
podatku CiT jest niewielką kwotą. Dla-
tego jedną z najistotniejszych kwestii 
jest aplikowanie o środki zewnętrzne, 
czy to unijne, czy z budżetu państwa. 

Co będzie priorytetem w tej kadencji?

- Jeśli chodzi o inwestycje, w pierwszej 
kolejności trzeba wymienić utrzymanie, 
poprawę oraz budowę nowej infrastruk-
tury drogowej. powiat ma 310 km dróg 

i wymagają one konserwacji i przebudo-
wy. musimy też budować kolejne. Dlatego 
zakładamy co roku aplikowanie do pro-
gramu budowy dróg gminnych i powia-
towych – możemy w ten sposób uzyskać 
dofinansowanie w granicach 50 proc. 
obecnie czekamy na rozstrzygnięcie te-
gorocznej edycji, w której aplikowaliśmy 
o dofinansowanie do trzech inwestycji. 

Drugą istotną kwestią jest z pewno-
ścią oświata?

- oczywiście, to dziedzina dla nas nie-
zmiernie istotna. w powiecie kartuskim 
mamy 7 szkół ponadgimnazjalnych 
(a niedługo ponadpodstawowych), które 
wymagają utrzymania, rozbudowy, mo-
dernizacji. w dużym stopniu to już udało 
nam się zrealizować, ale jeszcze jedna 
szkoła – w przodkowie – pozostawała 
bez sali gimnastycznej. i postanowiliśmy 
to zmienić, prace budowlane już trwa-
ją i pierwszy etap ma się zakończyć do 
końca stycznia przyszłego roku. oprócz 
tego będziemy budowali obiekty małej 
infrastruktury sportowej. ile uda nam się 
zrobić – na razie trudno powiedzieć, gdyż 

zależy to od tego, jak nam się zbilansu-
je budżet w kontekście reformy oświaty, 
która niedawno weszła w życie. 

Powiat kartuski wspiera też osoby 
niepełnosprawne. W jaki sposób?

- Działają u nas warsztaty Terapii Zaję-
ciowej w somoninie, Chmielnie oraz stę-
życy. idea jest taka, aby podopiecznych 
z różnymi stopniami niepełnosprawności 
przygotowywać do rynku pracy. ponadto 
nowością, którą uruchomiliśmy w tym 
roku, jest Środowiskowy Dom Dziennego 
pobytu. To przedsięwzięcie, które koszto-
wało 4,6 mln zł (udało nam się pozyskać 
na ten cel dotację z pFron-u). placów-
ka pomaga przede wszystkim osobom 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
Jest to ewenement na skalę wojewódz-
twa, żaden powiat nie prowadzi bowiem 
podobnej instytucji. To dla nas kolejne, 
nowe wyzwanie – bardzo ważne, bo trze-
ba pamiętać, że ok. 10 proc. mieszkańców 
powiatu to osoby niepełnosprawne. 

Kolejne dziedzina, która dotyczy do-
słownie każdego, to zdrowie…

wZorowa 
wSPółPraca 

To pRzepis 
na sukces

Z BOGDANEM ŁAPĄ, STAROSTĄ KARTUSKIM, O ZMIANACH JAKIE ZASZŁY PO OSTATNICH WYBORACH 
SAMORZĄDOWYCH ORAZ O PRZYSZŁOŚCI POWIATU KARTUSKIEGO, ROZMAWIA RAFAŁ KORBUT.

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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- w powiecie kartuskim żyje ponad 136 
tys. mieszkańców. przy takiej populacji 
niewyobrażalne jest funkcjonowanie bez 
szpitala. posiadamy szpital powiatowy, 
ale trzeba pamiętać, że utrzymanie go 
i modernizowanie, aby stale podnosić 
jakość świadczonych usług, to trudne za-
danie. Udało nam się – kosztem 6,7 mln 
zł - zrealizować termomodernizację tego 
obiektu. ale nie rozwiązuje to wszystkich 
problemów, gdyż wojewódzki inspektor 
sanitarny nałożył na nas obowiązek do-
stosowania bloku operacyjnego do obec-
nie obowiązujących norm i wymogów. 

W jaki sposób te zalecenia będą 
realizowane?

- wybudujemy całkowicie nowy blok ope-
racyjny. To bardzo kosztowna inwestycja, 
pierwszy kosztorys opiewał na tak wyso-
ką kwotę, że nie było szans, aby podjąć 
się jej wykonania. Czekamy obecnie na 
opracowania nowych rozwiązań, które 
pozwolą nam rozpocząć budowę. szacu-
jemy, że będzie to kosztować ok. 20 mln 
zł. ponadto w tym roku już wydaliśmy 1,5 
mln zł na budowę apteki. 

wracając jeszcze do dróg (a właściwie 
nie samych dróg, ale również ciągów 
pieszo-rowerowych): wiele z nich udało 
się zbudować dzięki współpracy z sa-
morządami gminnymi. 

- realizujemy to na zasadzie partnerstwa. 
my płacimy połowę, drugą połowę dana 
gmina. i to się sprawdza od wielu lat. 

I tu wkraczamy w bardzo ważny te-
mat: partnerstwo i współpraca. 

- Tak, w tym momencie trzeba wspo-
mnieć o idei powstania metropolii i ob-
szaru metropolitalnego gdańsk gdynia 
sopot, której autorem był ś.p. paweł 
adamowicz, prezydent gdańska. od 
samego początku my, jako osiem gmin 
oraz powiat, popieraliśmy tę inicjatywę 
i w niej uczestniczyliśmy w myśl zasa-
dy, że im bliżej stolicy, tym więcej moż-
na odnieść korzyści. 

A jakie są najważniejsze korzyści z po-
wstania i funkcjonowania metropolii?

- Jest ich bardzo dużo, z najważniej-
szych mogę wymienić kolej metropo-
litalną, wspólne projekty realizowane 
w ramach Zintegrowanych inwestycji 
Terytorialnych, rewolucja komunika-
cyjna w postaci wybudowanych już 
i powstających węzłów integracyj-
nych, i wiele innych, jak choćby rozpo-
częcie w tym roku budowy obwodnicy 
metropolitalnej. metropolia ma także 
ogromny wpływ na działalność prze-
mysłową i usługową.

Powiat kartuski jest obszarem atrak-
cyjnym dla przedsiębiorców. Czy 
współpraca z przedstawicielami biz-
nesu jest ważna dla władz powiatu?

- Bardzo ważna. o dynamizmie rozwo-
ju przedsiębiorczości świadczy choć-
by minimalne bezrobocie, na poziomie 
zaledwie 2,5 proc., najmniejsze w wo-
jewództwie zaraz po Trójmieście. w na-
szym powiecie działa ogromna ilość firm, 
współpraca z biznesem jest po prostu 
koniecznością. Zaczyna się ona już na 
poziomie gmin, czyli od podatków lokal-
nych, które gminy starają się utrzymywać 
na możliwie najniższym poziomie oraz 

stosują różnego rodzaju ulgi. my ze swo-
jej strony jesteśmy otwarci na wszelkiego 
rodzaju pomoc i współpracę. Ukłonem 
w kierunku współpracy z biznesem jest 
oświata. prowadząc szkoły ponadgimna-
zjalne wychodzimy naprzeciw branżom 
kluczowym w naszym powiecie i ustala-
my kierunki kształcenia w konkretnych 
zawodach wspólnie z przedsiębiorcami. 

Kończąc tę rozmowę: jaki powiat kar-
tuski chciałby pan widzieć za – po-
wiedzmy – 10 lat?

- powiat kartuski to przede wszystkim 
mieszkańcy. i to oni będą oceniać podej-
mowane przez nas działania. Trzeba pod-
kreślić, że powiat to też gminy, które go 
tworzą. i jeśli my z samorządami gminny-
mi będziemy się doskonale rozumieć (tak, 
jak jest to dziś) i w pewnych kierunkach 
podejmiemy wspólne działania, to miesz-
kańcom dobrze i bezpiecznie będzie się 
tu żyć. a zatem moje marzenie jest takie, 
aby powiat kartuski miał wszystkie for-
my (bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, 
oświata, infrastruktura drogowa, sfera 
społeczna, kultura, rozrywka i sport) roz-
winięte na możliwie wysokim poziomie.
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Mechelniki na dwa dni prze-
kształciły się w nadmorską 
stolicę kina niezależnego. 
W ostatni weekend czerwca 
na terenie gminy Kosakowo 
zorganizowany został  Baltic 
Independent Film Festival. 

Za nami nowe wydarzenie na ma-
pie polskich festiwali filmowych. 
ideą Baltic independent Film Fe-
stival jest promowanie młodych 
twórców oraz ich filmów, które są 

bezkompromisowe, aktualne i autorskie. Tematyką festiwalu 
jest pojęcie „niezależności” i jej znaczenie w kontekście kina 
oraz   rozumienie niezależności i odnalezienie jej we współ-
czesnym świecie.
w ramach konkursu czterech zwycięzców wyłoniono spo-
śród dwustu zgłoszeń z całego świata. w kategorii „Fabu-
ła” zwyciężył francuski film „yasmina”. najlepszy „ekspery-
mentem” okazała się niemiecka produkcja „after silence”, 

a „animacją” polskie dzieło „Colaholic”. w kategorii „Doku-
ment” zwyciężył polski film „loVe 404”. 
- Festiwal odbył się w naszej nadmorskiej miejscowości, me-
chelinkach – mówi marcin majek, wójt gminy Kosakowo. - 
Kameralność tego miejsca sprawiła, że pobyt uczestników 
wydarzenia i jego gości na terenie gminy Kosakowo był 
wspaniałym przeżyciem. Było mi niezmiernie miło ugościć 
niezwykłego, polskiego reżysera i scenarzystę, pana Krzysz-
tofa Zanussiego, który objął patronatem całe wydarzenie.
warto zaznaczyć, że w ramach festiwalu odbyły się również 
spotkania z pasjonatami sztuki filmowej, panele dyskusyjne 
i wykłady tematyczne. Kolejny Baltic independent Film Fe-
stival w mechelinkach  zorganizowany zostanie już za rok.

Baltic Independent 
Film Festival za nami
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powstał kolejny fragment nadmorskiej 
drogi rowerowej r-10. odcinek od ul. 
Chrobrego do ul. na wydmach oraz od-
cinek od wejścia na plażę nr 37 w so-
pocie został poszerzony do 3,10 m.
prace obejmowały również częściową 
wymianę nawierzchni, budowę dwóch 
parkingów z miejscami postojowymi 
dla rowerów i małą architekturą. po-
wstało także nowe oświetlenie.
Trasa rowerowa r-10 to międzynaro-
dowy szlak sieci euro Velo, biegnący 
przez terytoria państw basenu morza 

Bałtyckiego i łączący najważniejsze 
nadmorskie miasta. polski odcinek tra-
sy o długości 588 km przebiega przez 
województwa zachodniopomorskie, 
pomorskie i warmińsko-mazurskie. 
prace prowadzone w sopocie są ele-
mentem projektu „pomorskie trasy 
rowerowe o znaczeniu międzynarodo-
wym r-10 i wiślana Trasa rowerowa 
r-9 – odcinek sopot” realizowanego 
w ramach regionalnego programu 
operacyjnego województwa pomor-
skiego na lata 2014-2020.

R-10 w Sopocie
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Molo przeżywa 
oblężenie

Wyjątkowo słoneczna po-
goda, przedłużony weekend 
i wcześniejsze zakończenie 
roku szkolnego wpłynęły na 
świetną statystykę wejść na 
sopockie molo. W czerwcu 
tego roku po najdłuższym 
drewnianym pomoście w Eu-
ropie przeszło 202 858 osób. 

w analogicznym okresie ubiegłego 
roku molo odwiedziło 176 778 osób. 
porównując statystyki z ostatniej 
dekady, tegoroczny czerwiec jest 

rekordowy i najwięcej osób spa-
cerowało po molo oraz odwiedziło 
marinę, oddychając czystym powie-
trzem i wdychając jod.

przedstawiciele sopockiego magi-
stratu nie kryją zadowolenia z du-
żej frekwencji i liczą na kolejne 
rekordy jeszcze w te wakacje. - Za-
chęcamy do spacerów po pomo-
ście, bo stężenie jodu w miejscach 
najdalej wysuniętych w morze jest 
dwukrotnie większe niż na lądzie – 
przekonują urzędnicy.

na granicy gdańska i sopotu, a do-
kładniej przy ergo arenie po raz 
trzeci uruchomiony został całodo-
bowy, bezpłatny parking. Kierowcy 
mogą zostawić tam samochody, 
a na plażę i do centrum kurortu 
dojechać pojazdami elektrycznymi.  
- To nie tylko rozwiązuje problem 
znalezienia miejsca parkingowego, 
o które w sezonie bardzo trud-
no, ale także jest wyrazem troski 
o środowisko naturalne – wyjaśnia 
marcin skwierawski, wiceprezydent 
sopotu. – Cieszy nas bardzo, że 
mieszkańcy i goście tak dobrze 
przyjęli pomysł ekologicznego po-
ruszania się po naszym mieście.
w ubiegłorocznym sezonie z oferty 
parkingu przy ergo arenie skorzy-
stało ponad 10 tys. osób. Koszt (po 
rozliczeniu wpływów z biletów), jaki 
poniosło miasto w związku z orga-
nizacją parkingu i zapewnieniem 
transportu meleksami, to 64 027 zł.

Meleksem 
na plażę 
i do centrum
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Uczniowie, a obecnie absolwenci 
gimnazjum nr 24 przy iii liceum 
ogólnokształcącym im. marynarki 
wojennej w gdyni po raz kolejny 
mogą pochwalić się najlepszymi 
wynikami egzaminów końcowych 
w Trójmieście i na pomorzu. Jest 
to również jeden z najlepszych 
rezultatów w polsce. 
okręgowa Komisja egzaminacyjna 
w gdańsku ogłosiła uzyskane przez 
gimnazjalistów z poszczególnych 
szkół wyniki w przeprowadzonym 
pod koniec kwietnia egzaminie gim-
nazjalnym. po raz kolejny najlepsze 
wyniki w województwie pomorskim 
oraz jedne z najlepszych w kraju 
uzyskali absolwenci gimnazjum nr 
24 przy iii lo im. marynarki wojen-
nej rp w gdyni - łącznie 88 gimna-
zjalistów w trzech klasach.
najwyższy wynik na egzaminie 
uzyskała Zofia szczekocka z klasy 
iii a dwujęzycznej z językiem angiel-
skim (middle years programme - in-
ternational Baccalaureate organiza-
tion). Zosia z każdej z pięciu części 
egzaminu zdobyła maksymalną licz-
bę punktów, czyli 100 proc. Jedynie 
z egzaminu z historii i wos-u wybit-
na uczennica gimnazjum gdyńskiej 
Trójki uzyskała „tylko” 94 proc.

Trójka 
w Gdyni 
najlepsza

Fot. Jan Ziarnicki (gdynia.pl)

Lipiec to trwający w najlep-
sze sezon kąpielowy. W Gdyni 
z ochłody w Bałtyku można 
korzystać na kilku strzeżo-
nych kąpieliskach, ale to nie 
wszystko – morskiej kąpieli 
mogą spróbować też osoby 
z niepełnosprawnościami.
 
Środek lata to dobra okazja, by 
przypomnieć, że w gdyni razem 
z setkami turystów z uroków wypo-
czynku nad morzem mogą też ko-
rzystać wszystkie osoby z niepełno-
sprawnościami. Z udogodnień, które 

pozwalają m.in. na kąpiel w Bałtyku, 
można korzystać na plaży gdynia 
Śródmieście i gdynia orłowo. 
osoby z niepełnosprawnościami mogą 
korzystać z wózka kąpielowego, który 
umożliwia transport po piasku oraz 
bezpośredni kontakt z morską wodą. 
Tzw. amfibia jest dostępna na plaży 
gdynia Śródmieście, a chęć skorzy-
stania z niej należy zgłosić starszemu 
ratownikowi w godzinach 9:30-10:30. 
przed przybyciem na plażę warto 
upewnić się, że w danym dniu nie wy-
stępują okoliczności uniemożliwiające 
skorzystanie z wózka kąpielowego.

Gdyńskie plaże 
dla wszystkich
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wyłonieni zostali laureaci ósmej edy-
cji konkursu „młodzi na start”, który 
skierowany był do początkujących 
projektantów, studentów i absolwen-
tów szkół artystycznych. 
Zadanie konkursowe polegało na 
zaprojektowaniu dowolnej formy 
użytkowej w ramach tematu „mój 
design”. nagrodę główną w wysoko-
ści 10 tys. zł zdobył Kacper Kunicki 
za projekt „sneda”. nadto kapituła 
konkursowa wyróżniła aleksandrę 
szewc za projekt „90°” i Jagodę no-
wak-Bojanowską za prace „Ukojenie”. 

Finał tegorocznej edycji konkursu 
odbył się w pomorskim parku na-
ukowo-Technologicznym. nagrodzo-
ne prace i projekty, biorące udział 
w zmaganiach”, można było oglądać 
w ramach gdynia Design Days. 
„młodzi na start” to konkurs, który 
promuje młodych projektantów, 
stawiających swoje pierwsze kroki 
w branży. przedsięwzięcie stwarza 
możliwość nawiązania kontaktów 
pomiędzy designerami a producen-
tami czy odbiorcami.

Młodzi na Start
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Dawny blask odzyska Dom 
Zdrojowy w gdańskiej dzielni-
cy Brzeźno. Budynek zostanie 
odremontowany i przezna-
czony na potrzeby Centrum 
Edukacji Ekologicznej. Zrewi-
talizowany zostanie również 
otaczający go park. 

Umowę na przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania Domu Zdrojo-
wego w gdańsku Brzeźnie podpisa-
no pod koniec czerwca. - Bardzo się 
cieszę, że Dom Zdrojowy nie tylko 
zostanie odrestaurowany, ale rów-
nież zmieni swoją funkcję na Cen-
trum edukacji ekologicznej i będzie 

Dom Zdrojowy 
wizytówką Brzeźna

służył mieszkańcom dzielnicy oraz 
całego miasta – zapewnia alan 
aleksandrowicz, zastępca prezy-
denta gdańska ds. inwestycji. 
w budynku dawnego Domu Zdro-
jowego oraz w przyległym parku 
powstanie „zielona szkoła”. grupy 
zorganizowane młodzieży szkol-
nej, uczestnicy indywidualni oraz 
mieszkańcy Brzeźna będą mogli 
wziąć udział m.in. w wykładach, 
szkoleniach, panelach dyskusyjnych 
i warsztatach. Do dyspozycji go-
ści będą także miejsca noclegowe 
i restauracja. Dom Zdrojowy ma też 
pełnić funkcję miejsca spotkań i in-
tegracji lokalnych społeczności.

w gdańsku powstaje tzw. estakada 
wenecka. To wyjątkowy projekt wzoro-
wany na wiaduktach łukowych, które 
budowali starożytni rzymianie.
Cały obiekt jest innowacyjny i nowa-
torski w wielu aspektach. Konstrukcja 
estakady została wymyślona przy 
ścisłej współpracy inżynierów z nDi 
oraz Tymona galewskiego, właścicie-
la pracowni projektowej gTi Design 
z gdańska. nDi chciała zaproponować 
miastu gdańsk obiekt trwały, korzystny 
w utrzymaniu i – co nie mniej istotne – 
oryginalny w swojej formie. 
na nowej Bulońskiej zastosowano 
bardzo stary pomysł, stąd ze względu 
na podobieństwa do łuków rzymskich 
inżynierowie nazwali budowany obiekt 
„estakadą wenecką”, ale w całkowicie 
nowatorskim wydaniu.
Co istotne dla mieszkańców estakada 
w ciągu nowej Bulońskiej będzie miała 
wysokie walory użytkowe. Zastosowa-
nie konstrukcji łukowej zasypanej grun-
tem pozwoli uzyskać dobre akustyczne 
wyciszenie ruchu pojazdów na obiek-
cie, nieporównywalnie lepsze niż obiek-
ty typowe, np. na stalowych belkach.

Pierwsza 
taka w Polsce

gdańsk został wyróżniony na-
grodą Księżnej asturii w kategorii 
Zgoda. Tym samym stolica woje-
wództwa pomorskiego dołączyła 
do grona takich osobistości jak: 
stephen Hawking czy Íngrid 
Betancourt, a także organizacji – 
UniCeF oraz Unii europejskiej.
- w zgłoszenie kandydatury był 
zaangażowany, tuż przed tragiczną 
śmiercią, śp. paweł adamowicz, pi-
sząc do autorytetów w kraju i euro-
pie listy o poparcie wniosku - mówi-
ła aleksandra Dulkiewicz, prezydent 

gdańska. - a teraz gdańszczanki 
i gdańszczanie zostali uhonorowani 
tą wielką nagrodą, bo to nagroda dla 
wszystkich mieszkańców naszego 
miasta. Za to, że jesteśmy miastem 
solidarności, miastem tolerancyjnym 
i symbolem dla wielu w całej europie.
gdańsk wsparli przedstawiciele 
władz Hiszpanii, niemiec i Belgii, 
a także UnesCo, w tym takie osoby 
jak Jean michael Jarre, Timothy gar-
ton ash z Uniwersytetu oxfordzkiego 
i Frans Timmermans, pierwszy wice-
przewodniczący Komisji europejskiej.

Nagroda Księżniczki 
Asturii dla Gdańska
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PowIatowy Piknik 
ZdrowotNy 

w pRUszczU 
GDAńsKiM

FAKTORIA TO MIęDZYNARODOWY – BAŁTYCKI PARK KULTUROWY WOBEC KTóREGO NIE SPOSóB 
PRZEJŚć OBOJęTNIE. TO WŁAŚNIE W TYM CZARUJĄCYM MIEJSCU ODBYŁ SIę POWIATOWY PIKNIK 
ZDROWOTNY. WYDARZENIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DLA UCZESTNIKóW PROJEKTU „SZLACHETNE 
ZDROWIE W POWIECIE GDAŃSKIM”, KTóRY BYŁ WSPóŁFINANSOWANY PRZEZ UNIę EUROPEJSKĄ ZE 
ŚRODKóW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWóDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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oficjalne otwarcie pikniku nastąpiło w samo południe. na uczest-
ników imprezy czekało mnóstwo ciekawych atrakcji. ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się pokazy judo, które poprowadzili 
reprezentanci polski – Karolina oraz Tomasz Tałach. niemniej 
tłumów przyciągnął pokaz tańca akrobatycznego w wykonaniu 
zawodniczek klubu arabeska. miłośnicy piłki nożnej mogli się 
z kolei przekonać o futbolowych umiejętnościach byłego repre-
zentanta naszego kraju – Tomasza sokołowskiego. na terenie 
Faktorii Handlowej odbyło się wiele warsztatów. Zgromadzeni 
goście mogli wziąć udział w warsztatach z garncarstwa, łucz-
nictwa dla dzieci i dorosłych, a także pieczenia podpłomyków. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz ptaków dra-
pieżnych. Uczestnicy wspomnianego projektu prowadzili punkty 
informacyjne, które odznaczały się walorami edukacyjnymi w za-
kresie zdrowego stylu życia. przygotowali oni dla uczestników 
pikniku mnóstwo konkursów i atrakcji, podczas których można 
było otrzymać gadżety promujące zdrowie. przepyszny i co 
ważne – zdrowy poczęstunek przygotowała dla zgromadzonych 
osób firma cateringowa „Kolorowy pieprz”.
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wEjhErowSkIE 
cIEkawoStkI  

– tu trzeba 
PrZyjechać!

KTO DAWNO NIE BYŁ W WEJHEROWIE POWINIEN CHOć NA KILKA DNI WPAŚć DO GRODU WEJHERA 
ŻEBY POSPACEROWAć PO MIEŚCIE I PARKU MIEJSKIM IM. ALEKSANDRA MAJKOWSKIEGO. W CIĄGU 
OSTATNICH LAT MIASTO ZMIENIŁO SIę I WYPIęKNIAŁO. PRZYBYŁO WIELE CIEKAWYCH ELEMENTóW 
ARCHITEKTURY MIEJSKIEJ - SĄ NOWE FONTANNY I RZEźBY, A TAKŻE UROCZE KAWIARENKI. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

FONtaNNa św. FraNcIszka
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WARTO ZOBACZYĆ:

KALWARIA WEJhEROWSKA – zespół 25 
kaplic położonych na trzech leśnych wzgó-
rzach wokół wejherowa oraz jednej uloko-
wanej w centrum miasta. ich fundatorem 
jest Jakub wejher, założyciel miasta. Kal-
waria wejherowska uchodzi za klejnot ar-
chitektury sakralnej w polsce. wzgórza Kal-
warii wejherowskiej są miejscem odpustów, 
nabożeństw Drogi Krzyżowej i inscenizacji 
wejherowskiego misterium męki pańskiej.

KOŚCIół KLASZTORNY OO. FRANCISZ-
KANóW PW. ŚW. ANNY – sanktuarium 
pasyjno-maryjne wzniesione przez Jakuba 
wejhera w latach 1648-1650. największym 
skarbem kościoła jest słynący łaskami ob-
raz matki Bożej wejherowskiej Uzdrowie-
nie Chorych na Duszy i Ciele, koronowany 
przez ojca Świętego Jana pawła ii. w pod-
ziemiach klasztoru znajdują się m.in. krypty 
rodu wejherów (www.sanktuarium.wejhero-
wo.pl, ul. reformatów 19, tel. 58 672 17 55).

RATUSZ mIEJSKI – architektoniczna 
i turystyczna wizytówka wejherowa zbu-
dowana w stylu empire. we wnętrzach 
ratusza można podziwiać makiety zabyt-
kowego centrum miasta i Kalwarii wejhe-
rowskiej. Zwiedzający znajdą tam rów-
nież salę Historyczną „wejherowo okresu 
międzywojennego” i sale historii miasta 
wejherowa. w pobliżu ratusza od niedaw-
na znajduje się fontanna św. Franciszka

ZESPół PAłACOWO-PARKOWY – 
obiekt turystyczny, na który składa się 
zrewitalizowany park miejski oraz pałac 
Keyserlingków, położony na pograniczu 
zabytkowego centrum miasta oraz Kal-
warii wejherowskiej. w parku znajduje 
się amfiteatr miejski, dwie restauracje, 
letnia scena, podświetlona fontanna, 
plac zabaw dla dzieci, siłownia fittnes, 
woliery z bielikami i żurawiami, ścieżki 
przyrodnicze i rowerowe, trasy nordic-
walking, a także letnia biblioteka i wy-
pożyczalnia rowerów wodnych, którymi 
można popływać po kanałach wodnych. 
w pałacu mieści się siedziba muzeum 
piśmiennictwa i muzyki Kaszubsko-po-
morskiej (ul. Zamkowa 2a, tel. 58 736 18 
21, www.muzeum.wejherowo.pl)

SZLAK KASZUBSKICh NUT – Top pro-
dukt pomorza w kategorii Turystyka. na 
14 granitowych obeliskach w rożnych 
częściach miasta umieszczone zostały 
fragmenty tradycyjnej melodii kaszub-
skiej, tworząc trasę wiodącą pośród 
najpopularniejszych atrakcji turystycz-
nych miasta, jak m.in. stary rynek z po-
mnikiem Jakuba wejhera i fontanna św. 
Franciszka, Kalwaria wejherowska czy 
park Kaszubski. Zwieńczeniem szlaku 
jest umieszczona w parku im. aleksandra 
majkowskiego interaktywna ławka z po-
stacią Kaszuby odgrywającego na akor-
deonie abecadło kaszubskie.

FILhARmONIA KASZUBSKA – wej-
herowskie Centrum Kultury to nowo-
czesny, wielofunkcyjny obiekt posia-
dający salę kinową, koncertową i te-
atralną oraz galerię wystawienniczą, 
salę konferencyjną i kawiarnię. Budy-
nek charakteryzuje się nowoczesną, 
nietypową formą architektoniczną. 
Jego bryła nawiązuje do kształtu łodzi, 
co podkreśla morskie tradycje wejhe-
rowa. na dachu budynku usytuowany 
jest taras widokowy, z którego w sezo-
nie letnim, można podziwiać panoramę 
wejherowa (www.wck.org.pl).

INNE ATRAKCJE TURYSTYCZNE – 
w wejherowie znajduje się dużo więcej 
miejsc wartych uwagi. Zachęcamy rów-
nież do zwiedzenia m.in. Kościoła pw. 
Św. Trójcy na wejherowskim rynku, oraz 
obejrzeniu zabytkowego wozu strażac-
kiego przy ul. 3 maja. Zaawansowanym 
turystom polecamy trasy piesze i rowe-
rowe. Zachęcamy do odwiedzenia por-
talu internetowego http://trino.pttk.
pl/, gdzie znajduje się opis trzech tras 
turystycznych, na których można zdo-
bywać punkty do odznaki Trino.
Zapraszamy do odwiedzenia grodu 
wejhera, jako ciekawego punktu na ma-
pie turystycznej naszego kraju. Jeste-
śmy przekonani, że wizyta w wejhero-
wie pozwoli zaspokoić potrzeby turysty 
szukającego osobliwych atrakcji i infor-
macji o mieście, a także dostarczy wielu 
pozytywnych wrażeń.

wejherowo, nazywane duchową stolicą Kaszub, to XVii-wieczna 
perła na mapie północnej polski, skrywa bowiem wiele sakralnych 
obiektów o niepowtarzalnym klimacie i wyjątkowej architekturze. 
wejherowo oferuje turystom oraz mieszkańcom liczne atrakcje 
i rozmaite formy spędzania wolnego czasu. miasto jest pełne urokli-
wych zakątków oraz interesujących wydarzeń, które spełnią ocze-
kiwania zarówno osób poszukujących w sercu Kaszub relaksu i wy-

ciszenia, jak również miłośników aktywnych form wypoczynku. 
wejherowo to miejsce, w którym historia, nowoczesność 
i przyroda wzajemnie się przenikają, współtworząc wyjątkowy 
klimat. miejski kalendarz imprez kulturalnych, artystycznych 
i sportowych jest bogaty i różnorodny, co sprawia, że wejhe-
rowo to dobre miejsce do życia oraz obowiązkowy punkt na 
turystycznej mapie Kaszub!

FIlharMONIa kaszuBska – wejherOwskIe 
ceNtruM kultury

kalwarIa wejherOwska 
- paŁac pIŁata

grający Na akOrdeONIe kaszuB w parku 
MIejskIM (tadeusz dargacz – kIerOwNIk 
zespOŁu regIONalNegO „kOleczkOwIaNIe”)
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Rozstrzygnięty został konkurs na „Badanie możli-
wości przekształceń terenu dawnej Gminnej Spół-
dzielni „SCH” w miejscowości Cedry Wielkie – kon-
cepcja zagospodarowania”. Sąd konkursowy, na 
którego czele stał  wójt Janusz Goliński, oceniał 
w sumie trzydzieści prac studentów z Wydziału 
Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Celem konkursu ogłoszonego w lutym 2019 roku było opra-
cowanie koncepcji zagospodarowania obszaru dawnej gmin-
nej spółdzielni „sCH” w Cedrach wielkich. najwyżej oce-
niono pracę Joanny Kruszczyńskiej, aleksandry rudnickiej 
i martyny sokolnickiej, którym przyznano nagrodę główną 
w wysokości 5 tys. zł. Zwycięską koncepcję doceniono za 
oryginalne i niekonwencjonalne nawiązanie do tradycyjnego 
domu żuławskiego, którego układ funkcjonalny znalazł odbi-

cie w kontekście zagospodarowania przestrzeni terenu. sąd 
konkursowy przyznał też drugą nagrodę główną w wysoko-
ści 3 tys. zł, doceniając pracę olgi Teresińskiej i Daray Tsish-
kavets. ich koncepcja nagrodzona została za umiejętne two-
rzenie kompozycji krajobrazu opartej na prostych planach, 
nawiązujących do tradycyjnego układu urbanistycznego 
wsi żuławskiej. przyznane zostały również trzy wyróżniania 
w wysokości 1 tys. zł. w ten sposób nagrodzono pracę ad-
rianny Kozy, adrianny lis, Tomasza Kostuch, aleksandry Ku-
klińskiej oraz natalii Kwiatkowskiej, a także koncepcję anny 
Kolator, patrycji pisarek oraz pawła sokołowskiego i projekt 
aleksandry Kujawa, aleksandry Łaguna, Justyny masiak 
oraz agnieszki muńko. nagroda specjalna trafiła do Joanny 
strahl i Karoliny Ślesickiej za wykonanie szczegółowej in-
wentaryzacji obiektu zabytkowego, tj. Żuławskiego spichle-
rza. otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi we wrześniu 
2019 roku w hali sportowej w Cedrach wielkich.

Pomysły na zagospodarowanie 
terenu po Gminnej Spółdzielni 
w Cedrach Wielkich
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lIthuaNIa
JEDNI JADĄ NA WAKACJE DO KRYNICY MORSKIEJ, INNI DO CHORWACJI, A MAŁO KOMU PRZYJDZIE 
DO GŁOWY, ŻE NAD MORZE MOŻNA POJECHAć NA LITWę. BO JAK LITWA TO CO NAJWYŻEJ 
PRZYCHODZĄ NAM DO GŁOWY WILNO, DRUSKIENNIKI, TROKI. TYMCZASEM LITEWSKIE 
WYBRZEŻE MORZA BAŁTYCKIEGO, TO UROCZE PLAŻE, PIASZCZYSTE WYDMY, NIEOGRANICZONE 
MOŻLIWOŚCI ZAŻYWANIA KĄPIELI SŁONECZNYCH, WRESZCIE WSPANIAŁA PRZYRODA, 
MIEJSCAMI NADAL NIENARUSZONA PRZEZ CZŁOWIEKA. JEŚLI MA SIę WIZę ROSYJSKĄ TO OD 
GDAŃSKA JEST TO RAPTEM NIECO PONAD 300 KILOMETRóW. KTO WIZY NIE MA, MOŻE JECHAć 
PRZEZ SUWAŁKI I POTEM NA PóŁNOC W KIERUNKU NA KOWNO I DALEJ KŁAJPEDę. 

TEKST: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: pixabay.com
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w największym mieście, ponad 200 ty-
sięcznej Kłajpedzie i okręgu kłajpedz-
kim w wyraźny sposób tradycja litew-
ska styka się z niemiecką. na dodatek 
jest tu urokliwa i niewielka starówka 
z rynkiem, gdzie z jednego z balkonów, 
w marcu roku 1939, przemawiał adolf 
Hitler, przybyły tu za swoim wojskiem, 
które akurat wtedy, na jego rozkaz, 
odebrało miasto litwinom. 
po wizycie w Kłajpedzie można się wy-
brać na wąski półwysep, jakim jest mie-
rzeja Kurońska. U nasady mierzei warto 
zajść do delfinarium. sam półwysep ma 
98 km długości, z czego odcinek w gra-
nicach litwy – między Kłajpedą, a nidą 
– ma 51 km. szerokość mierzei waha się 
od niespełna 400 m do 4 km. Z jednej 
strony półwysep oblewają wody otwar-
tego Bałtyku, z drugiej zaś Zalewu 
Kurońskiego. Charakterystyczne dla 
krajobrazu są piękne wydmy, z których 
najwyższe przekraczają 50 m n.p.m. 
Każdy, kto przybywa na mierzeję po raz 
pierwszy, z pewnością od razu zwróci 
uwagę na rybackie chaty ze ścianami 
oszalowanymi deszczułkami, koloru 
czerwono-brązowego lub błękitnego. 
wiele dachów jest urokliwie krytych da-
chówką holenderską bądź strzechą.  
pierwsza miejscowość na mierzei, jadąc 

od strony Kłajpedy, to Juodkrante - naj-
starsza pochodząca z Xii wieku osada 
półwyspu. miejscowość leży w szero-
kim zagłębieniu, między wydmami, czę-
ściowo otoczona pięknym, sosnowym 
lasem, którego najwyższe drzewa się-
gają 50 metrów. poza wspaniałą plażą 
i czystym morskim powietrzem nie lada 
atrakcją Juodkrante jest góra Czarow-
nic, na której od końca lat siedemdzie-
siątych ub. wieku, postawiono ponad 
100 drewnianych rzeźb. przedstawiają 
one postacie z litewskich legend. 
Dalej na południe, tuż przy granicy z ro-
sją, położona jest nida. To najważniejsza 
i najelegantsza obecnie miejscowość na 
mierzei. To stara XiV – wieczna osada 
rybacka. Urocze położenie wśród lasów 
i wydm, oraz wspaniała plaża od strony 
Bałtyku sprawiają, że nida wyrosła na 
spory kurort, odwiedzany przez dzie-
siątki tysięcy wczasowiczów. przepiękny 
krajobraz i nieskażona natura przyciąga-
ły do nidy również artystów i twórców 
kultury. Jednym z bywalców nidy był 
Tomasz mann, który na wyniosłym wzgó-
rzu, w lesie świerkowym postawił sobie 
drewniany domek z widokiem na Zalew 
Kuroński. Każdy turysta zalicza punkt 
widokowy na szczycie wielkiej wydmy 
wznoszącej się na 52 m n.p.m. Bierze tu 
początek jeden z najpiękniejszych łań-
cuchów wydm, ciągnący się na długości 
7 km. Z tarasu widokowego, roztacza się 
wspaniała panorama, z jednej strony na 
położoną w dole nidę i Zalew Kuroński, 
z drugiej na piaskowe wzgórza. 
Dalej jest już tylko granica z rosją. warto 
więc wrócić do Kłajpedy. 20 kilometrów 
na północ od tego miasta znajduje się 
perła litewskiej riwiery. To połąga. nie-
gdyś była to wioska rybacka. Dopiero 
w drugiej połowie XiX wieku postawili tu 
swój pałac Tyszkiewiczowie. na przeło-
mie XiX i XX w. miasteczko było już bar-
dzo modnym uzdrowiskiem, do którego 
letnicy ciągnęli nawet z warszawy. 
Zwiedzanie połągi można rozpocząć od 
ogrodu botanicznego, założonego pod 
koniec XiX wieku. sosnowy las, na części 
którego powstał park, to starolitewski 
święty gaj. park zajmuje dziś około 110 
hektarów, rośnie w nim ponad 300 ga-
tunków drzew, jest rosarium z 80 gatun-
kami róż i fontanny. po stawie, o nieregu-
larnych brzegach, z łukowato wygiętymi 
mostkami, pływa ptactwo wodne. Znaj-

dują się tu także trzy wydmowe wzgó-
rza, w tym najwyższy punkt miasteczka, 
góra Biruty z pomnikiem księżniczki 
i neogotycką kaplicą z czerwonej cegły. 
w samym środku parku stoi neoklasy-
cystyczny pałac Tyszkiewiczów. Dwu-
piętrowa budowla, z przełomu XiX i XX 
w., postawiona została na planie podko-
wy, z neorokokowym i klasycystycznym 
wystrojem wnętrza. od 1963 roku mieści 
muzeum bursztynu. w salach na dwóch 
piętrach wystawiono około 5000  bardzo 
efektownych eksponatów. i tylko szkoda, 
że gospodarze zapomnieli o upamiętnie-
niu dawnych właścicieli tego obiektu. 
Zachodnia część ogrodu styka się z pla-
żą długości 15 km. pośrodku plaży cią-
gnie się molo, nieoficjalny symbol połą-
gi. w letnie wieczory przychodzą nań 
turyści i wczasowicze, by popatrzeć 
na zachód słońca. przedłużeniem zaś 
mola w kierunku do miasta jest tutej-
sza, najważniejsza aleja rozrywkowa. To 
ulica Basanaviciusa. Tu życie, w jakże 
licznych kafejkach i przy żywej muzyce, 
tętni bez mała całą dobę.
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POWóD 7 – REDUKCJA RAChUNKóW

12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne

wyjątkowo niskie zapotrzebowanie na energię  - to jeden 
z głównych atutów budynku w wariancie energooszczęd-
nym. istotą tego rodzaju budownictwa pozostaje zminima-
lizowanie poboru energii cieplnej oraz elektrycznej przy 
maksymalizowaniu zysków energetycznych i ograniczaniu 
strat cieplnych.  

TANIO, ZDROWO I Z TROSKą O ŚRODOWISKO

Zgodnie z badaniami statystycznymi polskie mieszkania 
zużywają około 40% produkowanej w kraju energii cieplnej. 
Dzięki nowoczesnym i bardziej zaawansowanym technolo-
giom oraz materiałom budowlanym ów wskaźnik można zre-
dukować do poziomu 4%. szacunki związane z budową bryły 
pasywnej względem metody tradycyjnej wciąż pozostają 
stosunkowo wyższe.  mimo to oszczędności energetyczne 
zwracają się w tempie błyskawicznym. Czyste i zdrowsze 
środowisko to efekt uboczny, który dostajemy w gratisie.

TNIEmY mIESIęCZNE RAChUNKI!

obiekty wznoszone w technologii pasywnej są perfekcyj-
nie izolowane oraz wentylowane. aby budynek mógł uzy-
skać status pasywności powinien zużywać do ogrzewa-
nia wartość niższą od 15kwh na metr kwadratowy w skali 
roku. w przypadku obiektów tradycyjnych do ogrzania 
1mKw powierzchni zużywa się w ciągu 12 miesięcy około 
35 metrów sześciennych gazu. Budynkowi pasywnemu 
na ten cel wystarczy 1.5 metra sześciennego, czyli około 
95% mniej. efekt? rachunki związane z energią w ska-
li miesiąca są znacznie niższe. w niektórych przypad-
kach inwestycja dotycząca budowy obiektu pasywnego 
może się zwrócić w okresie kilku miesięcy w stosunku do 
nadwyżek spowodowanych technologią tejże budowy. 
redukcja rachunków jest zatem jeszcze bardziej uwypu-
klona, co niesie szereg finansowych korzyści dla miesz-
kańców domu w tytułowym wariancie.

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



Przy ulicy Droszyńskiego w Gdańsku rozpoczyna się budowa nowego biurowca. Obiekt o nazwie 
„Format” będzie miał 5 kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu wyniesie 
ponad 15,7 tysięcy metrów kwadratowych. Biurowiec posiadać będzie 2 kondygnacje podziemne 
oraz 5 nadziemnych. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2021 roku.

Olivia Star z najwyższym 
punktem widokowym 
na północy kraju została 
otwarta. System rezerwa-
cyjny został otwarty 15 
lipca – trzy dni później 
nastąpiło oficjalne otwar-
cie dla zwiedzających. 

Od tego momentu atrak-
cję położoną na 130 metrach wysokości odwiedziło 
ponad 1500 osób. W najwyżej położonej strefie 
dostępna będzie strefa gastronomiczna, sky bar, in-
sta spoty i miejsca wypoczynkowe do podziwiania 
widoków na Trójmiejski Park Krajobrazowy, Zatokę 
Gdańską oraz malowniczą Oliwę.

Radni z Gdańska oraz Sopotu 
przyjęli uchwały związane 
z porozumieniem dotyczącym 
wspólnego przygotowania pla-
nów miejscowych okolic Ergo 
Areny. Teren leżący na granicy 
obu miast zajmuje ponad 
16ha. Do wykreowania wspól-

nej koncepcji planu zagospodarowania terenu jest wciąż 
daleko, a proponowanych wizji należy szukać w pracach 
studentów Politechniki Gdańskiej. Na razie wiadomo, że 
uchwalone w 2017 roku studium zagospodarowania Sopotu 
przewiduje w okolicach hali funkcję rekreacyjną – uzupeł-
nioną funkcją usługową, parkingową oraz mieszkaniową.

z architekturą 
w chmurach

goSpodarowanie 
okolic ergo areny

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

toruS z kolejną 
inweStycją biurową 

w gdańSku
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urbanistyczne 
ożywienie

UTOŻSAMIANIE REWITALIZACJI Z REMONTEM UCHODZI ZA NAIWNOŚć. BO  O ILE UKŁADANIE 
SZKLANEJ MOZAIKI JEST SZTUKĄ DLA WIęKSZOŚCI OSóB O ESTETYCZNO-MANUALNYM 
ZAMYŚLE, O TYLE PROCES WYPROWADZANIA ZE STANU KRYZYSOWEGO ZDEGRADOWANYCH 
STREF MIASTA TO SZTUKA DLA WYTRAWNYCH.
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TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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CELE PROCESóW REWITALIZACYJNYCh

Cel rewitalizacji to także uzupełnienie określonego obszaru miasta o nowe funk-
cje. Jego zrealizowanie możliwe jest do wykonania za sprawą wdrożenia działań 
urbanistycznych, planistycznych oraz ekonomicznych. nad owymi działaniami 
pieczę sprawuje lokalna administracja samorządowa.  gro koordynowanych przez 
władze lokalne projektów rewitalizacyjnych skupia się na ożywieniu zdegrado-
wanych obszarów miast, które utraciły pierwotną funkcję. w takich sytuacjach 
celem nadrzędnym jest znalezienie dla nich zastosowania i doprowadzenie do 
stanu w którym owe obszary taką funkcję zmieniają. i właśnie w tym miejscu 
dotykamy trendu, który polega na procesie zintegrowanych i kompleksowych 
działań, których podłożem jest gminny program rewitalizacji. Jego konsekwen-
cja to najczęściej budowa ekskluzywnych apartamentów.

NA gRUNTACh PRAWNYCh 

gminny program rewitalizacji, projekty rewitalizacyjne, administracja samorzą-
dowa... – tego rodzaju wyliczanka znajduje swoje ujście w ramach prawnych. 
Te zostały zawarte w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitaliza-
cji. Kluczowym elementem owej ustawy jest uregulowanie kwestii związanych 
z gminnymi programami rewitalizacji, które stanowią fundamentalne narzędzie 
skierowane względem kompleksowego podejścia do procesu, jak również po-
dejmowania działań w ścisłej współpracy z lokalną społecznością. przytoczona 
ustawa przewiduje także specjalne rozwiązania, których celem jest usprawnie-
nie i ułatwienie procesów rewitalizacji na terenie gminy. Dobrym przykładem 
jest wyznaczenie ssr – specjalnej strefy rewitalizacyjnej, która daje możliwość 
korzystania z udogodnień szczególnych, takich jak możliwość przyznania przez 
gminę dla właścicieli, bądź użytkowników  wieczystych dotacji na remonty bu-
dynków. remonty, które często bywają uznawane za rewitalizację.

KrzysztoF 
WyrzyKoWsKi, 

Wiceprezes Zarządu 
EKOINBUD 

Renowacje Sp. z o.o., 
Dyrektor Rozwoju 

Grupy EKOINBUD.

moim zdaniem, w gdańsku, dzięki 
dotychczasowej polityce miasta 

w dziedzinie rewitalizacji i na 
podstawie już zakończonych 
projektów, takich jak letnica, 
można być optymistą.  Dużym 

wyzwaniem od strony projekto-
wej i renowacyjno-budowlanej 
będzie rewitalizacja terenów 

stoczniowych, które powinny po-
łączyć historię z zupełnie nową 
przestrzenią życiową i bizneso-

wą. nasz firma prowadzi obecnie 
rozmowy z inwestorem na temat 
adaptacji niektórych budynków 
i hal postoczniowych, który ma 

odważną wizję ich zagospodaro-
wania i ciekawy pomysł połącze-
nia historii oraz nowoczesności. 
w planach jest przestrzeń dla 
biznesu i mieszkańców, szcze-
gólnie młodzieży. Kluczem do 
sukcesu tego typu projektów 

jest dobra współpraca inwestora, 
miasta, konserwatora zabytków 
i wykonawcy, gdyż prowadzenie 
prac budowlanych w zbytkach, 

wiąże się z ryzykiem i nieprzewi-
dywalnością biznesową.
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Zmniejsz rachunki 
za prąd nawet 
o 80 procent!

Znaczne obniżenie kosztów zużywanej 
energii zapewni fotowoltaika, czyli sys-
tem paneli słonecznych zaspakajający 
w dużym stopniu zapotrzebowanie fir-
my na energię elektryczną. nadwyżki 
prądu odbierze zakład energetyczny 
- co istotne bez dodatkowych kosztów 
i po atrakcyjnych cenach.
Jak to działa? Fotowoltaika to po pro-
stu przetwarzanie światła słoneczne-
go w energię elektryczną, czyli inaczej 
wytwarzanie prądu elektrycznego 
z promieniowania słonecznego przy 
pomocy odpowiednich ogniw foto-
woltaicznych. w przypadku przedsię-
biorstw rozliczanie wyprodukowanej 
energii wygląda następująco: panele 
produkują prąd, który firma wykorzy-
stuje na bieżąco, natomiast w mone-
cie, gdy słońce przestaje świecić lub 
energii wytworzonej już nie wystarcza 
na pokrycie zapotrzebowania, pobie-
rana jest energia z sieci. w sytuacji, 
gdy produkcja prądu jest większa niż 
zapotrzebowanie, nadwyżki energii fir-
ma może odsprzedać do Zakładu ener-
getycznego po stawkach hurtowych. 
system fotowoltaiczny jest szczegól-
nie opłacalny dla podmiotów o zwięk-
szonym zużyciu prądu. opłatę za insta-
lację można odliczyć w formie pełnego 
Vat-u 23%, a także wliczyć ją w koszta 
firmy, obniżając podatek dochodowy. 
w ten sposób rachunki za prąd można 
obniżyć nawet o... 80%!
Tak więc fotowoltaika to same korzy-
ści - zaoszczędzone środki mogą być 
przeznaczone na inwestycje czy re-
klamę, w ten sposób przyczynić się do 
rozwoju firmy. 

można też skorzystać z oferty le-
asingu podczas finansowania insta-
lacji fotowoltaicznej z ratami na 5 
lat oraz odliczeniem comiesięcznym 
VaT-u i kosztów. 
wystarczy wybrać formę finansowa-
nia przedsięwzięcia, na którą Cię stać 
w danej chwili - każda w ostatecznym 
rachunku przyniesie wymierne korzy-
ści dla każdej firmy. praktyka pokazuje, 
że standardowa instalacja dla firmy 10 
kw kosztująca 35 tys. zł netto zwraca 
się maksymalnie do 5 lat. później pra-
cuje już na czysty zysk.
Zgłoś się do firmy starbud ze staro-
gardu gdańskiego – zostanie wykona-
ny bezpłatny audyt i sprawdzona efek-
tywność ekonomiczną oraz dobrana 
dogodna forma finansowania. pracow-
nicy firmy pokierują całym procesem 
przyłączenia instalacji do sieci elektro-
energetycznej energa operator.
przedsiębiorco! w krótkim czasie mo-
żesz cieszyć się czystym zyskiem, po-
zyskując ekologiczną energię. To na-
prawdę działa, przekonaj się sam!
w kolejnym wydaniu naszej gazety opu-
blikujemy artykuł, w którym opiszemy 
zalety zastosowania ogniw fotowolta-
icznych u odbiorców indywidualnych.

Przedsiębiorco - uchroń się przed dotkliwymi 
podwyżkami energii elektrycznej. Obniż koszty 
produkcji i bądź konkurencyjny na rynku!

Starbud 
ul. gdańska 34 c
starogard gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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Konstrukcja dzieli się na dwa główne warianty – altanę 
otwartą oraz zamkniętą. rodzaj zabudowy uwarunkowany 
jest przeznaczeniem obiektu. w altanach ogrodowych można 
organizować przyjęcia, spożywać posiłki oraz uczynić z nich 
przytulny zakątek do wakacyjnego wypoczynku. w pierw-
szym przypadku warto postawić na praktyczne rozwiązania 
w postaci konstrukcji otwartej, która pozwoli bezkolizyjnie 
poruszać się po wnętrzu oraz strefach zewnętrznych. pra-
gnąc kameralnego i przytulnego kąta znacznie lepiej posta-
wić na konstrukcję zabudowaną. w takiej formie doskonałym 
wypełnieniem będzie ażur. 

najważniejszym wyposażeniem altan pozostają meble ogro-
dowe. ich rodzaj oraz ilość zależy przede wszystkim od po-
wierzchni konstrukcji. w przypadku ograniczonej przestrzeni 
znakomicie sprawdzi się wyposażenie minimalistyczne w po-
staci małogabarytowych foteli oraz gustownego stolika do 
kawy. nieco większe konstrukcje pomieszczą duży stół oraz 

wygodne krzesła, co umożliwia biesiady w szerszym gronie 
osób. w altanach drewnianych stylowym uzupełnieniem po-
zostaną meble drewniane oraz technorattanowe. w odsłonię-
tych konstrukcjach eksperci zalecają wyposażenie w postaci 
mebli metalowych, które są bardziej wytrzymałe i na ogół nie 
zajmują dużo miejsca.

wśród wyposażenia dodatkowego należy uwzględnić rolę 
murowanego grilla, który z pewnością umili letnie wieczory 
w bliskim gronie zapewniając nie tylko smaczne przekąski, 
ale także dodatnią temperaturę. Doskonałym pomysłem jest 
również obsadzenie altany stosownymi roślinami. Do war-
tych polecenia zaliczamy petunie, pelargonie, surfinie i fuk-
sje, które będą pięknie wyglądać w zawieszonych donicach. 
warto rozważyć również rośliny pnące – powojnik, milin i wi-
ciokrzew. intrygującym zabiegiem jest także zastosowanie 
winorośli. Tak zaaranżowaną altanę wystarczy doposażyć 
w oświetlenie i dekoracje.

Aranżujemy 
altanę ogrodową!

Altana ogrodowa to jeden z tych 
rodzajów obiektów architektonicz-
nych, który łączy w sobie praktycz-
ne usposobienie oraz walor este-
tyczny. Wszechstronne zastosowa-
nie tego typu budowli uzależnione 
pozostaje od jej zaaranżowania. 
A pomysłów na zagospodarowanie 
przestrzeni jest bez liku.
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gdańska  strefa inspiracji po raz ko-
lejny powitała  w swych gościnnych 
progach kobiety uczestniczące w spo-
tkaniach  „na skrzydłach marzeń”. 
Jesteś najlepszą wersją samej siebie! 
– to hasło przyświecało warsztatowi, 
który dla uczestniczek spotkania po-
prowadziła anna Kunicka – trenerka 
biznesu i rozwoju osobistego, wykła-
dowca akademicki, autorka bloga Żyj 
niespiesznie. panie z dużym zaanga-
żowaniem, ale też w radosny, twórczy 
i niczym nie skrępowany sposób wyra-

żały swoje opinie dotyczące kobie-
cości i budowania poczucia własnej 
wartości. wspólnie stworzyły zestaw 
cech „kobiety idealnej”, aby po chwi-
li uznać, że to kompilacja tak wielu 
wyjątkowych i unikalnych cech, że 
każda jest, na swój sposób idealna. 
ideą spotkań „na skrzydłach marzeń” 
jest stworzenie przestrzeni dla kobiet 
o różnorodnych zainteresowaniach, 
podczas których, poza wartościową 
prelekcją tytułową, panie dzielą się 
swoimi doświadczeniami i wspólnie 

świętują sukcesy. Kobiecego charak-
teru spotkania, dopełniła biżuteria 
autorstwa patrycji Brendler – współ-
organizatorki wydarzenia, która 
opowiadała o pasji tworzenia, zmianie 
i permanentnym rozwoju.

NA SKRZYDŁACH 
MARZEŃ

Za nami kolejna edycja jednego z naj-
większych festiwali kulinarnych w tej 
części starego Kontynentu – slow 
Fest sopot. ideą przedsięwzięcia jest 
filozofia slow Food niosąca ze sobą 
spotkania przy wspólnym stole za 
sprawą których możliwe jest propago-
wanie tradycji regionu oraz ochrona 
smaku . Jedną z ciekawszych propo-
zycji tegorocznej edycji festiwalu była 
oferta zespołu KaapVino.
KaapVino – Finest wines of south 
africa to afrykańsko-polska spółka, 
której misją jest wprowadzenie na 
polskie salony najwyższej jakości win 
pochodzących z wyselekcjonowanych 

winnic republiki południowej afry-
ki. Zespół KaapVino to grupa osób, 
które złączyła pasja do wina, troska 
o środowisko naturalne oraz miłość 
do Czarnego lądu. marka współpra-
cuje z prestiżowymi winnicami w rpa, 
które prowadzą uprawę winorośli oraz 
produkcji wina metodą zrównoważoną, 
zintegrowaną i w pełni naturalną. Fi-
lozofia polsko-afrykańskiego konsor-
cjum została zaprezentowana podczas 
tegorocznego festiwalu slow Fest. 
propozycja renomowanej marki cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem 
rozkoszując podniebienia lokalnych 
koneserów wina.

Ze smakiem polsko-afrykańskich win

ZDJĘCia: Tomasz Zientek



Mamy zupełnie nowy punkt na kulturalnej mapie Trójmiasta. Wszystko za sprawą 
oficjalnego otwarcia Sopockiej Galerii Sztuki, która została ulokowana w niewielkim – 
trzypiętrowym obiekcie przy Alei Niepodległości. We wnętrzu galerii znajdziemy obrazy 
mistrzów współczesnego malarstwa – m.in. Zdzisława Beksińskiego oraz Tomasza 
Sętowskiego, a także nowoczesne rzeźby. Część dzieł została przeznaczona na sprzedaż.

Spotkanie L’Entre Villes, 
którego tematem przewod-
nim stało się zaangażowa-
nie przedsiębiorstw w pro-
mocję sztuki. Wśród pre-
legentek opowiadających 
o współpracy na kanwie 
sztuki i biznesu znalazły 

się przedstawicielki płci pięknej -  Maja Wolniewska z 
Grupy Ergo Hestia, Helena Raczyńska z Mesmetric Ate-
lier, Katarzyna Zblewska z British Automotive Gdańsk, 
Aneta Szyłak z Nowego Muzeum Sztuki Nomus oraz 
popularna aktorka – Katarzyna Figura.

Po raz dziewiąty na sopoc-
kim molo odbyła się Gala 
Diamentowego Klapsa. 
Tym razem symboliczna 
statuetka powędrowała do 
rąk popularnego aktora – 
Cezarego Pazury. Zgodnie 

z tradycją nagrodę wręczyła ubiegłoroczna triumfatorka 
– Agnieszka Dygant. Wśród gości wypatrzyliśmy m.in. 
Marię Sadowską, Katarzynę Figurę oraz Rafała Zawie-
rucha. Uroczystość poprowadził Tomasz Raczek.

co łączy Sztukę 
z bizneSem?

otwarcie Sopockiej 
galerii  Sztuki

pazura 
z „diamentowym 
klapSem”
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na początku lipca, na sopockiej plaży Hotelu Haffner miało miejsce oficjal-
ne otwarcie sezonu laTo 2019. 
na przybyłych gości czekały liczne niespodzianki, a główną atrakcją wie-
czoru był pokaz sukni wieczorowych znanego polskiego duetu paprocki-
&Brzozowski poprzedzony pokazem młodej trójmiejskiej projektantki isme-
ny warszawskiej. wydarzenie uwiecznił recital magdaleny steczkowskiej.
wydarzenie przyciągnęło nie tylko miłośników mody, ale również postaci 
znane z pierwszych stron kolorowych gazet, w tym natalię siwiec, Karolinę 
szostak, maję sablewską i patrycję Kazadii. wydarzenie poprowadziła pau-
lina marwińska – pr&marketing manager Hotelu Haffner. 
letnich i słonecznych emocji nie brakowało!

HOTEL HAFFNER 
– SEZON LATO 2019
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wszystko za sprawą talentów „bandy 
trojga”, czyli Joli słomy, mirka Trym-
bulaka i Doroty gulbierz, którzy wy-
myślili pokaz  „Bursztynowy szlak”, po 
raz pierwszy zaprezentowany w maju 
br. w wenecji, a 18 lipca br. w ratuszu 
głównego miasta w gdańsku. 
inspiracją do stworzenia urzekającej 
wielobarwnością kolekcji strojów były 
maski weneckie wykonane w pracowni 
sergia i massima Boldrinów – z mo-
tywami błaznów, goblinów, słońca 
i Księżyca na wzór tych z XViii.  we-
necka rewia była atrakcją wernisażu 
wystawy „Bursztyn. Dziedzictwo i no-
woczesność”, którą będzie można zo-
baczyć od 18lipca do 27. października 
w gdańskim ratuszu.in
Jak mówi mirek Trymbulak, weneckie 
maski zrodziły się przed kilkoma wie-
kami z dwu wielkich emocji – strachu 
i chęci zabawy. wenecki karnawał na 

placu św. marka i na ulicach oraz 
kanałach tego pięknego miasta 
oznaczał mieszanie się różnych 
środowisk, których przedstawiciele 
nieraz woleli być nierozpoznawal-
ni, a wszyscy uczestnicy przeżyć 
atrakcyjne niespodzianki. Do tego 
w pewnym roku dołączył się strach, 
ponieważ do miasta (wszak porto-
wego), została przywleczona zaraza. 

Czy maski miały uchronić przed 
nią? na pewno wierzyli w to ów-
cześni medycy, którzy nosili maski 
z monstrualnymi nosami, w których 
umieszczali medykamenty chroniące 
przed chorobą. naprawdę skuteczne 
okazało się sprowadzenie do miasta 
legionu kotów, które wyłapały szczu-
ry roznoszące zarazę. od tego czasu 
w wenecji koty darzy się szacunkiem.

Wenecki karnawał 
w lecie w Gdańsku
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

pracoWniK poszuKiWany        
   przez łóżko do sukcesu
Znikają. Innego racjonalnego wytłumaczenia nie ma. Być może jest to zjawisko 
związane z istnieniem czarnych dziur w kosmosie, albo znanych z lekcji fizyki 
zmian materii w substancje lotne pod wpływem temperatury. Być może urzeczy-
wistniła się wizja Thanosa z Avengers i połowa światów zniknęła po pstryknięciu 
palcami. Jedno jest pewne – w 38 milionowym narodzie brakuje ludzi do pracy.

Gdzie te czasy, gdy za bramą każdego zakładu kłębił się tłum 
chętnych gotowych za tysiąc pięćset złotych pracować od 
rana do wieczora z niedzielami włącznie. Gospodarka ro-
sła w siłę, choć ludziom nie żyło się dostatniej. Z podziwem 
patrzyli na nas Niemcy, Anglicy czy Francuzi, którzy wcze-
śniej myśleli, że Polacy potrafią tylko pić wódkę, kombino-
wać  i kraść samochody.  Tymczasem okazywało się, że pra-
cujemy tanio i dobrze. Dlatego otwierali tu sklepy, montow-
nie, centra biznesowe zatrudniając za grosze ludzi po kilku 
kierunkach studiów, ze znajomością języków, otwartych na 
wyzwania, zdeterminowanych i kreatywnych. Popełniliśmy 
tylko jeden błąd, choć we wspólnej Europie nie można było 
go uniknąć. Nie zamknęliśmy granic na kłódkę,  gdy otwo-
rzył się unijny rynek pracy i teraz ponosimy konsekwencje. 
Nasza młodzież – znająca angielski lepiej niż polski nie za-
mierzała żyć i pracować jak rodzice wiekami ciułającymi 
na M3 czy fiacika - nabrała wiatru w żagle i wypłynęła na 
nowe wody budując PKB nad Tamizą czy Łabą. 
Kolejni młodzi wyjeżdżali, a państwo tylko udawało że 
chce ich zatrzymać, bo dzięki temu problem nadmiaru 
chętnych do pracy rozwiązywał się sam. Dlatego bez przeko-
nania tworzono jakieś przyjaźniejsze przepisy dla młodych 
czy  ulgi mieszkaniowe. Polska przestała być sexy, a Zachód 
kusił coraz bardziej - zwłaszcza prowincję bez perspektyw. 
A jak ktoś już wyjechał i znalazł zatrudnienie, to nie chciał 
wracać do kraju wiecznych sporów i nieprzyjaznego prawa. 
Nawet dziś nie potrafimy zrobić dobrej kampanii zachęcają-
cej do powrotów. Uwierzcie, że oni dalej myślą, że w Polsce 
jest jak było gdy wyjeżdżali. Są jak emigracja zza oceanu, któ-
ra jest pewna, że nad Wisłą ciągle orze się pługiem z końmi.
Średnie pokolenie już się zmęczyło. Kupili mieszkania, 
samochody, znudzili się wyjazdami all inclusive do Egip-
tu. Przypomnieli sobie, że pieniądze szczęścia nie dają. 
Nie chcą ciągle pracować,  tylko mieć wolny czas by roz-
wijać hobby. Odzyskać przyjaciół zapomnianych w zaga-
nianiu. Posklejać małżeństwa. Poznać swoje dzieci, które 
nie wiedzieć czemu tak szybko urosły. Podleczyć zdrowie. 
Zwolnić tempo i korzystać z życia, bo lata lecą.
pracę zohydzono też starym. Najpierw udowadniano im, 

że są do niczego, bo nie potrafią szybko opanowywać no-
wych technologii, wolno myślą i robią, chcą etatów i nie 
lubią zmian. Kobietom 50 plus w ogóle proponowano by 
zniknęły z tego świata, bo roboty nie ma i nie będzie. Mło-
dzi szefowie nie mieli dla starszych szacunku, ani pomy-
słu na ich wykorzystanie. Niejednokrotnie bali się nawet 
ich wiedzy, przyzwyczajeń czy pytań. Dlatego pozbywa-
no się ich tak szybko jak było to możliwe. Uraz pozostał. 
I dziś  z tego pokolenia za powrotem nikt nie tęskni, bo 
praca kojarzy się z upokorzeniem i wykorzystywaniem. 
Mimo, że pojawia się dla nich coraz więcej ofert pracy, oni 
są aktywni w innych dziedzinach. Uważają, że swoje już 
zrobili i teraz na ich emerytury niech popracują młodzi.
pracodawcy skarżą się na programy społeczne, choćby 
500 plus, które rozleniwiły społeczeństwo bo dają pie-
niądze za darmo. Gorzej, że programy mające wpłynąć na 
dzietność efektu nie osiągnęły. Główny Urząd Statystyczny 
alarmuje, że populacja Polaków do 2050 roku zmniejszy 
się z ponad 38 milionów do 34! Do tego co 10 osoba z po-
zostałej wówczas ludności będzie miała 80 i więcej lat. 
Stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi obecnie 5,4 
proc.-czyli w całym kraju mamy 907,1 tysiąca ludzi bez 
pracy. To o 95 tysięcy mniej niż rok wcześniej.  Rząd 
z dumą prezentuje te wskaźniki, ale pracodawcom jeżą 
się od nich resztki włosów na głowach. Rzadko bowiem 
mówi się o innych danych. 
dziś w polsce na 1000 pracujących - przypada 862 ludzi 
biernych na rynku pracy. Wprawdzie mamy już prawie 
1,5 miliona Ukraińców, a także Białorusinów czy Paki-
stańczyków, którzy dzielnie  wspomagają składkami nasz 
ZUS, ale czy ich miłość do Polski jest szczera i długotrwała 
to trudno powiedzieć. Wiadomo, że Niemcy płacą lepiej, 
a w Hiszpanii jest cieplej. Wiadomo, że wojna z Rosją się 
kiedyś skończy i Ukraińcy wrócą do domów. Wiadomo, że 
Łukaszenka wcześniej czy później odejdzie, a gospodarka 
na Białorusi znormalnieje.  Perspektywy są zatem mocno 
średnie. Co zatem robić zapytacie, by w przyszłości dać 
krajowi szansę na rozwój? Do łóżek, Panie, Panowie! Oj-
czyzna wzywa! nikt za nas tego nie załatwi!

czyli
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Wakacje w pełni! Temperatura 
skoczyła porządnie do góry 
i zapanowało ogólne rozleni-
wienie. Zazwyczaj fizyczne, 
ale często też i intelektualne. 
Instytucje kultury raczej na 
urlopach, a nam nie w głowie 
głębsze doznania artystyczne. 
Jednak zerkając w repertuary 
trójmiejskich świątyń sztuki 
zdawać by się mogło, że wszy-
scy pracują i to na wysokich 
obrotach.
Kiedy	chodzę	po	mieście	widzę	
niezliczone	plakaty	zapowia-
dające	wydarzenia	artystyczne	
zaplanowane	na	sezon	letni.	
Większość	z	tych	plakatów	to	
kolaże	zdjęć	twarzy	aktorów	
i	(o	zgrozo)	celebrytów,	którzy	
występują	w	danych	propozy-
cjach.	Uśmiechnięte,	zdziwione,	
komiczne,	a	wszystkie	doskonale	
znane,	gdyż	co	wieczór	goszczą-
ce	na	ekranie	naszego	telewizo-
ra	w	paśmie	serialowym	bądź	
kabaretowym.

O co w tym chodzi?

Otóż	jakiś	czas	temu	tęgie	głowy	
ze	stolicy	(ale	nie	tylko)	wpadły	
na	genialny	pomysł,	że	należy	
wyprodukować	proste	formy	
teatralne,	zazwyczaj	lekkie,	far-

sowe,	mało	obsadowe	(to	dla	
ekonomii)	i	obsadzić	w	nich	
popularnych	aktorów	i	celebry-
tów.	W	małych	miejscowościach,	
rzecz	jasna,	sprawdza	się	to	
doskonale	i	publiczność	chętnie	
płaci	za	bilet,	żeby	zobaczyć	na	
żywo	artystę,	który	co	wieczór	
biega	z	z	lewej	do	prawej	po	
ekranie	ich	telewizora.
Poziom	tych	wydarzeń	bywa	
różny,	oględnie	mówiąc.	Zdarza-
ją	się	dobre	warsztatowo	spek-
takle,	idealne	na	letnią	porę.	
Jednak	niestety	często	są	to,	
mówiąc	żargonem	teatralnym,	
„wykony”	mizerne.
Zadziwia	jednak,	iż	my,	miesz-
kańcy	dość	sporej	aglomeracji,	
także	się	na	to	„łapiemy”.	Bie-
gniemy	po	niedorzecznie	drogie	
bilety,	mając	nadzieję,	na	kon-
sumpcje	sztuki	przez	wielkie	SZ.	
Ba,	z	nadzieją,	że	po	spektaklu	
czy	występie	uda	się	„strzelić	
selfie”	z	ulubieńcem	serialowym	
czy	kabaretowym.
A	tu	rozczarowanie.	Bilety	dro-
gie,	sztuka	słaba,	scenografia	
mizerna,	a	po	przedstawieniu	
na	spotkanie	z	wykonawcą	brak	
szans.

Już	słyszę	ten	krzyk	kolegów	
z	branży.	Już	widzę	wytykanie,	

że	robię	to	samo!	Nie,	nie.	Nie	
chcę	mówić,	że	wszystkie	spek-
takle,	widowiska	czy	koncerty	
gościnne	są	pozbawione	pozio-
mu.	Chciałbym	tylko	uczulić,	aby	
zwrócić	uwagę	na	jakość.	Pamię-
tajmy,	wydarzenia	artystyczne	to	
w	dzisiejszym	świecie	„produk-
ty”,	które	należy	sprzedać.	Nie	
nabierajmy	się	na	sztuczki	mar-
ketingowców.	Często	„dzieło”,	na	
które	się	wybieramy,	jest	tylko	
zwykła	chałturką,	służącą	do	
podreperowania	budżetu	danej	
instytucji	lub	firmy.	

Przykładem	spektaklu	gościnne-
go,	na	bardzo	wysokim	poziomie	
artystycznym,	z	dobrymi	aktora-
mi	teatralnymi	jest	niewątpliwie	
„Poczekalnia. Kaczmarski/Ty-
mański” Teatru	Nowego	z	Łodzi	
w	reż.	Jarosława	Wojciechow-
skiego,	zagrana	z	początkiem	
czerwca	na	deskach	Teatru	
Miejskiego	w	Gdyni	w	ramach	

Kaczmarski	
encore 

Festival. 
Kawał	
dobrego	
teatru!

Warszawska chałturka, czyli 
stolica na gościnnych występach

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. 

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.

Fotografia 
jako inwestycja
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inwestycje w zakup zdjęć polega  na tych samych zasa-
dach inwestowania w sztukę,  jak obrazy czy rzeźby.
Cena za zdjęcie  składa się zasadniczo z następujących 
elementów: sława  fotografa i / lub osoby przedstawio-
nej na zdjęciu; rzadkość zdjęcia, unikatowość ujęcia.
Zdjęcia  zrobione przez światowych fotografów są bar-
dzo popularne. na przykład najwyższa cena za taki 
projekt inwestycyjny sztuki wynosi 6,5 miliona  dola-
rów — zdjęcie petera lika „phantom”.
ale na rynku artinvestment potencjał fotografii jako produk-
tu inwestycyjnego  nie został  jeszcze w pełni ujawniony.
w przypadku, zdjęć ważne jest oprócz potwierdzenia  
autentyczności, trzeba pamiętać o przeniesieniu praw 
do korzystania i kopiowa nia  zdjęcia.

Jak znaleźć 
motywację 

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



estera GaBczenKo
wydawca i redaktor naczelna Zatoka piękna

właścicielka agencji gaB media, laureatka nagrody
Kobieta sukcesu 2018 roku. 

Z branżą medialną związana od kilkunastu lat. Jej autorskim 
projektem jest dwujęzyczny portal zatokapiekna.pl dostarcza-
jący informacji z zakresu medycyny  estetycznej,  anti-aging, 
wellness i spa oraz stomatologii.

Grażyna paturalsKa
Kreatorka wizerunku, stylistka,

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

projektantka marki grace Collection

T-shirt – mała 
wielka rzecz
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Ginekologia 
estetyczna - 
konieczność czy 
kaprys?
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giorgio armani nazwał T-shirt alfą i omegą w alfa-
becie mody. 

Jakkolwiek można mieć różne zdanie na połączenie 
T-shirta z marynarką, to życie bez tej skromnej, a tak 
ważnej koszulki, zwłaszcza latem, nie jest chyba moż-
liwe. przypuszczam, że kiedy spojrzysz na zawartość 
swojej garderoby, znajdziesz ich tam mnóstwo. Każda 
ma swoje przeznaczenie i swoją własną historię. Jed-
ne wkładasz na treningi, inne są wspaniałą pamiątką 
sprzed lat, na przykład z koncertów Twoich ukocha-
nych zespołów. Jeszcze inne, kupione w podróży, 
przypominają miejsca, gdzie zostawiłeś sentymental-
ne wspomnienia. Te najszlachetniejsze i w najlepszym 
gatunku, choć równie proste, wygodne i niezobowią-
zujące, zakładasz do marynarek, swetrów, dżinsów… 
Jednym słowem do wszystkiego, co tylko możliwe! T-
shirty – podobnie jak dżinsy – są niezastąpione!

w polsce (w przeciwieństwie do stanów Zjednoczo-
nych i wielkiej Brytanii, gdzie powstał cały ogromny 
przemysł, wręcz lobby koszulkowe), nie przywiązuje-
my aż tak dużej wagi do ich marek. ważne, żeby były 
dobre gatunkowo.

labioplastyka, powiększanie punktu g, leczenie nie-
trzymania moczu... zabiegom ginekologii estetycznej 
mogą się poddawać kobiety w każdym wieku. Czasem 
wystarczy zapytać doświadczonego lekarza... no wła-
śnie, ale czy pytacie?
okazuje się, że dla wielu kobiet nadal jest to temat 
tabu, a zabiegi ginekologii estetycznej uważają za fa-
naberię i urodowy kaprys.
wbrew temu, co sądzą niektórzy, głównym zadaniem 
ginekologii estetycznej nie jest jedynie upiększanie 
okolic intymnych, ale poprawa anatomii uzasadniona 
względami medycznymi. Dzięki zabiegom ginekologii 
estetycznej kobiety mogą poradzić sobie z wieloma 
wstydliwymi problemami: m.in. przerostem warg sro-
mowych, bólem w czasie współżycia czy bliznami i de-
formacjami poporodowymi.
więcej o możliwościach ginekologii estetycznej do-
wiesz się na stronie www.zatokapiekna.pl w naszym 
nowym cyklu wideo „Uwaga! strefa intymna”.
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Witold Gulcz    |    salONy FIrMOwe Itaka    |   ch reNtal park - gdańsk -szadóŁkI    |    ch auchaN - ruMIa   |  ch auchaN - gdańsk   |   ch plaza – pOzNań

Już, gdy przekroczymy granicę 
Hiszpanii, udając się na zachód, 
czujemy, że to inny świat, jakby 
oderwany od bezdusznej europej-
skiej machiny ekonomicznej. 
Mimo, że unijne flagi powiewają 
na wietrze, kraina wymyka się 
spod brukselskiej kurateli.

Wyniesiony z domu kuchenny sto-
lik, na nim siatki pomarańczy, ku-
beczki po jogurtach z monetami 
i brak sprzedawcy. Bierzesz poma-
rańcze, wrzucasz euro, wydajesz so-
bie resztę. Wobec ogromu prostoty, 
niewinności i ufności miejscowych, 
cwaniactwo było by nie na miejscu.
Na początku mojej podróży, wzdłuż 
południowego wybrzeża Portugalii, 
mijam parki krajobrazowe, rezer-
wat kameleonów do którego dopły-
wam łodzią z uroczej Taviry, potem 
kładką nad wydmami dochodzę do 
plaży pełnej przepięknych muszli. 

Atlantycki wiatr, unosi ziarna miał-
kiego, złocistego piasku... wszystko 
co słychać to szum oceanu.
Wąskimi uliczkami sennego mia-
steczka,zwabiony zapachem grillo-
wanego na węglach portugalskiego 
specjału Frango de Churrasco, sia-
dam w skromnym barze w cieniu 
kamienicy z ceramiczną, biało nie-
bieską fasadą. Mała, wielka chwila.
Potem, jak w filmach Hitchcocka, 
następuje tylko eskalacja. Jest coraz 

piękniej, coraz smaczniej. Jeszcze 
piękniejsze plaże, ukryte w piasko-
wych skałach zatoczki, modrakowe 
laguny, groty w Lagos. Pomarań-
czowe klify Albufeiry, porcik ry-
backi opleciony sieciami, mozolnie 
składanymi ręcznie przez wielopo-
koleniowe rodziny, i ten zabawnie 
strzebrzeszący język znany nam 
jedynie z brazylijskich serialowych 
tasiemców minionej epoki.
Portugalia rosła w siłę dzięki wiel-
kim wyprawom Vasco da Gama, 
który wyruszał kolonizować Ame-
rykę Południową, z jak mniemał, 
końca świata, który okazał się być 
jedynie krańcem Europy.
Zachęcam by postawić tam stopy, 
stanąć na skalistym klifie przylądka 
św Wincentego i poczuć się królem 
świata, zrobić sobie najpiękniejsze 
zdjęcie i pochwalić się swoją po-
dróżą na naszym facebookowym 
funpageu „ Podróże i My”!

Algarve... podróż bez końca

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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ZDJĘCia Tomasz Zientek

po raz kolejny sala Kryształowa w Zatoce sztuki w sopocie zmieniła się w je-
dyną w swoim rodzaju przestrzeń modową za sprawą organizowanych każdego 
roku  sopot summer Fashion Days.
w tym roku artystyczną przestrzeń świata mody i swoją twórczą pracę  odkryli 
przed nami projektanci z Trójmiasta: michał starost - projektant, krawiec, reży-
ser i choreograf mody, dyrektor artystyczny amber look trends & styles. gosia 
Jarosławska - powszechnie ceniona projektantka wytwornej stylizacji ubioru. 
Kobieta klasy, która potrafi każdy szczegół galanterii gustownie i w olśniewają-
cy sposób dobrać modelowo do sylwetki kobiety. patrycja Brendler - artystka, 
projektantka ekskluzywnej biżuterii, ekspert w dziedzinie naturalnych kamieni, 
tworzy markę autorskiej biżuterii, którą insygnuje własnym nazwiskiem.

SOPOT SummER 
FASHION DAYS



   79

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE

Parking przy sopockim hotelu Sheraton wypełnił się od 30 ekskluzywnych aut dla których 
nadmorski kurort stał się ostatnim przystankiem ogólnopolskiego rajdu Exotic Rage 2019. 
Była to 11 edycja imprezy dedykowanej miłośnikom motoryzacji w wariancie luksusowym. 
Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać pojazdy takie jak McLaren 720S, Lamborghini 
Aventador SV, Mercedes – AMG GT R, Rolls-Royce Wraith, czy Ferrari Portofino. 

Audi E-Tron to pierwszy 
w historii niemieckiego 
koncernu motoryza-
cyjnego pojazd w pełni 
elektryczny. Innowacyj-
ny samochód zadebiu-
tował kilka tygodni temu 

w Trójmieście. Pojazd ze stajni w Ingolstadt został 
wyposażony w dwa silniki elektryczne, które pozwala-
ją na jednym ładowaniu pokonać dystans 300km. 

W Gdańsku powstaje 
nowy salon Jaguar 
i Land Rover firmy 
British Automotive 
Gdańsk. Nowy obiekt 
jedynego w Woje-
wództwie Pomorskim 

dealera wspomnianych marek będzie usytuowany 
przy Alei Grunwaldzkiej. Wnętrza nowoczesnego 
obiektu będą mieścić  salon sprzedaży, serwis 
oraz zaplecze techniczno-magazynowe.

elektryczna 
rewolucja 
w świecie audi

powStaje nowy 
Salon britiSh 
automotive 
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ekSkluzywne auta 
zajechały do Sopotu
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Pojazd 
na lato
Okres urlopowy wkracza w decydującą fazę. To ostatni dzwonek 
dla miłośników motoryzacji, którzy pragną poczuć czar 
wakacyjnych dróg, a nawet bezdroży. Z myślą o pasjonatach 
letnich eskapad przygotowaliśmy zestawienie propozycji 
pojazdów, które idealnie sprawdzą się w letnich warunkach.

Citroen C3 airCross
Miłośnicy dróg nieco bardziej wymagających, które ścielą nierówności 
i wyboje również mają powody do zadowolenia. Wszystko za spra-
wą Citroena C3 Aircross, który wyznacza nowe trendy w segmencie 
współczesnych SUV’ów.  Oryginalna sylwetka pojazdu oraz stylistyka 
nadwozia świadczy o solidności, a także bezpieczeństwie konstrukcji. 
Innowacją, którą zastosowano w pojeździe jest funkcja „Hill Descent” - 
moduł dzięki zwiększonemu prześwitowi kół oraz układowi Grip Control 
sprawia, że auto radzi sobie znakomicie nawet w najtrudniejszych wa-
runkach. Citroen C3 Aircross pozwala kierowcy dostosować pracę ukła-
du napędowego do drogowych warunków oraz  kontrolować prędkość 
podczas stromych zjazdów. To znakomita propozycja dla osób wybiera-
jących w podróże po bezdrożach i ścieżkach alternatywnych.

michał KumeK, 
Kierownik Sprzedaży Citroen Zdunek Gdańsk

 
Citroen C3 Aircross wyposażony jest  w rewelacyjny silnik benzynowy 1.2 
PureTech konstrukcji grupy PSA, który zdobył 4 lata z rzędu nagrodę Inter-
national Engine Of The Year. Wysoki prześwit oraz modułowa konstrukcja 
łączą największą w segmencie przestronność, wyjątkowy komfort i pięć 
pełnowartościowych miejsc siedzących z dużą ilością miejsca na głowę 
i nogi. C3 Aircross posiada wyjątkowo obszerny bagażnik o pojemności 
410 l, który dzięki przesuwanej kanapie tylnej, można powiększyć nawet do 
520 l. Składana oparcie fotela pasażera umożliwia przewożenie przedmio-
tów o długości do 2,40 m. Możliwość ponad 90 kombinacji personalizacji 

wnętrza i elementów zewnętrznych daje możliwość odwzorowania własnych 
upodobań i emocji. Szeroki, otwierany dach szklany zapewnia wyjątkowe doświetlenie wnętrza, zwiększa 
poczucie przestronności i poprawia samopoczucie pasażerów. Każda podróż staje się niepowtarzalnym prze-
życiem. C3 Aircross to także wzór bezpieczeństwa. 12 systemów wspomagających prowadzenie oraz maksy-
malna liczba gwiazdek w teście Euro NCAP daje pełne poczucie bezpieczeństwa.
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BMW C 400 Gt

Któż z nas nie marzy o powiewie letniego wiatru we włosach? Taką ucie-
chę – zwłaszcza w upalne dni mogą zagwarantować jednoślady. Kryterium 
wyboru alternatywnego środka podróży powinna być przede wszystkim 
uniwersalność. Pod takim kątem znakomicie sprawdzi się najnowszy wariant 
skutera BMW – model C 400 GT. Istotnym walorem skutera pochodzącego 
od niemieckiego producenta jest jego wydajność. Koncepcja silnika została 
opracowana specjalnie dla nowych skuterów średniej wielkości, które dosko-
nale radzą sobie w tłocznych przestrzeniach miejskich. Dzięki niskiemu zuży-
ciu paliwa  (około 3.5l/100km) oraz wysokiemu komfortowi jazdy, jednoślad 
sprawdzi się rewelacyjnie na nieco dłuższych trasach. W przypadku dłuższych 
– pozamiejskich odcinków doskonale ze swej roli wywiąże się ergonomiczne 
i wygodne niskie siedzenie system bagażowy w postaci wodoodpornego ku-
fra centralnego o pojemności 30l.  Ważnym atutem wspomnianego modelu 
jednośladu jest również zastosowanie elementów ochronnych przed nie-
sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

jaKuB 
hołuBoWicz,
Doradca ds. Sprzedaży 
Motocykli – BMW Zdunek

Skuter C 400 GT jest nowością 
od BMW na rok 2019. To rewe-
lacyjne rozwiązanie jeśli chodzi 
o letnie eskapady – zarówno te 
małe, jak i duże. Dzięki mocy 34 
KM model C 400 GT pozwala 
w sposób szybki i  komfortowy 
przemieszczać się po mieście 
jednak bardzo sprawnie poradzi 
sobie na nieco dłuższych odcin-
kach po za miastem pozostając 
przy tym bardzo ekonomiczny. 
Model BMW C 400 GT jest 
dostępny w naszym salonie 
w Gdyni. Zachęcam do umó-
wienia się na jazdy próbne oraz 
skorzystania z unikalnej oferty 
finansowania.

jaGuar F-tyPe
Do letnich aut możemy zaliczyć sportowo usposobionego Jaguara F-Type, który 
jest istną kwintesencją współczesnej – brytyjskiej myśli konstruktorskiej. Wa-
lory pojazdu nie skupiają się  wyłącznie na zewnętrznej bryle auta oraz jego 
designie. Pomimo sportowego zacięcia możemy być pewni, że we wnętrzu eks-
kluzywnej kabiny poczujemy się przytulnie, bezpiecznie i komfortowo. Sercem 
auta pozostaje pozostaje potężny i zaawansowany silnik benzynowy dostar-
czający wysoką moc oraz moment obrotowy w każdym zakresie obrotowych 
prędkości. Prędkość maksymalna, którą osiąga pojazd wynosi 322km/h, zaś 
poszczególne warianty F-Type rozpędzają się do 100km/h w czasie 3.7s.  
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łuKasz szałas,
Doradca Klienta Biznesowego
Toyota Walder

Miejskie auto nie musi być nudne. Poznaj 
ekscytujące AYGO Selection x-cite Pure 
Orange, pełne wyszukanych dodatków 
i najnowszych technologii, dzięki którym 
Twoja codzienna jazda nabierze nowych 
kolorów. Miejskie auto nie musi być nud-
ne. Poznaj ekscytujące AYGO Selection 
x-cite Pure Orange, pełne wyszukanych 
dodatków i najnowszych technologii, 
dzięki którym Twoja codzienna jazda 
nabierze nowych kolorów. Miejskie auto 
nie musi być nudne. Poznaj ekscytujące 
AYGO Selection x-cite Pure Orange, peł-
ne wyszukanych dodatków i najnowszych 
technologii, dzięki którym Twoja co-
dzienna jazda nabierze nowych kolorów.

toyota ayGo
A skoro o mieście oraz jego urokach mowa 
– nie sposób nie zaproponować auta, który 
w takim otoczeniu sprawdzi się rewelacyjnie 
pomimo turystycznego tłoku… A tego nie 
brakuje w sezonie wakacyjnym w dużych aglo-
meracjach miejskich. W gąszczu miast świet-
nie poradzi sobie najnowsza wersja Toyoty 
Aygo – ów model ze względu na dynamiczność 
i zwrotność fantastycznie sprawdzi się nawet 
w najciaśniejszych zakamarkach oferując przy 
tym zaskakującą pakowność i wysoki komfort 
jazdy. Nowy wariant Toyoty Aygo jest dostęp-
ny w intrygujących – wakacyjnych kolorach. 
Nam najbardziej przypadła do gustu energe-
tyczna i pełna pozytywu barwa „pure orange”.

reKlama | prenUmeraTa:
reklama@expressy.pl

Nieważne,co Ty czytasz,
ważne, kto czyta o Tobie!
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Samochód w Trójmieście pojawił się po raz pierwszy w paź-
dzierniku ubiegłego roku, jeszcze w wersji przedproduk-
cyjnej. Na moment, w którym trafi on do stałej ekspozycji 
tutejszych salonów, trzeba było czekać blisko pół roku.
Teraz, już w wersji całkowicie seryjnej, eksponowany jest 
w salonach Toyota Walder w Chwaszczynie i Rumi. Nowa 
generacja Camry została zbudowana w modułowej archi-
tekturze Toyota New Global Architecture (TNGA) i dzieli ją 
między innymi z „bliźniaczym” Lexusem ES300.
Luksusową Toyotę wyróżnia przede wszystkim wyjątkowo 
obszerna i luksusowa kabina oraz hybrydowy napęd, który 
w tej klasie wciąż nie jest zbyt popularny.
Układ napędowy nowej Toyoty Camry Hybrid opiera się 
na spalinowym, benzynowym 2,5-litrowym silniku Dyna-
mic Force oraz jednostce elektrycznej. Układ hybrydowy 

czwartej generacji Toyota Hybrid System rozwija łączną 
moc 218 KM. Limuzyna osiąga maksymalną prędkość 
180 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 8,3 
s. Niewątpliwą zaletą jest także średnie zużycie paliwa, 
które wynosi od 4,3 l/100 km, przy średniej emisji CO2 
na poziomie zaledwie 119 g/km (wg. WLTP).
Ceny nowej Toyoty Camry rozpoczynają się od 141 900 zł 
lub w ofercie leasingu dla przedsiębiorców – od 1196 zł net-
to lub dla osób fizycznych – od 1603 brutto miesięcznie.

noWa 
toyota CaMry 

– już W stałej 
eksPozyCji salonóW 

toyota Walder
Ósma generacja modelu 
Camry powraca do Europy 
Zachodniej i Środkowej po 15-
letniej nieobecności. Model 
ten, w swojej sięgającej 1982 
roku historii, zdobył wiele 
nagród i wyróżnień. Auto 
jest sprzedawane w przeszło 
100 krajach i do tej pory 
znalazło ponad 19 milionów 
nabywców. Ze sprzedażą 
na poziomie 700 000 
sztuk rocznie, Camry jest 
największym bestsellerem 
wśród sedanów segmentu 
D/E na świecie. 
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MiiMove 
CarsharinG 

rozPośCiera 
skrzydła

Sieć pomorskich dróg gęstnieje za sprawą najnowszego Opla Astry. Dzieło 
niemieckich konstruktorów jest flagowym wariantem usługi carsharingowej – 
MiiMove.  Zwiększenie floty aut trójmiejskiej firmy jest konsekwencją rosnącego 
zapotrzebowania mieszkańców Trójmiasta oraz turystów odwiedzających ową 
aglomerację. W efekcie tytułowa marka powiększa flotę o kolejne 200 pojazdów. 

Bez zaskoCzeń
Rozszerzenie floty pojazdów niezależnego dostawcy 
usług mobilności nie jest zaskoczeniem. Przedstawiciele 
zarządu zapowiadali rozbudowanie gamy aut już wio-
sną tego roku. Dzięki powiększeniu floty mieszkańcy 
Trójmiasta oraz turyści mają do dyspozycji 400 komfor-
towych i atrakcyjnie wyposażonych hatchbacków. Do-
celowo, trójmiejski dealer marki Opel – Serwis Haller, 
który jest dostawcą floty dla MiiMove, wyda łącznie 800 
takich samochodów w 2019 roku.

koMFort i dynaMika
Skąd rosnąca popularność usługi carsharingowej od Mii-
Move? Wiele wskazuje na powód w postaci tytułowego 
modelu auta. Najnowszy Opel Astra cechuje się wieloma 
walorami, a do najważniejszych zaliczamy dynamiczny 
silnik, automatyczną skrzynię biegów oraz bogate wy-
posażenie. Nie bez znaczenia jest również zastosowanie 
zaawansowanej technologii mobilnej, która ułatwia 
i przyspiesza proces usługowy.
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konsekWentne działania
Polityka firmy MiiMove opiera się na konsekwentnym rozwoju. To 
właśnie na ten element startegii prowadzenia marki zwracał uwagę 
podczas wiosennej konferencji prasowej prezes zarządu – Adam 
Kurek. Zgodnie z jego zapowiedziami zwiększeniu ulega także za-
sięg działania. W niedalekiej przeszłości flotę MiiMove zasilą kolej-
ne Ople – w tym modele o napędzie elektrycznym.

adam KureK,
Prezes Zarządu MiiMove

Zgodnie z wcześniejszymi zapowie-
dziami, powiększyliśmy flotę na-
szych pojazdów o kolejne 200 sztuk 
sprawdzonego modelu Opel Astra 
z automatyczną skrzynią biegów. 
Obecnie w ramach naszej usługi 
oferujemy już 400 aut. Zwiększamy 
także konsekwentnie nasz zasięg 
działania. Od czerwca dostępni 
jesteśmy nie tylko dla mieszkań-
ców Trójmiasta, ale również Rumi 
i Gminy Kosakowo. Niebawem na-
szą flotę zasilą kolejne Ople, w tym 
modele o napędzie elektrycznym.

józeF haller, 
wiceprezes Serwis Haller

Będąc blisko Klientów, ale również 
słuchając naszych współpracowni-
ków, widzimy jak szybko i dyna-
micznie zmieniają się preferencje 
konsumentów dotyczące samocho-
dów. Dzisiaj, ale także w przyszło-
ści, zdecydowanie większe znacze-
nie będzie miało nie tyle posiadanie 
samochodu na własność, ale szero-
ko pojęta mobilność i wszelkie usłu-
gi związane z korzytsaniem z auta. 
To trend który będzie rósł.

Korzystanie z aut na minuty możliwe jest poprzez bezpłatną aplikację in-
stalowaną na smartphonach wyposażonych w system operacyjny Android 
lub iOS. Użytkownicy aplikacji płacą za przejechanie każdego kilometra, 
czyli 80 groszy i dodatkowo 50 groszy za każdą rozpoczętą minutę jazdy. 
Dodatkowo dzięki tzw. „Skarbonce” można dokonać przedpłaty na swoje 
konto, z tych środków opłacić swój wynajem i zyskać dodatkowe rabaty na 
przejazdy. Promocyjne doładowania dotyczą 3 przygotowanych pakietów. 
Użytkownik zasilający konto MiiMove w kwocie 150 zł zyska dodatkowo aż 
25 zł na przejazdy, kwota 100 zł upoważnia do odebrania dodatkowych 15 
zł, a 50 zł dodaje do konta 5 zł na przejazdy samochodami MiiMove.

noWoCzesna Flota saMoChodóW
Zapewnij swoim pracownikom dostęp do samochodów w całym Trój-
mieście i łatwo je zarezerwuj  za pomocą jednej aplikacji.

zMniejsz Wielkość Floty
Skorzystaj z usług carsharingu MiiMove i rezerwuj samochody dla firmy na go-
dziny lub dni. Samochody mogą być dostępne dla Twoich pracowników 24/7

jedna zBiorCza Faktura
Raz w miesiącu system wygeneruje Ci jedną zbiorczą fakturę, w każdym 
momencie możesz sprawdzić ile kilometrów przejechali Twoi pracownicy 

www.miimove.pl



D e f i n i c j a 
w ł a s n e g o  c i a ł a
Dzięki stworzonej ze szkła – wa-
dze SmartCare oraz dedykowa-
nej urządzeniu aplikacji mobilnej 
– jej użytkownik może kontrolo-
wać własną kondycję zdrowotną 
na przestrzeni określonego 
czasu. Możliwości, które daje ten 
zestaw pozwalają wybrać dzien-
ny program aktywności fizycznej, 
a także określić odpowiedni ro-
dzaj diety. Waga SmartCare mie-
rzy 14 wartości – do kluczowych 
zaliczamy wskaźnik masy ciała, 
wiek metaboliczny, masę kostną, 
poziom tkanki tłuszczowej oraz 
tłuszczu podskórnego. Wszelkie 

pomiary filtrowane 
są przez spe-
cjalną aplikację 
mobilną, która 
w sposób auto-
matyczny gene-
ruje wykres stanu 
zdrowia oraz 
kondycji fizycz-
nej użytkownika. 
Dzięki szczegó-
łowym raportom 
uzyskanym przez 

odpowiednie oprogramowanie 
możemy analizować postępy 
użytkownika  w zależności od 
jego indywidualnych preferencji. 

„ S e z o n  n a  g r i l l a ”
Grill na balkonie? Od tej pory 
jest to możliwe! Wszystko za 
sprawą elektrycznego wariantu 
-  Weber Q1400 Stand. Jest 
to kompaktowych rozmiarów 
grill o mocy 2200 Watt, który 
został wyposażony w żeliwny 
ruszt pokryty emalią porce-
lanową, kocioł oraz pokrywę 
wykonaną z lekkiego odlewu 
aluminiowego. Dzięki niewielkim 
rozmiarom urządzenia oraz 
mechanizmom, które zosta-
ły zastosowane we wnętrzu 
mamy do czynienia ze znacz-
nym stopniem redukcji poziomu 
dymienia, co pozwala w sposób 
błyskawiczny i komfortowy 
grillować na balkonie, tarasie 
i wszędzie tam, gdzie jest to 
niedozwolone za sprawą zasto-
sowania grillów tradycyjnych.

D e s i g n 
i  t e c h n o l o g i a
Zaawansowana technologia 
może iść w parze z designem, 
a znakomitym tego przykładem 
jest ładowarka słoneczna Solar 
Suntree. Urządzenie autor-
stwa projektantów z marki XD 
Design swym kształtem oraz 
formą przypomina drzewo. Ła-
dowarka słoneczna powstała 
z wysokiej jakości materiałów 
sztucznych oraz naturalnego 
bambusa. Urządzenie jest za-
silane dziewięcioma panelami 
słonecznymi. Na jego wyposa-
żeniu znajdują gniazda w wa-
riancie USB oraz miniUSB. In-
trygujący design modelu Solar 
Suntree sprawia, że ładowarka 
poza zastosowaniem praktycz-
nym może być również stylową 
ozdobą wyposażenia wnętrza.

Słuchawki dokanałowe Wonder 
World stanowią technologiczną 
rewolucję, która oczarowała gości 
zgromadzonych na targach CES 
2019. Wszystko za sprawą zaawanso-
wanego - wbudowanego programu będącego 
tłumaczem języków obcych. Co prawda słuchawki 

nie tłumaczą fraz rozmówcy w czasie rzeczywistym (robią to 
z minimalnym opóźnieniem), ale jakość owych tłumaczeń pozo-

staje na najwyższym poziomie. Zaletą urządzenia jest dokładna 
i szczegółowa rejestracja wypowiedzianych słów, a także możli-
wość tłumaczenia głosów nawet w pięcioosobowym gronie!

P r e c z
z  b a r i e r a m i !






