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Konie	 mechaniczne,	 siły	 wiatru,	 prądy	 wodne…	 Nie	
sposób	oprzeć	 się	wrażeniu,	 że	 to	właśnie	żywioły	zdo-
minowały	aktualne	wydanie	Expressu	Biznesu.	Chciało-
by	się	krzyknąć	–	O	ironio!	Bo	jak	na	ironię	wakacje	chylą	
się	ku	końcowi,	a	my	po	cichu	wkraczamy	w	jesień.	O	ile	
zmierzch	sezonu	letniego	może	w	niektórych	potęgować	
poczucie	nostalgii	-	o	tyle	tegoroczne	szanse	są	na	to	mi-
zerne.	Wszystko	za	sprawą	zbliżających	się	wydarzeń,	któ-
re	prowokują	w	nas	–	dziennikarzach	powinność	rzetelne-
go	relacjonowania.	Tych	nie	zabrakło	również	w	sierpniu.	

Konferencje,	 szkolenia,	 warsztaty,	 spotkania…	 Zwień-
czenie	lata	potęguje	ilość	zdarzeń	w	świecie	samorządów,	
gospodarki	oraz	nieruchomości.	Ich	spoiwo	–	biznes	i	jego	
wymiar	pozostawia	ślad	we	wszelkich	aspektach	północ-
nego	regionu	kraju.	Naszym	odpowiedzialnym	zadaniem	
jest	 potraktowanie	 tych	 śladów	 piórem,	 ale	 chłodnym,	
analitycznym.	W	końcu	to	nas	żywioł.

Zapraszam do lektury.



Przemysław 
Dalecki, 
dyrektor Gdyńskiego 
Centrum Sportu

Od początku pracy zawodowej 
związany jest z samorządem tery-
torialnym. W latach 1997-1999 był 
pracownikiem Biura Prezydenta 
w Urzędzie Miasta Gdyni. W okre-
sie 1999-2013 pracował w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego. W 2013 roku został 
zastępcą dyrektora Gdyńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (obec-
nie Gdyńskiego Centrum Spor-
tu). Jest absolwentem Wydziału 
Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Gdańskiego. Ukończył również 
Podyplomowe Studia Samorządu 
Terytorialnego i Rozwoju Lokalne-
go na Uniwersytecie Warszawskim, 
Podyplomowe Studia „Szkoła 
Zarządzania” oraz Podyplomowe 
Studia „Przygotowanie i ocena 
projektów inwestycyjnych” na Wy-
dziale Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
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W ciągu ostatnich kilku tygodni w regionie 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 części z nich.

rafał 
klajnert,
dyrektor Urzędu 
Miasta Gdyni 

Absolwent Wydziału Ekonomicz-
nego na Uniwersytecie Gdańskim 
oraz Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdańsku. W latach 2005-2011 
pracował w Departamencie Pro-
gramów Regionalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. W 2011 roku objął 
stanowisko zastępcy dyrektora 
Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji (obecnie Gdyńskie Cen-
trum Sportu). Pod koniec 2018 
roku przejął funkcję dyrektora 
Gdyńskiego Centrum Sportu. 
Pełnił stanowisko koordynatora 
zespołu organizacyjnego Mi-
strzostw Europy UEFA EURO 
U21 Polska 2017, Mistrzostw 
Świata FIFA U20 Polska 2019 
i Młodzieżowych Mistrzostw 
Świata w żeglarstwie. Jest wi-
ceprzewodniczącym gdyńskiej 
Rady Sportu. 

justyna 
wajs,
członek zarządu 
ds. sprzedaży i technologii 
ERGO Hestii

Z Grupą ERGO Hestia jest zwią-
zana od czerwca 2012 roku. Była 
pierwszym dyrektorem biura 
iHestii, gdzie projektowała najno-
wocześniejsze na rynku narzędzia 
sprzedażowe. Opracowała i wdro-
żyła platformę SPACE, najbar-
dziej innowacyjne rozwiązanie 
informatyczne do obsługi ubez-
pieczeń w Polsce. Od 2015 roku 
pełni funkcję prezesa zarządu 
spółki Atena Usługi Informatycz-
ne i Finansowe S.A., należącej od 
2018 roku do Grupy ERGO. Jako 
ceniony ekspert z międzynarodo-
wym doświadczeniem operacyj-
nym, w styczniu tego roku została 
powołana na stanowisko CIO 
ERGO International oraz członka 
zarządu w ERGO Technology & 
Services Management.



   9

W pierwszych sześciu miesiącach roku 2019 z usług PKP Intercity skorzystała rekordowa liczba 
podróżników. Kolejowa spółka poinformowała, że ten środek lokomocji wybrało aż 22.8mln 
pasażerów. Biorąc pod uwagę ostatnią dekadę jest to wynik rekordowy w analogicznych okresach  
czasu. Największą popularnością cieszyło się połączenie pomiędzy Warszawą i Krakowem. Drugie 
miejsce zajęła trasa łącząca stolicę z Trójmiastem.  Takie połączenie wybrało aż 950 tysięcy osób.

Główny Urząd Staty-
styczny opublikował 
raport z którego 
wynika, że w drugim 
kwartale 2019 roku 
odnotowano 94 285 
rejestracji podmiotów 
gospodarczych. To 
niespełna 6% mniej 

względem analogicznego okresu w roku minionym. 
Najmniejszą liczbę rejestracji odnotowano w branży 
związanej z handlem oraz naprawą pojazdów sa-
mochodowych. Różnica w tym przypadku oscyluje 
w granicach 12%.  Wzrost liczby rejestracji nastąpił 
wyłącznie w sektorze budownictwa i wynosi 0.8%. 

Fuzja Banku Millenium oraz 
Euro Banku zbliża się ogrom-
nymi krokami. Z początkiem 
października nastąpi prze-
niesienie wszystkich umów 
klientów. Fuzja o charakterze 
operacyjnym, czyli połączenie 
systemów informatycznych na-
stąpi 11 listopada. W opinii eks-

pertów z Banku Millenium zabieg ten nie zmieni warunków 
cenowych produktów i nie wpłynie na podwyższenie opłat 
oraz prowizji. Zmianie ulegną natomiast numery rachunków 
do spłaty kredytów indeksowanych oraz tych – spłacanych 
we frankach szwajcarskich. Szczegóły zmian zostaną przeka-
zane klientom w odrębnej korespondencji.

Liczby na 
warsztacie

KoLej na reKordy!

Fuzja nie
taKa straszna

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 



Z AKtUALNyM MiStRZEM ŚWiAtA W KLASiE StAR ORAZ AMbASADOREM SALONU PORSCHE 
CENtRUM SOPOt, MAtEUSZEM KUSZNiEREWiCZEM, ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

Siła wiatru 
i moc  koni 

mechanicznych
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Po 11 latach sięga Pan po raz kolejny po 
złoty medal Mistrzostw Świata w klasie 
Star. Wielkie gratulacje, ale też pytanie. Co 
przyczyniło się najbardziej do tak spekta-
kularnego sukcesu? Wytężona praca, od-
powiednie zrządzenie losu czy też ostat-
nie doświadczenia, które jeszcze bardziej 
zmotywowały Pana do pokazania  przede 
wszystkim sobie, że nie wolno się podda-
wać i rezygnować ze swojej pasji?

Dziękuje. Zdobycie mistrzostwa Świata jest 
czymś fantastycznym. moja motywacja do 
zwycięstwa wynikała z pragnienia osiągnięcia 
czegoś wyjątkowego a nie z chęci pokonania 
przeciwników. po dłuższej przerwie wróciłem 
do regatowego żeglarstwa. można powiedzieć, 
że na nowo przygotowuje się i startuje w re-
gatach. mam 44 lata i jestem w bardzo dobrej 
formie. Fizycznej i psychicznej. wykorzystu-
ję wieloletnie doświadczenie i jak widać stać 
mnie nadal na działanie na najwyższym świa-
towym poziomie. nie zawsze jednak wszystko 
wychodzi. wiele razy zdarzało mi się włożyć 
w projekt całe swoje serce, pracować dnie 
i noce nad przygotowaniami i nic z tego nie 
wychodziło. Tak było chociażby w zeszłym 
roku kiedy po dwóch latach przygotowań mie-
liśmy wypłynąć w rejs dookoła świata. projekt 
zakończył się katastrofą. Całe szczęście nie 
wypłynąłem w tym układzie i z tymi ludźmi. 
wyciągnąłem wnioski, wzmocniłem się, prze-
organizowałem i co najważniejsze nie podda-

łem. mam teraz świetny czas, prywatnie i zawodowo, robię to 
co lubię, w czym jestem najlepszy i do tego z sukcesami.

Na swoim koncie ma Pan wiele medali: dwa złote meda-
le Mistrzostw Świata ( 1998 i 2000 ) złoto i brąz Igrzysk 
Olimpijskich ( 1996 i 2004) klasy Finn. Ostatnie złoto 
„smakuje” najbardziej?

Każdy sukces smakuje inaczej. Ten pierwszy, bo to nowe, nie-
znane dotąd doświadczenie i fantastyczne emocje. Kolejne 
sukcesy dzięki którym wiem, że nie jestem gwiazdą jedne-
go sezonu. Zdobycie mistrzostwa Świata w wieku 44 lat nie 
przychodzi łatwo, ale jak widać jest możliwe. ostatnie złoto 
smakuje wyśmienicie.

Rodzina jest dla Pana najmocniejszym filarem i wspar-
ciem. Jednak jak wiemy, odpowiednie przygotowanie do 
zawodów okupione jest ciągłymi wyjazdami i byciem poza 
domem. Jak udaje się pogodzić Panu bycie sportowcem, 
ojcem i mężem z zachowaniem odpowiedniego balansu?

Kluczem do sukcesu w tym temacie są moje spotkania 
sam ze sobą. w każdym tygodniu umawiam się na godzin-
ną rozmowę z mateuszem Kusznierewiczem. mam to spo-
tkanie zapisane w kalendarzu. robię to od 11 lat. Tydzień 
w tydzień. Dzięki rozmowie ze sobą mam czas by zasta-
nowić i przemyśleć wiele rzeczy, spraw i sytuacji które 
dotyczą mnie, moich najbliższych oraz spraw którymi się 
zajmuje prywatnie i zawodowo. Dzięki temu mogę na spo-
kojnie wypracować plany i pomysły, które później oma-
wiamy z izą tak, by w harmonii i z odpowiednim balansem 
mieć dobry czas i spokój na bycie razem, ale też osobno, 
kiedy trzeba się skupić na zadaniach. Dużo podróżuję. na 
regaty, ale też służbowo. staram się, by dni poza domem, 
nie było więcej niż 80 w roku. Jeśli mój kalendarz zakłada 
więcej, wybieramy te podróże, w których możemy poje-
chać wszyscy razem, całą rodziną.

ZDJĘCie: yCCs | studio Borlenghi
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3/4 ciała człowieka stanowi woda. U Pana te proporcje 
są chyba jeszcze większe. To woda jest Pana żywiołem 
i pasją. Osiądzie Pan kiedyś na lądzie na stałe? 

Tak, wodę morską mam chyba we krwi. podobnie jest z wia-
trem we włosach. Uwielbiam ten stan ciała i umysłu. spra-
wia mi to wielką frajdę. Jest też moim zawodem. Jestem 
w tym profesjonalistą. Kocham to co robię. Dlaczego zatem 
miałbym z tego rezygnować? Do tego mam coraz więcej 

okazji oraz przyjemności dzielić się swoją wiedzą z inny-
mi. Dwóch wysokiej klasy sportowców zwróciło się do mnie 
z prośbą o wsparcie mentorskie. Jeden z nich jest zawodni-
kiem z innego kraju. To nowe i bardzo ciekawe dla mnie do-
świadczenie. To również dowód uznania i duże wyróżnienie. 
Zamierzam to kontynuować i się w tym rozwijać. Jak widać, 
nie zapowiada się, bym osiadł na stałym lądzie.

Promuje Pan Polskę w świecie żeglarskim, regionalnie 
jako mieszkaniec Trójmiasta został Pan ambasadorem 
salonu Porsche Centrum Sopot. Jak ważne są dla Pana 
działania z lokalnymi przedsiębiorcami?

Działam globalnie, ogólnopolsko i lokalnie. pracuje przy 
międzynarodowym projekcie, którego finał zaplanowany 
jest w szwajcarii na 2021 rok. globalnie też żegluję. w su-
mie 100% moich startów to regaty zagranicą. w polsce 
współpracuję z kilkoma firmami, a efekty naszych działań 
widoczne są w całej polsce. Jednak to działania lokalne 
pokazują efekty najszybciej i najłatwiej. Z porsche Cen-
trum sopot połączyły nas sportowe geny. nasza współ-
praca jest bardzo ciekawym i pozytywnym doświadcze-
niem. przygotowaliśmy interesujący plan działań, który 
realizujemy przez cały rok. wisienką na torcie jest dla 
mnie możliwość jazdy sportowymi samochodami ze stajni 
porsche. myślałem, że już żadne auto nie zrobi na mnie 
wrażenia. Jak bardzo się myliłem… 

ZDJĘCie: yCCs | studio Borlenghi
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ZDJĘCia: porsche Centrum sopot



 14    

BIZNES / www.expressbiznesu.pl

Sportowiec i ambasador. Siła wiatru na wodzie, a na lą-
dzie moc koni mechanicznych. Lubi Pan emocje związa-
ne z szybkością?

lubię poczuć moc, ale nie po to, by przekładać ją na pręd-
kość. w porsche wyjątkowe jest połączenie mocy silnika 
z najwyższej klasy zawieszeniem, wyważeniem auta no 
i układem hamulcowym. Jakość tych elementów wyróż-

nia tą markę na tle innych. Jeżdżę odpowiedzialnie i nie 
szaleję na drogach. przede wszystkim delektuję się jazdą 
swoim samochodem.

Czy decyzja o przeprowadzeniu się z Warszawy do Trój-
miasta była ważna w Pana życiu?

Tak, to była ważna i dobra decyzja. Bardzo dobrze nam się 
mieszka w sopocie, a pracuje w gdańsku. Dzieci mają nie-
daleko do szkoły, a ja do olivia Business Centre, gdzie mam 
swoje biuro i gdzie na co dzień pracuje. Jadę tam tylko 8 
minut. po przeprowadzce mieliśmy dużo szczęścia poznać 
fajne towarzystwo. mamy ciekawe zajęcia, pracę i działamy 
w towarzystwie ciekawych ludzi. Tego zawsze szukałem 
w życiu i bardzo to teraz doceniam.

Sezon żeglarski w Polsce chyli się ku końcowi. Czy ma 
Pan w planie jeszcze jakieś starty w najbliższym czasie?

Tak, mam przed sobą jeszcze trzy starty w tym roku. 
Dwa w listopadzie u wybrzeży majorki oraz bardzo waż-
ne regaty w grudniu na Bahamach, będące finałem całej 
ligi ssl. Zima będzie dla mnie bardzo ciekawa, ponieważ 
przyszłoroczne mistrzostwa Świata, na których będę 
bronił tytułu, odbędą się już w lutym 2020 roku na wo-
dach atlantyku. mam ambitny plan obronić tytuł. Dlate-
go zabieram się do przygotowań.

ZDJĘCia: porsche Centrum sopot
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BizneS 
to Sport

SPORt WE WSPółCZESNyM WyDANiU NiE MA NiC WSPóLNEGO Z ROMANtyCZNyM 
ZAbARWiENiEM. NADSZEDł CZAS NA WyZbyCiE Się ZłUDZEń ZWiąZANyCH Z RóWNyMi 
SZANSAMi biEDNEGO i bOGAtEGO. NAKłADy fiNANSOWE DOtyCZąCE AKtyWNOŚCi 
fiZyCZNEj Są OGROMNE i WCiąż ROSNą W tEMPiE ZAStRASZAjąCyM. RZECZyWiStOŚć 
OKAZUjE Się być SKRAjNiE iNNA OD tEj, KtóRą SObiE WyObRAżAMy.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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LICzby W zaCIęCIU SPORTOWO-bIzNeSOWyM

o diametralnych różnicach występujących w sporcie świad-
czy kryterium w postaci nieustannie pnących się ku górze 
nakładach finansowych. Znajdują one swe ujście głównie 
w prawach telewizyjnych. Uchodząca za najlepszą piłkar-
ską ligę świata „premier league” pochłania zysk z praw 
telewizyjnych na poziomie 9.2 miliarda funtów. Jak infor-
mują brytyjscy statystycy jest to wzrost wartości na pozio-
mie 8% w porównaniu do poprzedniego cyklu trzyletniego. 
wzrost ten byłby z pewnością wyższy, gdyby nie pierwsze 

artur sióDmiak

Sport i biznes łączy wiele. Mnóstwo dyscyplin stanowi doskonały nośnik 
marketingowy, choć w Polsce potencjał ten jest w kilku obszarach wciąż 
niewykorzystany. Nie zmienia to jednak faktu, że w ciągu ostatniej dekady 
trendy rodzimego rynku uległy poprawie. Pojawiło się wielu inwestorów, 
którzy chcą czynnie uczestniczyć w obszarach dyscyplin popularnych oraz 
sportu amatorskiego. Doskonałym przykładem tego rodzaju działań są Stany 
Zjednoczone. Zawody sportowe w USA to znakomita okazja do promocji 
marek w gałęziach takich jak branża gastronomiczna, czy odzieżowa. 
Z drugiej strony warto zachować w takich działaniach odpowiedni balans. 
Uważam, że kwoty krążące w świecie futbolu są znacznie przesadzone. Jeśli 
finansowi potentaci z Bliskiego Wschodu są w stanie zapłacić za piłkarza 
200 milionów funtów, to odnoszę wrażenie, że nieuchronnie zbliżamy się do 
górnej granicy. Rosnąca „bańka” musi kiedyś pęknąć.

w historii uzyskanie praw przez nadawcę internetowego – 
markę amazon. w gwoli porównania – rodzima ekstrakla-
sa pod względem owych praw odznacza się wartością na 
poziomie 250 milionów złotych w skali sezonu. Kwota ta 
obejmuje nie tylko licencję, ale także koszty produkcji sy-
gnału telewizyjnego. pod względem wartości praw medial-
nych  ekstraklasa znajduje się na 8 miejscu w skali starego 
Kontynentu. Jest to awans o trzy lokaty w porównaniu do 
sezonu ubiegłego.

Zawody sportowe w USA to 
znakomita okazja do promocji 
marek w gałęziach takich jak branża 
gastronomiczna, czy odzieżowa. 
Z drugiej strony warto zachować 
w takich działaniach odpowiedni 
balans. Uważam, że kwoty krążące 
w świecie futbolu są znacznie 
przesadzone.



   17

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

PRzeCIeż TO aMaTORSzCzyzNa!

Decyzja o inwestowaniu w obszar sportowy ma bardzo często cha-
rakter wizerunkowy. głównym atutem takiej strategii jest fakt, że 
niesie ona za sobą mniejsze ryzyko. pytanie, które stawiamy brzmi 
zatem –  jak rozpocząć tego rodzaju inwestycję? specyficzna for-
ma lokowania kapitału odznacza się dwutorowością. gałęzie z nią 
związane to sport w wariancie profesjonalnym oraz w wydaniu 
amatorskim. Zwłaszcza ten drugi obszar uchodzi za formę obar-
czoną niskim ryzykiem. To właśnie w przypadku sportu amator-
skiego stawiamy na kreowanie partnerstwa. warto podkreślić, że 
amatorskie usposobienie względem sportu niesie ze sobą istotny 
w tej grze wątek psychologiczny, a mianowicie – brak roszczenio-
wego podejścia. ważną zaletą jest tu również aspekt społeczny. 
w oczach większości wsparcie dla przedsięwzięć stricte amator-
skich uchodzi za doskonały przykład lojalności pod względem wi-
zerunkowym. i tu wracamy do punktu wyjścia.

złOTe STRzały, MRzONkI I ROMaNTyzM

w konsekwencji ku obszarom sportowym garną się coraz poważniejsi gracze biz-
nesowi. nie da się ukryć, że jednym z celów działań inwestorów oraz przedsię-
biorców jest wykreowanie efektywnej platformy marketingowej. Zgodnie z wy-
liczeniami pentagon research wartość sponsoringu sportowego nad wisłą wy-
nosi około 800 milionów złotych. szacunkowa kwota generuje około 5.5 miliarda 
złotych wartości mediowej. oczywiście inwestycja w branżę sportową może być 
przysłowiowym „złotym strzałem”. w innych przypadkach prowadzi do bankruc-
twa, zwłaszcza na rodzimym gruncie, który jest nieprzewidywalny i przepełniony 
mrzonkami o ostatecznym i jak na ironię – romantycznym sukcesie.

POLSkI POzyTyWIzM 
I PRaCa U POdSTaW

Co zrobić, aby sukces biznesowy 
szedł w parze z osiągnięciami sporto-
wymi? rzeźbić, rzeźbić i jeszcze raz 
rzeźbić. ale u podstaw. Biorąc pod 
uwagę fakt, że w naszych realiach 
oczekujemy sukcesu tu i teraz – za-
równo tego finansowego, jak i sporto-
wego, może się okazać, że strategia 
„a’la blitz” doprowadzi nas do finan-
sowej ruiny.  w poszukiwaniu metod 
efektywnych strategii biznesowych 
należy powrócić do źródeł, a te jak 
wiemy na przykładzie euro 2012 leżą 
u podwalin sportowej infrastruktury. 
oczywiście formowanie zaczynu w tej 
gałęzi inwestycyjnej ma perspektywę 
długofalową, ale bez fundamentów 
nie możemy oczekiwać stanu suro-
wego. stanem tym z pewnością jest 
szkolenie, czyli popularna inwestycja 
w białko, która wymaga  wzmożonych 
nakładów w pierwiastek ludzki. w tym 
obszarze na oszczędzenie nie może 
być zgody.

„istotą igrzysk nie jest zwyciężyć, ale 
wziąć udział” - z owej myśli zasłynął 
pierre de Coubertin uważany za ojca 
nowożytnego ruchu olimpijskiego. Bio-
rąc pod uwagę dynamizm przyświe-
cający rodzimym biznesmenom pozo-
staje mieć nadzieję, że sukcesy, które 
odnoszą na własnym gruncie zostaną 
przełożone na osiągnięcia sportowe 
z których będziemy dumni i my.
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Z ZAłOżyCiELAMi fiRMy EtMAL MiECZySłAWEM POHL ORAZ ANDRZEjEM ANtCZAKiEM, 
ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

etmal 
20 lat całodobowej 
wachty serwisowej

ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
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Jak to wszystko się zaczęło?

M.P: Byłem, jestem i będę optymistą. 
20 lat temu, mając bardzo mały wkład 
finansowy na rozpoczęcie tego typu 
działalności, postanowiłem założyć 
swoją firmę. Chciałem rozwijać się i re-
alizować zadania, które w poprzednim 
miejscu pracy nie były już możliwe. 
słyszałem ciągle, że mając już 50-kę to 
nie czas na budowanie firmy, to czas na 
spokojne życie, oszczędzanie do skar-
pety, a nie inwestowanie i budowanie 
od podstaw nowego przedsiębiorstwa. 
pierwsze lata – w wynajętych pomiesz-
czeniach warsztatowych i biurowych.  
Zdobywaliśmy zlecenia w kraju, za 
granicą sceptycznie podchodzili do 
naszych możliwości. nie wiedzieliśmy 
jak się to wszystko rozwinie, jednak po-
stanowiłem, że zbudujemy własną sie-
dzibę i zajmiemy się specjalistycznymi 
zamówieniami z zakresu hydrauliki siło-
wej - maszyn sterowych, dźwigów i in-
nych urządzeń okrętowych. od 2001r. 
jesteśmy już pod aktualnym adresem, 
na Hutniczej 51 w gdyni.  Dla klientów, 
którzy zaczęli do nas przyjeżdżać i wi-
dzieli, że mamy własną halę, był to nasz 
dodatkowy atut, aby z nami współpra-

cować. Jakość świadczonych usług 
potwierdziliśmy zdobywając kolejne 
ceryfikaty i uznania towarzystw klasy-
fikacyjnych. wszystkie uznania, upraw-
nienia i certyfikaty, które mięliśmy dzia-
łały także na nasza korzyść. Dzisiaj, to 
co kiedyś było naszym pomysłem, jest 
naszym zrealizowanym sukcesem. po-
wiem jeszcze tak: kiedyś pytali gdzie 
jest eTmal, i w odpowiedzi słysze-
li... tam gdzie Coca-Cola, teraz pytają 
gdzie jest Coca-Cola, a wszyscy wiedzą 
na Hutniczej tam gdzie eTmal.

20 lat całodobowej wachty za Wami. 
W starożeglarskim słownictwie eT-
MaL właśnie to znaczyło. Co w dzi-
siejszych czasach oznacza „być cią-
gle na straży”? 

M.P: myśląc o tym jak nazwać naszą 
firmę, nie chcieliśmy nazwy związanej 
z nazwiskami czy też imionami. moja 
żona wówczas zapytała, a czym wy się 
tak naprawdę zajmujecie? serwis stat-
ków gotowy przez 24 godziny na dobę. 
i wówczas padła propozycja, prze-
cież jest taka starożeglarska nazwa 
całodobowej wachty – czyli eTmal. 
w naszym profilu działalności pracuje 

się o każdej porze dnia i nocy, siedem 
dni w tygodniu i 365 dni w roku. Świą-
tek, piątek czy niedziela, my trzymamy 
wachtę serwisową. 

a.a: Załoga nasza to fachowcy w swo-
jej dziedzinie, i tacy, którzy wiedzą na 
czym ta praca polega, a także „bycie 
na straży”. wiesz kiedy pracę zaczy-
nasz, ale nie wiesz kiedy ją skoń-
czysz. Jest awaria, jest zlecenie, jest 
naprawa i należy ją wykonać. naszym 
sukcesem są właśnie ludzie, bez nich 
nie było by tak znanej i ugruntowanej 
marki jaką jest eTmal. mamy do nich 
zaufanie. wiemy, że gdziekolwiek zo-
staną wysłani będą godnie reprezen-
tować naszą firmę i realizować serwis. 
statek to taka maszyna, która szybko 
weryfikuje czy wszystko zostało od-
powiednio naprawione. 

eTMaL to firma rodzinna dosłownie 
i w przenośni?

M.P: Tak, w firmie pracuje moja rodzi-
na. prawie cała kadra podstawowa jest 
z nami od samego początku, budowali 
i rozwijali z nami tę firmę. Znamy się od 
strony zarówno  zawodowej jak i pry-
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watnej. pracują z nami już kolejne po-
kolenia naszych pracowników. Dbamy 
o swoją załogę organizując m.in. wspól-
ne spotkania świąteczne, wyjazdy inte-
gracyjne, pamiętamy o prezentach dla 
dzieci naszych pracowników. To nie 
tylko praca, ale też co jest niebywale 
ważne w firmie, dobre relacje między 
nami i budowanie więzi, które owocują 
współpracą przez wiele lat. Załoga jest 
dla nas najważniejsza.

Serwis różnego typu urządzeń hy-
draulicznych, urządzeń siłowych, 
jak również wyposażenia pokłado-
wego jednostek to główny profil 
świadczonych przez Was usług?

wykonujemy m. in: 
- przeglądy i remonty, a także naprawy 
doraźne wszelkich urządzeń okręto-
wych takich jak: żurawie pokładowe, 
maszyny sterowe, stery strumieniowe, 
windy kotwiczno- cumownicze, systemy 
otwierania pokryw lukowych, systemy 
sterowania zaworów balastowych itp.
- próby obciążeniowe dźwigów za po-
mocą ciężarów wodnych w trakcie re-
montów stoczniowych oraz w trakcie 
eksploatacji statku, zgodnie z wymo-
gami Klasyfikatora.

Najciekawsze realizacje na prze-
strzeni dwóch dekad działalności to:

a.a: Jednym z pierwszych ciekawych 
projektów była przebudowa statku 
małż, zleceniodawca powierzył w na-
sze ręce to zadanie. Było to na po-
czątku naszej działalności i gdyby nie 
dobre relacje i nasza znajomość, nie 
zaufali by nam. nie zawiedli się! innym 
ciekawym wyzwaniem była realizacja 
demontażu i montażu dźwigu statku 
zacumowanego w porcie w australii. 
Bez swojej bazy logistycznej, przy 
tonażu ponad 50 ton było to nie lada 
przedsięwzięciem. wszelkie realiza-
cje serwisowe, które wykonujemy na 
platformach wiertniczych są również 
dużym wyzwaniem. poza techniczną 
stroną, jaką należy spełniać jest jesz-
cze wiele specjalistycznych wymo-
gów, które muszą zostać spełnione. 
remonty klasowe dużych statków to 
też ogromne zadanie. realizowaliśmy 
np. remonty klasowe 3 statków jed-

nocześnie. Jeden stał na doku, dwa 
z nich na nabrzeżu i logistyka cała le-
żała po naszej stronie. etmal jako ge-
neralny wykonawca odpowiedzialny 
był za całość. Zadanie wykonaliśmy.

dzisiejszy dzień już jutro będzie 
historią, zatem jakie plany na 
pojutrze?

M.P: stale  inwestujemy w nowe urzą-
dzenia, wyposażenie warsztatowe. 
inwestycja daje szansę rozwóju. ar-
matorzy szybko się do nas przekonali, 
zobaczyli, że jesteśmy fachowcami 
w swojej dziedzinie, że cechuje nas 
profesjonalizm i rzetelność. wykonu-
jemy zlecenia kompleksowo, szeroko 
postrzegamy każde zamówienie, pro-
ponujemy klientowi różne rozwiąza-
nia. nasza przyszłość jest w zaufaniu 
naszych klientów. podsumowując po-
jutrze: branża się nie zmienia, jeste-

śmy znaną, ugruntowaną marką, a za-
dowolony klient zawsze wróci. 

Praca to jedno, należy również zna-
leźć czas na odpoczynek. Pałac 
Wieniawa to najlepsze miejsce na 
rodzinne spotkania i chwilę wy-
tchnienia?  I jeszcze golf.

M.P: w golfa zacząłem grać mając 
60 lat. nigdy na nic nie jest za póź-
no, Daje mi to niebywały relaks i do-
brą odskocznię. natomiast gdyby 
nie eTmal nie byłoby pałacu  wie-
niawia. Choć też spotkałem się ze 
sceptycznym podejściem do reali-
zacji tego projektu. Jednak wiem, że 
warto było. efekt jest spektakularny. 
moje córki ciężko pracując zarówno 
w hotelu jak i w spa rozwijają fanta-
stycznie to miejsce. a my wiemy już 
gdzie zorganizujemy 20-te i kolejne 
urodziny eTmal.
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Z E S P EC jA L i S t K ą W D O b O R Z E O D P OW i E D N i C H P RO D U K tóW 
f i N A N S OW yC H Z A RóW N O K L i E N tóW D E tA L i C Z N yC H, jA K 
i  KO M E RC yj N yC H, EDytą SZULiSt, ROZMAWiA ZDZiSłAWA MOCHNACZ.

produkt 
finanSowy 
uszyty na miarę

ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Obala Pani stereotyp „finanse + kobieta = wydatki”. Fi-
nanse, które pozwala Pani pozyskać, to przede wszystkim 
rozwój własnego biznesu.

myślę, że nie tylko ja obalam ten stereotyp, w XXi w. wi-
dać coraz większy wzrost przedsiębiorczości kobiet, wyni-
ka to zapewne z coraz mocniejszego trendu, który stawia 
na rozwój osobisty, a tym samym powiększa świadomości 
co do równouprawnienia oraz związków stawiających na 
partnerstwo. w większych aglomeracjach, już coraz mniej 
kobiet żywi przekonanie, że są one stworzone tylko do ro-
dzenia i wychowywania dzieci oraz zajmowania się gospo-
darstwem domowym. Takie trendy zachowują się jeszcze 
ewentualnie w mniejszych aglomeracjach, chociaż i tam 
jest to trend malejący.

sama pochodzę z małej typowej polskiej wsi i odkąd pamię-
tam, już jako młoda dziewczyna, marzyłam o niezależności 
a w wieku 17 lat, po śmierci mamy, musiałam wykazać się 
przedsiębiorczością, żeby utrzymać gospodarstwo domowe, 
gdyż mój ojczym totalnie nie miał do tego głowy.

Jeśli chodzi o finanse, rzeczywiście moją specjalnością jest 
pozyskiwanie środków na rozwój własnego biznesu (na tzw. 
cele związane z bieżącą działalnością) zarówno tego, który 
już funkcjonuje na rynku od ponad roku, jak i też dla nowo 
powstających firm. od listopada 2018 r. w ramach poszerze-
nia swojej oferty nawiązałam współpracę z mFinane s.a, co 

umożliwiło mi również pozyskiwanie kredytów hipotecznych 
na zakup nieruchomości, czy budowę domu, zarówno na po-
trzeby konsumenckie jak i dla firm.

Co w dzisiejszych czasach oznacza określenie „ naj-
korzystniejszy produkt finansowy” i kto może go 
otrzymać?

„najkorzystniejszy produkt finansowy” to taki, w którym klient 
odda do banku jak najmniej odsetek przez cały okres kredyto-
wania. Często spotykam się z tym, że klienci szukając kredytu 
bardzo skupiają się na wysokości prowizji od udzielenia, co nie 

Przy kredytach długoterminowych, 
nie tyle prowizja ma znaczenie, 
co marża (czyli składnik 
oprocentowania). Dlatego 
wybierając produkt dla klienta 
oceniam go pod wieloma 
aspektami i nie zawsze prowizja 
jest najważniejszym aspektem. 
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do końca przekłada się na to, czy ten 
kredyt będzie korzystny czy też nie. 
przy kredytach długoterminowych, nie 
tyle prowizja ma znaczenie, co marża 
(czyli składnik oprocentowania). Dlate-
go wybierając produkt dla klienta oce-
niam go pod wieloma aspektami i nie 
zawsze  prowizja jest najważniejszym 
aspektem. Z mojego doświadczenia 
oraz obserwacji wynika, iż dla banków 
najlepszym typem klienta z najwyższą 
akceptowalnością są miCro oraz mŚp 
wykonujące  tzw. wolny zawód. Klienci 
z tej kategorii mogą otrzymać kredyt 
nawet na oświadczenie dochodu bez 
wykazywania dokumentów finanso-
wych. następnie, Ci którzy prowadzą 
działalność w ramach JDg. Z coraz 
większym dystansem i dokładnością, 
co do analizy firmy, podchodzą banki 
do działalności prowadzonych w ra-
mach sp. z o.o. Jeśli o chodzi klien-
ta detalicznego, najlepszy klient to 
taki, który jest zatrudniony w ramach 
umowy o pracę na czas nieokreślony. 
Ci klienci najchętniej finansowani są 
przez banki, jednakże nie oznacza to 
wcale, że klienci spoza tej kategorii 
nie otrzymają korzystnego finanso-
wania. aby otrzymać korzystne wa-
runki, bardzo dużo zależy od klienta 
oraz oceny jego firmy jak i wyników 
finansowych. Jednak pragnę dodać, 
że też bardzo dużo zależy od Dorad-
cy Finansowego i jego chęci co do 
negocjacji korzystnych warunków dla 
klienta w bankach, które taką możli-
wość dopuszczają.

analiza, rzetelność, indywidualne 
podejście do każdego klienta. To 
najważniejsze cechy najlepszego 
doradcy Finansowego?

Zgadza się, dodałabym do tego jeszcze 
niebywale ważne doświadczenie oraz 
wiedza. w branży finansowej jedyną 
niezmienną jest ciągła zmiana, dlate-
go należy bardzo śledzić rynek, aby na 
bieżąco wiedzieć, który z banków ma 
na obecna chwilę  jak najkorzystniej-
szy kredyt, bądź w którym z banków są 
w danym momencie atrakcyjne promo-
cje dla klientów.

Pracownia Usług Finansowych edy-
ta Szulist - Wyróżnikiem Pani dzia-
łalności jest właśnie „ uszyta na 
miarę” oferta dla klienta? 

Dokładnie tak! Zanim dobiorę odpo-
wiedni produkt dla klienta, zawsze 
staram się zrobić analizę, wysłuchać 
klienta i dowiedzieć na czym klientowi 
zależy, na jaki cel potrzebuje uzyskać 
finansowanie, zbadać jego zdolność fi-
nansową. Zachęcam również klienta do 
pobrania raportu BiK, w celu sprawdze-
nia jego oceny jako klienta oraz histo-
rię jego spłacanych kredytów. Czasem 
jest tak, że oczekiwania klienta nijak 
mają się do jego możliwości, w związ-
ku z tym potrzeba znaleźć bank, który 
w ogóle udzieli klientowi finansowania. 
staram się na tyle zbadać możliwości 
klienta, aby tez nie popsuć jemu histo-
rii kredytowej zbyt dużą liczbą zapytań 

skierowanych do banków. Kiedy klient 
szuka sam finansowania na własną 
rękę, bardzo często powodem odmów 
w bankach jest właśnie zbyt duża licz-
ba zapytań.

Grafik codzienny wypełniony: per-
manentnie rozwijająca się kobieta 
sukcesu, uśmiechnięta mama i pięk-
na żona, to te najważniejsze role. 
Receptą na skuteczne połączenie 
wszystkiego jest?

spokój i świadomość swoich wartości! 
we wszystkim co robię staram się za-
chować spokój i pozytywne myślenie, 
a od kiedy zrobiłam hierarchię swoich 
wartości o wiele łatwiej jest mi podejmo-
wać decyzje, te dotyczące mojej firmy 
jak i mojej rodziny. wartości zazwyczaj 
każdy człowiek ma i ja tez je miałam, 
jednak kiedy przychodziło do podejmo-
wania decyzji to brak ich hierarchii po-
wodował, że nie zawsze wybór był odpo-
wiedni. Dopiero świadomość, co w życiu 
jest dla mnie najważniejsze, a co mniej 
ważne, spowodował, że decyzje podej-
mowane przeze mnie, były zgodne za 
mną i przynosiły więcej korzyści. ważne 
jest, aby co najmniej raz w roku wracać 
do swoich wartości, do ich hierarchii, 
dlatego, że życie nie stoi w miejscu i to 
co dziś jest dla mnie bardzo ważne i sta-
wiam na pierwszym miejscu, w kolejnym 
roku może już nie być takie ważne, bo 
pojawiły się ważniejsze rzeczy. Także 
zachęcam każdego z czytelników, aby 
wybrać 5 najważniejszych wartości 
i uszeregować je od najważniejszych 
do mniej ważnych i posiłkować się nimi, 
kiedy stoimy na rozdrożu.

PaRTNeR kRedyTOWy 
MFINaNSe edyTa SzULIST
ul. gdańska 1a 
83-304 przodkowo 
tel: 503 659 776
e-mail: edyta.szulist@mfinanse.pl
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Z jERZyM bURyM – PREZESEM SłUPSKiEj iZby PRZEMySłOWO-HANDLOWEj ROZMAWiA ANNA KłOS.

StERy iZby Ujął NiEDAWNO – W MARCU bR., i OD RAZU 25-LEtNiEj łAjbiE WytyCZył NOWy 
KURS. ZAPLANOWAł tEż ZWięKSZENiE LiCZEbNOŚCi ZAłOGi, PRZEDE WSZyStKiM O MłODyCH 
– NiEZALEżNiE OD iCH WiEKU.

U mnie czyny 
ważniejSze 
niż Słowa

ZDJĘCIE: Rafał Laskowski
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komu i jakim celom ma służyć Izba?

Jako zarząd mamy jasno wytyczony cel: prócz organi-
zowania współpracy dawnych członków, pozyskiwać 
nowych przedsiębiorców i skutecznie dbać o interesy 
wszystkich. w izbie już pojawiają się nowe firmy i nowi 
ludzie z ciekawymi pomysłami na biznes. 

Czy nie mogliby ich sami realizować?

nie ma sensu działanie w pojedynkę i powtarzanie, że jak 
sami sobie nie pomożemy, to nikt nam nie pomoże. Już 
w „starej baśni” Józefa Kraszewskiego stary wisz uczył 
tego młodych, każąc im złamać brzozową miotłę – nikt 
nie dał rady, więc kazał im ją rozwiązać i każdą witkę 
złamać pojedynczo – nie było problemów. Chcąc mieć 
wpływ na bieg spraw, trzeba  przezwyciężać stereotypy 
działania w pojedynkę, angażując się w działalność w sa-
morządzie gospodarczym. 

Jesteście otwarci na duży, czy mniejszy biznes?

Dziś wszyscy mają szanse na szybki rozwój. Jednak naj-
sprawniej z tego korzystają firmy duże mające często 
oparcie w kapitale obcym, którym mniej potrzebny jest 
samorząd gospodarczy. Dlatego oferta izby kierowana 
jest głównie do osób rozpoczynających dopiero swój 
start w biznesie i firm należących do sektora mŚp, co 
często oznacza to samo, bo młodzi na ogół zaczynają od 
pierwszych kroków w biznesie i małych firm. są dla nas 
bardzo cenni, bo wnoszą powiew nowoczesności i poma-
gają gonić nowe, światowe technologie. ale mają też pra-
wo popełniać błędy i doświadczenie starszego pokolenia, 
wielu z nich pozwoli uniknąć  oczywiście izba otwiera się 
na wszystkie branże. im będzie nas więcej, tym konsoli-
dowani w niej przedsiębiorcy będą wzmacniać swój głos 
w decydowaniu o polityce gospodarczej regionu.

Wymienił Pan niewątpliwie słuszne i mądre hasła, ale 
jak to się przekłada na bieżące działania Izby?

sam jestem przedsiębiorcą od 30 lat, więc wiele spraw 
znam z doświadczenia. nie cierpię jałowego gadania. 
U mnie czyny ważniejsze niż słowa. Chodzi o to, by każ-
dy mógł osiągnąć swoje cele poprzez zaangażowanie, 
wpływanie i łączenie. Zostało to precyzyjnie przedsta-
wione w zupełnie nowej ofercie usług izby: To rezultat 
nowego otwarcia,  którego wyrazem staje się Crowdso-
urcing czyli pozyskiwanie informacji i realizacja zadań 
poprzez autentyczne uczestnictwo.

To esencja działań, niech Pan to trochę rozwinie…

słupsk jest średnim miastem, w dodatku zagrożonym 
marginalizacja i wyludnieniem, więc należy zbliżyć się do 
silniejszych ośrodków, w tym przypadku do Trójmiasta, 
dlatego już we wrześniu podpiszemy, z udziałem mar-

szałka pomorskiego, list intencyjny dotyczący współ-
pracy z pomorską regionalną izbą gospodarczą. Cho-
dzi o to, aby nasi i tamci przedsiębiorcy mogli się bliżej 
poznać, przekazywać informacje i nawiązywać kontakty 
gospodarcze. 

Myślę, że na razie Wasi powinni się bliżej zintegro-
wać ze sobą…

niewątpliwie. Dlatego postawiliśmy na wspieranie pro-
cesów biznesowych członków izby poprzez integrację 
środowiska, czyli wspieranie nawiązywania kontaktów 
biznesowych i relacji prywatnych. polega to na cyklicz-
nej organizacji spotkań słupskiego biznesu pod patrona-
tem izby.  wieczory integracyjne mają charakter spotkań 
z atrakcyjnym, z góry ustalonym scenariuszem. wybiera 
się  z góry temat wiodący, interesujący większość człon-
ków. przewidziana jest też prezentacja uczestników: 
każda osoba ma 60 sekund na zaprezentowanie siebie, 
swojego biznesu albo swojego projektu. Kierownictwo 
izby dba też o uatrakcyjnienie wieczoru planując zapra-
szać ciekawych ludzi, którzy osiągnęli sukces w bizne-
sie, zespół muzyczny, ciekawą osobowość medialną etc;. 
oczywiście  organizuje obsługę spotkania: catering, wy-
strój wnętrza, nagłośnienie itp. oraz zapewnia dotarcie 
z informacją o spotkaniu do członków sipH i szerzej do 
słupskich przedsiębiorców. Takich spotkań odbyło się 
już kilka. niedawno słupski Klaster Bioenergetyczny 
przedstawił realne możliwości pozyskania tańszej ener-
gii. prelegentami byli: andrzej wojtowicz – prezes wo-
dociągów słupsk i marek Bączkiewicz z eC engie. nawet 
czas kanikuły nie przerwał naszej działalności. 9. sierp-
nia br. odbył się wieczór, w którym wzięło udział 38 osób 

Postawiliśmy na wspieranie 
procesów biznesowych członków 
Izby poprzez integrację środowiska, 
czyli wspieranie nawiązywania 
kontaktów biznesowych i 
relacji prywatnych. Polega to na 
cyklicznej organizacji spotkań 
słupskiego biznesu pod patronatem 
Izby.  Wieczory integracyjne mają 
charakter spotkań z atrakcyjnym, 
z góry ustalonym scenariuszem. 
Wybiera się  z góry temat wiodący, 
interesujący większość członków.
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- młodych przedstawicieli różnych usług biznesowych 
oraz doświadczonych w działalności przedsiębiorców. 
lejtmotywem spotkania było hasło: Jak zarządzać sku-
tecznie? starał się na nie odpowiedzieć marek Bączkie-
wicz, prezes „engie eC słupsk”, który jako lektor i prak-
tyk z racji wieloletniego doświadczenia w pracy w róż-
nych firmach umiejętnie poprowadził spotkanie przed-
stawiając uczestnikom praktyczne aspekty zarządzania. 
wieczór upłynął w interesującej formie, a po wykładzie 
długo jeszcze toczono dyskusję w kuluarach.

Młodym, debiutującym w biznesie, na pewno często 
brakuje potrzebnej ku temu wiedzy?

na to zapotrzebowanie odpowiada nasza akademia Biz-
nesu. w odpowiedzi na takie potrzeby, izba organizuje 
cykle szkoleniowe z zakresu przedsiębiorczości. oferta 
adresowana jest do osób prowadzących działalność go-
spodarczą oraz tych, którzy zamierzają taką działalność 
podjąć. okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, nasze 
Biuro rozsyła ankietę z zapytaniem o bieżące potrzeby 
szkoleniowe członków. równolegle do  iura izby wpływa-
ją oferty podmiotów realizujących szkolenia. w oparciu 
o potrzeby  zkoleniowe przedsiębiorców, oraz otrzymane 
oferty, sporządza się plan szkoleń na  ajbliższy kwartał. 
w planie zawiera się informację o orientacyjnym koszcie 
udziału w  anym szkoleniu. staramy się, aby w naszej 
siedzibie tętniło życie, a członkowie w rozmaity sposób 
ją wykorzystywali.

Przykładowo?

Jako przestrzeń coworkingu. Usługa polega na udostęp-
nieniu wybranego pomieszczenia biurowego do realizacji 
przedsięwzięcia biznesowego, jak rekrutacja pracowni-
ków, negocjacje biznesowe, spotkania z kontrahentami 
i inne działania. Korzystający z usługi uzyskuje dostęp 
do infrastruktury Biura izby, można też wykorzystać po-
mieszczenia izby dla organizacji ważnych dla konkret-
nego członka izby wydarzeń. na przykład firma świętuje 
jubileusz czy inne ważne wydarzenie, planuje duże spo-
tkanie ze swoimi kontrahentami, czy nawet kierownictwo 
chce zorganizować rodzinne wydarzenie w wyjątkowym 
miejscu? izba udostępnia swoim członkom dostojną  aulę. 
Korzystający z usługi uzyskuje dostęp do infrastruktury 
auli, na którą składa się: umeblowanie w stoły i krzesła, 
dostęp do energii elektrycznej, internetu, węzła sanitar-
nego, zaplecza kuchennego, aczkolwiek  catering musi 
zostać dostarczone staraniem korzystającego z usługi. 
na pewno koszty imprezy będą dużo mniejsze niż w in-
nym miejscu, a nasz lokal usytuowany jest w zabytkowej 
kamienicy, w prestiżowym miejscu. realizujemy jeszcze 
dużo innych usług i jesteśmy otwarci na nowe pomysły.
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Jednym z najbardziej 
irytujących pomysłów na 
zarabianie pieniędzy jest 
wykradanie danych lub 
uprzykrzanie życia poprzez 
szyfrowanie dysków 
i wymuszaniem pieniędzy za 
odkodowanie. Niestety są tacy 
i działają niezwykle skutecznie. 

innym zmartwieniem jest nieumyśl-
ne udostępnienie danych osobowych 
klientów, partnerów biznesowych 
i informacji o kontraktach, osobom do 
tego nie uprawnionym. Tak też się zda-
rza, najczęściej przez nierozwagę lub 
brak wyobraźni naszych pracowników.
 są zabezpieczenia o których wiemy, 
takie jak programy antywirusowe, 
serwery z funkcją robienia kopii za-
pasowych, hasła dostępu, poziomy 
uprawnień do danych czy wręcz nie 
podłączone do internetu sieci we-
wnątrz zakładowe.
ale tak jak my próbujemy zabezpie-
czać się coraz lepiej, tak i hakerzy 
są coraz przebieglejsi i mają coraz 
lepsze narzędzia.

Warto wiedzieć, że są ubezpieczenia 
które chronią nasze interesy wówczas 
gdy:

wyrządzimy szkodę komuś przez •	
wyciek lub utratę danych u nas
trzeba pokryć koszty obrony oraz •	
kary w przypadku naruszenie pra-
wa do prywatności
odpowiedzialność cywilna i koszty •	
poniesionych w przypadku naru-
szenia bezpieczeństwa własnych 

komputerów skutkują usunięciem 
lub zmianą danych, wysyłaniem 
szkodliwego wirusa, odmową wy-
konania komuś usługi itp.

Dodatkowo ochrona może obejmować 
również:

odpowiedzialność cywilną za na-•	
ruszenie dóbr osobistych i praw 
własności intelektualnej w prze-
kazie cyfrowym,
koszt odtworzenia danych i zysk •	
utracony przez Ubezpieczonego 
pokrycie kosztów przywrócenia •	
lub odtworzenia zasobów cyfro-
wych (ale nie sprzętu kompute-
rowego) do stanu bezpośrednio 
sprzed szkody.

CYBER 
UBEZPIECZENIE
Uwaga Virus

Termin Cyber kojarzy się z zagroże-
niem wyłącznie ‘elektronicznym’ lub 
‘internetowym’ dotyczącym danych 
cyfrowych i systemów iT. w rzeczywi-
stości stanowi znacznie szerszą ochro-
nę, obejmując ujawnienie lub utratę 
danych poufnych, korespondencji i do-
kumentów w innych formatach - na pa-
pierze i nośnikach analogowych.
 
Polisa Cyber zapewnia Ubezpieczone-
mu dostęp do specjalistycznego ‘know 
how’ współpracujących z Towarzytwem 
agencji pr, ekspertów ds. ochrony da-
nych oraz systemów iT i kryminalistyki 
informatycznej, prawników z zakresu 
prawa medialnego, prawa pracy, prawa 
telekomunikacyjnego oraz ochrony da-
nych osobowych.
 
Polisa Cyber zapewnia assistance 
pozwalający Ubezpieczonemu zare-
agować optymalnie i niezwłocznie po 
zidentyfikowaniu zdarzenia. To szcze-
gólnie ważne dla podmiotów małych 
i średnich, które nie dysponują zaso-
bami niezbędnymi do samodzielnego 
uporania się z cyber-zagrożeniem.

Jeden z moich kolegów bardzo dobry 
specjalista od systemów informatycz-
nych powiada, że użytkownicy sprzętu 
komputerowego dzielą się tylko na 2 
kategorie: takich którzy robią backupy 
(kopie zapasowe) i na takich którzy 
będą robili backupy.
niech to ostatnie zdanie będzie mot-
tem dzisiejszego artykułu.
Zagrożenie nie jest takie groźne jeśli 
się przygotujemy na jego skutki.

Tomasz Błoński
 preZes ZarZĄDU

www.iprogress.pl
+ 48 604 222 491
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Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał umowę z marką DS Consulting, która będzie dora-
dzać w kwestii realizacji projektu Portu Centralnego. W maju ZMPG przedstawił oficjalną kon-
cepcję inwestycji. Projekt zakłada realizację kompleksu na który będzie się składać od sześciu do 
ośmiu terminali oraz nabrzeży głębokowodnych o zróżnicowanym zastosowaniu. Inwestycja ma 
zostać zrealizowana  w oparciu o formułę partnerstwa o charakterze publiczno-prywatnym.

We wtorkowe popołu-
dnie zainaugurowano 
nitkę wiaduktu na Bisku-
piej Górce w Gdańsku. 
Niebawem rozpocznie 
się proces demontażu 
istniejącego obiektu oraz 
budowa drugiej nitki 

wiaduktu. Prace potrwają 
do października 2020 roku, a w ramach inwestycji 
powstanie także  nowe połączenie Traktu Św. Woj-
ciecha z ul. Zaroślak. Konstrukcja nowego mostu 
nad kanałem Raduni jest gotowa od dawna, ale musi 
zostać włączona w powstający układ drogowy.

Władze Portu Lotniczego 
Gdańsk otworzyły koperty 
w powtórzonym przetargu 
na wyłonienie realizatora 
rozbudowy terminala pasa-
żerskiego T2. Oferty pocho-
dzące z trzech firm prze-
wyższają kwoty przezna-

czone na inwestycję – mimo 
to zostanie ona zrealizowana. W ponowionym przetargu 
wpłynęły propozycje od trzech przedsiębiorstw – Doraco 
(255mln złotych), Hochtief (262mln złotych) oraz Budi-
mex (263mln złotych). Oferty zostaną poddane ocenie 
formalnej, która zadecyduje o wyborze wykonawcy.

Po nitce 
do KłębKa

oFerty 
wysoKich Lotów

centraLna 
KoncePcja 
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Z PREZESEM PORtU LOtNiCZEGO GDAńSK, tOMASZEM KLOSKOWSKiM, ROZMAWiA ANNA KłOS.

O ile zrozumiałe jest, że przez 25 lat pracy na rzecz Por-
tu Lotniczego w Gdańsku, w tym 9 lat  na stanowisku 
prezesa ,  Pański wzrok skierowany był na niebo, skąd 
coraz liczniej nadlatywały samoloty, o tyle zapowiedź 
ostatniej inwestycji zadziwia, bo airport City, czyli bu-
dowanie centrum biznesowego,  oznacza wejście w zu-
pełnie inną branżę. Skąd taki pomysł?

pomysł nie jest mój, tylko podpatrzony w europie. Uwa-
żam, że nie ma sensu wymyślanie koła, skoro już dawno to 
zrobiono. 

dużo Pan podróżuje służbowo po świecie?

nie tylko ja, zachęcam też do tego moich najbliższych 
współpracowników, bo musimy wiedzieć, co się na świecie 
dzieje, inaczej szybko stalibyśmy się skansenem.

I podpatrzyliście budowanie centrów biznesowych bez-
pośrednio przy lotniskach?

Dodajmy, że przy wielkich lotniskach: Frankfurt, Zurych, 
paryż, manchester – z ogromną liczbą pasażerów rocznie, 
jesteśmy od nich dużo mniejsi, ale się szybko rozwijamy 
– w tym roku niechybnie dojdziemy do 5 mln pasażerów, 
a jeszcze niedawno 1 milion był wielkim sukcesem. w 2019 

roku obsługujemy 81 połączeń do 21 krajów, w tym do 10 
hubów lotniczych: Zurychu, Dusseldorfu, Frankfurtu, mona-
chium, amsterdamu, Helsinek, Kopenhagi, oslo, sztokhol-
mu i warszawy. Trzeba myśleć kilka, a nawet kilkanaście lat 
do przodu – i nie bać się odważnych decyzji.  

Cóż zatem postanowiliście wybudować?

nowoczesną inwestycję komercyjną, czyli kompleks 7 bu-
dynków o charakterze biurowym, łączącym funkcje usłu-
gowe, gastronomiczne oraz hotelowe. nazwy planowanych 
biurowców nawiązują do alfabetu lotniczego: alpha, Bravo, 
Charlie, Delta, echo, Foxtrot, golf i Hotel. 

ale w Gdańsku, a nawet w całym Trójmieście, ten sek-
tor budownictwa jest akurat mocno rozwinięty. Czym 
chcecie przebić konkurencję?

ależ wcale nie chcemy konkurować, tylko uzupełnić ofer-
tę. nowoczesne powierzchnie biurowe w Trójmieście są 
obecnie skupione przy głównej osi komunikacyjnej łą-
czącej gdańsk z sopotem i gdynią. około jedna trzecia 
trójmiejskiej podaży znajduje się przy skrzyżowaniu ulic 
grunwaldzkiej i Kołobrzeskiej (kompleksy olivia Business 
Centre oraz alchemia). nasza oferta może być atrakcyjna 
dla biznesu, który chce oszczędzać czas. Zaletą lokalizacji 

trzymaĆ SiĘ ziemi, 
patrząc w nieBo

ZDJĘCIE: materiały prasowe
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aiport City będzie szybkie połącze-
nie drogowe z obwodnicą Trójmiasta, 
autostradą a1 oraz bliskość pomor-
skiej Kolei metropolitalnej. Dogodny 
dojazd zapewnią również liczne połą-
czenia autobusowe. 

kiedy chcecie wmurować pierwszy 
kamień węgielny?

Jesteśmy realistami i postępować bę-
dziemy rozważnie. Jako pierwszy zre-
alizowany zostanie budynek alpha. 
Będzie miał 6 pięter i dwie kondygna-
cje podziemne i będzie oferował 197 
miejsc parkingowych. powierzchnia 
użytkowa obiektu wyniesie 8,5 tys. 
m.kw. przetarg na budynek alpha już 
został ogłoszony 9 sierpnia. Budowa 
obiektu powinna rozpocząć się w iV 
kwartale 2019, a zakończyć w ii/iii 
kwartale 2021 roku. następnie reali-
zowany ma być obiekt Bravo, dużo 
większy, o powierzchni użytkowej 
16,5 tys. m.kw. z 381 miejscami par-
kingowymi. Jednak inwestycja ta 
będzie uzależniona od powodzenia 
rynkowego obiektu alpha. 

kto finansuje Waszą inwestycję?

Jako spółka prawa handlowego, któ-
rej właścicielami są podmioty pu-
bliczne nie mamy co liczyć na dopła-
ty unijne czy ze skarbu państwa. Bu-
dowa airport City gdańsk jest finan-
sowana ze środków własnych portu 
oraz z emisji obligacji przez Bank 
pekao s.a. na projekcie tym chce-
my zarobić. inwestycja ta w dłuż-
szej perspektywie czasu umożliwi 
dywersyfikację przychodów naszej 
spółki. Chcemy, aby za kilkanaście 
lat dochody z airport City stanowi-
ły istotną część naszej aktywności 
i były uzupełnieniem przychodów 
z działalności lotniskowej i poza lot-
niskowej. przy okazji  powiększymy 
majątek spółki, równocześnie budu-
jąc nową dzielnicę lotniskową.

Czy nie boicie się ryzyka, tego, że 
poniesiecie straty?

ryzyko jest czymś normalnym w biz-
nesie i trzeba się do niego przyzwy-
czaić. nawet gdyby wielka Brytania 
wyszła z Unii europejskiej, ludzie 
i tak będą latać. i to coraz częściej. 
przed 25 laty, gdy zaczynałem pracę 
na lotnisku, korzystanie z linii lotni-
czej było uważane za przejaw pre-
stiżu i przynależności do elity. Teraz 
dorosło nowe pokolenie, dla którego 
to zwykła forma podróżowania. 

Skoro zakłada Pan dalszy dyna-
miczny przyrost liczby pasażerów, 
oraz osiedlanie się biznesu tuż przy 
lotnisku, potrzebny jest tez rozwój 
infrastruktury lotniskowej.

oczywiście. port lotniczy gdańsk 
wciąż się rozbudowuje. Za dwa i pół 
roku ma być gotowy nowy pirs termi-
nalu pasażerskiego właśnie komisja 
przetargowa wybrała ofertę Korpo-
racji Budowlanej Doraco  sp. z o.o. na 
budowę pirsu zachodniego termina-
lu pasażerskiego T2. Decyzja komisji 
oznacza, że możliwe jest rozpoczęcie 
procesu inwestycyjnego. Korporacja 
Doraco zaproponowała, że wybudu-
je pirs za 255 mln zł netto, w ciągu 
26 miesięcy od momentu podpisania 
umowy. nowy pirs będzie wybudo-
wany po prawej stronie istniejącego 
już Terminalu T2. Będzie jego bez-
pośrednim przedłużeniem. lotnisko 
zyska 16 tysięcy metrów kwadrato-
wych powierzchni użytkowej. Zosta-
nie powiększona strefa centralnej 
kontroli bezpieczeństwa i kontroli 
paszportowej, rozbudowana zosta-
nie hala odbioru bagażu, zwiększo-
na będzie strefa non - schengen, 
wybudowane zostaną dwa wyjścia 
autobusowe. planowana jest także 
rozbudowa sieci wewnętrznych dróg 
dojazdowych do lotniska.

a finansowanie?

inwestycja będzie sfinansowana ze 
środków własnych oraz z obliga-
cji, które wyemituje port lotniczy 
gdańsk przy współpracy z bankiem 
pekao s.a. Jestem życiowym opty-
mistą – musi się udać mam świado-
mość, że zaczynamy nową erę w roz-
woju naszej spółki. ale, jak było po-
wiedziane na wstępie, - jesteśmy re-
alistami - patrząc w niebo, trzymamy 
się ziemi. Tak jak dawni gdańszcza-
nie, którzy zapisali w herbie miasta: 
nec temere, nec timide.

Port Lotniczy 
Gdańsk wciąż się 
rozbudowuje. Za 
dwa i pół roku ma 
być gotowy nowy 
pirs terminalu 
pasażerskiego 
Właśnie komisja 
przetargowa wybrała 
ofertę Korporacji 
Budowlanej Doraco  
Sp. z o.o. na budowę 
pirsu zachodniego 
terminalu 
pasażerskiego 
T2 . Decyzja 
komisji oznacza, 
że możliwe jest 
rozpoczęcie procesu 
inwestycyjnego.
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w wielu firmach występuje problem z weryfikacją jakości wy-
twarzanych produktów. o ile pomiar długości, średnicy i innych 
podstawowych wartości geometrycznych może przeprowa-
dzić kontroler jakości przy pomocy przyrządów pomiarowych 
(suwmiarka, mikrometr, głębokościomierz) lub innych ręcz-
nych metod, to nie może on sprawdzić wszystkich tolerancji 
naniesionych na rysunek wykonawczy lub wykonać pomiaru 
elementu zawierającego powierzchnie skomplikowane. Często 
również zdarzają się problemy z dopasowaniem wyproduko-
wanego przedmiotu, części do innego elementu  i konieczno-
ścią zweryfikowania gdzie następują odchyłki w porównaniu  
z dokumentacją. w takim przypadku zastosowanie znajduje tech-
nologia skanowania 3d. Duża, sięgająca setnych części milime-
tra dokładność pomiaru oraz możliwość szybkiego przetworzenia 
uzyskanych danych  w wirtualny model to zalety, dzięki którym 
skanowanie 3D jest tak często wykorzystywane w przemyśle.  
Z jednakową dokładnością można wykonać pomiary wymiarów 
geometrycznych i tolerancji niewielkich elementów, jak również 
wielkogabarytowych konstrukcji o złożonej budowie, kształcie, 
materiale wykonania, w tym obiekty ciemne oraz szklane. skano-
wanie 3D może pomóc także w diagnozowaniu nadmiernych defor-
macji konstrukcji, które mogą wpłynąć na jej prawidłowe funkcjo-
nowanie.  „Pomiary 3D to dziś podstawa w wielu dziedzinach prze-
mysłu pozwalająca na szybkie i precyzyjne wyeliminowanie poja-
wiających się problemów na linii produkcyjnej a dużym atutem tej 
technologii jest przede wszystkim oszczędność czasu, materiału  
i redukcja kosztów” – zapewnia marcin ingielewicz ze słupskiego 
inkubatora Technologicznego. 

Kompletna usługa doradcza obejmuje sporządzenie raportu, gdzie 
liczbowo oraz graficznie za pomocą kolorystycznej mapy odchyłek 
przedstawiona jest analiza różnic pomiędzy zeskanowanym deta-
lem a modelem wzorcowym. Urządzenia, którymi dysponuje słupski 
inkubator Technologiczny pozwalają na mobilność i możliwość re-
alizacji doradztwa i usług także w siedzibie przedsiębiorcy. Zainte-
resowani tą oraz innymi usługami (inżynieria odwrotna 3D, projekto-
wanie 3D, szybkie prototypowanie za pomocą druku 3D) mogą uzy-
skać dodatkowe informacje bezpośrednio w Słupskim Inkubatorze 
Technologicznym, ul. Portowa 13b. e-mail: tech@sit.slupsk.pl 

skanowanie 3D to jedna z wielu usług jakie świadczy pomorska 
agencja rozwoju regionalnego s.a., w ramach zarządzania siT. 
obecnie realizuje projekt pt. „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słup-
sku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla bizne-
su”, współfinasowanego ze środków Ue z regionalnego programu 
operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020. projekt doty-
czy wzmocnienia potencjału merytorycznego oraz organizacyjno-
logistycznego parr w celu rozbudowy oferty specjalistycznych 
usług doradczych dla przedsiębiorców. w ramach projektu zre-
witalizowano budynki poszpitalne przy ulicy obrońców wybrzeża 
3, w nich przygotowywane są pomieszczenia, zakupiony zostanie 
specjalistyczny sprzęt, a personel skorzysta ze szkoleń celem 
przygotowania do świadczenia specjalistycznych usług dorad-
czych (sUD). po zakończeniu projektu zostaną uruchomione nowe 
usługi, które są odpowiedzią na zweryfikowane potrzeby firm. 
Tworząc nowoczesne centrum usług biznesowych na terenie bu-
dynków poszpitalnych przewiduje się prowadzenie szkoleń i spe-
cjalistycznego doradztwa nie tylko dla przedsiębiorców z regionu 
słupskiego, ale i z całej polski. Jest to doskonałe miejsce do roz-
woju idei przemysłu przyszłości 4.0. wykorzystując dotychcza-
sową infrastrukturę, specjalistyczne pracownie i nowe działania, 
realizowane w ramach projektu sUD. Będzie to również miejsce 
do przygotowywania do egzaminowania, certyfikacji i uzyskiwa-
nia uprawnień przez pracowników przedsiębiorstw.

kontrola jakości w przemyśle 
przy wykorzystaniu 
pomiarów skanerem 3D
W Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyło się spotkanie dedykowane dla przedsiębiorców, 
podczas którego omówiono nowoczesne usługi dla Biznesu w tym pomiary skanerem 3D.
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kOMPLekSOWe WSPaRCIe bIzNeSU Na POMORzU 
Wsparcie inWestycyjne dla przedsiębiorcóW

zwolnienie w podatku dochodowym dla przedsiębiorców pla-
nujących budowę lub rozbudowę swojej firmy.

Program Polska Strefa Inwestycji (psi), uchwalony na po-
czątku września 2018r. rozporządzeniem rady ministrów (Dz.U. 
poz. 1713), umożliwia uzyskanie pomocy publicznej przez przed-
siębiorców, planujących realizację nowej inwestycji w sektorze 
przemysłowym lub nowoczesnych usług dla biznesu. pomoc 
na inwestycję udzielana jest przed rozpoczęciem projektu na 
podstawie uzyskanej tzw. decyzji o wsparciu (decyzja admini-
stracyjna), którą na wniosek przedsiębiorcy wydaje Pomorska 
agencja Rozwoju Regionalnego S.a., zarządzająca obszarem 
słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 
Obszar słupskiej strefy (mapa obok) zgodnie z rozporządze-
niem ministra przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. 2018, 
poz. 1698), obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie 
trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego 
oraz wielkopolskiego. 
Każdy przedsiębiorca, planujący inwestycje we wskazanym na 
mapie obszarze środkowego pomorza, może ubiegać się o uzy-
skanie decyzji o wsparciu na czas 10-15 lat. Kryteria ubiegania 
się o wsparcie w ramach psi są uzależnione m.in.: od wielkości 
przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, duży), intensywności po-
mocy publicznej w regionie, stopy bezrobocia w powiecie.
Przykładowo inwestując 1 mln zł (m.in. koszt zakupu działki, 
budowa hali, biurowca, zakup/leasing maszyn i urządzeń) moż-

na zaoszczędzić w podatku dochodowym 250 - 550 tys. zło-
tych (odpowiednią kwotę wydatków inwestycyjnych mnożymy 
przez intensywność pomocy publicznej w danym województwie: 
25%, 35%, 45% lub 55%). wyższe nakłady inwestycyjne zwięk-
szają kwotę możliwego zwolnienia w podatku dochodowym. 

Zapraszamy przedsiębiorców do kontaktu w celu analizy możliwo-
ści uzyskania wsparcia.

zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów
tel. 59 840 11 73 invest@parr.slupsk.pl 
www.sse.slupsk.pl 
      /SlupskSez

zaPLeCze 3d - specjalistyczne usługi dla firm 
Nowoczesne usługi dla przedsię-
biorców na Pomorzu

w ramach słupskiego inkubatora 
Technologicznego rozwijamy nowo-

czesne zaplecze z innowacyjnymi usługami. Oferujemy do-
radztwo oraz usługi z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań 
i technologii w zakresie:

pomiarów 3d •	 - sprawdzimy dokładność wykonanego 
przedmiotu, zmierzymy i porównamy go z modelem CaD, 
wskażemy jakie są różnice pomiędzy projektem a wykona-
nym elementem;
inżynierii•	  odwrotnej - stworzymy wersję cyfrową istniejącego 
przedmiotu, możliwą do dalszych zmian w programie CaD lub 
gotową do wykonania na drukarce 3D lub obrabiarce CnC;
druku•	  3d / prototypowania - prototypy drukowane na 
najnowocześniejszych drukarkach 3D w technologiach: 
mem/FDm - szybkie i niedrogie wydruki, sls - małe serie, 
duża wytrzymałość wyprodukowanych detali oraz polyJet 
– najdokładniejsze wydruki, multimateriałowość, możli-
wość tworzenia form wtryskowych. pomożemy w doborze 
odpowiedniej technologii;

pomiarów•	  termowizyjnych - szerokie spektrum usług dla 
przedsiębiorców, branży energetycznej, ciepłowniczej, kon-
trola oZe i inne w tym pomiary wykonywane z powietrza;
instalacji•	  fotowoltaicznych – analiza i wybór najlepsze-
go rozwiązania, technologii, które można byłoby wdrożyć 
w celu uzyskania np. oszczędności;
efektywności•	  energetycznej;
zarządzania•	  strategicznego i optymalizacji proce-
sów produkcyjnych, budowania marki przedsiębiorstwa, 
ochrony praw własności intelektualnej, opracowanie stra-
tegii zarządzania.

w naszej stałej ofercie znajdują się specjalistyczne szkolenia 
w zakresie Oze np. projektowanie instalacji fotowoltaicznych, 
techniczne jak Gd&T-GPS dedykowane wszystkim inżynierom 
mającymi kontakt z dokumentacją techniczną obejmującą ry-
sunki oraz modele 3 D, komputerowe jak ms excel czy auto-
Cad i inne wg potrzeb. 

zespół Słupskiego Inkubatora Technologicznego 
Tel. 59 714 18 40 sit@sit.slupsk.pl www.sit.slupsk.pl
      /SIT.Slupsk

Pomorska agencja Rozwoju Regionalnego S.a. zarządzająca obszarem 
Słupskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej i Słupskim Inkubatorem Technologicznym

     Twitter.com/parr_slupsk        instagram.com/parr.slupsk/         youTube.com / parr s.a.

ObSzaR 
We WłaŚCIWOŚCI 
SłUPSkIeJ SSe





Województwo pomorskie wespół z Gdańskiem zdobyły tytuł „Europejskiego Regionu Przed-
siębiorczości 2020”. Odznaczenie jest uhonorowaniem za najbardziej przyszłościową wizję 
rozwoju przedsiębiorczości w Unii Europejskiej.  Wśród laureatów znalazł się także szwedzki 
obszar metropolitarny Goeteborga oraz hiszpański region Nawarry. Na ceremonii w Brukseli 
nagrodę odebrał Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk. 

Stopa bezrobocia na 
terenie kraju utrzy-
muje się na poziomie 
5.3%. W wojewódz-
twie pomorskim 
w ostatnich tygodniach 

osoby bez pracy stanowią zaledwie 4.4%. Wynik 
ten  plasuje Pomorze na czwartej lokacie w skali 
wszystkich województw. . Z raportów opubli-
kowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej wynika, że rezultat ten jest 
rekordowy w historii ostatnich 28 lat.

Centrum Informacyjne 
Rządu podało, iż według 
stanu na 31 lipca susza 
rolnicza na terenie kraju 
dotknęła wszystkie mo-
nitorowane uprawy. Mi-

nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że straty 
spowodowane przez tegoroczną suszę wynoszą 1 
mld 87 mln 955 tysięcy złotych. Producenci rolni po 
oszacowaniu strat mogą ubiegać się o odszkodowania 
wypłacane przez zakłady ubezpieczeń oraz kredyty 
preferencyjne  na wznowienie produkcji rolnej.

województwo 
PomorsKie 
z reKordem

susza 
dziesiątKuje 
uPrawy

euroPejsKi region 
Przedsiębiorczości
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inwestycja zakłada budowę pomostu pływają-
cego, rampy z trapem oraz budynku z zaple-
czem sanitarnym. poza tym powstanie miejsce 
do suszenia kajaków. nie zabraknie również 
dojścia do przystani, a przy okazji ustawione 
zostaną ławki i tablica informacyjna.
Zdecydowana większość prac – przede wszyst-
kim przygotowawczych – została już wykona-
na. położono m.in. sieć wodno-kanalizacyjną 
w obrębie zaplecza przystani. wylano też fun-
damenty. Bardziej widoczne dla oka działania 
budowlane rozpoczną się lada dzień. wszyst-
kie roboty przebiegają jednak zgodnie z har-
monogramem i nie powinno być problemu z za-
kończeniem inwestycji do końca listopada.
Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wy-
nosi blisko 630 tys. zł, z czego 424 tys. zł sta-
nowi dofinansowanie z regionalnego progra-
mu operacyjnego województwa pomorskiego 
na lata 2014–2020.
warto zaznaczyć, że podobny obiekt powstanie 
w miejscowości Trzcinisko. oba projekty realizo-
wane są w ramach zadania pn. „pomorskie szlaki 
Kajakowe – szlak motławy i martwej wisły”.

Błotnik dla kajakarzy
Dobra wiadomość dla miłośników kajaków. Przy przystani 
żeglarskiej w Błotniku powstaje nabrzeże dla kajakarzy.

Nieważne,
co Ty czytasz,
ważne, kto 
czyta o Tobie!
reKlama | prenUmeraTa:
reklama@expressy.pl
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w sopocie z dnia na dzień ubywa reklam. To efekt obowiązywania na terenie 
kurortu uchwały krajobrazowej. najbardziej widoczne efekty możemy zaobser-
wować na al. niepodległości, z której usunięto wiele wielkoformatowych reklam, 
przysłaniających zabytkowe kamienice. Zdjęcie reklam spowodowało odsłonięcie 
osi widokowej al. niepodległości. obecnie możemy podziwiać elewacje kamienic, 
które przez lata zakryte były nieestetycznymi, wielkoformatowymi banerami. 
- nie zaśmiecajmy naszego pięknego miasta banerami na elewacjach budynków, ogro-
dzeniach, balkonach czy w oknach – apelują sopoccy urzędnicy. - Takie działania nie są 
zgodne z obowiązującą uchwałą i mogą niestety podlegać karze pieniężnej – dodają.

Sopot bez reklam?

rusza długo wyczekiwany remont 
wiaduktu nad torami kolejowymi w 
sopocie-wyścigach. Za 1 351 440,13 
zł brutto firma Budowlano-Drogowa 
mTm wzmocni między innymi kon-
strukcję obiektu. 
w poniedziałek, 2 września, nastąpi 
przekazanie placu budowy i rozpo-
częcie robót budowlanych.. Zgodnie 
z przyjętym harmonogramem prace 
i odbiory powinny zakończyć się do 
końca tego roku.
Całość robót, w tym remont żelbeto-
wego spodu płyty wiaduktu nad to-
rami sKm, prowadzona będzie przy 
trwającym płynnie ruchu pociągów. 
przypomnimy. przegląd stanu tech-
nicznego obiektu, który przeprowa-
dzony został pod koniec ubiegłego 
roku, wykazał, że wiadukt wymaga 
niecierpiącego zwłoki remontu. we-
dług raportu żelbetowy spód płyty 
wiaduktu powinien zostać odnowio-
ny nie później niż w ciągu roku.

Wiadukt 
zostanie 
odnowiony

Fot. Fotobank.pl/Ums

- Teraz każdy spragniony, czy to urzęd-
nik, czy interesant może napić się zdro-
wej i czystej wody – zapewniają przed-
stawiciele Urzędu miasta w sopocie. 
woda z urządzenia, które stanęło na 
parterze magistratu, jest laboratoryjnie 
przebadana i spełnia wszystkie normy 
przydatności do spożycia.
przypominamy, że kurort od dawna 
chwali się czystością kranówki, któ-

rą urzędnicy nazywają „sopocianką”. 
w mieście działa dwanaście miejskich zdrojów wodnych, tzw. wodopojek. Dodat-
kowo na placu przyjaciół sopotu zlokalizowany został zraszacz do twarzy, a na 
sopockich błoniach w upalne dni można schłodzić się mgiełką z kurtyny wodnej,  
która znajduje się przy placu zabaw w pobliżu stacji Uzdatniania wody.

sopocianka 
dla interesantów
Sopoccy urzędnicy zachęcają do picia wody z kranu. 
W magistracie zamontowany został dystrybutor, z którego 
mogą korzystać między innymi interesanci.
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rekordowy lipiec
Centrum Nauki Experyment w lipcu odnotowało rekordową 
frekwencję. Popularną placówkę w pierwszy miesiąc wakacji 
odwiedziło ponad 37 tys. osób.
 
experyment jest jedną z największych atrakcji gdyni, a potwierdzeniem jego 
popularności jest z pewnością rekordowa frekwencja w lipcu tego roku. w se-
zonie wakacyjnym, w pogodę czy niepogodę, interaktywna wystawa zawsze 
przyciągała wielu gości, ale lipiec był wyjątkowy.
w letnim programie pod hasłem „odlotowe wakacje” znalazły się działania te-
matycznie związane z lotnictwem, aerodynamiką i kosmosem. ogromnym po-
wodzeniem cieszy się specjalna formuła warsztatów w formie gry aerospaCe, 
z których w samym lipcu skorzystało prawie 700 gości. Działania experymentu, 
popularyzujące naukę, to nie tylko wydarzenia na samej wystawie, ale również 
szereg aktywności na świeżym powietrzu. gdyńscy turyści mieli okazję spotkać 
edukatorów m.in. na festiwalu open’er, podczas gdynia Volvo sailing Days oraz 
w strefie gdyńskiego Centrum sportu na plaży miejskiej.

Fot. Barbara matwiejczyk

niosą wiele korzyści dla środowiska. 
Dodatkowo dają schronienie owadom, 
a w momencie kwitnienia są niezwykle 
urokliwe. mowa o łąkach kwietnych, które 
systematycznie pojawiają się w gdyni. 
od 2010 roku Biuro ogrodnika miasta re-
gularnie wprowadza w przestrzeń miasta 
rośliny tworzące tzw. łąki kwietne, estetycz-
nie kojarzące się z naturalnym krajobrazem. 
Jak przekonują urzędnicy, z ich uprawy 
płynie wiele korzyści. rosnące w ten 
sposób rośliny zatrzymują szkodliwe pyły 
i zanieczyszczenia. Zbiorowisko łąkowe 

pełni również funkcje edukacyjne, dając 
mieszkańcom miasta możliwość poznania 
i obserwowania cyklicznych, powtarzają-
cych się naturalnych faz, tj. kiełkowania, 
wzrostu, zakwitania, wysiewu i zamierania. 
warto wiedzieć, że rośliny łąkowe posia-
dają znacznie głębszy system korzeniowy 
niż trawniki, co automatycznie sprzyja 
większej zdolności retencyjnej. nad-
to wysokie i gęste zbiorowiska roślin 
obniżają tzw. wyspy ciepła poprzez 
schładzanie temperatury powietrza, co 
w miastach jest niezwykle istotne.

Miasto bliżej natury

gdynia jako pierwsze miasto w pol-
sce otrzymała drugi certyfikat zgod-
ności z normą iso 37120 – tym razem 
na poziomie platynowym, czyli naj-
wyższym z możliwych. 
przypominamy, że w 2017 roku gdynia 
poddała się weryfikacji wskaźników 
miejskich dotyczących wszystkich 
obszarów funkcjonowania miasta, na 
postawie międzynarodowego standar-
du iso 37120 „Zrównoważony rozwój 
społeczny. wskaźniki usług miejskich 
i jakości życia”. w efekcie tych działań 
gdynia otrzymała certyfikat na pozio-
mie aspirującym. w tym roku udało 
się zweryfikować 95 wskaźników, co 
pozwoliło na uzyskanie certyfikatu na 
najwyższym poziomie – platynowym. 
analizie poddano ponownie m.in. gdyń-
ską edukację, transport, środowisko 
czy bezpieczeństwo. wszystkie wskaź-
niki opublikowane zostały na między-
narodowym portalu danych www.data-
forcities.org, który prezentuje zarówno 
gdyńskie wskaźniki, jak i ponad 50 
miast na całym świecie, m.in. londynu, 
Barcelony, los angeles, Buenos aires, 
melbourne, Taipei czy Dubaju.

Platynowe ISO 
dla Gdyni



finanse Gdańska 
w dobrej kondycji
Najpierw nadwyżka budżetowa na poziomie 146 mln zł, a teraz 
utrzymanie dobrych ratingów długoterminowych dla zadłużenia 
w walucie krajowej i zagranicznej. 

Finanse gdańska są w dobrej kondycji, co potwierdziła agencja Fich ratings, przy-
znając miastu ocenę „BBB+” (rating międzynarodowy – dla zadłużenia w walucie za-
granicznej i krajowej) oraz „aa-” (rating krajowy - dla zadłużenia w walucie krajowej). 
agencja uznała dochody miasta za stabilne, podkreślając, że najbardziej podatne 
na wahania są podatki od osób prawnych. Te jednak stanowią ledwie 3 proc. tzw. 
dochodów operacyjnych (czyli takich, które na bieżąco wpływają do budżetu). 
a zatem ewentualny kryzys w przedsiębiorstwach nie powinien aż tak bardzo od-
bić się na wpływach do budżetu miasta. Fitch zakłada, że gdańsk pozostanie mia-
stem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców, co powinno wpłynąć 
pozytywnie na zdywersyfikowanie tzw. bazy podatkowej (47 proc. wpływów do 
budżetu pochodzi właśnie z podatku od osób fizycznych i podatków lokalnych).

Trwają zapisy do kampanii „Kręć kilometry 
dla gdańska”. wystarczy zainstalować na 
swoim smartfonie aplikację „activy” i przez 
cały wrzesień oraz październik używać 
roweru jako środka transportu w codzien-
nym podróżowaniu po mieście. wszystkie 
„wykręcone” kilometry będą przeliczne na 
punkty, a na tych, którzy zdobędą ich naj-
więcej, czekają nagrody.
w grze można rywalizować między sobą na 
różnych poziomach. wykręcone przez nas 
kilometry, przeliczane będą na punkty, któ-
re trafią na nasze własne konto lub zasilą 
bilans punktowy grupy, do której należymy. 
rywalizacja może się zatem odbywać na 
poziomie indywidualnym, ale też pomiędzy 
firmami, uczelniami wyższymi, stowarzy-
szeniami czy dzielnicami. Zgłoszone do 
konkursu firmy będą rywalizowały ze sobą 
o tytuł najbardziej rowerowej firmy oraz 
o największą liczbę punktów „wykręco-
nych” w stosunku do liczby pracowników.
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba 
lub drużyna, która zbierze największą 
ilość punktów. warto zapoznać się 
z zasadami punktowania, bo dzię-
ki temu można dobrze wykorzystać 
wszystkie możliwości efektywnego 
gromadzenia cennych punktów.

Kręć kilometry 
i wygrywaj!

postępują prace 
na budowie wia-
duktu Biskupia 
górka – została 
otwarta pierwsza 
nitka. niebawem 
rozpocznie się 
rozbiórka starego 
obiektu, a w cią-
gu najbliższych 
tygodni – budowa 
drugiej, zachod-
niej nitki.
Część wiaduktu 
oddana do użytku 
kierowcom ma rozpiętość 104 m 
i szerokość 17,5 m. ruch odbywał 
się będzie po trzech pasach jezdni. 
po zakończeniu budowy całej in-
westycji na jednym z pasów utwo-
rzony zostanie buspas. wzdłuż 
obiektu przewidziano także ciąg 
pieszo-rowerowy.
głównym wykonawcą inwestycji jest 
firma Budimex, z którą podpisano 
umowę w marcu 2018 roku. Koszt 
inwestycji to niecałe 147 mln zł. aż 

114 milionów złotych pochodzi z do-
finansowania z programu operacyj-
nego infrastruktura i Środowisko.
oprócz budowy wiaduktu zadanie 
obejmuje również budowę mostu 
nad Kanałem raduni. powstanie też 
nowy układ drogowy, który obejmie 
rejon od ulicy 3 maja do ulicy au-
gustyńskiego. równocześnie przy 
ulicy okopowej budowany będzie 
parking kubaturowy. Budowa za-
kończyć się ma w październiku 
2020 roku.

Wiadukt dostępny 
dla kierowców
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Uroczysta SeSja 
w ŚwiĘto powiatu 

tczewSkiego

ŚWiętO POWiAtU tCZEWSKiEGO StAłO Się OKAZją DO SyMbOLiCZNEj iNAUGURACji SESji 
NOWEj KADENCji RADy POWiAtU tCZEWSKiEGO. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: Rafał Laskowski

Piotr Cymanowski - wiCestarosta Powiatu tCzewskiego, mirosław augustyn - starosta Powiatu tCzewskiego, 
krzysztof augustyniak - wójt gminy tCzew
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w uroczystości uczestniczyli parla-
mentarzyści, przedstawiciele władz 
samorządowych, radni obecnej i po-
przedniej kadencji, działacze spor-
towi, społeczni, dyrektorzy powia-
towych jednostek organizacyjnych, 
naczelnicy wydziałów starostwa 
powiatowego w Tczewie, a także 
przedstawiciele powiatów partner-
skich: delegacja z powiat wodzisław-
ski oraz dwie delegacje zagraniczne: 
rejonu prienai (litwa) i rejonu Ze-
stafonii (gruzja).

Uroczystość Święta powiatu Tczew-
skiego rozpoczęła się od mszy 
Świętej w intencji samorządu w Ko-
ściele pw. Św. stanisława w subko-
wach. następnie zgromadzeni udali 
się do miejscowego Domu Kultury 
w którym zainaugurowano sesję 
rady powiatu Tczewskiego Vi ka-
dencji. istotnym elementem uroczy-
stości było podpisanie symbolicz-
nego porozumienia o współpracy 
z gminą wiejską Tczew. Jej celem 
jest umocnienie więzi partnerskich 
oraz podniesienie jakości wespół ze 
skutecznością działania Jednostek 
samorządu Terytorialnego w zakre-
sie poprawy infrastruktury drogowej 
w obszarze powiatu w drodze wyko-
nania zadań dotyczących chodników 
towarzyszącym drogom powiato-

wym ulokowanym na terenie gminy. 
Tegoroczne Święto powiatu Tczew-
skiego było również znakomitą okazją 
do przyznania nagrody Filara powiatu 
Tczewskiego. odznaczenie trafiło do 
firmy Dovista polska sp. Z.o.o spe-
cjalne wyróżnienie powędrowało tak-
że do rąk andrzeja semborowskiego, 
który został uhonorowany za wybitne 
osiągnięcia sportowe.  Zgromadzeni 
goście mieli również okazję obejrzeć 
prezentację projektów zrealizowa-
nych przez powiat Tczewski przy 
wsparciu środków unijnych na prze-
strzeni ostatnich 15 lat oraz projekcję 
wywiadu przeprowadzonego przez 
annę popek z Kazimierzem piechow-
skim z racji obchodów „roku Kazi-
mierza piechowskiego w powiecie 
Tczewskim”.

marek modrzejewski - PrzewodniCząCyrady Powiatu tCzewskiego, andrzej 
semborowski, mirosław augustyn - starosta Powiatu tCzewskiego
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mirosław augustyn, 
Starosta Powiatu Tczewskiego

Sesja Uroczysta - to okazja do podsumowania działalności samorządu po-
wiatowego za dany rok. Możliwość nagradzania firm, instytucji czy też osób 
fizycznych. Dostarczenie informacji dotyczących inwestycji, zamierzeń co do 
strategii rozwoju naszego regionu. Wymiana doświadczeń i omówienie wspól-
nych projektów, przedsięwzięć z partnerami powiatu tczewskiego. 

magDalena latocha-gil,
Koordynator ds. rekrutacji - DOVISTA Polska Sp. z o.o.

Chętnie bierzemy udział w tego rodzaju uroczystościach, ponieważ życie 
lokalne jest dla nas bardzo ważne. Firma „Dovista” należy do grupy 
holdingowej, której towarzyszy fundacja wspierająca lokalne instytucje 
również poprzez dofinansowanie. Jeśli chodzi o nagrodę to już sama jej 
nazwa wskazuje, że jest to bardzo ważne wyróżnienie, które nas zobowiązuje.

mirosław murzyDło,
Wójt Gminy Subkowy

Cieszę się, że ta ważna uroczystość odbywa się na terenie naszej gminy, ponie-
waż jest to znakomita okazja do pokazania naszej ścisłej współpracy oraz za-
prezentowania walorów tego obszaru. Z drugiej strony dzięki takim wydarze-
niom mamy możliwość się spotkać i podczas rozmów kuluarowych poruszyć 
wiele kwestii związanych z ostatnimi, a także przyszłymi działaniami.
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To może być jedna z największych inwestycji w hi-
storii polskiego przemysłu energetycznego. Port 
Gdynia, gmina Kosakowo, Rumia i Gdynia podpisa-
li list intencyjny w sprawie budowy morskich farm 
wiatrowych na południowym wybrzeżu Bałtyku. 

obecnie Krajowy system elektroenergetyczny, którego 
łączna moc przekroczyła 41 gigawatów, jest w ponad 70 
proc. oparty na elektrowniach opalanych węglem. w naj-
bliższych latach wycofane zostaną z eksploatacji najstar-
sze bloki energetyczne. To spowoduje, że do 2035 roku 
niezbędne będzie wyłączenie ponad 20-gigawatowych 
źródeł wytwórczych. rozwiązaniem tego problemu ma być 
rozwój energetyki opartej na surowcach odnawialnych, do 
których należy wiatr. najlepszym miejscem jego wykorzy-
stania jest obszar morski, gdzie wiatr wieje przez około 330 
dni w roku. mając na uwadze plany zawarte w narodowym 
programie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, Zarząd 
morskiego portu gdynia – we współpracy z Kosakowem, 
gdynią i rumią – zaangażował się w propagowanie prio-
rytetów rozwoju energii odnawialnej. natomiast na terenie 
wspomnianych samorządów miałoby działać lądowe za-

plecze budowy farm wiatrowych. Do portu będą wpływać 
elementy konstrukcyjne – tam będą też składane i stam-
tąd wypłyną, by ostatecznie stanąć w morzu. natomiast na 
terenie wspomnianych gmin mogą funkcjonować zakłady 
produkujące najróżniejsze materiały na potrzeby farm wia-
trowych oraz firmy obsługujące budowę. 
– gmina Kosakowo uchwałą rady gminy pozytywnie ustosun-
kowała się do poszerzenia działalności portowej na terenach 
gminy. Daje to duże możliwości rozwoju w ramach projektu 
„Dolina logistyczna”, w tym potencjalne miejsca zatrudnienia 
i rozbudowę infrastruktury drogowej - mówi marcin majek, 
wójt gminy Kosakowo. - Celem tego wspólnego projektu gmin 
Kosakowo, rumia i gdynia jest stworzenie obszaru inwesty-
cyjnego w oparciu o sektor transport – spedycja – logistyka, 
stanowiącego zaplecze obsługi dla dynamicznie rozwijającego 
się portu oraz podjęcia działań na rzecz rozwoju narodowego 
programu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.
w wieloletniej perspektywie udział w tak ogromnym 
przedsięwzięciu powinien zapewnić nie tylko rozwój 
gdyńskiego portu, ale i całego regionu, który będzie zaan-
gażowany w proces budowy, eksploatacji oraz późniejszy 
serwis morskich farm wiatrowych.

Oferują dobrze przygotowane 
zaplecze do budowy farm 
wiatrowych na Bałtyku
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wejherowSki 
Budżet 

oBywatelSki 2019
To mieszkańcy tworzą Wejherowo 

– od 9 września głosowanie na wybrane projekty

WEjHEROWiANiE jUż PO RAZ Piąty ZDECyDUją O tyM, NA CO PRZEZNACZyć WyDZiELONą KWOtę 
Z bUDżEtU MiAStA W RAMACH WEjHEROWSKiEGO bUDżEtU ObyWAtELSKiEGO.

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe

boisko Przy szkole Podstawowej nr 8
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w tegorocznej edycji, na realizację wejherowskiego Bu-
dżetu obywatelskiego miasto przeznaczyło 1 mln zł – 900 
tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwesty-
cyjne. maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwesty-
cyjnego nie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projek-
tu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł.
arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta wejherowa 
przypomina, że każdy mieszkaniec, który do dnia 31.12.2019 
r. ukończy 16 lat, może oddać dwa  głosy: jeden na projekt 
inwestycyjny i jeden na projekt nieinwestycyjny. głosowa-
nie, podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie odbywa-
ło się od 9 do 23 września elektronicznie na stronie inter-
netowej miasta, a także papierowo w wybranych punktach 
miasta, czyli: w wejherowskim ra-
tuszu, w Urzędzie miejskim przy 
ul. 12 marca 195, w Filharmonii Ka-
szubskiej, w szkole podstawowej 
nr 9 os. 1000 lecia pp 15, w szkole 
podstawowej nr 5, w miejskiej Bi-
bliotece publicznej oraz na Krytej 
pływalni przy sp 8.

wiĘCeJ inFormaCJi ZnaJDZiemy na sTronie: 
www.wejherowo.pl/budzetobywatelski

Każdego roku mieszkańcy zgłaszają projekty, które mogą 
podnieść jakość życia w mieście i decydują w głosowaniu 
– w tym roku od 9 do 23 września, które z nich trafią do 
realizacji. w tegorocznej edycji zgłoszono 20 projektów - 
10 inwestycyjnych i 10 nieinwestycyjnych z zakresu m.in. 
sportu, bezpieczeństwa, rekreacji, kultury i sztuki. 
 
- Budżet obywatelski to nowa jakość w życiu naszego mia-
sta, to realna zmiana w sposobie zarządzania wejherowem, 
to oddanie głosu bezpośrednio samym mieszkańcom. To 
dzięki ich pomysłom oraz zaangażowaniu w przygotowanie 
i promocję projektów zrealizowano już wiele przedsięwzięć 
- mówi Krzysztof Hildebrnadt, prezydent wejherowa. - Już 
od 9 września każdy mieszkaniec miasta zdecyduje, na jaki 
cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część naszego 
wspólnego budżetu miejskiego. propozycje są różnorodne. 
są pomysły na nowe boiska, strefy edukacyjno-rekreacyj-
ne. są też pomysły związane z poprawą bezpieczeństwa, 
budową nawierzchni ulic, a także projekty społeczne. Dzię-
kuję za wszystkie zgłoszone inicjatywy i gorąco zachęcam 
państwa do głosowania na wybrany przez siebie projekt.

PlaC zabaw Przy ul. iwaszkiewiCza

Polana na os. fenikowskiego

PlaC Parkour na os.Przyjaźni

wiata Piknikowa Przy ul. konoPniCkiej
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ukraińSki 
Sektor gazowy 

jakO ElEmENt 
NIEPOdlEgłOśCI kRajU

UKRAiNA tO bARDZO WAżNy ELEMENt W EUROPEjSKiEj POLityCE ENERGEtyCZNEj. tAMtęDy 
PRZEbiEGAją NAjWAżNiEjSZE RUROCiąGi tRANZytOWE, KtóRyMi tRANSPORtOWANy jESt 
ROSyjSKi GAZ DO KRAjóW UNii. i CHOć ROSjANiE CHCiELiby OMiNąć W tRANSPORCiE 
SUROWCA UKRAiNę tO jAK NA RAZiE, CiąGLE jESZCZE tO PRZEZ UKRAińSKiE StEPy 
PRZEbiEGAją żyWOtNE, Z PUNKtU WiEDZENiA EUROPy, SZLAKi ENERGEtyCZNE. KijóW DLA 
UWiARyGODNiENiA SWOiCH DObRyCH iNtENCji (WSZAK ROSjANiE OSKARżALi UKRAińCóW 
O PODKRADANiE GAZU Z tRANZytOWyCH RUROCiąGóW) GOtóW jESt POWOłAć 
MięDZyNARODOWE KONSORCjUM DO ZARZąDZANiA tRANZytEM. O SPRAWACH tyCH ORAZ 
O iNNyCH ASPEKtACH UKRAińSKiEj POLityKi ENERGEtyCZNEj, ROZMAWiAMy Z KijOWSKiM 
ANALityKiEM ENERGEtyCZNyM MiCHAiłEM HONCZAREM.  

W KIJOWIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com
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Na jakim etapie są przygotowania do 
utworzenia takiego konsorcjum – py-
tam M. Honczara.

władze ukraińskie przygotowały już do 
tego system prawny. Ustalono w nim, że 
startować w przetargu na obsługę ukra-
ińskich gazociągów mogą tylko firmy Unii 
europejskiej, Usa, Japonii, Chin. Tyle, że 
pierwsze zapytania do międzynarodo-
wych traderów gazowych wykazują, że 
nikt nie ma ochoty inwestować w ukraiń-
skie gazociągi. potencjalni kupcy chcie-
liby otrzymać tylko tranzytowy system 
gazociągowy, już po jego gruntownym 
remoncie. a Ukraińcy na to pieniędzy nie 
mają. Formalnie rurociąg tranzytowy jest 
oddzielony od regionalnych odgałęzień. 
Tyle, że te dwa systemy są często bardzo 
zapętlone między sobą.  

Ukraina sama może znaleźć się, 
w związku z nieprzyjaznymi działa-
niami Rosji, z deficytem paliwa gazo-
wego. Czy wiec kijów jest przygoto-
wany na import gazu LNG – transpor-
towanego drogą morską.

Kiedyś dużo się mówiło o konieczno-
ści wybudowania w odessie terminalu 
przygotowanego na odbiór lng. obec-
nie jednak widać, że byłoby to niera-
cjonalne ekonomicznie. azerbejdżan 
(główny eksporter gazu w regionie, 
prócz rosji) nie ma żadnego termina-
la do skraplania gazu i jego transportu 
do innych portów. wpływanie zaś “ga-
zowców” przez cieśniny tureckie by-
łoby bardzo utrudnione z racji na opór 
władz w ankarze. wyliczono też, że 
inwestycja w gazoport w odessie zwra-
całaby sie przez minimum dwadzieścia 
lat, nawet gdyby znaleziono gaz, który 
by tam przypłynął. Jedyną możliwość 
na import lng Ukraina ma więc tylko 
poprzez gazoport w Świnoujściu. Co 
prawda niektórzy komentatorzy  pod-
kreślają także możliwość zakupów 
w litewskiej Kłajpedzie, ale pomiędzy 
polską i litwą brak gazociągu. gaz 
kupowany potencjalnie w Świnoujściu 
i tak musiałby być transferowany, na 
zasadzie rewersu wirtualnego, to byłby 
więc normalny import, gdzie ważna by-
łaby cena, a nie jak ten gaz do polski 
przybył. Taki import wydaje sie jak na 
razie mało opłacalny ekonomicznie. 

Na dodatek trzeba by w takim przy-
padku (import gazu z Polski) rozbu-
dowywać połączenia gazociągowe  
Polską. Czy są w tej kwestii jakieś 
konkretne plany. 

sam brak budowy interkonektora to 
także kwestia zwykłej ekonomii. Bo 
obecnie żadne kontrakty, żadne nego-
cjacje nie wskazują, by takie połączenie 
miało sens ekonomiczny. a rada nad-
zorcza naftohazu to przede wszyst-
kim specjaliści ściągnięci z Zacho-
du, którzy mają wykazać samą swoją 
obecnością, że naftohaz działa tylko 
i wyłącznie z pobudek ekonomicznych. 
Budowa interkonektora byłoby zaś 
wpuszczeniem na wewnętrzny rynek 
Ukrainy firm zachodnich, a to by było 

połączone z pogorszeniem wyników 
finansowych naftohazu. Uruchomienie 
budowy połączenia musiałoby więc być 
decyzją polityczną. a na taką nikt we 
władzach Ukrainy zdobyć się nie chce. 
można nawet powiedzieć, że sprowa-
dzenie specjalistów z Zachodu, które 
miało wykazać wolę reformy sektora 
gazowego obróciło się przeciw intere-
som politycznym. Bo władze, choć są 
100% - owym akcjonariuszem nafto-
hazu, nie mogą sobie teraz pozwolić na 
jakieś ingerencje w politykę koncernu 
bez narażenie się na zarzut działań nie-
zgodnych z zasadami ekonomii.  
pewnie jednak to połączenie zostanie 
w końcu wybudowane. To bowiem ele-
ment przyłączania Ukrainy do europy. 
po ukraińskiej stronie trzeba ułożyć 
około 100 kilometrów rury o szerokości 
pozwalającej transportować w obydwie 
strony około 7 – 8 miliardów metrów 
sześciennych gazu rocznie. ma to kosz-
tować około 300 milionów euro. samo 
układanie połączenia zaś to nie więcej 
jak trzy miesiące. są nawet specjalne 
analizy oraz dokumentacja dotyczą-
ce budowy połączenia. To połączenie 
miałoby być zabezpieczeniem na przy-
szłość. Bo stare połączenie z polską 
wybudowano w roku 1963 i jest już 
mocno wyeksploatowane.
władze ukraińskie będą także starały 
się projekt ten zasugerować w Brukse-
li, jako ważny z punktu widzenia ogól-
noeuropejskiego. To by pozwoliło na 
współfinansowanie całości przez insty-
tucje unijne. nowy interkonektor mógł-
by także służyć do przesyłu i magazy-
nowania europejskiego gazu w ukraiń-
skich podziemnych zbiornikach. są one 
największe na całym kontynencie. 

ze wszystkich pana wypowiedzi 
wynika, że głównym celem jakich-
kolwiek inwestycji w ukraiński sek-
tor gazowy jest chęć do włączenia 
ukraińskiej energetyki w system 
ogólnoeuropejski.

To jest zdecydowanie najważniejsze. Bo 
połączenia z europą to uniezależnienie 
od rosji. a ten aspekt to element bez-
pieczeństwa narodowego.

dziękuję za rozmowę.



Z danych prezentowanych przez główny Urząd statystycz-
ny oraz analiz przygotowanych przez ekspertów z metro-
politan investment  możemy wyczytać, iż najwyższy wskaź-
nik podaży powierzchni handlowych dotyczy największych 
polskich miast. w aglomeracjach tych koncentruje się po-
wyżej 9 milionów metrów kwadratowych gla.  Ten rezul-
tat odpowiada 67% podaży całkowitej. w miastach mniej-
szych – do 10 tysięcy mieszkańców procent jest znacznie 
niższy i wynosi zaledwie 1.6 ogólnej powierzchni najmu. 
najbardziej popularnym formatem w tym obszarze wciąż 
pozostają centra handlowe. obecnie stanowią one aż 84.5% 
całkowitej powierzchni zasobów rynkowych w polsce. Cie-
kawostkę stanowi fakt, iż w ostatnich ośmiu latach zanoto-
waliśmy spadek popularności owego formatu na poziomie 
4.7%. na przestrzeni ostatnich lat dynamiczny przyrost 
powierzchni handlowej realizowanej w formie parków han-
dlowych. od 2010 roku wzrost tego wariantu formatowego 
wyniósł aż 111%.

raporty z końca maja ukazały, że nasycenie powierzchnią 
handlową w naszym kraju osiągnęło poziom 353 metrów 

kwadratowych na 1000 mieszkańców. Co ciekawe w przy-
wołanym już roku 2010 wartość ta oscylowała w granicach 
240 metrów kwadratowych w tej samej skali. analogicznie 
poziom nasycenia pozostaje najwyższy w największych 
miastach. w aglomeracjach format parków handlowych 
najczęściej towarzyszy dużym osiedlom mieszkaniowym. 
Z analizy parametru nasycenia możemy odczytać, iż naj-
wyższym poziomem odznaczają się województwa : dolno-
śląskie, mazowieckie oraz pomorskie. w północnej części 
kraju poziom ten oscyluje w granicach 466 metrów kwadra-
towych na 1000 mieszkańców. największym centrum han-
dlowym w województwie jest gdyńska riviera (70 tysięcy 
mkw.). Tuż za jej plecami znajduje się Forum gdańsk (gla 
– 62 tysięce mkw.)

nieruchomości komercyjne 
podsumowanie półrocza
Ostatnia dekada to ogromne wzbogacenie rynku po-
wierzchni komercyjnych – zwłaszcza handlowych. 
duże przedsięwzięcia były realizowane zarówno 
w największych aglomeracjach, jak i w miejscowo-
ściach nieco mniejszych. zmiany demograficzne oraz 
konsekwencja przyrostu nowoczesnej powierzchni 
handlowej poskutkowały wzrostem nasycenia owej 
przestrzeni. Świadczą o tym raporty i analizy dotyczą-
ce pierwszego półrocza.

łukasz włoDarczyk,
Prezes Zarządu Metropolitan Investment S.A.

Nie ma wątpliwości, że polski rynek powierzchni handlowych jest 
bliski nasycenia.  Polska szybko zbliża się do standardów europejskich, 
przynajmniej jeśli chodzi o galerie w dużych miastach. W Metropolitan 
Investment szczególnie bliski jest nam rynek parków handlowych. Już 
dawno temu zdaliśmy sobie sprawę z tego, że dziś jest czas na mniejsze 
projekty i mniejsze miasta.  W ciągu trzech lat istnienia naszej firmy 
zbudowaliśmy i skomercjalizowaliśmy ponad 41 tys. m kw. GLA 
powierzchni handlowej, w tym pięć retail parków takich jak Metro Park 
Wisła, Metro Park Biała Podlaska, Metro Park Świecie, Metro Park Biłgoraj 
i Metro Park Koło. W planach i realizacji znajdują się kolejne obiekty.



Dekpol podpisał ostateczną umowę sprzedaży nieruchomości w Wiślince. W wiosce poło-
żonej w gminie Pruszcz Gdański powstanie zespół apartamentów na wynajem Sol Marina. 
Powierzchnia gruntowej nieruchomości wynosi 9.3ha. W ramach I etapu projektu powstaną 
92 apartamenty. Ceny luksusowych nieruchomości zaczynają się od 573 tysięcy złotych netto. 
Zakończenie realizacji pierwszego etapu budowy planowane jest na 2021 rok.

Firma Panorama Deve-
lopment zrealizuje biu-
rowiec Officer w Gdyni. 
Obiekt będzie ulokowany 
w rejonie ulic : Święto-
jańskiej, Piłsudskiego 
oraz Alei Zwycięstwa. 
W ramach przedsięwzię-

cia powstanie biurowiec 
o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 5 000 
metrów kwadratowych oraz kubaturze oscylującej 
w granicach 22 000 metrów sześciennych. Za zre-
alizowanie projektu odpowiedzialna będzie marka 
Allcon Budownictwo.

Marka Globalway – jeden 
z największych w skali globu 
importerów mebli , akceso-
riów dla domu oraz ogrodu, 
zabawek i artykułów spor-
towych zdecydował się na 
rozwój w Polsce. Firma wy-
wodząca się z grupy Costway 

podpisała umowę najmu na 
niespełna 3.5 tysiąca metrów kwadratowych w Panattoni 
Park Gdańsk I – lidera powierzchni magazynowych w kra-
ju. Wejście na rodzimy rynek firmy Globalway jest potwier-
dzeniem atrakcyjności Miasta Neptuna jako lokalizacji 
sprzyjającej biznesowemu rozwojowi.

nowy biurowiec 
w gdyni

gLobaLway 
wybrał gdańsK

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

inwestycja 
w wiśLince 
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KOLEjNE PółROCZE NA RyNKU NiERUCHOMOŚCi StOi POD ZNAKiEM REKORDóW. DEWELOPERZy 
bUDUją W tEMPiE SZALEńCZyM, A iNWEStORZy LOKUją ŚRODKi LiCZąC NA ZySK OKRASZONy 
MiNiMALNyM RyZyKiEM. EKSPERCi ZAjMUjąCy Się RyNKiEM NiERUCHOMOŚCi UCZULAją, iż NA 
HORyZONCiE WiDAć CZARNE CHMURy. PO LAtACH WZROStU CEN MiESZKAń tEGO RODZAjU 
fORMA iNWEStyCyjNA StAjE Się CORAZ bARDZiEj RyZyKOWNA.  

odwilż 
w środku lata

TEKST: Mateusz Marciniak| ZDJĘCIA: freepik.com
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POWTóRka z ROzRyWkI?

Dylemat przyświecający inwestorom od lat skupia się na za-
kupie mieszkania, bądź inwestycji w lokatę. w czasach za-
łamań rynkowych to właśnie druga opcja z ekonomicznego 
punktu widzenia była korzystniejsza. Było tak na przełomie 
2007 i 2008 roku. wówczas osoby inwestujące w mieszka-
nie u szczytu hossy mogły pluć sobie w brodę obserwując 
jak w kolejnych miesiącach ceny mieszkań lecą na łeb oraz 
szyję. obecna sytuacja jest poniekąd analogiczna, a wszyst-
ko za sprawą nadchodzącego wielkimi krokami spowolnienia 
gospodarczego, które prędzej, czy później odciśnie swój ślad 
na wspomnianym rynku nieruchomości. Czy oznacza to po-
wtórkę z rozrywki?

LICzby byWaJą złUdNe 

Hossa mieszkaniowa trwa nieprzerwanie, a jej szczyt zdaje 
się być odległy z przyziemnej perspektywy. Świadczą o tym 
dane zawarte w raporcie głównego Urzędu statystycznego. 
Z analiz wynika, że w pierwszych półroczu 2019 roku odda-
no do użytku 94.7 tysięcy mieszkań. To o 14.4% więcej niż 
w analogicznym okresie roku minionego. Deweloperzy prze-
kazali do eksploatacji  58.8 tysięcy mieszkań, czyli 22.4% wię-
cej, zaś inwestorzy indywidualni 33.4 tysiące mieszkań – tj. 
o 2.2% więcej niż w pierwszych sześciu miesiącach roku 2018. 
paradoksalnie obszarem najaktywniejszym są obiekty komu-
nalne, społeczne, czynszowe oraz zakładowe, których liczba 
wynosi 1665 mieszkań, czyli aż o 50 % więcej niż w pierw-
szych dwóch kwartałach zeszłego roku. liczby zawarte 
w raportach mogą złudnie wskazywać na złote czasy rynku 
mieszkaniowego. w praktyce jednak istnieje kilka przesłanek 
mówiących o tym, że mamy do czynienia ze wstępną fazą  
okresu spowolnienia. przesłanki te również zawarto w licz-
bach – te z kolei figurują w nieco głębszych statystykach. 
o ile historyczny rekord związany z mieszkaniami oddanymi 
do użytku jest niczym innym, jak ostatnim etapem procesu, 

o tyle raporty mówiące o wydanych pozwoleniach na budo-
wę nie nastrajają optymizmem. ale od początku… aby oddać 
mieszkanie do użytku najpierw trzeba je wybudować. Żeby 
rozpocząć proces budowy należy uzyskać pozwolenie. Ta-
kowe deweloperzy uzyskali 77.7 tysięcy razy, a zatem wyda-
no 5% mniej pozwoleń niż w pierwszym półroczu minionego 
roku. oznacza to ni mniej, ni więcej, że zapał deweloperów 
stygnie, a rekordy, którymi możemy się chwalić dotyczą wy-
łącznie skali mieszkań oddanych do użytku.

Na RazIe bez ReWOLUCJI

Krzywa ukazująca 12-miesięczne okresy rozpoczętych bu-
dów nie rośnie od kilku miesięcy. warto podkreślić, że nie 
mamy tu do czynienia z jej gwałtownym załamaniem, a zaled-
wie spokojnym zatrzymaniem trendu wzrostowego. w owym 
kontekście trudno spodziewać się rewolucji znanej nam 
z roku 2008. gama czynników wzbraniających rynek przed 
spektakularnym spadkiem cen jest dość szeroka. Do najważ-
niejszych zaliczamy niskie stopy procentowe, wysokie ceny 
materiałów oraz korzystniejszą sytuację materialną polaków. 
Dane ukazują, iż ceny mieszkań wzrosły od roku 2013 o około 
20%. Dokładnie taki sam procent dotyczy średnich wzrostów 
wynagrodzeń. efekt? Dynamika cen wzrostu wyhamuje w ko-
lejnych miesiącach, a spadki pozostaną umiarkowane. Jeśli 
w miastach ze zwiększonym potencjałem nastąpi niewielki 
wzrost wartości nieruchomości, to jak przewidują eksperci 
będzie to naturalne zjawisko organicznego wzrostu cen. Zja-
wisko nie niebezpieczne.
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większość powodów, dla których warto inwestować w bu-
dowę domów pasywnych wynika z zestawienia z tradycyjną 
formą budownictwa. mają one związek przede wszystkim 
z minimalizowaniem kosztów wynikających z eksploata-
cji oraz samego procesu tworzenia bryły. nie inaczej jest 
w przypadku niższego poziomu straty ciepła, który stanowi 
jeden z głównych walorów pasywnych konstrukcji.

Biorąc pod uwagę cechy i parametry bryły architektonicz-
nej, wyróżniamy 5 tzw. stref newralgicznych, czyli szcze-
gólnie narażonych na utratę ciepła.  pierwszą z nich jest 
oczywiście dach. w tej strefie różnica w poziomie utraty 
ciepła budynku tradycyjnego oraz pasywnego wynosi 5%. 
w przypadku konstrukcji pasywnej mówimy o średnim po-
ziomie 17%, zaś w tradycyjnej bryle – 22%. nieco mniejsze 
różnice dotyczą ścian. Tu poziom utraty ciepła domu pa-
sywnego wynosi 32%. analogicznie konstrukcja tradycyjna 
traci ciepło na poziomie 35%. Kolejnym kryterium są straty 
do gruntu, których różnica oscyluje w granicach 6% - ( 6% 
- budynek pasywny oraz 12% - konwencjonalny). Zestawia-
jąc ze sobą powyższe obszary możemy mówić o różnicach 
graniczących z 16% na korzyść budynków pasywnych.

największe różnice w stratach ciepła dotyczą okna oraz sys-
temu wentylacyjnego. w pierwszym przypadku w budownic-
twie pasywnym możemy mówić o stratach ciepła na poziomie 
12%. system wentylacyjny stosowany w konstrukcjach ener-
gooszczędnych pochłania z kolei rekordowo niskie 8% ciepła. 
obie te strefy w budownictwie klasycznym przyczyniają się 
do utraty 28%. różnica owych segmentów oscyluje zatem 
w granicach 36% i podobnie jak w poprzednich przypadkach 
stanowi domenę wariantu konstrukcji pasywnych. 

podsumowując – biorąc pod uwagę 5 kluczowych kryteriów 
związanych z poziomem utraty ciepła w zestawieniu kon-
strukcji pasywnych oraz tradycyjnych mówimy o około 52% 
niższym poziomie strat cieplnych w przypadku budynków 
energooszczędnych, co w skali roku przyczynia się do znacz-
nej redukcji opłat eksploatacyjnych.

12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne
POWód 8 – NIżSze STRaTy CIePła

Cykl „12 powodów,  dla których warto inwestować 
w budowę domu pasywnego” jest zbiorem artykułów 
poradnikowych powstałych w ramach współpracy 
z ekspertami firmy ELMOT.
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osiedle ciS
   wygoda miejskiego 
życia w gdyni
WyObRAź SObiE ELEGANCKiE OSiEDLE ZLOKALiZOWANE W SAMyM SERCU tętNiąCEj żyCiEM 
DZiELNiCy. tUtAj WSZyStKO MASZ W ZASięGU ZALEDWiE KiLKU KROKóW – SKLEPy, USłUGi, 
StACję SKM. DZięKi DOSKONAłEMU POłOżENiU MiESZKAńCy OSiEDLA CiS DOŚWiADCZą 
WSZyStKiCH WyGóD MiEjSKiEGO żyCiA. 

TEKST: Euro Styl | ZDJĘCIA: Euro Styl

Mieszkanie w miejscu, które otacza w pełni wykształcona 
tkanka miejska, to wybór komfortowego, miejskiego stylu 
życia. Charakteryzuje go bliskość tego, co ważne na co 
dzień – mieszkańcy osiedla zlokalizowanego w centrum 
gdyńskiej dzielnicy Cisowa znajdą pod domem liczne 

punkty handlowe. Chrupiące, jeszcze pachnące bułki na 
niedzielne śniadanie czy świeże, sezonowe owoce? Przy-
szli domownicy będą mogli wyjść po nie w przysłowiowych 
kapciach. W pobliżu znajdują się piekarnie, warzywniak, 
sklep mięsny, bank i poczta.

Poznaj osiedle CIS:  WWW.eUROSTyL.COM.PL/OSIedLeCIS
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ROzRyWka I edUkaCJa
 PO SąSIedzkU

położenie osiedla Cis zadowoli rodziców, którzy docenią 
okoliczną, bogatą ofertą edukacyjną. Będą mogły zapisać 
dzieci do pobliskich żłobków, przedszkoli i szkół. Bardzo 
bliska odległość placówek sprawi, że najmłodsi będą mo-
gli swobodnie i bezpiecznie poruszać się pomiędzy szkołą 
a domem. rodzice nie będą musieli martwić się czaso-
chłonnymi dojazdami na zajęcia pozalekcyjne. Bliskość 
peronu sKm pozwoli starszym pociechom na samodzielne 
odbywanie podróży po Trójmieście  szybkie i sprawne.
Bezpośrednio przy osiedlu funkcjonuje centrum sąsiedz-
kie „przystań Chylońska 237”, prowadzone we współpra-
cy z mieszkańcami. To miejsce rozwijania pasji, poszerza-
nia zainteresowań, nawiązywania nowych przyjaźni i za-
cieśniania więzi, a także międzypokoleniowej integracji. 
To wyjątkowe centrum pozwoli spędzić ciekawie czas 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

JakOŚć I WyGOda

w ramach inwestycji Cis budowanego przez euro styl, 
powstanie budynek o nowoczesnej architekturze w dziel-
nicy gdynia-Cisowa, a w nim 148 mieszkań o metrażach 
od 29 do 101 m kw. i zróżnicowanych układach. 
osiedle Cis charakteryzować będzie wysoka jakość wy-
konania i rozwiązania przyjazne osobom w każdym wieku: 
cichobieżne windy, hala garażowa, komórki lokatorskie 
i monitoring. Budynek przystosowany będzie także do 
potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych ruchowo. 
Czysta biel prostych brył, uzupełniona o charakterystycz-
ne kształty balkonów i tarasów, skrywać będzie w sobie 
wnętrze nastawione na funkcjonalność oraz komfort. 
otoczenie osiedla zaprojektowane zostanie tak, by każdy 
jego element dawał wytchnienie i relaks. Budynek posia-
dać będzie patio z prywatną, bezpieczną przestrzenią 
dla mieszkańców, o którą trudno w miejskiej zabudowie, 
a także plac zabaw dla najmłodszych, drewniane ławki 
w cieniu drzew i liczne stojaki rowerowe.

dOSkONała kOMUNIkaCJa 
MIeJSka dzIękI SkM

Zaledwie 3 minuty spaceru – tylko tyle dzielić będzie mieszkań-
ców osiedla od najbliższej stacji sKm. Dzięki połączeniom kole-
jowym o wysokiej częstotliwości wygodnie dotrą oni do centrum 
gdyni, w kilkanaście minut można znaleźć się w Śródmieściu 
i zrobić zakupy na pełnej sklepów ulicy Świętojańskiej, wybrać 
najświeższe produkty w legendarnej Hali Targowej czy spotkać 
się ze znajomymi w jednym z popularnych pubów i restauracji. 
w zasięgu ręki będą też pełen rozrywek sopot lub zabytkowy 
gdańsk. Dzięki szybkiej Kolei miejskiej dojazdy oraz powro-
ty z najmodniejszych punktów na trójmiejskiej mapie możliwe 
będą o każdej porze i zajmą niewiele czasu. 
ponadto dwa węzły autobusowe i trolejbusowe w sąsiedztwie 
osiedla Cis zagwarantują sprawne dojazdy do rozmaitych za-
kątków dzielnicy i Trójmiasta, a szybki wyjazd na obwodnicę 
pozwoli korzystać z uroków wypadów za miasto. 
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Znaczne obniżenie kosztów zużywa-
nej energii zapewnia fotowoltaika, 
czyli system paneli słonecznych, 
zaspakajający w dużym stopniu za-
potrzebowanie gospodarstwa domo-
wego na energię elektryczną. 
Jak to działa? Fotowoltaika to po 
prostu przetwarzanie światła sło-
necznego w energię elektryczną, 
czyli inaczej wytwarzanie prądu 
elektrycznego z promieniowania 
słonecznego przy pomocy odpowied-
nich ogniw fotowoltaicznych. panele 
produkują prąd, który jest wykorzy-
stywany na bieżąco, natomiast w mo-
necie, gdy słońce przestaje świecić 
lub energii wytworzonej już nie wy-
starcza na pokrycie zapotrzebowania, 
pobierana jest energia z sieci. 
Użytkownik ma ponadto możliwość, 
aby każdą oddaną do sieci kilowa-
togodzinę (z wyprodukowanych 
nadwyżek) odebrać w dowolnym mo-
mencie od zakładu energetycznego 
w ciągu roku rozliczeniowego. nie 

ponosi on z tego powodu dodatko-
wych opłat dystrybucyjnych. rozli-
czenie z zakładem energetycznym 
odbywa się na zasadzie opustów ze 
współczynnikiem 0,8.
oczywiście im dane gospodarstwo 
domowe ma większe zapotrzebo-

wanie na energię elektryczną, tym 
większe oszczędności zapewnia foto-
woltaika. ale wystarczy, że rachunki 
przekraczają 150 zł za okres dwóch 
miesięcy, a już opłaca się założyć taką 
instalację. 
wszyscy zgodnie twierdzą, że nie 
opłaca się oszczędzać próbując kupić 
oddzielnie poszczególne elementy 
instalacji samodzielnie (bo dostawca 
dostaje rabaty za hurtowe ilości) czy 
wykonując coś na własną rękę (bo do 
kupna sprzętu wraz z usługą montażu 

dolicza się 8-proc. VaT podczas gdy 
same urządzenia opodatkowane są 
stawką 23 proc.). nie każdy też weź-
mie odpowiedzialność za konstrukcję, 
której nie realizował kompleksowo. 
warto zatem zwrócić się do firmy, 
która specjalizuje się w zakładaniu 
takich instalacji - firmy starbud ze 
starogardu gdańskiego. w pierwszej 
kolejności zostanie wykonany bez-
płatny audyt i sprawdzona efektyw-
ność ekonomiczna oraz możliwości 
techniczne, a także dobrana dogodna 
forma finansowania. pracownicy firmy 
pokierują też całym procesem przyłą-
czenia instalacji do sieci.
Co ważne, od tego roku cały koszt 
instalacji można odliczyć od dochodu 
skłądając roczne rozliczenie piT.
a zatem każdy w krótkim czasie 
może cieszyć się czystym zyskiem, 
pozyskując ekologiczną energię oraz 
oszczędzając pieniądze. To naprawdę 
działa, przekonaj się sam!

Prąd jest za drogi?  
płać mniej!
Podwyżki energii 
elektrycznej dotkną 
dosłownie każdego. 
Tymczasem można się 
nie tylko przed nimi 
uchronić, ale jeszcze 
znacznie obniżyć 
rachunki za prąd. 

Starbud 
ul. gdańska 34 c
starogard gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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Niedawno – pod koniec sierpnia - 
gościł w Gdańsku, aby świętować 
swoje 90 urodziny. Stefan Wenta 
to  wybitny Gdańszczanin, jeden 
z najlepszych tancerzy baletowych 
i choreografów.

Ten wyjątkowy artysta jest może 
nieco zapomniany przez swoją dłu-
goletnią nieobecność w kraju, tym 
bardziej warto przybliżyć Jego po-
stać. stefan wenta urodził się w 1929 
roku w gdańsku. Taniec od najmłod-
szych lat był jego pasją. ponieważ 
nie pochodził z zamożnej rodziny, 
jako dziecko wykonywał różne prace, 
aby opłacić lekcje tańca. Zaraz po 
wojnie, gdy Janina Jarzynówna zało-
żyła „szkołę Tańca artystycznego” 
w gdańsku, wstąpił w jej szeregi, 
kończąc ją w 1949 roku z wyróżnie-
niem, następnie kolejno był solistą 
baletu w operze Śląskiej w Bytomiu, 
w państwowej operze we wrocławiu, 
a w latach 1952-1957 pierwszym soli-
stą tancerzem i choreografem opery 
warszawskiej.
Dzięki stypendium przyznanemu mu 

przez ministerstwo Kultury i sztuki, 
dla najbardziej utalentowanych ar-
tystów, w 1957 r. wraz z romanem 
polańskim, Zbigniewem Cybulskim, 
Bohdanem Kobielą i olgą sawicką wy-
jechał do paryża. stefan został part-
nerem prima-baletnic opery paryskiej 
yvette Chauvire i lycette Darsonval. 
Jako główny tancerz „Theatre d’art. 
du Ballet” występował w indiach, 
indonezji, Chinach, Japonii, australii, 
afryce i całej europie. Ze względu 
na liczne kontrakty oraz tournée po 
całym świecie zyskał dużą sławę. 
aby dalej rozwijać swoją pasję, któ-
rą był taniec baletowy, postanowił 
zostać we Francji. później, dzięki 
filmowi nakręconemu na podstawie 
własnego scenariusza, wyjechał do 
los angeles, gdzie osiadł. w sercu 
Kalifornii stworzył własny zespół ta-
neczny wenta Ballet of los angeles 
i założył szkołę tańca, która z powo-
dzeniem działa do dziś. 
oprócz nauczania był także chore-
ografem w takich produkcjach, jak 
nagradzane oscarami „ Ucieczka lo-
gana”(1976) „nie ma jak Flint”(1967), 

„Czerwoni”(1981) czy „ostatni Taniec”, 
gdzie oprócz choreografii zagrał rolę 
obok patricka swayze. Ten ostatni, 
tak jak wielu innych aktorów Hollywo-
od, był uczniem w szkole stefana. 
stefan wenta jest wciąż, mimo wieku 
90 lat, aktywnym choreografem i na-
uczycielem, który udziela lekcji tańca 
grupie swoich uczniów sześć razy 
w tygodniu we własnej szkole wenta 
Ballet of los angeles. 
- stefan uczy nie tylko baletu ale 
wiele więcej – powiedział o nauczy-
cielu jeden z uczniów -  Będziesz 
uczyć się baletu od żywej legendy, 
prawdziwej i specjalnej duszy. Bę-
dziesz rozwijać siłę i swoje podsta-
wowe zasady tańca klasycznego, 
a w studio tańca maestro wenta na-
uczy Cię lekcji życia, muzyki i uzna-
nia sztuki, w czasie gdy Ty nauczysz 
się równowagi i wdzięku...
wenta często odwiedzał polskę, 
wykonując choreografie dla warszaw-
skiego Teatru syrena i Teatru mu-
zycznego w gdyni, gdzie w 1981 roku 
był reżyserem i choreografem sztuki 
„wielki Świat”.

stefan Wenta – wybitny 
tancerz i  choreograf

„jezioro łabędzie”, akt iV, maria krzyszkowska jako odette 
i stefan wenta jako rothbart, 1956 r. fot. edward hartwig

„Pan twardowski”, ludomir różyCki. zbigniew kiliński – Pan 
twardowski, maria krzyszkowska – diabliCa uwodziCielka, 
stefan wenta – diabeł. Państwowa oPera w warszawie, 1957 r.



„Jakubiak w Sopocie” - tak nazywa się nowo otwarta – autorska restauracja Tomasza Jakubiaka, 
szefa kuchni znanego m.in. z programu telewizyjnego „Sztuka Mięsa”. W środowy wieczór w so-
pockim lokalu odbyła się kolacja charytatywna z której zysk przekazano  na Pomorskie Hospi-
cjum dla Dzieci. Menu składające się z sześciu dań zostało skomponowane przez czterech szefów 
kuchni – Kubę Winkowskiego, Jordana Bacha, Sebastiana Cichego oraz Tomasza Jakubiaka.

Niespełna 300 osób pojawiło się 
na oficjalnym otwarciu Medusa 
Bar – lokalu znajdującego się w 
sercu Sopotu. Zgromadzeni na 
imprezie inauguracyjnej goście 
smakowali flagowego trunku – 
szampana Moët&Chandon oraz 

wsłuchiwali się w dźwięki kwartetu smyczkowego. Artyści 
oraz osoby ze świata biznesu kosztowali również  przekąski 
przybliżające menu nowo otwartego lokalu. W karcie znaj-
dziemy m.in. pieczonego homara, doradę z zielonym jabł-
kiem, stek z kalafiora, czy marynowaną ośmiornicę.

Największy i naj-
bardziej prestiżowy 
w skali świata 
jacht „Black Pearl” 
zacumował przy 
Nabrzeżu Obroń-

ców Westerplatte. 
Jednostka o długości 106.7m oraz 2900 metrów 
kwadratowych łącznej powierzchni żagli należy 
do rosyjskiego oligarchy – Olega Burłakowa. 
Koszt budowy ekskluzywnego jachtu oscyluje 
w granicach 200 milionów dolarów.

oFicjaLne 
otwarcie 
medusa bar

trzy Żywioły 
u jaKubiaKa

bLacK PearL 
zacumował 
w gdańsKu

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE
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Za nami 20 – jubileuszowa edycja  Volvo gdynia sailing 
Days 2019.  od 22 lipca do 3 sierpnia gdyńska marina 
stała się miejscem żeglarskiego święta w którym mogli-
śmy podziwiać medalistów mistrzostw Świata i europy, 
olimpijczyków, zawodników kadry narodowej, żeglarzy 
z niepełnosprawnościami oraz amatorów.

Żeglarska stolica polski już 20 razy gościła mistrzów 
dyscypliny z całego globu.

– regaty VgsD są dla gdyni niezwykle ważne. Z różnych 
powodów. przede wszystkim 
ze względu na rangę żeglarską, ale i dlatego, że to wy-
darzenie, które sięga daleko poza sportowe ramy. Cieszy 

fakt, że w mieście, które od lat stawia na kulturę i poli-
tykę rodzinną, możemy organizować festiwal żeglarski, 
angażujący mieszkańców w każdym wieku oraz licznie 
odwiedzających gdynię gości – mówi Katarzyna gru-
szecka-spychała, wiceprezydent gdyni.

w trakcie jubileuszowej edycji wydarzenia w gdyńskiej 
marinie z powodzeniem funkcjonowało  miasteczko za-
wodów w którym turyści wespół z mieszkańcami mogli 
porozmawiać z żeglarzami, a także skorzystać z wielu 
atrakcji. również dzieci mogły spędzić ten czas w kre-
atywny sposób za sprawą plaży Śródmieście, która 
w okresie zmagań zmieniła się w centrum animacji i za-
baw dla pociech oraz ich opiekunów.

Volvo Gdynia 
sailing days 2019 

ZD
JĘC

ia
: Volvo g

dynia sailing D
ays
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piętnasta edycja globaltica world Cultures Festival 
przyniosła kilka istotnych zmian do wypracowanej przez 
lata formuły festiwalu. impreza w tym roku potrwała pięć 
dni, rozpoczęła się od wyjątkowego koncertu francusko-
egipskiego Trio abozekrys w gdyńskim Centrum Filmo-
wym, a zakończyła występami mistrzów instrumentów 
perkusyjnych - adama Drame z Burkina Faso i Kim so ra 
z Korei południowej. nowością w programie muzycznym 
był polish showcase Day, specjalny dzień poświęcony 
rodzimym zespołom, które zagrały na dwóch małych 
scenach - w starej wozowni oraz scenie przy pałacu. 
Dwa, tradycyjne dni koncertowe w parku Kolibki upły-
nęły pod znakiem porywających koncertów. od oberków 
spod opoczna zespołu odpoczno przez prowansalskie 
polifonie san salvador, turecką psychodelię gaye su 
akyol, gitarowe odloty Bombino, transową tarantellę 
z południa włoch Kalascimy, mieszankę latynoskich ryt-
mów z feministycznym przekazem ladamy aż do ghaniij-

skiego, tanecznego highlife’u w wykonaniu legendarnego 
gyedu-Blay ambolleya i bałkańskiego ognia króla tręba-
czy Bobana markovićia i jego orkiestry.

globaltica to nie tylko muzyka, co roku program uzupeł-
niają zajęcia dla dzieci, spotkania z podróżnikami i pisa-
rzami oraz ciekawe wykłady i prelekcje. w tym roku dużo 
uwagi poświęcono ekologii i kryzysowi klimatycznemu 
oraz problemom relacji międzyludzkich w szybko zmie-
niającym się świecie. Dzieci mogły pobawi się w podrożni-
ków, wziąć udział w specjalnych koncertach i warsztatach.

globaltica od piętnastu lat przybliża bogactwo kultur 
świata, pokazuje, jak tradycja może być ważna w XXi 
wieku, jak może dostosowywać się do współczesności, 
nie tracąc charakteru. w ciągu tego czasu gdyńska im-
preza stała się jedną z najważniejszych w polsce i tego-
roczna edycja to potwierdziła.

Globaltica World 
cultures festival 
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sławomir 
siezieniewski 

Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

aaaauto sprzedam,           
               motoryzacyjna rewolucja

Rok 2018 był najcieplejszym w historii pomiarów, bijąc re-
kordy z 2017,2016,2015 itd… W tym tempie do końca wieku, 
wskutek topnienia lodowców pod wodą znajdzie się nie tyl-
ko Wenecja ale także Amsterdam i Nowy Jork – prognozuje 
ONZ. To wymaga ogromnych zmian w przemyśle, rezygnacji 
z konwencjonalnych, ale bardzo szkodliwych dla środowiska 
paliw, surowców czy maszyn. Ekologiczna rewolucja prze-
wróci do góry nogami m.in. rynek samochodowy. Według 
ekspertów w ciągu najbliższych lat zmieni się on bardziej niż 
od wynalezienia auta do teraz. Branża motoryzacyjna nie ma 
ucieczki. Świat zdecydował o gigantycznych karach wymu-
szających na producentach inwestycje w ekologię. Norwegia 
już zadeklarowała że od 2030 roku nie będzie rejestrować no-
wych aut spalinowych. Inne kraje zrobią to zapewne niewie-
le później. Już dziś limit CO2 dla każdego auta wynosi 130 
gramów za przejechany kilometr. W przyszłym roku norma 
wyniesie 95, a za 10 lat 59. A w roku 2040 zostanie sprzedane 
ostanie nowe auto z silnikiem spalinowym.
Dziś auta elektryczne to zaledwie 0,5 procent całości sprze-
daży. Dużo lepiej sprzedają się hybrydy, ale i tak 95 procent 
handlu to benzyna i olej. Ale za 10 lat „elektryki” mają sta-
nowić 40 procent rynku. Wielkie koncerny rozpoczęły wy-
ścig pompując w badania i wdrożenia gigantyczne pieniądze. 
Daimler deklaruje 42 miliardy dolarów na najbliższe 4 lata. 
Grupa Volkswagen 30 mld euro. To więcej niż cały PKB  ta-
kich państw jak Egipt czy Chile. Globalnie producenci de-
klarują oficjalnie 250-300 mld dolarów. Najwięcej wydają 
i wydawać będą Chińczycy, którzy nie załapali się właściwie 
na trwający do teraz etap samochodowej produkcji. Dlate-
go w nowym rozdaniu zamierzają wyciąć z tortu największy 
kawałek. Apetyty mają też tradycyjnie Amerykanie, Niem-
cy, Japończycy i Francuzi. Według zapowiedzi do 2025 roku 
w produkcji będzie 15 modeli typowo elektrycznych i 30 
hybrydowych nowości, a sprzedaż ma osiągnąć 15 milionów 
rocznie. Tyle, że trzeba pokonać kilka barier. Największe 
z nich to cena, zasięg i ładowanie. I to się dzieje na naszych 
oczach. Tesla - która zaczęła od elektrycznych aut dla miliar-
derów - teraz oferuje swój Model 3 za 130 tysięcy złotych. 
Jedno ładowanie wystarcza w nim na 350 kilometrów, a auto 
do 60 mph przyśpiesza w 6 sekund. Jeszcze dalej poszedł bry-
tyjsko – chiński Lotus. Jego Evija to prawdziwy smok. Ma 

cztery silniki elektryczne - po jednym na każde koło, a każdy 
z nich z ogromną mocą 500 KM, co daje łącznie 2000 KM 
i 1700 Nm momentu obrotowego. Taka moc sprawia, że Evija 
jest dziś najmocniejszym produkowanym samochodem na 
świecie pokonując wszystkie nie tylko elektryczne, ale rów-
nież spalinowe i hybrydowe samochody. Pozwala też na roz-
pędzenie tego elektryka do „setki” w niespełna 3 sekundy. 
Masowej produkcji z pewnością nie będzie ale ten przykład 
pokazuje jak pękają kolejne bariery. Inni producenci już ich 
gonią. Volkswagen sprzedał wszystkie „miejsca w kolejce na 
elektryczne auto” w ogłoszonym kilkanaście tygodni temu 
zapisie. ID3, który otrzymał już nową nazwę „Neo” ma być 
następcą Golfa, a jego wprowadzenie na rynek ma być rewo-
lucją na miarę „pierwszego Garbusa”.
Taka motoryzacyjna rewolucja to też ogromne zmiany 
w innych dziedzinach, m.in. nieruchomościach. Każdy 
budynek niemieszkalny z miejscami parkingowymi bę-
dzie musiał mieć 20 procent stanowisk do ładowanie. 
W nowych blokach mieszkalnych deweloperzy muszą po-
łożyć specjalne okablowanie kanałowe, doprowadzone do 
wszystkich miejsc parkingowych. Aż w 80 % przypadków 
auta elektryczne ładowane są bowiem w domach lub w pra-
cy. Od 2014 roku liczba publicznie dostępnych punktów 
ładowania w Polsce wzrosła ponad siedmiokrotnie. Naj-
więcej inwestują Grupa Lotos, PGE, GreenWay, Energa - 
Obrót i Orlen. Tyle, że to i tak dużo, dużo mniej niż w Ho-
landii (38,4 tys. punktów ładowania ), w Niemczech (24,7 
tys. ), Francji ( 23,2 tys.) i W. Brytanii (16,3 tys.). Zgodnie 
z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
do końca 2020 powinno w Polsce działać minimum 6 tys. 
standardowych, 400 szybkich punktów ładowania. Jest 
więc co robić. Tym bardziej, że samą elektryczność wytwa-
rzamy drogo i z węgla. Nasze sieci przesyłowe nadają się 
w większości do muzeów elektryczności. Nie mamy umów 
na dostawę trudno dostępnego litu do produkcji baterii. 
A powołana przez rząd spółka ElectroMobility Poland, 
która miała inicjować i koordynować prace związane ze 
stworzeniem polskiego auta, przez długi czas mogła po-
chwalić się jedynie organizacją konkursu na wygląd takie-
go samochodu. Na razie zatem ten wyścig potęg oglądamy 
z pit-stopu. I szukamy kół zamiast ruszać dalej.

czyli
Podobno jesteśmy pierwszym pokoleniem, które zrozumiało jakim 
zagrożeniem dla świata i ludzkości jest ocieplenie klimatu, i ostatnim, 
które może coś zrobić, by niekorzystne zmiany zatrzymać. 
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Jakie oni mają piękne życie!

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.

Dzwonię do mojej siostry 
(psycholog, seksuolog)…

JA:	Ania!	Jak	ja	im	zazdroszczę!!!	
Jakie	 oni	 mają	 piękne	 życie!!!	
Wycieczki	 zagraniczne,	 słońce,	
plaża,	kasa	i	ciągły	uśmiech.
ANNA: O	czym	ty	mówisz?
JA:	 O	 tych	 znajomych	
z	Instagrama.
ANNA:	Brat,	zwariowałeś?	Prze-
cież	 sam	 prowadzisz	 profile	
w	mediach	 społecznościowych	
i	doskonale	wiesz,	że	to	iluzja.
JA:	 To	 dlaczego	 daję	 się	 na	 to	
nabierać?
ANNA:	 Ponieważ	 każdy	 z	 nas	
marzy	 o	 pięknym	 życiu.	 Łatwo	
nam	w	to	wejść,	gdyż	to	są	na-
sze	 fantazje.	 Ty	 widziałeś	 na	
zdjęciach	swoje	marzenia	i	obo-
jętnie,	czy	będziesz	patrzył	na	to	
racjonalnie,	czy	przez	emocje,	to	
będzie	na	ciebie	działać.	Wiesz,	
że	 te	 zdjęcia,	 które	 widzisz,	
nie	 są	 robione	 przypadkiem,	
w	większości	dobrym	aparatem	
fotograficznym,	 a	 potem	 obra-
biane	 przez	 programy	 kompu-
terowe.	Obraz	jest	piękny	i	włą-
czają	 się	 emocje,	 mechanizm	
znany	ze	świata	reklamy.
JA:	 To	 jak,	 będąc	 świadomym,	
odciąć	emocje	i	przestać	się	na	
to	nabierać?
ANNA:	 Pytanie,	 czy	 się	 w	 ogó-
le	da.	My	zawsze	na	coś	się	na-
bieramy	 i	 zawsze	 coś	 na	 nas	

oddziałuje.	 A	 ponieważ	 mamy	
swoje	potrzeby,	 to	szukamy	 ich	
realizacji.
JA:	 No	 dobra,	 to	 czy	 w	 takim	
razie	 to,	 o	 czym	 rozmawiamy,	
zadziała	też	w	promocji	kultury	
i	sztuki?
ANNA:	 Jasne,	 że	 tak!	 Kupo-
wanie	 marzeń,	 fantazji	 można	
przełożyć	 na	 sprzedaż	 działań	
artystycznych.
Nic	 tak	 nie	 pobudza	 zmysłów	
jak	 korzyści	 płynące	 z	 posia-
dania	 produktu,	 produkt	 na-
tomiast	 jest	 bardziej	 interesu-
jący	 gdy	 bezpośrednio	 łączy	
się	 z	 życiem	 osoby	 oglądającej	
daną	reklamę.
Dla	 jednych	 widok	 pięknej	 ko-
biety	czy	perfekcyjnego	męskie-
go	ciała	będzie	marzeniem,	dla	
innych	uczestniczenie	we	wspa-
niałym	spektaklu.
I	 właśnie	 u	 tych	 drugich	 pro-
mowanie	sztuki	i	kultury	spraw-
dzi	 się	 ponieważ	 reklama	 bę-
dzie	 oddziaływać	 na	 marzenia	
i	potrzeby.
JA:	 Ha	 ha	 ha,	 seks	 się	 zawsze	
najlepiej	sprzedaje.
ANNA:	Bez	dwóch	zdań!
JA:	 To	w	 takim	 razie	 jak	 sprze-
dać	kulturę	w	mediach?
ANNA:	Trzeba	znaleźć	kluczową	
odpowiedź	czego	ludzie	pragną	
i	im	to	dać.	Poza	erotyką	świet-
nie	sprzedaje	się	skandal.	A	ten	
do	sztuki	pasuje	jak	ulał.	Zresz-

tą	 instytucje	 kultury	 często	 po	
niego	sięgają.	Na	pewno	warto,	
aby	 ci,	 którzy	 tworzą	 produkty	
artystyczne	 prowadzili	 kanały	
w	 social	 mediach.	 Oczywiście,	
że	 trafią	do	 stosunkowo	mniej-
szej	grupy	społecznej	ponieważ	
nie	 każdy	 jest	 chętny	 i	 gotowy	
do	 brania	 czynnego	 udziału	
w	 życiu	 kulturalnym,	 ale	 cały	
czas	trzeba	pamiętać,	że	sztuka	
dla	 pewnej	 części	 społeczeń-
stwa	jest	sferą	marzeń	i	jej	wła-
śnie	pragną…

I	 nie	 byłbym	 sobą,	 gdyby	 ta,	
skądinąd	dość	mądra,	rozmowa	
nie	 skończyła	 się	 zrobieniem	
wspólnego	selfie	na	Instastory:)
A	 jeśli	 już	 jesteśmy	 przy	 tema-
cie,	 to	 w	 Trójmieście	 wyróżnia	
się,	 na	 tle	 innych	 profili,	 kon-
to	 instagramowe	 Baletu	 Ope-
ry	 Bałtyckiej.	 Warto	 zajrzeć	 do	
nich:
@baltic_opera_ballet



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.

Hedge Funds 
jako narzędzie 
inwestycyjne  
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obecnie fundusze hedgingowe stanowią odrębnym 
segmentem inwestycyjnym, który w ciągu ostatnich 
20 lat zwiększył całkowitą kapitalizację zarządzanych 
środków kapitałowych z 256 miliardów do więcej niż 
3 bilionów dolarów. Celem Funduszy hedgingowych 
jest osiąganie zysku w każdych warunkach rynkowych. 
Fundusz hedgingowy charakteryzuje się wysokim ry-
zykiem związanym z inwestowaniem przy dużej dźwi-
gni finansowej. 
w okresie styczeń-czerwiec 2019 fundusze hed-
gingowe osiągnęły 5,7% zwrotu z inwestycji. naj-
lepsze były fundusze inwestujące na rynkach akcji, 
osiągając około 9% zwrotu w pierwszym półroczu.  
Fundusze aktywistyczne, które kupują pakiety akcji, 
by wywierać presję na zmiany w firmach,  w minionym 
półroczu zyskały 11,4%.
Trzeba pamiętać, jeżeli fundusz zarabia w każdych 
warunkach 5% rocznie, jest to całkiem niezły wynik. 
warren Buffet uzyskuje średnioroczną stopę zwrotu 
prawie 20% i uważa się go za jednego z najlepszych 
inwestorów świata. 

Promuj zdrowy 
i aktywny styl 

życia wśród 
pracowników
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intensywny tryb pracy i duże obciążenie stresem niestety 
nie sprzyja dbaniu o zdrowie.

 Jemy z biegu lub wcale, po 10-12 godzinach spędzonych 
za biurkiem, nie bardzo mamy jeszcze ochotę na jakąkol-
wiek aktywność. Duże obciążenie stresem może powodo-
wać kłopoty ze snem przez co organizm jest zmęczony 
i domaga się większej ilości kalorii. 
Jest na to rozwiązanie. promocja zdrowego stylu życia 
w firmie, to podstawowy kierunek jaki warto obrać na ko-
lejne lata. Zdrowszy, aktywny, dobrze odżywiony pracow-
nik jest bardziej kreatywny, lepiej reaguje na stres, nie 
chodzi na zwolnienia.
Z badań wHo wynika że zdrowe posiłki mogą poprawić 
wydajność, efektywność i koncentrację pracowników na-
wet o 20 %.odpowiednio zbilansowana dieta ma wpływ nie 
tylko na nasze zdrowie, ale również samopoczucie i spo-
sób, w jaki funkcjonujemy. przekłada się to na wszystkie 
obszary naszego życia, także na sferę zawodową.



estera gabczenko
wydawca i redaktor naczelna Zatoka piękna

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

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

grażyna Paturalska
Kreatorka wizerunku, stylistka,

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

projektantka marki grace Collection
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#WIDEOKONSULTACJA 
z… chirurgiem 
naczyniowym 
Ryszardem Zającem
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To element stroju znany i stosowany zaledwie od 
kilkudziesięciu lat, zapożyczony od subkultury hip-
hopowców. Z tego powodu bluza nie wszędzie była 
od razu akceptowana. przypisywano jej „ciemne 
strony”, ponieważ lubili ją nosić drobni przestępcy 
i złodzieje – zakładając kaptur zapewniali sobie ano-
nimowość. Jednak jak wszędzie, tak i tu, czas leczy 
rany, i ostatecznie, kontrowersyjna bluza z uwagi na 
swoją przydatność, wygodę i funkcjonalność zrobiła 
zawrotną karierę. 

Jeszcze nie tak dawno bluza rozsuwana na zamek 
kojarzyła nam się nieodłącznie z dresem lub innym 
ubraniem sportowym. obowiązkowo z kapturem, któ-
ry ochraniał głowę przed nadmiernym wyziębieniem 
podczas intensywnego treningu. Dziś jest to nieod-
łączny,  wygodny element stroju o charakterze spor-
towym i casualowym. połączenie T-shirta z  dżinsa-
mi to doskonały zestaw na spacer po parku czy na 
zakupy w pobliskim sklepie. Bluza jest też niezwy-
kle przydatna podczas wszelkich podróży. nie tylko 
ochroni Cię przed chłodem włączonej klimatyzacji, 
ale też – kiedy potrzeba – stanie się Twoją mini po-
duszeczką wypełniającą przestrzeń pomiędzy fote-
lem lotniczym a szyją wymagającą oparcia.

Ciężkie nogi po dniu spędzonym w biurze lub długiej po-
dróży i obrzęki w upalne dni, to wystarczający powód, aby 
obejrzeć kolejny odcinek cyklu #wiDeoKonsUlTaCJe z... 
chirurgiem naczyniowym ryszardem Zającem. 
porozmawialiśmy m.in. o KompresJoTerapii. 
Jak wyjaśnił podczas naszych wideokonsultacji specjali-
sta, kompresjoterapia to stosowanie właściwego ucisku na 
kończyny dolne, a czasami – w przypadku pacjentek po 
operacjach piersi – także na kończyny górne. 
Zaskoczeniem może być fakt, że obrzęki i dyskomfort, któ-
re powtarzają się szczególnie wieczorami, są wskazaniem 
do stosowania produktów pierwszego stopnia ucisku, ta-
kich jak podkolanówki, pończochy bądź rajstopy.
ale jak dobrać produkt uciskowy? Czy przeznaczony jest 
on tylko dla osób z chorobą żylakową? 
Tego właśnie dowiecie się z nowego odcinka cyklu #wiDe-
oKonsUlTaCJa z... realizowanego przez portal Zatoka piękna.
Zapraszam serdecznie do oglądania 
na stronie www.zatokapiekna.pl
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statek oferuje nie tylko bogaty wybór kabin i apartamen-
tów, ale także rozrywek na pokładzie, włączając pokazy 
prosto z Broadwayu takie jak: millionDollar Quartet czy 
Burn the Floor. poszukujący silniejszych wrażeń mogą 
skorzystać z aquaparku, w którym znajduje się 5 najszyb-
szych zjeżdżalni wodnych lub spróbować swoich sił w cho-
dzeniu przez park linowy. ogromny wybór restauracji 
z międzynarodową kuchnią nawet najbardziej wybrednych 
smakoszy. magicznych doświadczeń dostarcza illusiona-
rium tworzące połączenie kolacji z wirtualnym pokazem. 
romantycznych doznań dostarczy spacerowiczom prome-
nada z widokami po horyzont lub muzyka płynąca na żywo 
w piano bar. wszystko to i znacznie więcej sprawi, że na 
pasażerów norwegian getaway czekają najlepsze wakacje!
norwegian Cruise line to innowator w dziedzinie global-

nych podróży morskich, który od ponad 52 lat przełamuje 
stereotypy tradycyjnych rejsów. Firma zrewolucjonizowa-
ła branżę rejsów, oferując gościom swobodę elastyczność 
w projektowaniu idealnych wakacji, dopasowując harmono-
gram do ich życzeń, bez wyznaczonych godzin na posiłki 
lub rozrywkę, ani bez kodeksu dotyczącego ubioru. obecnie 
flota składa się z 16 nowoczesnych statków, które pływają do 
prawie 300 najbardziej pożądanych miejsc na świecie. Firma 
norwegian Cruise line nie tylko zapewnia doskonałą obsługę 
gości zarówno na lądzie , jak i na morzu, ale oferuje szeroki 
wybór wielokrotnie nagradzanych lokali rozrywkowych i ga-
stronomicznych, a także szereg opcji zakwaterowania na 
pokładzie, w tym kabiny dla podróżujących samotnie, mini-
apartamenty, apartamenty ze spa i The Haven by norwegian 
– ekskluzywną koncepcję dedykowanego serwisu.

Witamy na pokładzie 
norwegian Getaway
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pod takim tytułem w sierpniu 
w galerii sztuki glaza expo Design 
przy Długim Targu 20/21 w gdań-
sku odbyła się wystawa malarstwa 
aleksandry prusinowskiej. w galerii 
pojawiły się obrazy pokazujące pięk-
no rozgrzanego słońcem kobiecego 
ciała i zatrzymane na płótnach ka-
dry z egzotycznej Teneryfy. Tłumy 
gości przy dźwiękach saksofonu 
i lampce wina mieli wyjątkową okazję 
podzielić się wrażeniami z artystką. 
aleksandra prusinowska jest ab-
solwentką asp w gdańsku, dyplom 
w pracowni malarstwa prof. macieja 
Świeszewskiego oraz aneks z linory-
tu w pracowni prof. Czesława Tumie-
lewicza. w 2018 roku obroniła tytuł 
doktora na wydziale grafiki. obecnie 
jest asystentką w pracowni linorytu 
prof. Janusza akermanna. Uprawia 
malarstwo i grafikę artystyczną.

Buenos 
dias! 
Teneryfa

 
prelegentkami były 
ekspertki w dziedzinie 
ubezpieczeń i sukcesji 
Katarzyna pilczuk, 
w dziedzinie finansów 
edyta szulist. Dodat-
kową atrakcją była 
prelekcja dot. wizerunku 
poparta upominkami od 
marki inglot. rozmowy 
poprowadziła paulina 
marwińska

Przedsiębiorcza	Kobieta	
na	sopockiej	plaży	Hotelu	Haffner
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Mężczyzna powinien wybudować 
dom, mieć syna i posadzić drzewo... 
a gdy już to zrobi, powinien pojechać 
do Sa Calobra. Usiąść za kierownicą, 
zapiąć pasy i z jedną ręką na kolanie 
swojej towarzyszki życia bądź podró-
ży, dotrzeć do celu. Z punktu A do-
trzeć po dwóch godzinach karkołom-
nych serpentyn do punktu B.

Kręta trasa Nudo de Ła Corbata ( wę-
zeł krawata) wije się między ścianami 
skalnymi pasma górskiego Serra de 
Tramutana. Najwyższy szczyt ma 1445 
m.n.p.m., nie jest to wysokość spekta-
kularna, jednak cały ten obszar został 
wpisany na listę dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO. Bogactwo urokliwych miejscowości z licz-
nymi studniami, akweduktami, gajami oliwnymi i poma-
rańczowymi jest świadectwem ogromu pracy jaką człowiek 
musiał włożyć by tak nieprzychylny i trudny region ożywić. 
To właśnie zostało docenione przez organizację.
Ośmio kilometrowy wąwóz Torrent de Pareis to wąski prze-
smyk między pionowymi ścianami, który latem koniecznie 
trzeba przejść. Zimą i wczesną wiosną płynie nim górski po-
tok, który uniemożliwia trekking. 

Pokonanie niezliczonych zakrętów, mi-
jając autokaryi trenujące tu grupy kolar-
skie wymaga silnych nerwów, skupienia 
i pewności za kierownicą. W niektó-
rych miejscach, można dostrzec auto-
kary i samochody, które wypadły z tra-
sy. Początkowo droga pnie się stromo 
w górę by potem ostro opadać w dół. 
Jest to jedna z bardziej ekscytujących 
a nawet ekstremalnych chwil w życiu. 
Drogę trzeba pokonać dwa razy, ponie-
waż wrócić można tylko tą samą trasą. 
Warto się odważyć , bo Sa Calobra to 
przepiękna kamienista plaża do której 
dochodzimy skalnym, oświetlonym, 
wąskim tunelem. Widok zapiera dech 
w piersiach, kawa smakuje jak nigdy 

w życiu a kąpiel w krystalicznej, turkusowej wodzie wyna-
gradza trudy podróży.

Kochani, pozwólcie sobie na przeżycie tej przygody, nie dajcie 
sobie odebrać możliwości podróżowania, tym bardziej ze od 
Majorki dzielą nas zaledwie trzy godziny lotu. Dzwońcie do 
nas, wpadajcie do naszych biur i zaglądajcie na facebookowy 
fanpage „ Podróże i My” Czekamy tam na Was!

Sa Calobra.
Pokręćmy się po majorce

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl

Witold Gulcz    |    salony firmowe itaka    |   Ch rental Park - gdańsk -szadółki    |    Ch auChan - rumia   |  Ch auChan - gdańsk   |   Ch Plaza – Poznań
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Historia Jarmarku św. Dominika sięga roku 1260. Wów-
czas papież Aleksander IV zezwolił gdańskim domini-
kanom na udzielenie 100-dniowych odpustów w dniu 
święta ich założyciela. Od tamtego momentu sława i po-
pularność jarmarku rośnie z roku na rok przyciągając 
mieszkańców Trójmiasta oraz turystów niczym magnes.

nie inaczej wyglądała tegoroczna edycja, która zakoń-
czyła się w niedzielne popołudnie. Kupcy po zamknię-
ciu swoich kramów przekazali symboliczne klucze 
do bram miasta i opuścili śródmieście. 3-tygodniowe 
święto kupieckie w tym roku odznaczało się kilkoma 
różnicami względem edycji minionych. Do najważniej-
szych zaliczamy nową lokalizację targu staroci, nowe 

miejsce na mapie w postaci parku Świętopełka, ulep-
szoną estetykę przestrzeni oraz poszerzoną ofertę 
gastronomiczną.

Z dwoma ostatnimi aspektami ma związek tegoroczne 
grand prix. laureatem konkursu w kategorii „Dobry 
pomysł”  okazało się stoisko nr 95 o nazwie The Can-
dle, które w swej ofercie zawarło świece zapachowe 
stworzone dłońmi patrycji marszk z gdańska. nagroda 
główna w kategorii „Dobry smak” powędrowała do rąk 
grzegorza sieczkowskiego z rybnika, który zachwycił 
odwiedzających rewelacyjnym smakiem kanapki ze śle-
dziem. stoisko nr 5 o nazwie Bułkęs przeżywało w tym 
sezonie istne oblężenie.

759 edycja jarmarku 
dominikańskiego za nami
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Jubileuszowa edycja Verva Street Racing stała się znakomitą okazją do zaprezentowania 
najnowszych pereł motoryzacji. Jedną z nich okazała się Mazda CX-30, którą premierowo 
przedstawił BMG Goworowski.  Auto zaprezentowane przez trójmiejskiego dealera japońskich 
aut jest dostępne dla klientów w dwóch – dwulitrowych silnikach benzynowych (Skyactiv-G 
o mocy 122 KM oraz Skyactiv-X generujący moc 180 KM). W ofercie nie zabraknie także 
jednostek wysokoprężnych. Cennik nowej Mazdy rozpoczyna się od kwoty 101 900 zł.

Truck Nord Center – 
trójmiejski przedstawi-
ciel marki Iveco rozpo-
czął szeroko zakrojoną 
kampanię promocyjną. 
Akcja wietrzenia ma-
gazynów polega na 

wyprzedaży pojazdów użytkowych wspomnianej 
marki, a także zaproponowaniu wysokich zniżek 
związanych z serwisem oraz cenami części.

Motoryzacyjne dokonania amery-
kańskiego giganta cieszą się coraz 
większą popularnością na Starym 
Kontynencie. W związku z rosną-
cym zainteresowaniem Tesla roz-
waża budowę fabryki w formacie 
„gigafactory” u naszych zachod-

nich sąsiadów. Sam Elon Musk oświadczył na łamach mediów, 
że to właśnie Niemcy są głównym celem branym pod uwagę. 
Eksperci spekulują, że korzystnym pod względem biznesowym 
obszarem jest rejon Nadrenii – Północnej Westfalii.

wyPrzedaŻ 
w tnc iveco 
gdańsK

tesLa stworzy 
FabryKę 
w niemczech

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

oFicjaLna Premiera 
mazdy cX-30
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Eco-driving, 
a motoryzacyjnE 
mitologizowaniE

Jazda ekonomiczna – nie mylić z „taksówkarską”, która dla wielu 
kierowców pozostaje zmorą wielkomiejskiego ruchu potrafi przynieść 
wiele zysków. Jak się okazuje nie tylko tych stricte finansowych…

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIE: pixabay.com
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Przy aspekcie jazdy ekonomicznej wiele wartości pozo-
staje uzależnionych od kontekstu. Paradoksalnie jazda na 
zbyt niskich obrotach, paniczny strach przed przyspiesza-
niem oraz dobór najtańszych rozwiązań w kwestii tanko-
wania ma niewiele wspólnego z ekonomicznym użytko-
waniem pojazdu. Eksploatacja auta ma związek ze stanem 
silnika, zaś jego kondycja uwarunkowana jest głównie 
rodzajem paliwa na którym jeździmy. W praktyce oznacza 
to, że mamy do czynienia z gęstym systemem naczyń 
połączonych w którym każda cząstka odgrywa mniejszą, 
bądź większą rolę – nawet ta pozornie szczegółowa...

Karma wraca!
Perspektywa ruszania z dwójki, ledwie toczące koła na 
które nanosimy trzeci bieg oraz wykorzystanie biegu 
jałowego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe w naszej 
szerokości geograficznej stanowi codzienność. Warto 
podkreślić, że tego rodzaju schematy mają niewiele 
wspólnego z eco-drivingiem.  Konsekwencją powielania 
mitów pokutujących wśród kierowców jest cierpienie 
silnika oraz podzespołów, które jak wiemy – nie należą 
do najtańszych. Styl jazdy oraz zachowania na drodze 
są równie istotne, jak rodzaj paliwa, które tankujemy. 
Wbrew pozorom w wielu przypadkach tankowanie paliwa 
klasy premium może być bardziej opłacalne. Dowodem są 
testy przeprowadzone przez stację paliw bP, które ukazały 
ciekawy kazus. Otóż przedmiotami analizy porównawczej 
było poddanie szczegółowym testom stosowania benzyny 
95 z benzyną w wariancie 98 Ultimate. W wyniku badań 
okazało się, że paliwo klasy premium pozwala pokonać 
trasę mieszaną dłuższą o 44km w porównaniu do trady-
cyjnej benzyny (paliwo bez dodatków, które spełnia pod-
stawowe kryteria PN-EN). W przypadku oleju napędowe-
go różnica zostaje jeszcze bardziej uwypuklona i wynosi 
aż 56km na jednym baku.

SzczEgóły zdradzają więcEj
W amoku codziennego pokonywania kilometrów bardzo 
często zapominamy o detalach, które wpływają na eko-
nomię eksploatacji pojazdu. Do takich możemy zaliczyć 
poziom ciśnienia w oponach. Zbyt niskie skutkuje nie 
tylko błyskawicznym zużyciem bieżnika, ale także zwięk-
szeniem oporów toczenia. Co to oznacza w praktyce? 
Opory toczenia są pokłosiem procesu odkształcania 
opony przy nawierzchni. W efekcie guma mocno się 
nagrzewa, a poziom spalania wzrasta. Rosnący poziom 
spalania ma tu charakter wykładniczy – braki ciśnienia 
skutkują znaczącym wzrostem ilości energii, która zgod-
nie z podstawowym prawem fizyki zostaje utracona. 
Z raportów największych firm oponiarskich wynika, 
iż ciśnienie niższe o 1 bar to około 30% większy opór 
toczenia. Zależność ta przekłada się na zwiększenie po-
ziomu spalania o około 5%. Wpływ na poziom ciśnienia 
opon oraz zużycie paliwa ma również aerodynamika, 
czyli kolejny detal, który wpływa na stan naszego kon-
ta. W celu zwiększenia poziomu aerodynamiki warto 
pozbyć się z auta każdego nadmiernego i zbędnego 
kilograma.  im lżejsza konstrukcja pojazdu, tym korzyst-
niejszy rachunek spalania.

niEbEzpiEcznE 
KonSEKwEncjE 
zaniEdbań
Każde działanie związane z technikami redukcji spala-
nia spełznie na niczym, jeśli kondycja silnika naszego 
auta pozostawia wiele do życzenia. Podstawowym 
kryterium zachowania „serca” układu jest jakość 
tankowanego paliwa. Paliwo niskiej jakości z wolna 
wyniszcza jednostkę napędową, a wszystko za spra-
wą niedokładnej synchronizacji wtrysku wielu porcji 
paliwa, która jest odpowiedzialna za kontrolowanie 
owych procesów. Osady powstałe wewnątrz wtry-
skiwacza mogą przyczynić się do szeregu problemów 
mechanicznych. te najbardziej niebezpieczne skutkują 
zmniejszeniem płynności jazdy, która ma związek 
z poziomem spalania. Zaniedbania na tej płaszczyźnie 
w ostateczności mogą prowadzić nawet do całkowitej 
awarii silnika. Korzystanie ze stacji oferujących wyso-
kiej jakości paliwo, regularne przeglądy techniczne 
oraz stosowanie oryginalnych elementów układu 
z pewnością wpłynie pozytywnie na poziom spalania 
w naszym aucie.

W amoku codziennego 
pokonywania kilometrów 

bardzo często zapominamy 
o detalach, które wpływają 

na ekonomię eksploatacji 
pojazdu. Do takich 

możemy zaliczyć poziom 
ciśnienia w oponach. Zbyt 

niskie skutkuje nie tylko 
błyskawicznym zużyciem 

bieżnika, ale także 
zwiększeniem oporów 

toczenia. 
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sebastian chojnacki, 
Specjalista ds. sprzedaży Citroen Zdunek 
  
  Poruszanie się autem po współczesnych aglomeracjach miej-
skich wymaga unikalnych rozwiązań. Takim jest niewątpliwie 
najnowszy Nissan Micra dla którego wielkomiejska dżungla jest 
środowiskiem naturalnym. Biorąc pod uwagę ekonomię użyt-
kowania pojazdu warto zwrócić szczególną uwagę na jednostki 
benzynowe, które przy spalaniu na poziomie 5.5 – 5.9l/100km 
zachowują swój dynamizm oraz moc. Takie połączenie gwaran-
tuje niezapomniane wrażenia z jazdy.

wojciech saDoch, 
Wiceprezes Zarządu Intervapo 
  
Odpowiedni balans pomiędzy mocą oraz dynamiką,  a ekonomią 
jazdy zapewnia najnowszy Peugeot 208. Jednostki benzynowe 
owego modelu zostały wyposażone w silnik PureTech, który cztero-
krotnie został nagrodzony silnikiem roku. Silnik  o pojemności 1,2 
l i mocach 75 , 100 oraz 130 KM posiada filtr cząstek stałych (GPF). 
Biorąc pod uwagę aspekt ekonomii jazdy na uwagę zasługuje także 
wariant elektryczny. Silnik elektryczny o mocy 100 kW (136 KM), 
który zapowiada erę elektryfikacji PEUGEOT, z akumulatorem trak-
cyjnym o mocy 50 kWh i zasięgiem 340 km wg procedury WLTP. 
Cechy owych jednostek sprawiają, że jest to znakomity wybór dla 
osób ceniących ograniczenie kosztów użytkowania z zachowaniem 
odpowiedniego poziomu dynamiki oraz mocy. 
  

krzysztof Paszkiewicz,
Menadżer Salonu Gdynia Serwis Haller

Nowy Opel Corsa jest dostępny nie tylko w klasycznej wersji 
z oszczędnymi silnikami spalinowymi, ale po raz pierwszy tak-
że jako Corsa-ez zasilaniem akumulatorowym. Szósta generacja 
bestsellera i pierwszą dostępną również jako w pełni elektryczna 
Corsa-e z silnikiem o mocy 100 kW (136 KM) i akumulatorem 
trakcyjnym o pojemności 50 kWh, zapewniającym zasięg do 330 ki-
lometrów (WLTP[1]). Wszystkie opcje napędu cechują się umiarko-
wanym zużyciem paliwa lub energii oraz wzorcowo niskimi warto-
ściami emisji, która w przypadku Corsy-e jest zerowa. 
Nowy Opel Corsa mierzący 4,06 metra długości jest samochodem 
jeszcze nowocześniejszym oraz bardziej dynamicznym i wydajnym. 
Niezwykle oszczędne silniki benzynowe i wysokoprężne rozwijają 
moc od 55 kW (75 KM) do 96 kW. Najnowszy model  będzie do-
stępny w salonach Opel Serwis Haller jeszcze w tym roku.



   83   83

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

Powiększenie strefy zasięgu daje możliwość przemieszcza-
nia się pomiędzy dużą oraz małą aglomeracją w sposób 
prosty oraz intuicyjny. Potencjalny użytkownik może dy-
namicznie i swobodnie przemieszczać się na wybranych 
trasach – np. Gdańsk – Wejherowo. Rozszerzenie oferty 
jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie tego ro-
dzaju usług w małym trójmieście. Możliwość użytkowania 
najnowszego wariantu Opla Astry gwarantuje szybkie, 
ekonomiczne i w pełni komfortowe podróżowanie po 
newralgicznych miejscach na mapie regionu. Mnogość 
możliwości oraz elastyczność oferty sprawia, że nowa 
odsłona usługi jest doskonałym rozwiązaniem dla osób 
prowadzących biznes. Dlaczego?

Przemawia za tym kilka argumentów. Kluczowym pozo-
staje dynamiczny rozwój Redy oraz Wejherowa, które 
z każdym miesiącem zyskują na inwestycyjnym potencja-
le. inwestorzy oraz osoby związane ze światem biznesu 
coraz chętniej odwiedzają małe trójmiasto dostrzegając 
ekonomiczne walory aglomeracji. Skoro o ekonomii 
mowa – nie sposób nie wspomnieć o finansowych atutach 
oferty MiiMove. Potencjalny usługobiorca ma do wyboru 
dwie alternatywy – wynajem auta na minuty lub doby. 
Pierwszy wariant to koszt rzędu 0.36zł za minutę, zaś koszt 
wynajmu Opla Astry Hatchback na dobę wynosi tylko 99zł 
+ koszt rzeczywistej ilości zużytego paliwa. Warto podkre-
ślić, że system zastosowany w niezawodnych pojazdach 
floty trójmiejskiego operatora wylicza stan zużytego pali-
wa z dokładnością do 1%. Użytkownik nie musi się również 
martwić o proces tankowania – dba o to usługodawca. 
Najemca pojazdu może również unieruchomić auto nie 

rezygnując z zakończenia okresu wypożyczania. Wówczas 
cena wyniesie 10 gr za minutę postoju (np. na czas zaku-
pów) w godzinach 07:00 – 22:00, natomiast od 22:00 – 
07:00 to  tylko 0,01 zł/min.

Niewątpliwym walorem oferty jest również wspo-
mniana elastyczność. MiiMove wprowadza swobodne 
rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje samochodu 
bez względu na cel. Nie trzeba się również wiązać dłuż-
szą umową aby zyskać lepsze stawki, bo te pozostają 
dla każdego identyczne. Na koniec warto wspomnieć 
o cenionym w świecie motoryzacji Oplu. Pojazd ten 
gwarantuje bezpieczną i komfortową podróż zarówno 
w w miejskiej dżungli, jak i na trasach pozamiejskich. 
jeden z najlepszych samochodów w swej klasie został 
ponadto wyposażony w  funkcje takie jak dwustrefowa 
klimatyzacja, elektrycznie sterowane i podgrzewane lu-
sterka boczne, podgrzewane fotele i kierownica,  elek-
trycznie sterowane szyby przednie i tylne oraz światła 
do jazdy dziennej LED z czujnikiem zmierzchu. Przyjem-
ność z jazdy zapewni także skórzane koło kierownicy ze 
sterowaniem radia i tempomatem, radio R4.0 intelliLink 
z dużym kolorowym 7-calowym dotykowym wyświetla-
czem, zestaw głośnomówiący oraz komputer pokłado-
wy. Wszystko to sprawia, że propozycja marki MiiMove 
jest znakomitą alternatywą dla osób ze świata biznesu.

miimovE 
altErnatywą 
dla biznESu
MiiMove nie zwalnia tempa. Trójmiejska marka zwiększa skalę działania. 
Od tej pory z usług carsharingowych będą mogli korzystać również 
mieszkańcy Redy oraz Wejherowa. Operator umożliwia ponadto wynajem 
aut na doby w atrakcyjnych cenach. Wszystko to sprawia, że mamy do 
czynienia z ciekawą ofertą dla osób związanych ze światem biznesu.

www.miimove.pl
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„Miasto Morza” zmieniło się na dwa dni w motory-
zacyjną arenę, która powstała na powierzchni blisko 
40 hektarów. Organizatorzy wydarzenia przygotowali  
trzy specjalne tory wyścigowe – f1, Action oraz Dakar. 
Każdy z nich cechował się odmienną charakterystyką, 
a największą liczbę zainteresowanych przyciągnął tor 
zlokalizowany przy Skwerze Kościuszki na którym zapre-
zentował się gość specjalny wydarzenia – Robert Kubi-
ca. jak podkreślał polski kierowca formuły 1 – celem  
wizyty jest przede wszystkim zaszczepienie w kibicach 
motoryzacyjnej pasji. Poza kierowcą  Williamsa w akcji 
zobaczyliśmy również jednego z najlepszych żużlowców 
świata – bartosza Zmarzlika, a także jakuba Śmiechow-
skiego, który zasiadł za kierownicą bolidu f2.  
Ogromną popularnością cieszył się również tor „Dakar” 
ulokowany na plaży miejskiej w Gdyni.  Architekci toru 
wyścigowego zadbali o to, by ten odzwierciedlał wyma-
gające warunki jednego z najtrudniejszych rajdu w skali 
globu. Dzięki znakomitemu przygotowaniu trasy widzowie 
mogli obserwować  przejazdy aut rajdowych, motocykli, 
a nawet ciężarówek. Publiczność obecna na Skwerze Arki 
Gdynia miała z kolei możliwość pokazów fMX oraz stuntu. 
Duże zainteresowanie wywoływało motoryzacyjne 

miasteczko w którym rozbito strefy ekspozycyjne. Wy-
stawcy zaprezentowali ponad 500 aut o różnej, często 
odmiennej specyfikacji. 

Ogromną popularnością cieszyła się ekspozycja Grupy 
Zdunek, która przedstawiła najnowsze modele marek 
takich jak bMW, Citroen, czy Nissan. Widzowie chętnie 
przyglądali się najnowszej kolekcji bMW Luxury, ich wzrok 
przykuwał także nowy Citroen C4 Cactus. 

10 Edycja 
vErva 
StrEEt 
racing

Kilkadziesiąt spektakularnych pokazów na 
trzech – specjalnych torach wyścigowych, 
setki aut w strefach ekspozycyjnych, 
widowiska zarówno na wodzie, jak 
i w powietrzu –  to zaledwie część atrakcji 
jubileuszowej – 10 edycji Verva Street 

Racing, która odbyła się w Gdyni. W święcie motoryzacji wzięły udział tysiące 
osób z całej Polski. Gościem specjalnym wydarzenia był Robert Kubica.

TEKST: Mateusz Marciniak
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Nowa GR Supra (GR to skrót od 
Gazoo Racing – sportowej dywizji 
toyoty, odpowiedzialnej za udział 
toyoty w sportach motorowych) 
to pierwszy globalny model wy-
produkowany przez tOyOtA GA-
ZOO Racing.
Pod maską GR Supry pracuje rzę-
dowa, 6-cylindrowa, 3-litrowa, 
benzynowa jednostka wspoma-
gana turbosprężarką twin Scroll. 
Silnik z bawarii o mocy 340 koni 
mechanicznych, generuje mak-
symalny moment obrotowy 500 
Nm i rozpędza ważącą niespełna 
1500 kg toyotę do 100 km/h w 4.3 
sekundy. Prędkość maksymalna 
została elektronicznie ograniczona 
do 250 km/h. Napęd przekazy-
wany jest na tylną oś poprzez 

8-biegową automatyczną skrzynię.
Konstrukcja układu napędowego 
to nawiązanie do dziedzictwa po-
przednich generacji toyoty Supry 
oraz legendarnego pierwowzoru, 
czyli toyoty 2000Gt, które miały 
podobne rozwiązania.

Stylistycznie Supra wygląda świe-
żo, agresywnie i kusząco. Pro-
porcje nadwozia są idealne dla 
tego typu samochodu, a całość 
stosunkowo mała. Długość sa-
mochodu to niepełne 4.4 metra 
przy 185 cm szerokości i niespeł-
na 130 cm wysokości.

toyota postawiła na sprawdzone 
wzorce matematyczne, które mó-
wią, że rozstaw kół i rozstaw osi 

są szczególnie ważne dla jakości 
prowadzenia. W Suprze tzw. „złota 
proporcja” wynosi 1,55 czyli mieści 
się w idealnych „widełkach”.
Do Europy w 2019 roku trafi zale-
dwie 900 sztuk nowej Supry. Na 
Polskę tegoroczny przydział to 60 
egzemplarzy.
Do obejrzenia samochodu w swoim 
salonie zlokalizowanym w Chwasz-
czynie przy ul. Oliwskiej 58, zapra-
sza największy w Północnej Polsce 
diler marki – toyota Walder.

powrót Samuraja 
– czyli nowa toyota 
gr Supra w toyota 
waldEr w chwaSzczyniE
Spośród siedmiu tegorocznych premier 
w gamie modelowej Toyoty, ta jest 
zdecydowanie najbardziej emocjonalna. 
Po 17 latach na rynek powraca legendarny, 
sportowy model o nazwie Supra. 
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C y f r o w a  g a l e r i a  s z t u k i
Choć kolorowe wyświetlacze w wariancie e-link 
wciąż są melodią przyszłości ze względu na wy-
sokie koszta produkcji, to fakt ten, nie przeszkadza 
poszczególnym producentom oferować ekranów 
LCD imitujących papier. Tego rodzaju działalno-

ścią zajmuje się marka „Meural”, która 
od kilku lat proponuje cyfrowe 

ramki na obrazy. W tym 
roku producent zaprezen-

tował trzecią generację 
elektronicznego płótna 
o rozdzielczości Full 
HD. Najnowsza genera-
cja o nazwie Canvasa 
została wyposażona 

w mechanizm asystenta 
głosowego, co umożliwia 

wydawanie komend o zmianie 
obrazów.  Tego typu – techno-

logiczna galeria sztuki z pewnością 
zachwyci niejednego konesera.

Za chwilę powrót do szkół. Czas 
w szkolnej ławce może umilić 

lewitujący globus -  Levitating 
Globe C-Shape, który dzięki zasto-

sowaniu specjalnych elektromagne-
sów unosi się wewnątrz  trwałej ramki. 

Futurystyczny design gadżetu sprawia, że 
model sprawdzi się świetnie nie tylko w szkolnej sali, ale 
także  w nowoczesnym domu oraz biurze. W dodatkowym 
wyposażeniu urządzenia znajdziemy m.in. diody LED wbu-
dowane w konstrukcję ramki oraz dedykowany zasilacz, 
który umożliwi zaprzeczenie grawitacyjnym prawom.

W b r e w 
p r a w o m 
g r a w i t a c j i

W i r t u a l n a  r z e c z y w i s t o ś ć
Facebook jest w trakcie przygotowań zaawansowanej technologicznie opaski na 
przegub. Gadżet będzie się nazywał „Tasbi”, a metoda jego działania ma na celu 
zastąpienie kontrolerów oraz pochodnych im akcesoriów pozwalającym poruszać 
się użytkownikom w sposób swobodny w środowisku wirtualnej rzeczywistości. 
„Tasbi” poprzez uciski oraz wibracje  będzie informować posiadacza o interakcjach 
w systemie VR oraz umożliwiać wykonywanie w nim niektórych czynności.

R e w o l u c y j n e 
s p o j r z e n i e
Lekarz powiedział Ci, że 
daltonizm jest nieuleczalny, 
a zniwelowanie jego skutków 
pozostaje niemożliwe? Błąd! Za-
przeczeniem jest rewolucyjna oferta marki 
„Legro”, której specjaliści opracowali so-
czewki kontaktowe niwelujące daltonizm. 
Zaawansowana technologia proponowana 
przez rodzimą markę redukuje efekty 
daltonizmu pozwalając na swobodne 
i komfortowe działanie na dowolnych sta-
nowiskach – począwszy od zawodowego 
kierowcy, na pracowniku biurowym koń-
cząc. W szerokiej ofercie firmy znajdują 
się ponadto soczewki sportowe, kosme-
tyczne, medyczne oraz specjalne.








