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NASZ MAGAZYN MONITORIWANY 
JEST PRZEZ INSTYTuT MONITOROWANIA MEdIóW

No	 i	 jest…	Dla	 niektórych	mdła,	 dla	 innych	 kolorowa,	
a	dla	jeszcze	innych	–	inspirująca.	Jesień	to	nie	tylko	czas	
powrotów	z	urlopów	i	do	szkolnych	ław,	ale	także	okres	
odznaczający	 się	 wzmożoną	 dynamiką	 w	 świecie	 biz-
nesu	 i	polityki	 samorządowej.	Z	 jednej	 strony	mamy	do	
czynienia	z	pierwszymi	podsumowaniami,	 z	drugiej	 zaś	
wkraczamy	w	fazę	planowania	strategii,	która	rzutuje	na	
kolejne	miesiące.	 Nie	 sposób	 przewidzieć	 czy	 rachunki	
zysków	i	strat	będą	dla	nas	korzystne	z	końcem	roku,	ale	
jeśli	zamierzamy	osiągnąć	jak	najlepsze	rezultaty	to	jesień	
jest	ostatnim	dzwonkiem	względem	takich	działań.

Nie	inaczej	bywa	w	mediach.	Tematów	godnych	opisa-
nia	nie	brakuje,	a	rozwój	marki	MiiMovie	jest	tylko	jednym	
z	 nich.	 Zwieńczenie	 lata	 nie	 oznacza	 również	 uśpienia	
w	sektorze	nieruchomości	oraz	świecie	 lifestylu.	Uczest-
nicząc	w	najważniejszych	momentach	ostatnich	tygodni	
zapraszamy	 Państwa	w	 podróż	 po	 aktualnościach	 pół-
nocnego	regionu	kraju.

Zapraszam do lektury.



Zmiany personalne w regionie

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

Nowi prezesi 
i dyrektorzy. 
Kim są?

NiNa KorNecKa,
dyrektor sprzedaży i marketingu
Hilton Gdańsk

Karierę hotelarską rozpoczęła w 2004 roku w hotelu Hilton Bath City, gdzie zaczynała od sta-
nowiska kelnerki na śniadaniach. Wkrótce awansowała na kierownika zmiany restauracji, aby 
następnie objąć funkcję recepcjonistki. Od 2008 roku przez dziewięć lat związana była z Grupą 
Hotelową Orbis. W 2016 roku awansowała na stanowisko kierownika sprzedaży w Mercure Gdy-
nia Centrum. Od grudnia 2017 roku zarządzała działem sprzedaży i marketingu w Golden Tulip 
Gdańsk Residence. Jest absolwentką Turystyki i Hotelarstwa na Akademii Morskiej w Gdyni 
(obecnie Uniwersytet Morski). 

adam chmielecKi,
prezes zarządu
Radio Gdańsk

Z wykształcenia jest politologiem. W mediach pracuje od 2003 roku. Jako dziennikarz i publi-
cysta zajmował się przede wszystkim tematyką historyczną, sprawami społeczno-politycznymi, 
pracowniczymi i ekologią.  Publikował m.in. na łamach „Biuletynu IPN”, „Do Rzeczy”, „Gazety 
Polskiej”, „Magazynu Solidarność”, „Naszego Dziennika”, „Sieci”, czy też „Tygodnika Solidarność”. 
Od 2010 roku prowadził wydawnictwo Patria Media. W latach 2017–2019 był członkiem Rady 
Programowej Radia Gdańsk i komentatorem na antenie gdańskiej rozgłośni. Jest członkiem m.in. 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. 

SebaStiaN ZomKowSKi,
dyrektor Zarządu Transportu 
Miejskiego w Gdańsku

Z komunikacją miejską związany jest od 1997 roku. W swojej karierze pracował jako obserwa-
tor ruchu. Był też motorniczym, po czym awansował na stanowisko specjalisty ds. eksploatacji. 
Funkcję zastępcy dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego ds. przewozów pełnił od 2009 roku. 
Odpowiadał m.in. za siatkę połączeń, rozkłady jazdy, bieżącą organizację funkcjonowania ko-
munikacji miejskiej. Opracował m.in. koncepcję organizacji komunikacji miejskiej podczas Euro 
2012, czy też Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”.
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Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy zajął piątą lokatę w rankingu najlepszych lotnisk na świecie. Firma AirHelp 
– globalny ekspert do spraw pasażerów linii lotniczych opublikowała coroczny ranking najlepszych portów 
lotniczych świata. Renomowana marka oceniła 132 lotniska na podstawie trzech kryteriów – punktualności 
lotów, jakości obsługi oraz dostępności restauracji, a także sklepów. Ponadto przeprowadzono 40 tysięcy ankiet 
wśród pasażerów lotniczych z 40 krajów. Zwycięzcą rankingu okazał się katarski „Hamad International Airport”.

Zarząd Morskiego Por-
tu Gdynia SA podjął 
współpracę z Central-
noeuropejskim De-
monstratorem Dronów 
(CEDD) w obszarze 
ochrony infrastruktury 
krytycznej. Porozumie-
nie zawarto podczas 

katowickiej konferencji „Drony, Technologia, Usługi”. 
Jak podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskie-
go Portu Gdynia SA - „Bezpieczeństwo jest kluczo-
wym elementem transportu morskiego i w szczegól-
ny sposób dotyczy to działalności portów”.

Pierwsze centrum 
usług biznesowych 
w Pomorskiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicz-
nej. Decyzję o wsparciu 
inwestycji otrzymała 
amerykańska firma 

JUUL Labs, która w gdańskiej Alchemii otwiera re-
gionalne  centrum finansowo-księgowe na Europę, 
Bliski Wschód i Afrykę.  Amerykański inwestor 
zamierza w Gdańsku zatrudnić jeszcze w 2019 roku 
ponad 50 osób i zainwestować prawie 15 mln zł. 

Drony 
Do ochrony!

AmericAn 
DreAm 
w GDAńsku

www.expressbiznesu.pl / BIZNES 

wyróżnienie
DlA lotniskA
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ElEktryczny 
MiiMovE 
na Pomorzu

O ZALEtACH PROjEKtU OfERty CARSHARiNGOWEj, ZARóWNO DLA KL iENtA 
iNDyWiDUALNEGO jAK i fiRMOWEGO, ORAZ O WPROWADZENiU W tRójMiEśCiE 
PiERWSZyCH SAMOCHODóW ELEKtRyCZNyCH MóWi KRZySZtOf KUREK PROjECt 
DEvELOPMENt MANAGER W MiiMOvE CARSHARiNG.

Jako pierwsi w Trójmieście wprowadzacie na 
stałe do swojej oferty carsharingowej samo-
chody elektryczne, czy możemy się czegoś 
więcej dowiedzieć na temat tego projektu 
i samego modelu?

w lutym b.r. gdy startowała usługa miimove Car-
sharing informowaliśmy, że w naszej flocie jeszcze 
w tym roku do opla astry dołączy model o napę-
dzie elektrycznym – i tak też się stało.  samochody 
elektryczne to niewątpliwie przyszłość motoryzacji, 
zależy nam aby nasi użytkownicy mieli dostęp do 
jak najwyższej jakości carsharingu, opel ampera- e 
na pewno daje taką jakość. Zasięg deklarowany to 
520 km, jest jednak zależny od temperatury, stylu 
jazdy, miejsca użytkowania. realny zasięg pojazdu, 
w przypadku braku ekonomicznej jazdy i pogody <10 
stopni celsjusza to ok. 345 km, a to i tak plasuje ten 
model w czołówce samochodów o napędzie elek-
trycznym. podobnie jak w przypadku opla astry za-
leżało nam również na dobrym wyposażeniu  samo-

chodów by użytkownik czuł się komfortowo podczas 
jazdy, elektryczne mii posiadają m.in: automatyczną 
skrzynię biegów, kamerą cofania, podgrzewane fo-
tele, zarówno z przodu jak i z tyłu, system nagło-
śnienia Bose, czujniki deszczu oraz zmierzchu.  Ten 
w 100% elektryczny model opla posiada silnik, który 
rozwija moc odpowiadającą 204 Km, oraz wyposażo-
ny jest w  systemy wspomagające kierowcę. 10 sztuk 
modelu opel ampera – e wejdzie na stałe do naszej 
floty już na początku października.

No dobrze, a co z zasięgiem i ładowaniem tego 
samochodu? Ile potrzebujemy czasu aby takie 
auto naładować?

Użytkownik, który zarezerwuje samochód będzie 
widział jego zasięg w aplikacji, tak samo jako jak 
w przypadku samochodów benzynowych, będzie 
więc mógł oszacować czy zasięg jaki posiada sa-
mochód  jest wystarczający. oczywiście, będziemy 
pilnować tego, aby auta na bieżąco doładowywać. 

rOZmAWIAŁA: Zdzisława Mochnacz  | ZDJĘCIA: Piotr Żagiell
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Jednak dla zainteresowanych możemy powiedzieć coś 
więcej na temat typów ładowarek, a co za tym idzie, cza-
su który potrzebujemy aby auto posiadało maksymalny 
zasięg. samochody o napędzie elektrycznym najszybciej 
ładują się na stacjach DC, które posiadają prąd stały, tu 
czas ładowania do 80% baterii wynosi tylko ok 60 min. 
następnie mamy do dyspozycji najbardziej powszech-
ne ładowarki aC, w których mamy prąd zmienny, tu aby 
naładować autko potrzebujemy ok 9 h. gdybyśmy chcieli 
podłączyć auto po prostu do gniazdka w domu potrze-
bujemy ponad 20 h, aby bateria naładowała się do pełna. 

Skąd pomysł na nazwanie tych aut gatunkami 
zwierząt?

Jesteśmy znani z nadawania imion swoim  pojazdom, przy 
wprowadzeniu samochodów elektrycznych postanowiliśmy 
„ochrzcić” ople ampery-e nazwami gatunków zwierząt, 
które są pod ochroną w naszym kraju. akcja ma na celu 
zwrócenie uwagi mieszkańców miast na problem dbania 
o środowisko naturalne oraz szerzenie idei carsharingu, 
którego celem jest m.in. zmniejszenie emisji spalin w mia-
stach. Dodatkowo część zysków z wynajmów elektryków 
miimove przeznaczy na fundację ViVa, działającą na rzecz 
ochrony zwierząt.

Firma MiiMove nie zwalnia tempa w rozwoju swojej 
usługi. Co jeszcze oferujecie swoim użytkownikom 
poza nowymi elektrykami?

mówiąc najprościej, dajemy im samochody, wtedy kiedy 
tego potrzebują i w jakości, która sprawia, że jazda sta-
je się komfortowa i przyjemna. nasi użytkownicy mają do 
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dyspozycji  400 opli astra w wynajmie na minuty lub 
doby. Jako jedyni w Trójmieście proponujemy dodatko-
wo postój nocny z bardzo niską stawką równą 5,40 pln 
za cała noc. większość kierowców korzysta z naszych 
samochodów w formie klasycznego carsharingu – są to 
krótkie przejazdy do pracy, na uczelnię, na spotkania to-
warzyskie, czyli jest to wynajem na minuty. Jest jednak 
dużo mieszkańców i turystów, którzy pytali czy mogą 
wynająć pojazd na doby, ta usługa została stworzona 
z myślą o nich.  Użytkownik wybiera w jakiej formie chce 
wynająć samochód z floty miimove. przed rezerwacją 
auta w aplikacji należy wybrać odpowiednią opcję – „na 
minuty” lub „na doby” dzięki temu kierowca nie musi 
informować firmy na ile dni potrzebuje samochód, sys-
tem zrobi to za niego. To co nas odróżnia od konkurencji 
w usłudze wynajmu na doby to zaawansowana techno-
logia, pozwalająca w czasie rzeczywistym określić ilość 
zużytego paliwa przez kierowcę. Zastępujemy stałą 
stawkę za dany kilometrem, stawką za zużyte paliwo. To 
ile zapłaci kierowca, zależy w dużej mierze od niego sa-
mego i jego stylu jazdy. Chcemy również w ten sposób 
promować bezpieczną i ekonomiczną jazdę samocho-
dem, bo ta po prostu w naszych barwach się opłaca.

Państwa usługa nie  jest skierowana wyłącznie do 
klientów indywidualnych, posiadacie również bardzo 
dobre rozwiązania dla biznesu.

Tak. Usługa jest dostępna również dla biznesu. wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i dostosowujemy 
ofertę, która będzie najbardziej odpowiednia odbiorcy. wszy-
scy pracownicy, których firma posiada konto firmowe w na-
szej aplikacji mają dostęp do całej naszej floty. Dokonane 
przejazdy są rozliczane bezgotówkowo na koniec miesiąca. 
menadzer floty ma dostęp do panelu administracyjnego, któ-
ry pozwala mu na podgląd rzeczywistych kosztów oraz ilości 
wynajmów i nie tylko. posiadamy szereg udogodnień, któ-
re pozwalają na ograniczenie kosztów w przedsiębiorstwie 
związanych z pojazdami służbowymi, a jednocześnie dajemy 
dużą elastyczność w zakresie wypożyczenia pojazdu. Bez 
deklaracji limitu kilometrów, za to zawsze z samochodem 
pod ręką. odpada przy tym czas, który musimy poświęcić 
np. na przejazdy do serwisu, tankowanie czy ubezpieczenia 
auta, wszystko robimy za pracowników. 

aplikacja miimove Carsharing działa na telefonach z syste-
mem android oraz ios, rozpoznaje lokalizację zarówno samo-
chodów jak i najemcy, i podpowiada, gdzie najbliżej zlokali-
zowane są samochody. operator, chcąc ułatwić korzystanie 
z samochodów z automatyczną skrzynią biegów, umieścił 
w każdym pojeździe krótką instrukcją obsługi. przypomnijmy, 
że dostawcą floty miimove jest największy dealer opla na 
pomorzu, firma serwis Haller. 
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ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA

przy obliczaniu zdolności kredyto-
wej, bardzo ważny jest współczynnik 
DTi („Debt to income”- dług do do-
chodu) czyli stosunek zobowiązań 
klienta do jego dochodu. 
Zgodnie z rekomendacją KnF-u (Komisji 
nadzoru Finansów) dla kredytów złoto-
wych wskaźnik DTi przy przychodach 
poniżej średniej krajowej maksymalnie 
powinien wynosić  50%, z kolei przy 
przychodach przekraczających średnią 
krajową - 65%.
Zatem jak banki sprawdzają zdolność 
kredytową potencjalnego pożycz-
kobiorcy, przedstawię na poniższym 
przykładzie:

Dochód klienta: 10 000 zł
DTI  65 %, czyli maksymalna wysokość 
zobowiązań kredytowych  klienta 
z wnioskowanym kredytem, może wy-
nosić max. 6500 PLN.

większość banków liczy zdolność 
wg. powyższego schematu, jed-
nakże są jeszcze i takie, które przy 
wyliczaniu zdolności kredytowej, 

głównie patrzą na przychód klienta 
oraz jego obroty na koncie.  Bar-
dzo ważnym jest, aby kończąc rok 
obrachunkowy, wykazać chociaż-
by minimalny dochód, gdyż strata 
dyskwalifikuje klienta o staranie się 
o finansowanie kolejnym roku.
Kolejnym powodem odmów kre-
dytowych są bazy, czym są wyja-
śniam poniżej:

BIK- BIuRO INFORMACJI 
KREDYTOWEJ

to zbiorowa pamięć banków. Trafia-
ją do niej informacje o zaciągniętych 
przez klientów kredytach oraz historii 
ich spłaty. gdy staramy się o kredyt 
lub pożyczkę, bank na pewno spraw-
dzi, jak do tej pory wywiązaliśmy się 
ze swoich zobowiązań. negatywne 
wpisy wynikające z opóźnień powyżej 
60 dni figurują w bazie przez 5 lat.

DlaczEgo banki 
oDMawiają 

finansowania 
firM 

i jak temu zapobiec?

ZDJĘCIA: materiały prasowe

W bRANŻy fiNANSOWEj PRACUję OD 13 LAt. Z MOjEGO DOśWiADCZENiA WiEM, ŻE PRObLEMy 
Z jAKiMi KLiENCi NAjCZęśCiEj Się SPOtyKAją PRZy UZySKiWANiU fiNANSOWANiA jESt ZDOLNOść 
KREDytOWA, iLOść ZAPytAń W bAZiE biK, NiSKi SCORiNG ZWiąZANy Z OPóźNiENiAMi NA 
ZAMKNiętyCH KREDytACH > 30 DNi, ORAZ NEGAtyWNE WPiSy W bAZiE biG, KRD, MiG bR.
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BIG- BIuRO INFORMACJI GOSPODARCZEJ

warunkiem wpisania twoich danych na „czarną listę” jest 
zaległość płatnicza w wysokości min. 200 zł, której termin 
spłaty został przekroczony o co najmniej 60 dni. negatywny 
wpis w Big-u mogą umieścić nie tylko banki i firmy pożycz-
kowe, lecz także dostawcy internetu, prądu, gazu itp.

KRD- KRAJOWY REJESTR DłużNIKóW

Klient może trafić do bazy za:
• Niespłacenie pożyczki online
• Brak regulowania świadczeń alimentacyjnych
• Brak opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne
• Przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej  
  (np. mandat za brak biletu)
• Brak opłaty za dostarczanie energii elektrycznej, 
   gazu i oleju opałowego
• Nie uiszczenie zapłaty za dostarczanie wody
   i odprowadzanie ścieków
      
mig Br tzw. międzybankowa informacja gospodarcza - 
bankowy rejestr.

Został on powołany przez Związek Banków polskich na 
podstawie prawa bankowego. To Baza niesolidnych klien-
tów bankowych, którzy albo stanowią potencjalne ryzyko 
albo już mają produkty, które są niewłaściwie obsługiwane.
Br sprawdzany jest przez każdy bank, który jest członkiem 
ZBp. wpis w tej bazie dyskredytuje w zupełności przyszłe-
go kredytobiorcę, a  to od sprawdzenia właśnie tej bazy za-
zwyczaj zaczynają banki.

Kiedy trafisz do MIG BR?

Do bazy trafiają osoby posiadające zobowiązania wobec banków 
powyżej kwoty 200 zł oraz przedsiębiorcy zalegający powyżej 
500 zł. opóźnienie musi przekroczyć 60 dni. niestety informa-
cja o zobowiązaniu tego typu może widnieć w bazie nawet 5 lat 

po jego uregulowaniu. Banki nie informują zazwyczaj o fakcie 
dokonania wpisu w Br, a klienci często dowiadują się o tym przy 
okazji wnioskowania o inne produkty w bankach.

powodem trafienia do bazy może być nawet opłata na kon-
cie z którego nie korzystasz bądź o nim zapomniałeś w wy-
sokości nawet 10 zł i w końcu bank wypowiedział umowę 
a kwota zaległa spowodowała wpis do Br.
aby dowiedzieć się, czy figurujesz w danej bazie, można 
zadzwonić do Biura informacji klienta pod nr tel. (22) 348 
40 80 sprawdzić czy zalegasz oraz za co a po uregulowaniu 
zobowiązania, możesz wysłać wniosek, bądź złożyć go oso-
biście poda adresem Biuro obsługi Klienta ZBp ul. postępu 
17a, 02-676 warszawa.

Kiedy trafia do mnie klient po uzyskaniu negatywnej decyzji 
kredytowej, zaczynam od sprawdzenia, czy powodem decy-
zji była na pewno zdolność, czy może powyższe bazy. 
staram się tak zweryfikować możliwości klienta, spraw-
dzić czy historycznie spłacone zobowiązania nie stano-
wią przeszkody a jeśli tak jest, pomóc klientowi je usunąć. 
w wielu bankach, cena kredytu jest uzależniona od oceny 
scoringowej, dlatego tak ważne jest, aby usunąć prze-
szkody stojące do jak najlepszej jego oceny.
Korzystając z pomocy Doradcy Finansowego, mają państwo 
gwarancję, że po pierwsze, wniosek trafi w ręce Banku, któ-
rego polityka kredytowa jest zgodna z państwa możliwościa-
mi. po drugie, pierwsza decyzja negatywna zostanie zbadana 
i po trzecie, jeśli to możliwe, zostaną usunięte przeszkody 
stojące na drodze do uzyskania środków finansowych, wyni-
kające z wpisów w powyżej wymienionych bazach. 
pamiętajcie, że optymalizować koszty inwestycji można 
już na etapie konsultingu w fazie wstępnej projektu, a wy-
branie odpowiedniego doradcy może pomóc w szybkiej 
i skutecznej weryfikacji kredytowej przez Banki, a tym sa-
mym otrzymanie pożądanego finansowania.

Partner Kredytowy 
mFinanse edyta szulist
ul. Gdańska 1A 
83-304 Przodkowo 
tel: 503 659 776
e-mail: edyta.szulist@mfinanse.pl

Chcesz być na bieżąco? Zajrzyj na mojego facebooka 
       /Pracownia-Usług-Finansowych-Edyta-Szulist

edyta szulist, sPeCjalistKa w doborze 
odPowiedniCh ProduKtów FinansowyCh 
dla Klientów detaliCznyCh oraz KomerCyjnyCh
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Studia MBA 
Project Management.

nowE wyzwaniE 
MEnEDżErów

O WyZWANiACH jAKiE StOją PRZED ORGANiZACjAMi ROZWijAjąCyMi SPRAWNE ZARZąDZANiE 
PROjEKtAMi, ORAZ O iNNyCH ZALEtACH PROGRAMU MbA, MóWi DR ARtUR KASZA, DyREKtOR 
PROGRAMOWy StUDióW MbA PROjECt MANAGEMENt W WyŻSZEj SZKOLE ADMiNiStRACji 
i biZNESU iM. EUGENiUSZA KWiAtKOWSKiEGO W GDyNi.

rOZmAWIAŁA: Zdzisława Mochnacz  | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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Jakie wyzwania widzi Pan aktualnie przed kierownikami 
projektów?

Jeśli możemy przeformułować nieco pytanie, i zapytać: jakie wy-
zwania stoją przed organizacjami rozwijającymi sprawne zarzą-
dzanie projektami, a poprzez to przed kierownikami projektów, to 
widzę ich kilka: systemowe podejście do zarządzania projektami, 
przełożenie wiedzy na praktykę, tworzenie struktur wsparcia pro-
jektów, zwinność. To zapewne nie wyczerpuje listy.

Od którego wyzwania by Pan zaczął?

Kluczowe wydaje się systemowe podejście. Jeśliby popatrzyć na 
popularność oferty firm szkoleniowych to wciąż najbardziej popu-
larne są szkolenia z zarządzania projektami, szczególnie wg brytyj-
skiego standardu prinCe2, acz oczywiście nie tylko bo na rynku 
dostępne są też szkolenia przygotowujące do egzaminów pmi oraz 
ipma. popularność prinCe2 jest jednak nie do zakwestionowania. 
o wiele mniej popularne są szkolenia w zakresie zarządzania pro-
gramami i jeszcze mniej w zakresie zarządzania portfelem projek-
tów. To właśnie studia mBa project management uzupełniają lukę 
szkoleniową w zakresie systemowego zarządzania projektami - po-
zwalają w nowoczesny sposób pozyskać wymaganą wiedzę.
Jeśli patrzymy na zarządzanie projektami systemowo, to widzimy 
że, niewiele jest organizacji, które prowadziłyby w danym momen-
cie jeden projekt. Działamy zwykle w środowisku wielu projektów, 
którymi trzeba zarządzać na raz. Centralny jest więc portfel projek-
tów, i związane z nim procesy selekcji projektów, ich priorytetyzacji 
oraz planowania zasobów, o które te projekty konkurują. gdy brak 
takiego podejścia portfelowego, to realizowana są projekty przy-
padkowe, lub wszystkie, bez oceny ich wartości biznesowej i zna-
czenia strategicznego. gdy uruchamiane jest zbyt wiele projektów, 
to zasoby na pewno zostaną przeciążone. Czasami też warto połą-
czyć projekty w grupy, czyli programy, i zarządzać nimi spójnie.

Czy to wszystko leży na barkach Project Menedżerów? To 
chyba dość dużo…

na pierwszej linii są kierownicy projektów. pierwsza linia nie po-
winna być jedyna, kierownikom projektów potrzebne jest wsparcie 
różnego rodzaju. Zwykle takie wsparcia dostarczają biura projek-
tów, wypracowujące elementy strategiczne, metody i standardy 
korporacyjne, w tym mniej lub bardziej ujednolicone instrumen-
tarium projektów. w organizacjach, właściwie niezależnie od wiel-
kości, struktury wsparcia projektów są nieodzowne, odpowiednio 
dobrać trzeba  ich model, oraz zawartość i skalę działania. Jeśli 
zaś chodzi o zarządzanie portfelem projektów, to konieczne jest 
stworzenie odpowiednich struktur i uruchomienie procesów na 
wyższym poziomie zarządzania organizacją.

To ogromna ilość wiedzy dla kierownika projektu.

nie wszyscy kierownicy projektów muszą poznać wszystko, na-
tomiast tu pojawia się kolejne wyzwanie, zarówno edukacyjne 
jak i organizacyjne. mamy tu naturalne ścieżki rozwoju zawodo-
wego, od projektów poprzez programy, aż do portfela. Dla kie-
rownika projektu lub programu ważne też może być pogłębienie 
wiedzy o ryzyku oraz o zarządzaniu wartością, w tym definiowa-
nie korzyści i  formułowanie silnego uzasadnienia projektu.

Jak do tego wszystkiego ma się zwinność?

Zwinność weszła ostrym kursem. oryginalnie, branża iT zakwe-
stionowała przydatność tradycyjnego, jak to nazwano, sekwen-
cyjnego podejścia do wytwarzania oprogramowania, które jest 
zbyt sztywne i niewystarczająco otwarte na zmiany i nieprzewi-
dywalność projektów iT, a szczególnie na zmienność oczekiwań 
klienta. największą popularność zdobył sCrUm, który tak właści-
wie zrywa z pojęciem projektu, eliminuje rolę kierownika projektu 
i redukuje mocno procesy planistyczne. inne podejście, agile pro-
ject management podtrzymuje ramy i procesy projektowe i rolę 
kierownika projektu, ale dość zmyślnie łączy je z wytwarzaniem 
produktu od wersji do wersji, powtarzalnie i przyrostowo.
natomiast, co kluczowe, wskazany jest racjonalny wybór podej-
ścia zwinnego i przemyślane połączenie go z projektami, by nie 
wylać dziecka z kąpielą, uszanować istniejące mechanizmy or-
ganizacyjne i przeprowadzić zmianę w sposób zrównoważony.

Czy te wszystkie tematy są ujęte w programie MBA 
WSAiB w Gdyni?

Jak najbardziej. w tym programie staramy się pokazać te róż-
ne podejścia, wskazując ich zastosowania i możliwości łącze-
nia w projektach różnych typów i w różnych branżach, jako 
składniki spójnego systemu zarządzania projektami. Całość 
w ramach solidnej edukacji menedżerskiej. w drugiej edycji 
uruchamiamy też ścieżkę koncentrującą się na specyfice re-
gionu, a szczególnie na szeroko rozumianej branży morskiej.

Jaką przyszłość ma przed sobą zarządzanie projektami?

wygląda na to, że znakomitą. płace w zawodzie już wyraźnie prze-
kraczają średnią krajową. Kierunek gospodarki i społeczeństwa jest 
taki, że jedyne co jest pewne to zmiana, co wymaga kompetencji 
projektowych i ten wymóg będzie się stawał tylko coraz silniejszy.

studia MBA 
project Management
Trwa nabór do II edycji studiów MBA Project Management. 
Podnieś kwalifikacje menedżerskie, zdobądź międzynaro-
dowe certyfikacje, uzyskaj aktualną wiedzę i poznaj nowo-
czesne praktyki zarządzania, nawiąż  branżowe znajomości. 
Zapisz się na www.mbapm.pl
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cztEry pory 
biznEsu:

NiESPEłNA 70% OSób ZWiąZANyCH ZE śWiAtEM biZNESU POtWiERDZA, ŻE SWOją 
WiEDZę CZERPiE Z KSiąŻEK ORAZ bLOGóW tEMAtyCZNyCH. GROS źRóDEł ZNAjDUjE SWE 
ODZWiERCiEDLENiE W SiECi. WSPółCZESNy CHARAKtER MEDióW SPOłECZNOśCiOWyCH 
RóWNiEŻ UMOŻLiWiA DOStęP DO WiELU PUbLiKACji. WśRóD PLAtfORM PRyM WiEDZiE 
fACEbOOK ORAZ yOUtUbE. MiMO WSZyStKO ŻADNE Z tyCH NARZęDZi NiE jESt W StANiE 
ZAStąPić biZNESOWyCH KONfERENCji ORAZ WARSZtAtóW, KtóRE W PRZECiWiEńStWiE DO 
PRZEStRZENi SiECiOWyCH DOStARCZAją KOMPLEKSOWą DAWKę WiEDZy PRAKtyCZNEj.

jesień

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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żNIWA I FuNDAMENTY

moc perswazji społecznościowych platform zbiera coraz 
owocniejsze żniwo. w statystykach ukazujących dane 
związane z popularnością tego typu portali ku górze pnie 
się linkedin. Choć  serwis umożliwia zawieranie bizne-
sowych kontaktów oraz wymianę aktualności i doświad-
czeń, to w praktyce możliwość odbycia rozmów „face to 
face” z kilkunastoma, a nawet kilkudziesięcioma osobami 
z branży może przynieść znacznie korzystniejsze efek-
ty. raporty HBr ukazują, że kontakt osobisty jest 34-
krotnie skuteczniejszy niż droga mailowa i pokrewne jej 
szlaki. Kontakt osobisty pozwala również utrwalać stra-
tegiczne więzi. mowa ciała, wariant uścisku dłoni, a na-
wet uśmiech – wszystko to buduje fundament zaufania 
pomiędzy potencjalnymi partnerami biznesowymi. Fun-
dament niemożliwy do zbudowania drogą online. 

NEWRALGICZNA JESIEń

intensyfikacja jesiennych spotkań biznesowych odznacza 
się wysokim poziomem za sprawą newralgicznego okre-
su w skali roku. Jesień to czas podsumowania ostatnich 
12 miesięcy oraz określania celów i planowania strate-
gii na kolejny rok. w tej – nade intensywnej fazie mamy 
zwiększone szanse na znalezienie pracodawcy. w takim 
celu należy się zaprezentować od dobrej strony, a krótkie 
przedstawienie własnej osoby sprzyja nawiązaniu nowych 
kontaktów. Złośliwi zwykli mawiać, że prezentacje w ta-
kim wariancie stanowią „targowisko próżności”. w prak-
tyce mogą się okazać 4-krotnie bardziej efektywne od 
szablonów powielanych w okolicznościach internetowych 
serwerów. w tym miejscu warto pamiętać, że człowiek 
stanowi najlepszą formę inwestycyjną, a kreowanie wła-
snego wizerunku to podstawa w dążeniu do sukcesu. 

WIEDZA TAJEMNA

okres jesienny to doskonały czas na zorganizowanie tego rodzaju eventów. Konferencje biznesowe 
(nierzadko okraszone warsztatami oraz spotkaniami o charakterze networkingowym) niosą ze sobą 
wiele korzyści zarówno z perspektywy organizatora, jak i odbiorców. ich podstawową zaletą jest wy-
pływająca z nich inspiracja. Tej należy szukać zwłaszcza podczas wspomnianych spotkań networkin-
gowych. Znakomita większość osób uczestniczących w takich przedsięwzięciach dąży do rozwoju 
swoich przedsiębiorstw, poszukuje innowacyjnych pomysłów i zaraża otwartością na nowe inicjatywy. 
rozmowy w takim gronie są także wolnym przepływem doświadczeń, który otwiera uczestnikom do-
stęp do wiedzy, którą trudno wydobyć przez pryzmat ekranu. Dobrym przykładem są wewnętrzne 
badania danej korporacji oraz niepublikowane statystyki. w konsekwencji wiedza tajemna – pozyski-
wana przez innych latami, może zostać nabyta przez odbiorców w ciągu kilku godzin.
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dorota 
KarNiKowSKa,
Dyrektor Hotelu Wieniawa Pałac 
w Rekowie Górnym

Na organizację konferencji należy 
spojrzeć z trzech płaszczyzn. Jedna 
to postrzeganie przez uczestnika 
konferencji biznesowej, druga 
to postrzeganie jej organizatora. 
A trzecia – to postrzeganie firmy, 
która wynajmuje powierzchnie 
konferencyjne. Korzyści dla 
uczestników to przede wszystkim 
okazja do zdobyciu wielu cennych 
informacji bezpośrednio od 
specjalistów z różnych branż. 
Dla organizatorów konferencji 
jakim jest między innymi Hotel 
SPA Wieniawa w Rekowie 
Górnym to jedna z wielu usług 
jakie świadczymy w ramach 
posiadanych sal konferencyjnych 
oraz zaplecza konferencyjnego. 
Organizatorzy wybierają miejsca 
nietuzinkowe, wyjątkowe. W ten 
sposób chcą również zachęcić 
do udziału w tego rodzaju 
wydarzeniach.

ŁuKaSZ michalSKi,
Good Space Coworking

Korzyści wynikające z konferencji 
biznesowych?  Jest ich wiele – 
zarówno z perspektywy firmy, 
jak i pojedynczej osoby. Po 
pierwsze, udział w konferencji czy 
szkoleniu to doskonała okazja do 
zdobywania nowych umiejętności 
lub rozwoju już posiadanych. Po 
drugie, dotarcie do najświeższych 
trendów obowiązujących 
w interesującej nas dziedzinie. Po 
trzecie, wydarzenia biznesowe są 
znakomitą platformą wymiany 
doświadczeń – to że dzieją się 
one na realnej płaszczyźnie 
w przeciwieństwie do np. 
webinariów (tak popularnych 
w ostatnim czasie) czyni 
z nich doskonałe narzędzie do 
pozyskiwania, a przede wszystkim 
porządkowania informacji. 
I po czwarte, konferencje 
i wszelkie wydarzenia biznesowe 
umożliwiają poszerzenie grona 
kontaktów, co w przyszłości może 
przełożyć się na wymierne zyski.

aNNa PeStileNZ,
Właścicielka Hotelu Szafir 
w Jastrzębiej Górze

Organizatorzy konferencji 
oraz spotkań biznesowych 
wybierają coraz częściej hotele 
ze względu na perfekcyjne 
dostosowanie  do organizacji 
tego rodzaju wydarzeń. Nie 
bez znaczenia jest również 
komfortowe zaplecze 
noclegowe oraz mnogość 
atrakcji takich jak hotelowa 
restauracja czy strefa SPA. 
W Hotelu Szafir oddajemy 
do Państwa dyspozycji 
dwie wysokiej klasy sale 
konferencyjne wyposażone 
w stały dostęp do internetu 
oraz najnowszej generacji 
system nagłaśniający. 
Dla naszych gości 
przygotowaliśmy ponadto 
bogatą ofertę serwisów 
konferencyjnych oraz menu 
uwzględniające oczekiwania 
oraz gusta kulinarne 
uczestników.

GDZIE ZORGANIZOWAĆ KONFERENCJę?

o ile w kategorii „miasto konferencyjne” na szczycie list 
znajdujemy największe ośrodki aglomeracyjne w kraju, o tyle 
kategoria „miejsce konferencji” stanowi podejście mocno in-
dywidualne. Jako pierwsze wpadają do głowy specjalistycz-
ne ośrodki konferencyjne. Jak podkreślają eksperci znacznie 
korzystniej jest postawić na lokalizacje niestandardowe. Do 
takich zaliczamy wysokiej klasy hotele, które zostały wypo-
sażone w sale szkoleniowe i konferencyjne wespół z indywi-
dualnym menu oraz kompleksową obsługą.
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kształcEniE 
ustawicznE. 

Szansa  czy konieczność 
współczesnych czasów?

WKRACZAMy W CZWARtą REWOLUCję PRZEMySłOWą, KOjARZONą Z DyNAMiCZNiE 
ROZWijAjąCyMi Się tECHNOLOGiAMi. Z jEDNEj StRONy StWARZA tO NOWE MOŻLiWOśCi DLA 
RyNKU PRACy, Z DRUGiEj – WyMUSZA KONiECZNOść DOPASOWANiA Się DO NOWyCH ZADAń 
i ORGANiZACji PRACy. by DOtRZyMAć KROKU ZMiENiAjąCEj Się RZECZyWiStOśCi, ZACHODZi 
POtRZEbA DOKSZtAłCANiA Się bEZ WZGLęDU NA WiEK CZy ZAjMOWANE StANOWiSKO. 

TEKST: WUP Gdańsk | ZDJĘCIA: WUP Gdańsk
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CZYM JEST KSZTAłCENIE uSTAWICZNE?

Kształcenie ustawiczne to proces ciągłego, trwającego 
przez całe życie odnawiania i uzupełniania wiedzy ogólnej 
i kwalifikacji zawodowych, czyli całożyciowa edukacja. Co-
raz częściej używany jest też termin lifelong learning.         
– pamiętajmy, że kształcić się może każdy, bez względu na 
wiek, miejsce, poziom wykształcenia czy zajmowane stanowi-
sko – podkreśla Joanna witkowska, dyrektor wojewódzkiego 
Urzędu pracy w gdańsku. – w dobie innowacji technologicz-
nych i nieustannie postępującego rozwoju w każdej sferze ży-
cia, zdobyte umiejętności szybko się dezaktualizują. wiedza 
i kwalifikacje uzyskane na poziomie kształcenia szkolnego nie 
są wystarczające, aby konkurować na współczesnym rynku 
pracy. Uzupełnianie tradycyjnej wiedzy jest na obecnym rynku 
pracy niezbędne i bardzo przez pracodawców pożądane.

DEMOGRAFIA ZMuSZA DO NAuKI 

wydłuża się długość życia, ale jednocześnie maleją zasoby rąk 
do pracy. Coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz 
pracy do późnej starości. To z kolei wiąże się z koniecznością 
wielokrotnego przebranżawiania. eksperci z infuture Hatalska 
Foresight institute prognozują, że aż 47% obecnie wykonywa-
nych zawodów zniknie do 2030 roku. Już dziś umiejętności 
ciągłego uczenia się, dokształcania i przekwalifikowywania 
wyznaczają trendy. wielozadaniowość, elastyczność i płyn-
ność w przechodzeniu do kolejnych zadań mają fundamental-
ne znaczenie dla przebiegu kariery zawodowej i umożliwiają 
pracę w różnych zawodach w ciągu całego życia. pożądane 
są również świadomość mocnych stron oraz chęć rozwijania 
swoich zdolności. Daje to poczucie komfortu i zmniejsza ryzy-
ko doświadczenia wykluczenia społecznego.

RóWNY DOSTęP DO SZKOLEń

przepisy nakładają na pracodawców konieczność równego 
traktowania pracowników w zakresie dostępu do różnych 
form kształcenia. rada europejska, aby promować kształcenie 
ustawiczne, zarządziła m. in. wliczenie czasu przeznaczone-
go na szkolenie do czasu pracy. inwestowanie w pracowników 
zawsze przynosi wymierne efekty. Dobrze wyszkolona kadra 
efektywniej realizuje zadania, a to przekłada się na konkuren-
cyjność firmy. pracownicy są bardziej elastyczni, zmotywowa-
ni, przychylniej patrzą na zmiany w organizacji. Częściej też 
identyfikują się z firmą, rozumiejąc jej cele i misję. Dane doty-
czące dokształcania się osób w wieku 25-64 lata pokazują, że 
w 2018 roku polska ze wskaźnikiem kształcenia ustawicznego 
na poziomie 5,7% miała jeden z niższych wyników na tle in-
nych krajów Unii europejskiej (wskaźnik 11,1%). Jednocześnie 
trzeba podkreślić, iż województwo pomorskie, z wynikiem 7,1%, 
jest na drugim miejscu w kraju, zaraz po mazowieckim (8,6%).
Dlaczego warto uczyć się przez całe życie, wyjaśnia Klau-
dia Zagórowicz, doradca zawodowy z wojewódzkiego 
Urzędu pracy w gdańsku:
–Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, poszerzanie wie-
dzy jest niezwykle istotne. Jeśli zależy nam na tym, aby nasza 
kariera nie stała w miejscu, należy pamiętać, że rozwój bez 
ciągłej nauki jest niemożliwy. osoby, które poświęcają czas 
na naukę nowych kompetencji, zwiększają swoje szanse na 
osiągnięcie sukcesu zawodowego: lepiej płatną pracę, awans, 
co przekłada się na jakość życia. może mieć także wpływ na 
poczucie własnej wartości i skuteczności w działaniu. obecnie 
mamy wiele możliwości do zdobywania nowej wiedzy i umie-
jętności m.in. w ramach kursów, czy webinarów. Każdy z nas 
może wybrać taką formę, jaka będzie dla niego odpowiednia. 

Postaw na rozwój 
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w tym roku 
został partnerem ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej Dni Uczenia się Dorosłych, która ma na celu 
wspieranie osób dorosłych w uczeniu się przez całe 
życie i pokazanie płynących z tego korzyści. Pod 
hasłem „Postaw  na rozwój” w Gdańsku i w Słupsku 
4 października nasi doradcy zawodowi poprowadzą 
warsztaty rozwojowe i indywidualne konsultacje. 
Każdy, kto odwiedzi nas tego dnia, będzie mógł 
skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty, 
w tym m.in.: stworzyć swój plan poszukiwania pra-
cy, przeanalizować z doradcą swój biznesplan czy 
nauczyć się, jak wykorzystać swoje mocne strony 
w życiu zawodowym i osobistym. Uczestnicy wyda-
rzenia będą również mieli okazję dowiedzieć się, jak 
planować karierę zawodową na pomorskim rynku 
pracy oraz gdzie szukać inspiracji i wsparcia.
 

Więcej informacji o wydarzeniu: 
www.wup.gdansk.pl/dniuczenia
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Tomasz Błoński
 preZes ZarZĄDU

www.iprogress.pl
+ 48 604 222 491

gdy inwestor organizuje przetarg, aby zaoszczędzić czas, 
stawia próg dla przystępujących do tego przetargu. stawia 
konkretne wymagania: może oczekiwać udokumentowania 
kompetencji, doświadczenia przy realizacji podobnych inwe-
stycji jako dowodu pozwalającego na realizację zlecenia. Jed-
nym z takich dowodów jest kaucja wadialna stosuje się ją po 
to żeby do kontraktu stawali poważni partnerzy, posiadający 
odpowiednią zdolność finansową , którzy po wygraniu prze-
targu nie wycofają się z podpisania umowy. Jeśli przedsię-
biorca szukając kontraktu startuje w kilku takich przetargach 
i w każdym musi wpłacić wadium, to zmniejsza swoją płynność 
finansową. można taką wpłatę zastąpić gwarancją Ubezpie-
czeniową lub Bankową. Ubezpieczeniowa ma ten plus, że nie 
zmniejsza zdolności kredytowej w banku, a gdy ktoś korzysta 
z kredytowania to ważne. Taka gwarancja najczęściej kosztu-
je ułamek wymaganej kwoty wadium, więc bardzo korzystnie 
wpływa na Cash Flow, czyli zasoby gotówki w firmie.
gdy inwestor jest gotów zaliczkować dane zlecenie, chciał-
by mieć pewność, że w razie nie wykonania tego zlecenia 
jego zaliczka bezpiecznie do niego wróci. Taką Gwarancję 
Zwrotu Zaliczki dają Towarzystwa Ubezpieczeniowe i banki. 
Bank jednak może zablokować kwotę zaliczki na rachunku na 
poczet późniejszej zapłaty, ale czy o to chodzi wykonawcy? 
wydaje mi się że wykonawcy chodzi o to, żeby mieć pieniądze 
na realizację zlecenia. 
po rozstrzygnięciu przetargu inwestor chce się zabezpieczyć, 
przed przedłużeniem się prac w kontrakcie lub ich nienale-
żytym wykonaniem. Żąda od wykonawcy przed podpisaniem 
umowy wniesienia równowartości najczęściej 10% wartości 
kontraktu w gotówce lub Gwarancji Należytego Wykonania 
umowy. po wykonaniu całego zadania i odbiorze końcowym, 
oczywiście zobowiązuje się zwrócić zdeponowanie pieniądze. 
Jeśli taki kontrakt trwa np. rok, to przedsiębiorca wykonujący 
prace ma w tym czasie dużo mniej środków w obrocie. a jeśli 
równolegle wykonuje inne zlecenia, to możliwość dysponowa-
nie pieniędzmi z depozytu, była by na wagę złota. gwarancja 
ubezpieczeniowa zastępuje depozyt gotówki na czas trwania 
kontraktu. potrzebne?
inwestor po zakończeniu kontraktu, chce mieć pewność, że 
gdyby w okresie gwarancji i rękojmi, do której się zobowiązuje, 

w umowie coś się niedobrego stało z przedmiotem kontraktu, 
to wykonawca poprawnie zareaguje, czyli naprawi lub wymie-
ni uszkodzenie. Dlatego na ten czas zatrzymuje najczęściej  
3% -5% kwoty z umowy. Zatrzymuje kwotę po to, żeby mógł 
w razie nie wykonania naprawy lub wymiany zlecić ją komuś 
innemu i z tych zatrzymanych pieniędzy zapłacić za usługę.  
rękojmia najczęściej trwa kilka miesięcy do kilku lat. Dla firmy 
realizującej kontrakt to zamrożenie niemałych kwot na długi 
czas. proszę sobie wyobrazić, że firma zrealizowała w ciągu 
np. 5 lat kontrakty na kwotę 20 mln i z nich w depozycie leży 
u inwestorów 1 mln. można go odblokować gwarancją Usunię-
cia wad i Usterek. przyda się?
Jest oczywiście kilka warunków udzielenia takich gwarancji 
np. firma musi prowadzić działalność ponad 2 lata, inaczej 
Towarzystwa nie zaryzykują gwarancji dla podmiotu, który 
nie jest jeszcze przewidywalny. ważne są wyniki finansowe, 
niezaleganie w Urzędzie skarbowym, ZUs, bo to one mają 
pierwszeństwa w dochodzeniu roszczeń. ale szczegóły trze-
ba omówić indywidualnie.

Zapraszam. Tomasz Błoński.

Gwarancje 
Ubezpieczeniowe
Czy musiałeś kiedyś wpłacić w gotówce 
Gwarancje : Wadium, Zwrotu Zaliczki, Należytego 
Wykonania, Usunięcia Wad i Usterek? 
PO CO?
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DEbaty 
gospoDarczE 

- Wybory Parlamentarne 2019

KAMPANiA WybORCZA WKRACZA W DECyDUjąCą fAZę. jEDNyM Z KLUCZOWyCH ELEMENtóW 
OKRESU PRZEDWybORCZEGO Są DEbAty. DWiE Z NiCH ZAiNiCjOWALi POMORSCy 
PRZEDSiębiORCy: PRACODAWCy POMORZA, POMORSKA iZbA RZEMiEśLNiCZA MAłyCH 
i śREDNiCH PRZEDSiębiORStW ORAZ REGiONALNA iZbA GOSPODARCZA POMORZA. tEMAtEM 
PRZEWODNiM CyKLU DEbAt byłA GOSPODARKA.

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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pierwsza z  debat odbyła się w wyż-
szej szkole Bankowej w gdyni. w auli 
wydziału ekonomii i Zarządzania  
zgromadzili się liderzy okręgowych 
list wyborczych w składzie:

Artur Dziambor •	 – Komitet  
wyborczy Konfederacja  
wolność i niepodległość
Marcin•	  Horała – Komitet wybor-
czy prawo i sprawiedliwość
Barbara•	  Nowacka - Koalicyj-
ny Komitet wyborczy Koalicja 
obywatelska - po, nowoczesna, 
inicjatywa polska, Zieloni
Joanna•	  Senyszyn   
-  Komitet wyborczy sojusz  
lewicy Demokratycznej
Marek•	  Toczek – Komitet wybor-
czy polskie stronnictwo ludowe 

Kolejna debata również odbyła się 
w wyższej szkole Bankowej, lecz tym 
razem w placówce ulokowanej w gdań-
sku. w wydarzeniu udział wzięli przed-
stawiciele okręgowych list wyborczych 
okręgu gdańskiego:

Beata•	  Maciejewska   
- Komitet wyborczy sojusz  
lewicy Demokratycznej
Sławomir•	  Neumann - Koalicyj-
ny Komitet wyborczy Koalicja 
obywatelska - po, nowoczesna, 
inicjatywa polska, Zieloni

Kazimierz•	  Smoliński   
- Komitet wyborczy   
prawo i sprawiedliwość
Krzysztof•	  Trawicki - Komitet 
wyborczy Koalicja polska
Michał•	  Urbaniak - Komitet  
wyborczy Konfederacja  
wolność i niepodległość

scenariusz został oparty o sprawdzo-
ną formułę, o którą zadbał prowadzący 
– dr Jarosław och z instytutu polito-
logii Uniwersytetu gdańskiego. przez 
pierwszą godzinę uczestnicy konfron-
towali się z tematami przygotowanymi 
przez organizatorów. w gdyni dysku-
towano m.in. o kluczowych inwesty-
cjach infrastrukturalnych dla trójmiej-
skiej metropolii i pomorza, projekcie 
fundacji rodzinnych, mechanizmach 
wsparcia rynku pracy i służby zdro-
wia.  gdańską odsłonę zdominowała 
tematyka rządowej propozycji pod-
niesienia płacy minimalnej, podwyżek 
cen energii, polityki energetycznej 
państwa oraz ustawy metropolitalnej 
dla aglomeracji trójmiejskiej. podczas 
drugiej części spotkań to publiczność 
kierowała pytania do zaproszonych. 
oba wydarzenia zwieńczyły krótkie 
podsumowujące oświadczenia zapro-
szonych kandydatów. 

tomaSZ limoN,
Prezes „Pracodawców Pomorza”

Tego typu debaty są potrzebne. 
Nasze środowisko gospodarcze 
oczekuje od polityków 
i reprezentantów koalicji 
startujących w wyborach 
powszechnych programów, 
które wyjdą naprzeciw 
oczekiwaniom przedsiębiorców. 
Dlatego też takie debaty 
z udziałem kandydatów 
ubiegających się o mandat posła 
są ważne, gdyż jest okazja aby 
zadać tym osobom czasem 
trudne i niewygodne dla nich 
pytania.  Organizacje skupiające 
przedsiębiorców są po to 
aby weryfikować programy 
wyborcze poszczególnych 
partii politycznych 
a takie możliwości dają nam 
organizowane przez nas debaty 
gospodarcze, które wpisały się 
w trójmiejską tradycję spotkań 
niezależnie czy to są wybory 
samorządowe, parlamentarne 
czy do europarlamentu.
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Pomorski  gryf 

gospoDarczy

XX

jUbiLEUSZOWA GALA fiNAłOWA byłA OKAZją DO HiStORyCZNyCH WSPOMNiEń. ROZPOCZął jE – 
Z EKRANU NA SCENiE OPERy bAłtyCKiEj - POMySłODAWCA KONKURSU – ZbiGNiEW CANOWiECKi, 
PREZyDENt PRACODAWCóW POMORZA.

TEKST: Anna Kłos | ZDJĘCIA: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o.
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następnie uhonorowano 10 osób szczególnie zasłużonych oraz zaangażowanych we współtworzenie 20-letniej historii na-
grody pomorskiej gryf gospodarczy. pamiątkowe medale województwa pomorskiego otrzymali:

 
ZBIGNIEW CANOWIECKI – prezydent pracodawców pomorza,  
JAN ZARęBSKI – pierwszy marszałek województwa pomorskiego,  
MACIEJ GRABSKI – prezes olivia Business Centre,  
ADAM MIKOłAJCZYK – dyrektor oddziału korporacyjnego mBanku sa w gdańsku i w gdyni,  
ANNA GAST – dyrektor oddziału korporacyjnego mBanku sa ds. mŚp oddział w gdańsku,  
ANITA SASIM – dyrektor biura regionu północnego w mBank sa, oddział bankowości detalicznej,  
EWA ROJEK – menedżer ds. marketingu, komunikacji i rozwoju biznesu pwC,  
HENRYK ĆWIKLIńSKI – prof. Uniwersytetu gdańskiego i wieloletni przewodniczący komisji konkursowej,  
PIOTR JAROCKI – wieloletni organizator konkursu, pomorski przedsiębiorca,  
WłODZIMIERZ SZORDYKOWSKI – wieloletni dyrektor Departamentu rozwoju gospodarczego w Urzędzie marszał-
kowskim województwa pomorskiego i sekretarz pomorskiej rady przedsiębiorczości.

przedstawiciele kapituły konkursowej podkreślali, że w tym roku poziom konkursu był niezwykle wysoki i trudno było dojść 
do ostatecznych rozstrzygnięć. Finalnie komisja spośród ponad 100 zgłoszeń wytypowała do konkursu głównego 33 podmio-
ty. galę wręczenia nagród poprzedziła debata na temat aktualnych trendów w gospodarce z udziałem prof. witolda orłow-
skiego, głównego doradcy ekonomicznego pwC oraz dra ernesta pytlarczyka, głównego ekonomisty mBanku.

PrZedstAwiciele firmy Auto mirAs, lAureAtA kAteGorii lider ksZtAłceniA 
ZAwodoweGo mikro i mAłe PrZedsiębiorstwA - koordynAtor dZiAłu 
edukAcji tAdeusZ jAkubiAk i kAtArZynA niecikowskA orAZ wicemArsZAłek 
wojewódZtwA PomorskieGo rysZArd Świlski

wręcZenie nAGrody w kAteGorii GminA PrZyjAZnA PrZedsiębiorcom 
– jolAntA sZewcZun - burmistrZ dZierZGoniA, mArek chArZewski - 
burmistrZ miAstA mAlborkA, AlAn AleksAndrowicZ - wicePreZydent 
miAstA GdAńskA, AnitA sAsim - dyrektor biurA reGionu PółnocneGo 
w mbAnk sA, oddZiAł bAnkowoŚci detAlicZnej

mAriusZ GrZędA, włAŚciciel biurA usłuGoweGo mArio mAriusZ GrZędA 
Z GdAńskA, Z żoną boGumiłą jokiel – wyróżnienie w kAteGorii lider 
odPowiedZiAlnoŚci sPołecZnej

PreZes ZArZądu inVictA 
sP. Z o.o. Z GdAńskA, 
dorotA biAłobrZeskA-
łukAsZuk, lAureAt kAteGorii  
lider innowAcji Średnie 
i duże PrZedsiębiorstwo

AlAn AleksAndrowicZ, wicePreZydent miAstA GdAńskA orAZ 
wicemArsZAłek wojewódZtwA PomorskieGo rysZArd Świlski



LIDER INNOWACJI MIKRO 
I MAłE PRZEDSIęBIORSTWO:

Statuetka dla •	 Fido Voice 
Sp. z o.o. z Sopotu
Wyróżnienie - •	 mmb driVeS 
Sp. z o.o. z Gdańska 
Wyróżnienie - •	 mariNe 
techNoloGY   
Sp. z o. o z Gdyni 

LIDER INNOWACJI ŚREDNIE 
I DużE PRZEDSIęBIORSTWO

Statuetka dla: •	 iNVicta   
Sp. z o.o. z Gdańska

Wyróżnienia:
Klimor•	  sp. z o.o. z Gdyni 
Gdańska Stocznia remonto-•	
wa im. J. Piłsudskiego S.A. 
Grupa Kapitałowa •	 SeScom 
S.A. z Gdańska 

LIDER EKSPORTu MIKRO 
I MAłE PRZEDSIęBIORSTWO

Statuetka dla: •	 PPu NaVa  
Sp. z o.o. z Gdańska

Wyróżnienia:
mmb driVeS•	     
Sp z o.o. z Gdańska 
PortmaN•	  liGhtS,   
Sp. z o.o. z Gdyni 
rS•	  FilliNG tech   
Sp. z o.o z Pępowa 

LIDER EKSPORTu ŚREDNIE 
I DużE PRZEDSIęBIORSTWO

Statuetka dla: Gdańskiej •	
Stoczni remontowej   
im. J. Piłsudskiego S.a.,   
z Gdańska

Wyróżnienia:

elhurt•	  Sp. z o. o. z Gdańska 
Grupa Kapitałowa •	 Graal 
z Wejherowa 

LIDER INWESTYCJI

Statuetka dla: •	 Klimor   
Sp. z o. o. z Gdyni

Wyróżnienia:

NorthGate•	  loGiSticS 
Sp. z.o.o., Sp. k. z Pruszcza 
Gdańskiego 
bauKraNe•	     
budowNictwo   
Sp. z.o.o., Sp. k. z Gdańska 

LIDER ODPOWIEDZIALNOŚCI 
SPOłECZNEJ

Statuetka dla:    •	
mGJ Sp. z o.o z Leśniewa

Wyróżnienia:

KorPoracJa•	    
budowlaNa doraco  
Sp. z o.o. z Gdańska 
biuro•	  uSŁuGowe mario 
Mariusz Grzęda z Gdańska

 
POMORSKI START-uP

Statuetka dla •	 JuSt JoiN it 
Sp. z o.o. z Gdańska

Wyróżnienia:

Fido•	  Voice    
Sp. z o.o. z Sopotu 
PortmaN•	  liGhtS   
Sp. z o.o. z Gdyni 

LIDER KSZTAłCENIA 
ZAWODOWEGO MIKRO 
I MAłE PRZEDSIęBIORSTWO

Statuetka dla: •	 auto miraS 
Autoryzowany Serwis   
Samochodowy    
Sp. z o.o. z Pępowa

Wyróżnienie:

StowarZYSZeNie•	   
KucharZY PolSKich 
z Gdańska

 
LIDER KSZTAłCENIA  
 ZAWODOWEGO ŚREDNIE 
I DużE PRZEDSIęBIORSTWO

Statuetka dla: •	 ZaKŁadÓw 
FarmaceutYcZNYch 
PolPharma S.A.   
ze Starogardu Gdańskiego

Wyróżnienia:

ciecholewSKi•	 - 
weNtYlacJe   
Sp. z o.o. z Pogódek 
SeVeNet•	  S.A. z Gdańska 

LIDER PRZEDSIęBIORCZOŚCI 
MłODZIEżOWEJ

Statuetka dla:    •	
iii liceum ogólnokształcące  
im. marynarki wojennej  
rP w Gdyni

Wyróżnienie:

PeliXar •	 S.A. z Gdyni 

GMNA PRZYJAZNA 
PRZEDSIęBIORCOM

Statuetka dla:   •	
miaSta GdaŃSK

Wyróżnienia:

GmiNa dZierZGoŃ •	
miaSto malborK •	

O T O  L A U R E A C I

Jak co roku zostały rów-
nież przyznane dodat-
kowe nagrody. Kapituła 
składająca się z przed-
stawicieli pomorskich 
mediów,przyznała Gryfa 
Medialnego, który trafił 
do Zakładów Porcelany 
Stołowej Lubiana S.A. 
z Łubiany. Natomiast 
Nagrodę Specjalną 
otrzymała FUNDACJA 
InfoShare z Gdańska 
„za wizjonerstwo i kon-
sekwencję w tworzeniu 
rozwoju ekosystemu 
współpracy nowych tech-
nologii i biznesu”.
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FIDO VOICE SP. Z O.O. Z SOPOTu 
jako jedna z pierwszych firm na świe-
cie tworzyła chatboty, wdrażając je 
w polsce już w 2001 r. od ponad 10 lat 
zbiera doświadczenia w obszarze wy-
korzystywania sztucznej inteligencji 
do walki z przemocą w sieci. Zastoso-
wała innowacyjne rozwiązania (tzw. 
trzecia fala sztucznej inteligencji) 
leżące u podstaw systemu samurai, 
wykrywającego agresję w internecie. 
 
INVICTA SP. Z O.O. Z GDAńSKA od 
blisko 20 lat stawia sobie za priory-
tet kompleksową ochronę ludzkiego 
zdrowia, inwestuje w rozwój tech-
nologii, realizuje projekty naukowe 
oraz wdraża innowacyjne procedu-
ry w zakresie wspierania płodności 
i leczenia chorób kobiecych. w prze-
ciągu ostatnich 4 lat wdrożyła po-
nad 30 nowych produktów i usług. 
 
PPu NAVA SP. Z O O. Z GDAńSKA to 
wiodące biuro projektowe statków. od 
ponad 25 lat świadczy usługi inżynie-
ryjne na zamówienie dla dużych firm 
na całym świecie w takich dziedzinach, 
jak architektura i inżynieria morska, 
nadzór techniczny i inne usługi inży-
nieryjne. według magazynu „Forbes” 
jest jednym z najszybciej rozwijają-
cych się przedsiębiorstw w polsce. 
 
GDAńSKA STOCZNIA REMONTO-
WA IM. JóZEFA PIłSuDSKIEGO SA 
Z GDAńSKA działa od 1952 r. i jest 
liderem wśród europejskich stoczni 
remontowych oraz znaczącym gra-
czem na światowym rynku stocznio-
wym. Działa w branży okrętowej re-
montując, przebudowując i budując 
obiekty pływające. od 1989 r. świad-
czy usługi głównie dla zagranicznych 
armatorów z całego świata. prace 
realizowane przez gsr w znacznym 
stopniu stymulują rozwój gospo-
darczy pomorza, jak i całego kraju. 
 
KLIMOR SP. Z O. O. Z GDYNI należy do 
grupy kapitałowej Klima-Therm. Firma 
posiada ponad 50-letnie doświadcze-
nie w zakresie systemów klimatyzacyj-
nych, wentylacyjnych i chłodniczych. 
stale poszerza swoją ofertę o nowo-
czesne i innowacyjne rozwiązania ko-
rzystając ze światowych trendów. Dy-
namicznie rozwija się, rozbudowując 
hale produkcyjno-magazynowe, opty-
malizując i automatyzując proces pro-
dukcyjny czy zwiększając zatrudnienie. 

MGJ SP. Z O.O Z LEŚNIEWA to no-
woczesny tartak oraz jedno z najdy-
namiczniej rozwijających się przedsię-
biorstw w województwie pomorskim. 
angażuje się w działania proekolo-
giczne, dba także o pracowników po-
przez liczne szkolenia i warsztaty. 
Firma działa na rzecz społeczności 
lokalnej – wspiera finansowo świetli-
cę opiekuńczo-wychowawczą, szkołę 
i szpital, sponsoruje drużynę piłkarską, 
promuje zdrowy styl życia i działa-
nia przedsiębiorcze wśród młodzieży. 
 
JuST JOIN IT SP. Z O.O. Z GDAńSKA 
to najpopularniejszy, branżowy por-
tal pracy dla polskich programistów 
w formie mapy rynku pracy. ogłosze-
nia zaprezentowane są na nim w in-
nowacyjnej formie, z wykorzystaniem 
geolokalizacji. start Up obsługuje po-
nad 2 tysiące klientów, wspiera w re-
krutacji niemal wszystkie polskie so-
ftware house’y, startupy czy wielkie 
korporacje, które posiadają działy iT. 
 
AuTO MIRAS AuTORYZOWANY 
SERWIS SAMOCHODOWY SP. Z O.O. 
Z PęPOWA działa na rynku nieprze-
rwanie od 1997 r. Świadczy usługi me-
chaniczne oraz blacharsko-lakiernicze 
dla wszystkich marek motoryzacyj-
nych. współpracuje z trzema zespoła-
mi szkół na terenie województwa po-
morskiego, przygotowując uczniów do 
wykonywania zawodu oraz egzaminów 
kwalifikacyjnych. wyposaża uczniów 
w wiedzę na temat najnowszej tech-
nologii oraz technik motoryzacyjnych 
nie objętych programem nauczania. 
 
ZAKłADY FARMACEuTYCZNE PO-
LPHARMA SA ze starogardu gdańskie-
go są największym polskim producen-
tem leków oraz liderem polskiego ryn-
ku farmaceutycznego. Jednym z wielu 
działań firmy są organizowane zajęcia 
praktycznej nauki w zakresie kształ-
cenia uczniów w zawodzie technik 
analityk. polpharma organizuje specja-
listyczne kursy i szkolenia dla uczniów, 
wizyty studyjne, wycieczki zawodo-
we oraz staże krajowe i zagraniczne. 

III LICEuM OGóLNOKSZTAłCąCE 
IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP 
W GDYNI zostało założone w 1950 r. 
Ze względu na wysoki poziom naucza-
nia jest jedną z najbardziej rozpozna-
walnych szkół średnich w Trójmieście 
i przyciąga najzdolniejszych uczniów 
z całej polski. szkoła od 1992 r. posiada 
w swojej ofercie klasę o profilu ekono-
micznym, realizuje przedsięwzięcia, 
takie jak debaty szkolne, młodzieżowe 
mini-przedsiębiorstwa czy klasę aka-
demicką szkoły głównej Handlowej. 
 
MIASTO GDAńSK współpracuje 
z przedsiębiorcami od wielu lat. na naj-
wyższe uznanie zasługuje m.in. inicja-
tywa powołania pierwszego w polsce 
Centrum pracy seniorek i seniorów, 
powstanie Działu Zatrudnienia Cudzo-
ziemców i punktu pomocy Cudzoziem-
com czy świadczenie usług w ramach 
Centrum rozwoju Talentów. w czerwcu 
2019 r. wraz z województwem pomor-
skim, miasto gdańsk otrzymało nagrodę 
europejski region przedsiębiorczości. 
 
ZAKłADY PORCELANY STOłOWEJ 
LuBIANA SA Z łuBIANY to jeden 
z największych producentów porce-
lany w europie i jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych pomorskich marek. 
Firma sprzedaje swoje produkty w 40 
krajach na całym świecie elegancja 
i wysoka jakość sprawiają, że produkty 
firmy goszczą w większości polskich 
domów i restauracji już od pół wieku, 
będąc symbolem polskiej porcelany. 
 
FuNDACJA INFOSHARE Z GDAńSKA 
od 13 lat organizuje największą w eu-
ropie Środkowo-wschodniej konferen-
cję o nowych technologiach, promując 
jednocześnie pomorze jako znakomite 
miejsce do pracy i życia. od kilkuna-
stu prelegentów i 200 uczestników 
w 2007 r. do ponad 200 prelegentów 
i 6 tysięcy uczestników w 2019 r. – to 
najlepsza wizytówka działalności fun-
dacji. To także ponad 200 firm i 500 
startupów zjeżdżających do regionu 
po kontakty do inwestorów i funduszy 
z całego świata.



Pomorski 
PRACODAWCA 
ROKu

K o n K u r s 

14 lUTego 2020 roKU gDańsKie CenTrUm wysTawienniCZo-Kongresowym amBer expo 
ponownie sTanie się NAJWAżNIEJSZYM MIEJSCEM DLA POMORSKIEGO BIZNESu.



Tego wieczoru nagrodzeni zostaną przedsiębiorcy, 
którzy przystąpili do Konkursu „Pomorski Pracodawca 
Roku 2019” realizowanego przez organizację „Praco-
dawcy Pomorza”. 

Konkurs „Pomorski Pracodawca Roku 2019” 
skierowany jest do pomorskich firm, mających 
udział w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, któ-
rych działania upowszechniają praktyki społecznej 
odpowiedzialności biznesu, będąc przy tym organi-
zatorami miejsc pracy przyjaznych pracownikom. 
Zwycięzcami konkursu są te firmy, które za swój 
obowiązek uważają nie tylko terminowe regulowa-
nie swoich zobowiązań, ale również tworzenie wła-
ściwych warunków pracy i rozwoju.

Zwycięzcy Konkursu to nierzadko przedsiębiorcy, 
którzy zdobyli silną pozycję na rynku krajowym lub 
międzynarodowym dzięki konsekwentnie realizowanej 
swojej wizji oraz determinacji w działaniu.

X Finał Konkursu „Pomorski Pracodawca Roku” 
będzie miał miejsce tradycyjnie podczas Gali Evening 
„Pracodawców Pomorza”. To doroczne spotkanie biz-
nesu, przedstawicieli najwyższych władz państwowych, 
samorządowych oraz świata nauki i kultury. Poza wrę-
czeniem statuetek i wyróżnień w Konkursie „Pomorski 
Pracodawca Roku 2019”, przekazane zostaną m.in. na-
grody specjalne – „Złoty Oxer” i „Primum Cooperatio 
im. Prof. Bogdana Mazurkiewicza. Wyjątkowy charakter 
Gali podkreślają goście specjalni, osobowości ze świata 
sztuki, teatru, sportu, którzy w swojej pracy zawodowej 
osiągnęli mistrzostwo godne podziwu i naśladowania. 

Uczestnikami konkursu mogą być pracodawcy 
posiadający zarejestrowaną siedzibę na terenie wo-
jewództwa pomorskiego. Zgłoszenia do konkursu 
w formie rekomendacji lub wskazania, przyjmowane 
są też od samorządów lokalnych oraz instytucji i or-
ganizacji współpracujących z biznesem. Termin zgło-
szeń upływa 15 listopada 2019 roku.
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Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze 
Rënk świętuje swoje 20 urodziny. Goście uczest-
niczący w okrągłym jubileuszu jednej z najwięk-
szych spółek w regionie mogli liczyć na mnóstwo 
atrakcji. Gry integracyjne, konkursy oraz wspólne 
biesiadowanie to zaledwie część z nich.

podczas uroczystego pikniku integracyjnego  uhonoro-
wano pracowników oraz najemców tytułowej marki. na-
jemcy z najdłuższym stażem zostali nagrodzeni symbo-
licznymi upominkami, które podkreśliły ich  wkład w roz-
wój działalności. geneza centrum hurtowego sięga 1995 
roku. To czas zawiązania spółki, która zaledwie 4 lata 
później oddała do użytku swój pierwszy obiekt – halę 
kwiatową. Tym samym 11 września 1999 roku spółka roz-

poczęła działalność operacyjną. po latach walki o ugrun-
towanie rynkowej pozycji rënk może się dziś pochwalić 
stabilnym rozwojem.

skład centrum stanowi szereg pawilonów takich jak hala 
owocowo-warzywna, hala kwiatowa, czy hale spożywcze. 
Hurtownia zasłynęła ponadto z regularnej organizacji 
wydarzeń. pośród najbardziej popularnych warto wyróż-
nić przedsięwzięcia takie jak „wiosna w ogrodzie” oraz 
„Dzień Chryzantemy”. w cyklicznych wydarzeniach biorą 
udział wystawcy z całego kraju. prezes zarządu pomor-
skiego Hurtowego Centrum rolno-spożywczego rënk 
– sławomir niecko podkreśla, że to nie koniec planów 
służących rozwojowi marki. Centrum hurtowe zamierza 
w przyszłości wybudować biurowiec z funkcją hotelową, 
salą konferencyjną oraz restauracją.

rënk świętuje 
okrągły jubileusz
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Platforma „Petrobaltic” opuściła stocznię „Remontowa”. Po przebudowie trwającej blisko 
5 lat jest przygotowana do wypłynięcia w morze. Celem rejsu pozostaje bałtyckie złoże 
B8. Platforma po dotarciu do celu przejmie prace związane z zagospodarowaniem wspo-
mnianych  złóż oraz uruchomieniem produkcji. Lokacja znajduje się w polskiej strefie 
ekonomicznej Bałtyku – około 70km na północ od Jastarni.

Najnowsze raporty Głów-
nego Urzędu Statystycznego 
nie napawają optymizmem. 
Negatywne wyniki dotyczą 
przede wszystkim branży 
budowlano-montażowej. 
Według wstępnych danych, 
produkcja budowlano-mon-
tażowa (w cenach stałych) 

w sierpniu br. była wyższa w porównaniu z analogicznym 
okresem ub. roku o 2,7% oraz niższa w porównaniu z lip-
cem br. o 2,1%. Sam proces wyhamowania nie jest zasko-
czeniem, ponieważ był on wcześniej zapowiadany przez 
ekonomistów. Zaskakuje jedynie skala, bowiem prognozy 
zakładały wzrost o 3,2%, a zatem o 0,5% większy.

Hutchison Ports Gdynia – 
właściciel Gdynia Conta-
iner Terminal zmoderni-
zuje nabrzeże  Bułgarskie 
w gdyńskim porcie. Pro-
jekt zmian zakłada prze-
budowę, a także pogłę-

bienie akwenu do 13.5m, zaś za proces modernizacyjny 
odpowiedzialna będzie firma Budimex. Dzięki zmianom 
Hutchison Ports Gdynia uzyska możliwość obsługi stat-
ków kontenerowych o długości 400m oraz o pojemności 
do 18tys.  Planowane prace podniosą również jakość oraz 
bezpieczeństwo eksploatacji tytułowego nabrzeża.

niebezpieczne 
wyhAmowAnie 

moDernizAcjA 
nAbrzeżA 
bułGArskieGo

petrobAltic 
opuszczA stocznię
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Kaszubski Bank Spółdzielczy otrzymał niedaw-
no drugą nagrodę w sektorze banków spółdziel-
czych w konkursie „Najlepszy Bank 2019”, zor-
ganizowanym przez Gazetę Bankową. To presti-
żowe wyróżnienie. Czym ta nagroda jest dla Pani 
– Prezesa banku?

Tak, to prawda – w 2016 roku Kaszubski Bank spół-
dzielczy osiągnął piątą pozycję w rankingu gazety 
Bankowej, natomiast w 2019 został laureatem dru-
giego miejsca w konkursie gazety Bankowej „naj-
lepszy Bank 2019”. To wyróżnienie jest dla mnie 
ogromnym osiągnięciem i sukcesem. nasz bank jest 
w dobrym, rozwojowym trendzie, a to na pewno za-
sługa nas wszystkich - pracujących w tej instytucji 
każdego dnia. w tym miejscu dziękuję za wspólny 
sukces wszystkim moim pracownikom.

Co w szczególności doceniła kapituła konkurso-
wa, przyznając Kaszubskiemu Bankowi tak wy-
soką lokatę?

osiemnastoosobowa kapituła konkursowa ludzi na-
uki, pod przewodnictwem prof. adama glapińskie-
go prezesa narodowego Banku polskiego, oceniła 
spółdzielczy sektor bankowy w aspekcie dynamiki 

łączyMy 
bankowość 

tradycyjną 
i Mobilną

O tyM CO WyRóŻNiA KASZUbSKi bANK SPółDZiELCZy SPOśRóD iNNyCH, DLACZEGO WARtO 
SKORZyStAć Z OfERty WłAśNiE tEj iNStytUCji ORAZ O PLANACH ROZWOjOWyCH MóWi 
KAROLiNA ŻUROWSKA - PREZES KASZUbSKiEGO bANKU SPółDZiELCZEGO.

rOZmAWIAŁ: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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rozwoju, struktury portfeli kredyto-
wych oraz efektywności prowadzo-
nej działalności. 

Co dla Zarządu Kaszubskiego 
Banku jest najistotniejsze w funk-
cjonowaniu – kompleksowość 
usług, indywidualne podejście 
do klientów, innowacyjne rozwią-
zania finansowe, czy jeszcze coś 
innego?

najistotniejsze? Bez wątpienia kom-
pleksowa oferta, szybka odpowiedź 
na potrzeby Klientów, indywidualna 
postawa wobec Klientów, fachowe 
doradztwo, relacje, innowacyjność 
- to naprawdę istotne obszary. my-
ślę, że obok nich najistotniejsze 
jednak jest bezpieczeństwo. Dzi-
siejszy bank – bezdyskusyjnie musi 
być bezpieczny – i to jest nasz 
priorytet. 

Na rynku funkcjonuje wiele ban-
ków i instytucji finansowych. Dla-
czego warto wybrać właśnie Ka-
szubski Bank Spółdzielczy?

Kaszubski Bank spółdzielczy jest 
bankiem dla wszystkich, bankiem 
uniwersalnym o coraz rzadziej spo-

tykanym modelu biznesowym, łą-
czącym w sobie zarówno bankowość 
tradycyjną, w której ogromny nacisk 
kładziemy na utrzymywanie relacji 
z Klientem, jak również bankowość 
elektroniczną, do której wciąż musi-
my dołożyć pracy w związku z za-
potrzebowaniem rynku i młodych 
Klientów naszego banku – i to bez 
wątpienia nas wyróżnia. 

W bankach wciąż wprowadza-
ne są nowoczesne rozwiązania. 
Na jakie innowacje mogą liczyć 
klienci Kaszubskiego Banku 
Spółdzielczego?

To fakt, inwestycje banków w no-
woczesne technologie są niezbędne 
i konieczne ponieważ są odpowie-
dzią na wymagania stawiane przez 
„nowych” Klientów tzn. pokolenie 
nazywane millenialsami, jak również 
pokoleń, które pojawią się na rynku 
jako kolejne. Dla tej grupy Klientów 
lokalne prowadzenie działalności 
i relacja nie stanowią o wyborze, 
istotnym natomiast jest mobilność, 
a internet to niemalże ich „naturalne 
środowisko”. Zatem mobilna trans-
akcyjność jest również faktem w Ka-
szubskim Banku spółdzielczym.

Czy może Pani zdradzić, jakie są 
plany rozwojowe Kaszubskiego 
Banku?

Kaszubski Bank spółdzielczy konse-
kwentnie realizuje swoje cele strate-
giczne – atrakcyjne produkty, oferta 
„na miarę”, czytelne i efektywne for-
my przekazu marketingowego oraz 
kompetentna kadra – to podstawa 
naszej działalności. od niedawna 
wdrażamy elektroniczny system 
obiegu dokumentów, aby usprawnić 
organizację procesów zachodzą-
cych w naszej firmie, a tym samy 
przyspieszyć obsługę Klientów. 
poza tym, jak już wcześniej wspo-
mniałam – technologia i jeszcze 
raz technologia, bo ona jest dzisiaj 
niezbędnym warunkiem działania. 
Bez technologii procesy bizneso-
we w współczesnym rozumieniu po 
prostu nie istnieją. musimy nadą-
żyć za zmianami i rozwojem w tym 
obszarze. Już dziś Klienci naszego 
banku mogą korzystać z wygodnych 
usług płatniczych BliK, google pay, 
apple pay, jesteśmy u progu wdro-
żenia garmin pay. wspólnie z ban-
kiem zrzeszającym przygotowujemy 
kolejne zmiany technologiczne, któ-
re wyrównają dysproporcje informa-
tyczne pomiędzy bankowością spół-
dzielczą i komercyjną. myślę, że to 
jedyny słuszny kierunek, w którym 
musimy podążać.
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w rënku spotkanie 
z wiceministrem 
ryszardem Zarudzkim

ŻyWNOść łąCZy

Podsekretarz stanu w ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki 24 września 
br.  mówił o polskich priorytetach w zakresie 
Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020, podczas 
konferencji zorganizowanej w Pomorskim Cen-
trum Rolno-Spożywczym RëNK.

najpierw jednak prezes rënKU sławomir niecko podzie-
lił się informacjami na temat tej instytucji, obchodzącej 
akurat 20-lecie powstania:
- pierwsze lata funcjonowania spółki nie przynosiły po-
zytywnych efektów ekonomicznych. równolegle funk-
cjonowały w Trójmieście 3 rynki hurtowe, w tym prywat-
na giełda w gdyni-Chwaszczynie. wtrwała praca i solid-
ne zarządzanie rënkiem przyniosły jednak pozytywne 
efekty. w sierpniu br. właściciel giełdy w Chwaszczynie 
zwrócił się do nas z prośbą o przejęcie tamtejszych pro-
ducentów i handlowców.od września br. proces ten już 
trwa, co wymaga od nas nowych inwestycji, już mamy 
pozwolenie na budowę nowej hali, zakupiliśmy też nowe 
tereny od miasta gdańska i właścicieli prywatnych.
pochwały kierownictwu rënKU udzielił też wiceminister 
r. Zarudzki, który wielokrotnie podkreślał, że tego typu 

działalność dobrze wpisuje się w obecnie realizowaną 
i przyszłą politykę ministerstwa, polegającą na organi-
zowaniu sprzedaży bezpośredniej – od rolnika – produ-
centa do odbiorcy – konsumenta, z wyeliminowaniem 
niepotrzebnych pośredników, podbijających ceny.
niezależnie od tego, ministerstwo stawia na organizo-
wanie małych, lokalnych rynków na terenie wojewódz-
twa, aby droga od producenta do konsumenta była jak 
najkrótsza, a żywność ekologiczna. Będzie to na nowo 
zdefiniowana współpraca miasta z wsią, bo żywność łą-
czy – niezależnie od barw politycznych.
Jesli chodzi o przyszłość polskiego rolnictwa w kontek-
ście Unii europejskiej, wiceminister stwiedził:
- polska jest za utrzymaniem dotychczasowej struktury 
wspólnej polityki rolnej, składającej się z trzech kom-
ponentów, czyli wspólnej organizacji rynków rolnych, 
płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obsza-
rów wiejskich, chociaż wymagają one wielu szczegóło-
wych modyfikacji i uproszczeń.. Dodał, że ważne jest, 
aby nowe rozwiązania wpr zapewniały równe warunki 
konkurencyjności na jednolitym rynku Ue. stąd priory-
tetem polskiego rządu jest dążenie do wyrównania sta-
wek płatności bezpośrednich. Dodał także, że nowe roz-
wiązania wpr powinny umożliwiać niwelowanie różnic 
w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich krajów rozsze-
rzonej Ue. Anna Kłos
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W zeszłym roku Pomorski Fundusz Rozwoju (PFR) uzyskał nowe możliwości w zakresie wspie-
rania pomorskich miast – objął rolę menadżera funduszu JESSICA w naszym województwie. 
Pieniądze ze spłacanych już pożyczek trafią w ten sposób do PFR, który jest odpowiedzialny 
za stworzenie nowych ram finansowania inwestycji w miastach. O szczegółach rozmawiamy 
z Ryszardem Świlskim, Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego.
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ZDJĘCIE: materiały prasowe

WyWiAD Z RySZARDEM śWiLSKiM, WiCEMARSZAłKiEM WOjEWóDZtWA POMORSKiEGO.

inwEstycjE 
MiEjskiE 

to jeden z naszych 
priorytetów

J E S S I CA to  fu n d u s z k tó r y 
znacząco zmienił nasze miasta. 
Proszę wskaza ć konkretne 
inwestycje zrealizowane w ramach 
tego projektu.

wielu pomorzan je zna, ale nie każdy 
wie, że zostały sfinansowane dzięki 
inicjatywie JessiCa. należą do nich 
m.in. zrewitalizowany dworzec pKp 
w sopocie, czy garnizon Kultury 
w gdańsku. nie brakuje też przy-
kładów spoza Trójmiasta, takich jak 
kryta pływalnia w pruszczu gdań-
skim, rozbudowa szpitala w Tczewie, 
budowa targowiska w Kartuzach, 
stary Browar w Kościerzynie, czy 
modernizacja stadionu w Debrznie… 
przykładów jest wiele.  
Doskonale pamiętam przykład 
z pruszcza gdańskiego, to miasto 
z którym jestem szczególnie związa-
ny. Koszt powstania pływalni przekra-
czał 20 milionów złotych, z czego aż 
8,5 miliona złotych zostało pozyskane 
w ramach inicjatywy JessiCa. Dzięki 

temu zyskaliśmy doskonałe miejsce 
pełniące funkcje zarówno sportowe 
jak i rekreacyjne. Jednak pruszcz to 
nie tylko pływalnia, to również inne 
przykłady inwestycji sfinansowanej 
w ramach JessiCa – boisko przy Ze-
spole szkół nr 2, czy zagospodarowa-
nie terenu przy ulicy sikorskiego. 

Jak dokładnie będzie wyglądał 
proces udzielania pożyczek?

w czwartym kwartale bieżącego 
roku rozpocznie się oficjalny nabór 
na pożyczkę miejską, taką nazwę 
ma produkt skierowany do miast. 
samorządy, wspólnoty mieszkanio-
we, organizacje ngo będą mogły 
złożyć wniosek, po czym rozpocznie 
się jego weryfikacja i ocena. ogółem 
na tę pożyczkę pFr przeznaczy 120 
milionów złotych. szacujemy, że pie-
niądze rozejdą się bardzo szybko. 
Dzięki tym środkom miasta będą 
mogły rozpocząć m.in. regenerację 
zdegradowanych obszarów, budo-

wać, rozbudowywać i modernizować 
obiekty użyteczności publicznej, czy 
ratować zabytki. 

Pomorski  Fundusz Rozwoju 
wspiera również małe i średnie 
firmy. W jaki dokładnie sposób? 

oferta dla małych i średnich przed-
siębiorstw to podstawowa część 
działalności pFr. obecnie dostęp-
nych jest kilka produktów, których 
nazwy wiele już mówią o ich prze-
znaczeniu: pożyczka eksportowa, 
pożyczka Turystyczna, pożyczka 
nieruchomość dla Biznesu, pożycz-
ka na Zatrudnienie i mała pożyczka. 
Dostępne jest również poręczenie 
z reporęczeniem pFr. wszystkie 
dostępne produkty są szczegółowo 
opisane na stronie internetowej po-
morskiego Funduszu rozwoju, po-
przez którą można skontaktować się 
z pośrednikiem odpowiedzialnym za 
produkt. Zachęcam do zapoznania 
się z ofertą! 
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w sopocie ruszyła budowa blisko pięćdziesięciu no-
wych mieszkań komunalnych. Koszt realizacji przedsię-
wzięcia (bez nadzoru, przyłączy i dokumentacji) wynosi 
ponad 13,5 mln zł, z czego 4,2 mln zł stanowi dofinanso-
wanie z Banku gospodarstwa Krajowego.
– To kolejny krok sopockiego samorządu, by pomóc mło-
dym rodzinom na dorobku zamieszkać w naszym pięknym 
i przyjaznym mieście. nierzadko decyzję o założeniu rodziny, 
posiadaniu dzieci uzależniają właśnie od tego, czy mają dach 
nad głową - mówi marcin skwierawski, wiceprezydent sopo-

tu, odpowiedzialny m.in. za kwestie komunalne w mieście. 
- pragniemy pomóc podejmować te decyzje i zatrzymać 
młodych w naszym mieście. a mamy czym zachęcać: czy-
ste powietrze, edukacja na najwyższym poziomie, bogata 
oferta kulturalna i sportowa, to jedne z wielu powodów, by 
zamieszkać w kurorcie – dodaje. 
inwestycja zakłada budowę dwóch budynków wielorodzin-
nych wraz z urządzeniem terenu. obiekty roboczo nazwa-
no „x” i „y”. w budynku „y” zaprojektowano 23 mieszkania, 
a w budynku „x” 26 mieszkań.

Nowe mieszkania 
komunalne dla sopocian

Trwa druga edycja rowerowej rywalizacji pn. „wkręć 
się w sopot”. Uczestnicy zmagań zdobywają punkty 
za dojazd rowerem do pracy i walczą o nagrody.
Celem rywalizacji jest zmotywowanie mieszkańców 
do regularnych dojazdów do pracy rowerem, rów-
nież poza sezonem letnim. Jak zapewniają sopoccy 
urzędnicy, w ubiegłym roku do rywalizacji przystą-
piło blisko czterdzieści sopockich firm, dla których 
kilometry kręciło ponad 350 osób.
w odróżnieniu od innych zabaw w tym przypadku 
najbardziej liczy się regularność - liczba kilometrów 
jest kwestią drugorzędną (lecz nie bez znacze-
nia). Każda z firm, której pracownicy uczestniczą 
w rywalizacji, otrzyma certyfikat „sopot naturalnie 
mobilny” oraz ekologiczną statuetkę. organizatorzy 
akcji przewidzieli także nagrody indywidualne w po-
staci kilkudziesięciu bonów do sklepów sportowych 
o wartości od 50 do 300 zł. w sumie pula nagród 
w tegorocznej edycji akcji wynosi ponad 10 tys. zł.

Wkręć się w Sopot!

Jeden z najbardziej 
utalentowanych 
i utytułowanych 
sportowców będzie 
promował sopot 
podczas startów 
w krajowych i między-
narodowych zawodach 
żeglarskich. podpisanie umowy 
pomiędzy Urzędem miasta 
a pawłem Tarnowskim odbyło 
się na początku września. 
- Żeglarstwo ma w sopocie 
bardzo długie tradycje i miasto 
zawsze wspierało najlepszych 
zawodników – mówił podczas 
uroczystości Jacek Karnowski, 
prezydent sopotu.

przy podpisaniu umowy 
obecni byli m.in. piotr 
Bagiński, wiceprzewod-
niczący rady miasta 
sopotu i Krystian piotr 

Hlavaty, komandor sKŻ 
ergo Hestia.

- od dziecka mieszkam 
w sopocie i od początku zwią-
zany byłem z sopockim Klubem 
Żeglarskim – mówił paweł 
Tarnowski. – Z dumą będę więc 
podczas moich startów nosił 
logo naszego miasta.
paweł Tarnowski wielokrotnie 
sięgał po tytuł mistrza polski. 
od 2013 roku ściga się w ka-
tegorii seniorów.

Paweł Tarnowski 
ambasadorem Sopotu



Ministerstwo Cyfryzacji tworzy interaktywną mapę innowacji dla jednostek samorządu terytorialnego.  
W celu zrealizowania przedsięwzięcia niezbędne jest zebranie informacji na temat projektów związanych ze 
sztuczną inteligencją (AI) oraz internetem rzeczy (IoT), które są realizowane na terenie całego kraju. Minister-
stwo oferuje samorządom, które zgłoszą swoje projekty szereg korzyści takich jak promocja danego obszaru 
terytorialnego, przyciągnięcie uwagi potencjalnych inwestorów, a nawet możliwość wsparcia finansowego.

W trzech – spośród pięciu 
badanych kąpielisk w Za-
toce Gdańskiej doszło do 
przekroczenia dopuszczal-
nego poziomu bakterii coli  
i enterokoków. Analizy 

wody ukazują, że największe 
przekroczenie odnotowano  w miejscowości Jantar, 
gdzie poziom bakterii coli wyniósł 2873 NPL/100 ml, 
a enterokoków - 940 jtk/100 ml. Pomorski Sanepid 
w swym komunikacie apeluje o unikanie kontaktu 
z wodą we wspomnianej miejscowości Jantar, a także 
w Mikoszewie oraz kąpielisku Gdańsk-Stogi. 

W Gdyni ruszyła 
budowa węzła inte-
gracyjnego „Gdynia 
Chylonia”. Za sprawą 
prac inwestycyjnych 
na terenie placu 

Dworcowego w Chyloni północne dzielnice mia-
sta zmienią się nie od poznania. Węzeł integra-
cyjny pozwoli tysiącom mieszkańców swobodnie 
przesiadać z auta do SKM’ki, trolejbusu lub auto-
busu, a także zmniejszy liczbę samochodów wjeż-
dżających do centrum miasta. Inwestycja wyniesie 
około 46 milionów złotych.

wŚciekłe 
bAkterie 
bAłtyku

ruszA 
buDowA 
węzłA

sAmorząDowA 
cyfryzAcjA 
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MaMy Duży 
potEncjał 

i chcemy go 
wykorzystać

WyWiAD ZE StAROStą SłUPSKiM PAWłEM LiSOWSKiM.

ZDJĘCIE: Piotr Żagiell
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W czym tkwi w takim razie Wasza siła?

powiat słupski – największy powierzchniowo w województwie 
pomorskim - to ziemia bardzo atrakcyjna pod każdym wzglę-
dem. od północy granicę stanowi 57 kilometrowy odcinek 
wybrzeża Bałtyku, natomiast cały powiat obejmuje 10 gmin 
zróżnicowanych pod względem swojej oferty turystycznej, ale 
też oferty dla przedsiębiorców. 

Niemniej dostępność komunikacyjna Słupska i powiatu 
uważana jest za Waszą piętę Achillesową..

Bardzo nam zależy na wybudowaniu drogi ekspresowej s-6 
w naszym regionie. To znacząco poprawiłoby naszą sytuację jeśli 
chodzi o napływ nowych inwestorów, nie mówiąc już o komforcie 
przemieszczania się naszych mieszkańców i turystów. obecne 
władze centralne widzą potrzebę tej inwestycji, ale w formule 
ppp, co może nie być łatwe w realizacji. mamy jednak nadzieję, 
że już niebawem będziemy mogli cieszyć się nową s-6 w naszym 
regionie. Jest to z pewnością najważniejsza inwestycja, od której 
realizacji zależeć będzie rozwój powiatu słupskiego.

Jak Pan widzi obecną rzeczywistość i przyszłość dróg 
powiatowych?

mamy ich wyjątkowo dużo – ponad 700 km. Jako zarząd powia-
tu robimy wszystko, aby ich stan poprawiać. Kwestią podstawo-
wą są fundusze. Czas wakacji był okresem wzmożonych prac 
w starostwie powiatowym, które miały pozwolić na pozyskanie 
dodatkowych środków na inwestycje i działania poprawiających 
infrastrukturę. Dzięki temu złożyliśmy wnioski na dofinansowanie 
remontów kolejnych  odcinków  dróg na terenie powiatu, w tym 
na przebudowę drogi powiatowej nr 1112g na granicy Ustki i gmi-
ny Ustka, drogi powiatowej nr 1123g od  smołdzina w kierunku 
Dw213, drogi powiatowej nr 1157g Łosino-Barcino w ramach eta-
pu trzeciego oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1179g od DK6 
do Dw213 z podziałem na odcinki. w ostatnich dniach dotarły 
do nas również pozytywne informacje dotyczące oceny naszych 
wniosków, które składaliśmy wiosną w ramach Funduszu Dróg 
samorządowych. w związku z tym otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości przeszło 8 mln zł, za które przebudujemy drogę 
powiatową nr 1112g Ustka -objazda etap ii, drogę powiatową nr 
1157g Łosino-Barcino na terenie gminy Kobylnica i gminy Kępi-
ce – etap ii oraz odcinek drogi powiatowej nr 1131g w grąsinie. 
równolegle planujemy inwestycje w związku z decyzją rządu 
o przekazaniu naszemu regionowi 115 mln zł na realizację zadań 
własnych w ramach rekompensat za budowę tarczy antyrakieto-
wej w redzikowie. przypomnę, że o rekompensaty samorządow-
cy z tego regionu starają się już od ponad 10 lat.  

Czy całą kwotę otrzyma powiat słupski?

nie, zostanie ona podzielona. gmina słupsk, miasto słupsk oraz 
powiat otrzymają po 30 mln zł, natomiast miasto Ustka, gminy 
Kobylnica, Dębnica Kaszubska, Kępice oraz Ustka dostaną do po-
działu w kilkuletniej perspektywie 25 mln zł. powiat słupski planu-
je przeznaczyć swoje środki na kolejne inwestycje drogowe.  

W ostatnim czasie staraliście się również o środki 
z programu wsparcia komunikacji zbiorowej…

Tak, to prawda. nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, 
co pozwoliło  na zdobycie największego dofinansowania w wo-
jewództwie pomorskim w wysokości  przeszło 400 tys. zł.  Cie-
szymy się z tego, ponieważ ten program daje nowe możliwości 
- zapewnia dopłaty w wysokości złotówki do wozokilometra na li-
niach nierentownych. Do tego mamy deklarację współpracy w tej 
sprawie z gminami, które mają dołożyć co najmniej 10 procent do 
środków rządowych. Dzięki temu finansowaniu dziewięć miejsco-
wości, gdzie nie docierały do tej pory autobusy, ma nowe połącze-
nia. To jednak dopiero początek i w zakresie komunikacji zbioro-
wej mamy bardzo dużo do nadrobienia. mamy jednak plany, które 
konsekwentnie realizowane podniesią jakość usług w tym zakre-
sie. rządowe dopłaty są jedynie jednym z elementów tego planu. 
w niedalekiej przyszłości chciałbym utworzyć związek powiato-
wo gminny. Dopiero wspólne działania z samorządami gminnymi 
mogą doprowadzić do rozwoju przewozów autobusowych, tak by 
był on dopasowany do oczekiwań i potrzeb mieszkańców. 

Stawiacie na edukację?

Dbałość o edukację to kolejne ważne zadanie samorządu powia-
towego. Utworzyliśmy Centrum Usług wspólnych dla naszych 
jednostek oświatowych, które rozpoczęło działalność 1 września  
To usprawni ich funkcjonowanie na skutek podniesienia stan-
dardów usług i w dodatku długofalowo przyniesie powiatowi 
oszczędności budżetowe. pod opieką mamy dwie szkoły ponad-
podstawowe –Zespół szkół ogólnokształcących i Technicznych 
w Ustce oraz Zespół szkół agrotechnicznych w słupsku. ponadto 
młodzieżowy ośrodek socjoterapii w Ustce, specjalny ośrodek 
szkolno-wychowawczy w Damnicy i poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w słupsku. staramy się zapewnić im warunki do 
jak najlepszego funkcjonowania...

W jaki sposób?

między innymi poprawę bazy. w minionym roku szkolnym w Ze-
spole szkół agrotechnicznym i ZsoiT w Ustce oddaliśmy do 
użytku nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodów 
technicznych i gastronomicznych, na co pozyskaliśmy fundusze 
unijne z pomorskiego regionalnego programu operacyjnego. 
Jesteśmy dumni również z tego, że udało nam się wygospodaro-
wać środki na renowację zabytkowego pałacu w Damnicy, gdzie 
mieści się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Cieszy 
nas, że w ostatnich latach zmieniło się społeczne nastawienie 
do osób z niepełnosprawnościami, że postawiono na ich inte-
grację społeczną, działalność sportową i kulturalną. Już po raz 
czwarty nasze placówki zorganizowały pod koniec lata w Ustce 
spartakiadę osób niepełnosprawnych, a krótko potem rajd ro-
werowy osób niepełnosprawnych im. stanisława Kądzieli. or-
ganizowane są też imprezy kulturalne, oraz przeglądy twórczo-
ści wychowanków. moim celem jest, aby wszyscy mieszkańcy 
naszego powiatu czuli się tu dobrze, dlatego każdego dnia ze 
współpracownikami robimy wszystko, aby nasz region się roz-
wijał i maksymalnie wykorzystał swój potencjał.
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w gdyni ruszył drugi etap budowy parku Centralnego. Do sierpnia 2020 roku po-
wstanie zieleń, mały skatepark, plac zabaw i park linowy, a prace pochłoną 9,5 mln zł. 
przypomnijmy, że roboty przy budowie parku Centralnego są podzielone na 
trzy etapy. pierwszy dotyczył obszaru pomiędzy ulicami legionów i Tetmajera, 
gdzie zakończono już roboty, drugi etap to obszar między ulicą legionów a pa-
wilonem przy istniejącym skateparku, a trzeci etap – między pawilonem a ulicą 
Świętojańską – znajduje się aktualnie w fazie projektowej. 
Cała inwestycja zlokalizowana pomiędzy al. marszałka piłsudskiego, ul. Świętojań-
ską i Tetmajera zostanie zrealizowana w ciągu trzech lat. oprócz parku miejskiego 
z nową, atrakcyjną zielenią powstanie też spory staw, ścieżki dla biegaczy i rolkarzy, 
punkty gastronomiczne, zaś zimą czynna będzie ślizgawka. w parku zostaną wy-
dzielone strefy: ciszy, wypoczynku i rekreacji. ważną część projektu stanowić będzie 
parking podziemny na 270 samochodów z wjazdem od ul. partyzantów.

Rośnie Park 
Centralny

wystartowała szósta edycja projektu 
gdyński Biznesmam. przedsięwzięcie 
skierowane jest do mam planujących 
rozpoczęcie własnego biznesu. 
Biznesmam ma na celu rozbudze-
nie w gdyńskich mamach potrzeby 
działania i ukształtowania pomysłu 
na własną firmę. istotą projektu jest 
pomoc w odnalezieniu źródeł moty-
wacji, nauka skutecznej komunikacji 
i efektywnego szukania klienta. suk-
cesem poprzednich edycji projektu są 
otwarte i z powodzeniem prowadzone 
firmy gdyńskich Biznesmam. na 
podstawie ich doświadczeń zdoby-
tych w trakcie zakładania i rozwijania 
swoich działalności gospodarczych 
w tegorocznej edycji po raz kolejny 
pojawi się element „case study”. 
-  projekt jest bezpłatny i dedyko-
wany gdyńskim mamom, które chcą 
wrócić na rynek pracy – informuje 
Beata grzegorska z gdyńskiego Cen-
trum wspierania przedsiębiorczości.
Zasadniczym elementem przedsię-
wzięcia jest osiem spotkań warsz-
tatowych. Zajęcia prowadzą między 
innymi psychologowie, trenerzy 
i doradcy biznesowi, przedsiębiorcy-
praktycy oraz wizażystka.

Bądź 
mamą, 
bądź 
szefem! 

interesuje cię projektowanie usług? 
Chcesz nauczyć się nowych rzeczy, 
które będziesz mógł praktycznie wy-
korzystać? Zgłoś się do kolejnej edycji 
inicjatywy miejski service Design. To 
cykl warsztatów, podczas których 
uczestnicy poznają proces projektowa-
nia usług od strony praktycznej. Tym 
razem w ramach spotkań będą mieli 
okazję stworzyć nową ofertę dla gdyń-
skiego Centrum nauki experyment.  
- Uczestnicy zaczynają od zdefiniowania 
problemu lub potrzeby, a następnie we-
zmą udział w badaniach użytkowników, 
tworzeniu person, prototypowaniu roz-

wiązań, testowaniu i modyfikacji, kończąc 
na prezentacji pomysłów przed użytkow-
nikami i interesariuszami – mówi agata 
Ciesielska ze strefy startup gdynias. 
ważną stroną miejskiego service Designu 
jest jego realny wpływ na przyszłe funk-
cjonowanie miasta. Każda edycja przynosi 
ze sobą rozwiązania, których część jest 
wdrażana lub wykorzystywana do dal-
szych prac nad rozwojem usług miejskich. 
przykładem takich projektów wypraco-
wanych w toku msD mogą być zapropo-
nowane przez uczestników poprzednich 
edycji rozwiązania, którymi były m.in. Kino 
letnie oraz Dom sąsiedzki na witominie.

Stwórz ofertę dla Experymentu!
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gdańsk promuje prawidłowe parkowanie hulajnóg.
Hulajnogi elektryczne są sporym ułatwieniem w poruszaniu się po mieście. 
mogą osiągać prędkość nawet 20 – 25 km/h. nic więc dziwnego, że ten śro-
dek transportu szybko stał się popularny. mimo że hulajnogi mają wiele zalet, 
nie wszyscy zadowoleni są z faktu, że pojawiły się w mieście. głównym powo-
dem jest brak prawnych regulacji dotyczących ich parkowania.
– obserwowaliśmy problem od kilku miesięcy. Zastanawialiśmy się, jak prze-
kazać mieszkańcom i mieszkankom gdańska, że niewłaściwie zaparkowana 
hulajnoga stanowi zagrożenie dla każdego uczestnika ruchu drogowego 
- mówi marek Bonisławski, dyrektor Biura prezydenta Urzędu miejskiego 
w gdańsku. - Doszliśmy do wniosku, że stworzenie zabawnego spotu umożliwi 
nam dotarcie z przekazem do jak największego grona odbiorców 
Do współpracy przy spocie zaproszono lokalnych stand’uperów, tj. wiolkę 
walaszczyk oraz Filipa puzyra. efekty tej współpracy zobaczyć można w filmi-
ku przypominającym z przymrużeniem oka o prawidłowym parkowaniu. spot 
opublikowany został na facebookowym profilu miasta gdańska.

Lepiej... na boku

gdańsk, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców nowych dzielnic, z początkiem roku szkolnego 
uruchomił dla mieszkańców gdańskiego południa 
dodatkowe połączenia komunikacji miejskiej. autobu-
sy linii 120 połączyły ul. stężycką – przez Ujeścisko – 
z siedlcami.  Dodatkowo przystanki linii autobusowych 
120, 156, 164 pojawią się też przy szkole podstawowej 
nr 6 i przedszkolu nr 86, aby ułatwić dowóz dzieci 
i młodzieży do nowo powstałych placówek.
- pojawienie się linii 120 to naturalna konsekwencja 
rozwoju tej części miasta – mówi piotr Borawski, za-
stępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony 
klimatu. – powstają nowe osiedla i placówki eduka-
cyjne, a co za tym idzie zwiększa się ilość osób, po-
dróżujących komunikacją miejską.
Trasa linii 120, rozpoczyna się na siedlcach, wiedzie 
ulicami: Kartuską – Łostowicką – Havla – Łódzką – 
warszawską – piotrkowską i nową Bulońską. Tam 
autobusy zatrzymują się na przystanku przy szkole 
podstawowej nr 6. następnie trasa przebiega nową 
Bulońską, Jabłoniową, lubowidzką i stężycką.

Nowa linia 
autobusowa

Do końca września gdańsk testuje autonomiczny pojazd, który porusza 
się bez kierowcy, samodzielnie pokonując trasę. mieszkańcy mogą sko-
rzystać z futurystycznej i darmowej przejażdżki wzdłuż ul. Karwieńskiej. 
po norweskim Kongsbergu, Helsinkach i Tallinie gdańsk jest kolejnym 
miastem, które w ramach projektu sohjoa Baltic „przejście do ekologicz-
nego i autonomicznego transportu publicznego ostatniej mili w regionie 
morza Bałtyckiego” oswaja mieszkańców z nowoczesną technologią.
- przygotowujemy się na rozwiązania, które w przyszłości, czy tego 
chcemy czy nie się pojawią - mówi piotr grzelak, zastępca prezydenta 
gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.
w testowanym pojeździe znajduje się sześć miejsc siedzących, ale po-
mieści on nawet dwunastu pasażerów. w trosce o bezpieczeństwo po-
jazd jednorazowo zabiera dziesięć osób. obsługą mikrobusu zajmuje się 
operator, którego rola sprowadza się głównie do kontroli i nadzoru.

Samojezdny 
mikrobus w Gdańsku
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Wolontariat

Dla DoMu 
poMorskiEgo

KASZUbSKA NORDA tO PółNOCNA CZęść KASZUb. NA tyM tERENiE CHARAKtERyStyCZNyMi 
ObiEKtAMi Są DOMy MiESZKALNE MUROWANE Z CZERWONEj CEGły CERAMiCZNEj W OKRESiE 
OD 3 ćW. XiX W. DO 1 POł. XX W. 

TEKST:  dr Danuta Dettlaff, dr Jan P. Dettlaff | ZDJĘCIA: arch. OKSiT
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Zazwyczaj to domy wiejskie, albo 
w małych miasteczkach. najczęściej 
dość wysokie parterowe, z podpiw-
niczeniem, wysokim poddaszem na 
ściance kolankowej, niekiedy z zago-
spodarowaną facjatą. Kryty dachówką 
ceramiczną, rzadziej czarnym łupkiem 
(kąt spadu połaci wynosił 45o) lub papą 
(kąt spadu 22,5o albo blisko 12o). Fron-
ton domu z wejściem flankowanym 
oknami, często wieńczy naczółek nad 
facjatą. stolarkę budowlaną wyróżniał 
zwykle wysoki poziom technologicz-
ny, a detal operujący ozdobnym żłob-
kowaniem i profilowaniem podkreślał 
standard obiektu. wnętrze z wyodręb-
nieniem części reprezentacyjnej z do-
stępem od frontu, zachowało również 
układ kuchni ze spiżarnią i wyjściem na 
podwórze gospodarcze. Dość często 
w kuchni była zainstalowana ręczna 
pompa głębinowa.

Zadanie pt. Wolontariat dla DOMu PO-
MORSKIEGO realizowane w 2019 roku 
przez Towarzystwo Upiększania mia-
sta pucka oraz ośrodek Kultury, spor-
tu i Turystyki w gminie puck w ramach 
programu narodowego instytutu Dzie-
dzictwa wspÓlnie dla DZieDZiCTwa 
ma na celu uwrażliwienie społeczności 
lokalnej na walory kulturowe DomU po-
morsKiego, wzbudzenie potrzeby za-
chowania tego fenomenu kulturowego 
i wzmocnienie społecznej opieki nad 
zabytkami kaszubskiej nordy.

postulujemy ochronę pomorskiej archi-• 
tektury ceglanej 2 poł. xix - 1 ćw. xx w.
dokumentujemy Domy pomorsKie • 
promujemy wolonTariaT dla • 
dziedzictwa

Zadanie objęło:
wykłady i warsztaty z zakresu • 
ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami
panel dyskusyjny pt. „Dziedzictwo • 
kulturowe – balastem czy szansą”
opracowanie 150 kart adresowych • 
DomÓw pomorsKiCH z doku-
mentacją fotograficzną aktualnego 
stanu zabytków
wystawę fotograficzną „Dom po-• 
morsKi na kaszubskiej nordzie” 
w parku Kulturowym osaDa Łow-
CÓw FoK w rzucewie 
informator pt. „Chrońmy Dom po-• 
morsKi na kaszubskiej nordzie” 
kalendarz planszowy „wolontariat • 

dla DomU pomorsKigo” 
notes „wolontariat dla DomU • 
pomorsKiego” 
dostęp do materiałów merytorycz-• 
nych w formie cyfrowej 

Rezultaty realizacji zadania pt. Wo-
lontariat dla DOMu POMORSKIEGO:

zbudowany potencjał kadrowy dla • 
inicjatyw na rzecz dziedzictwa kul-
turowego pomorza poprzez aktywi-
zację wolontariatu dla zabytków 
popularyzacja idei ochrony miej-• 
scowego dziedzictwa kulturowego 
poprzez informację z zakresu 
ochrony zabytków we wszystkich 
lokalnych mediach
dokumentacja lokalnych zabytków • 
poprzez założenie bazy adresowej 
z dokumentacją aktualnego stanu 
zabytkowych DomÓw pomor-
sKiCH wpłynie na poprawę rozpo-
znania architektury ceglanej xix/
xx w. oraz umożliwi aktywizowa-

nie działań na rzecz rewaloryzacji 
obiektów tej grupy zabytkowej
powiększenie zasobów lokalnego • 
dziedzictwa kulturowego
popularyzacja pojęcia Dom • 
pomorsKi przyczyni się do 
identyfikacji grupy zabytków 
charakterystycznych dla pomorza 
i ich ochrony poprzez rozeznanie 
problematyki do opracowania pro-
jektu inwestycyjnego rewitalizacji 
DomU pomorsKiego
na terenie północnych Kaszub •	
wolontariat dla DOMu POMOR-
SKIEGO jest pierwszą trwałą 
inicjatywą społeczną w zakresie 
ochrony zabytków, która inicjuje 
kolejne działania w zakresie spo-
łecznego ruchu opieki nad dzie-
dzictwem kulturowym Pomorza.

Celem głównym zadania „wolonta-
riat dla DomU pomorsKiego” jest 
zrównoważona ochrona dziedzictwa 
kulturowego i wykorzystanie jego 
wartości dla rozwoju społecznego 
obecnych i przyszłych pokoleń pola-
ków, dzięki zachowaniu dziedzictwa 
kultury poprzez dokumentację i upo-
wszechnianie walorów zabytkowych 
DomÓw pomorsKiCH.

OŚRODEK KuLTuRY, SPORTu I TuRYSTYKI W GMINIE PuCK
84-100 puck, ul. 10 lutego 29   |   www.gmina.puck.pl   |    www.oksitpuck.pl
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Oficjalnie oddana została do użytku hala widowi-
sko-sportowa przy Szkole Podstawowej w Cedrach 
Wielkich. W uroczystości, która zorganizowana zo-
stała przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego, uczestniczyli nie tylko uczniowie i przedsta-
wiciele grona pedagogicznego, ale też  duchowni, 
lokalni samorządowcy, parlamentarzyści i przed-
stawiciele samorządu województwa pomorskiego. 

przypominamy, że inwestycja zakładała nie tylko budowę 
hali sportowo-widowiskowej, ale i rozbudowę szkoły pod-
stawowej. Kosztowne i niezwykle ważne dla lokalnej spo-
łeczności przedsięwzięcie władzom gminy Cedry wielkie 
udało się zrealizować w ciągu dwóch lat. 
- rozbudowa szkoły i budowa hali kosztowały ponad siedem-
naście milionów złotych - mówił wójt Janusz goliński. - Bez 
pomocy wielu osób nie bylibyśmy w stanie zrealizować tego 
przedsięwzięcia. Korzystając z okazji, dziękuję tym, którzy 
nam pomogli, ale również radnym, którzy podjęli decyzję 

o rozpoczęciu budowy. nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie 
zrozumienie wszystkich od lewa do prawa – podkreślał wło-
darz gminy Cedry wielkie. 
warto zaznaczyć, że dzięki rozbudowie szkoły zajęcia prowa-
dzone będą do godz. 14:30, a uczniowie mogą pogłębiać swo-
ją wiedzę w nowoczesnych i profesjonalnych pracowniach. 
Funkcjonalne przestrzenie posiada również biblioteka, która 
przez wiele lat przenoszona była z miejsca na miejsce.
– Dla tak małej gminy jak nasza, a do tego typowo rol-
niczej, taka inwestycja to niezwykle poważne przed-
sięwzięcie. Udało się osiągnąć cel, bo jesteśmy zgraną 
społecznością – podkreśla Justyna słowińska, prze-
wodnicząca rady gminy Cedry wielkie.
poseł Kazimierz smoliński zapewniał, że marzenia się spełnia-
ją. – mam nadzieję, że rozpoczynający się właśnie nowy rok 
szkolny przyniesie wam wiele satysfakcji – mówił do uczniów. 
Z kolei senator antoni szymański podkreślał konse-
kwencję działania samorządu gminy. – rozbudowa 
szkoły i budowa hali to doskonałe dowody na znakomi-
tą współpracę samorządu Cedrów wielkich z władzami 
centralnymi. oba obiekty są niezwykle ważne dla rozwo-
ju młodego człowieka – zapewniał senator. 
wicemarszałek województwa pomorskiego, ryszard 
Świlski, zwrócił się do uczniów, aby dbali o miejsce, 
w którym przyjdzie im ćwiczyć i uczestniczyć w różnego 
rodzaju imprezach odbywających się w hali. nadto Jo-
anna stępień, dyrektor szkoły podstawowej w Cedrach 
wielkich, życzyła najmłodszym i nowym uczniom, aby 
szybko poczuli się dobrze i bezpiecznie.
warto zaznaczyć, że uroczystość poprzedziła msza św. 
koncelebrowana przez biskupa wiesława szlachetkę. 
Hierarcha dokonał również poświęcenia nowej hali i roz-
budowanej części szkoły. 

Historyczna chwila w dziejach 
Gminy cedry wielkie 
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Krajobraz wokół budowy szkoły w Pogórzu zmie-
nia się praktycznie z tygodnia na tydzień, a prace 
przy budowie bosmanatu w Rewie dobiegają koń-
ca. Jeszcze jesienią żeglarze będą mogli korzy-
stać z zupełnie nowej siedziby, której w Rewie nie-
wątpliwie brakowało. Inwestycja w Pogórzu, która 
zostanie zakończona w połowie przyszłego roku, 
pozwoli na zwiększenie liczby miejsc w gminnych 
szkołach z jednej strony, z drugiej zaś wnosi zu-
pełnie nową i świeżą jakość do wnętrz i wyposa-
żenia edukacyjnej placówki, z której korzystać 
będzie młodzież i kadra szkoły. 

- Budowa szkoły w pogórzu, to obecnie największa realizowana 
inwestycja, którą w całości finansuje budżet gminy – informu-
je marcin majek, wójt gminy Kosakowo. – wyzwanie jest duże, 
wartość całego zadania przekroczy 20 milionów złotych, ale po-
dejmując decyzję nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że warto 
stawiać na edukację i warto w nią, po prostu inwestować.
stan zamknięty nowego budynku, który powstaje obok 
obecnie funkcjonującej szkoły w pogórzu zostanie osią-
gnięty jeszcze przed zakończeniem roku kalendarzowego. 

natomiast we wrześniu przyszłego roku, szkoła będzie go-
towa na przyjęcie pierwszych uczniów.
- nowy budynek ma nowoczesną bryłę, starannie zapro-
jektowaną z myślą o komforcie uczniów i wychowawców 
– mówi marcin majek. - projekt wyłoniliśmy w drodze kon-
kursu architektonicznego, zwycięzcy najlepiej oddali cha-
rakter naszych oczekiwań. w ramach całego zadania, także 
na najwyższym poziomie, będzie zrealizowane wyposaże-
nie sal lekcyjnych i wszystkich pracowni. naszym zamiarem 
jest oddanie w ręce dzieci i młodzieży szkoły przyjaznej 
i dobrze dopasowanej do wymagań współczesnej edukacji.
mniejszą skalą środków, ale równie dużą potrzebą środowiska 
żeglarskiego można scharakteryzować dobiegającą końca 
budowę bosmanatu w rewie. – To zadanie jest współfinanso-
wane ze środków Unii europejskiej – wyjaśnia marcin majek. 
- sam bosmanat będzie służył żeglarzom do szkoleń, odpo-
czynku po regatach czy integracji ludzi związanych z mo-
rzem. obiekt będziemy także udostępniać wszystkim miesz-
kańcom rewy, jako miejsce do integracji lokalnej i spotkań. 
plany związane z rozbudową zaplecza i potencjału dla że-
glarzy w rewie dotyczą również rozbudowy pomostu, trwa 
proces wyłonienia wykonawcy takiej inwestycji, która także 
będzie realizowana przy wsparciu unijnych funduszy.   

Inwestycja związana z budową bosmanatu jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej w miejscowości Rewa, 
Gmina Kosakowo – przedłużenie pomostu i budowa bosmanatu”, w powiązaniu z przedsięwzięciem strategicznym Województwa Pomorskiego     
”Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.
Koszt wykonania to blisko 1,5 mln zł, natomiast koszt dofinansowania na całość projektu to 1 407 432,95 zł.

Kosakowo buduje z myślą 
o edukacji szkolnej i morskiej
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Park finalistą 
konkursu 

MoDErnizacja 
roku

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: UM Wejherowo 

WEjHEROWO ZOStAłO fiNALiStą OGóLNOPOLSKiEGO KONKURSU „MODERNiZACjA ROKU 2018 
i bUDOWA XXi WiEKU” ZA REWitALiZACję-MODERNiZACję PARKU MiEjSKiEGO W WEjHEROWiE.  
SEKREtARZ MiAStA bOGUSłAW SUWARA ODEbRAł NAGRODę W iMiENiU PREZyDENtA WEjHEROWA 
KRZySZtOfA HiLDEbRANDtA PODCZAS UROCZyStOśCi NA ZAMKU KRóLEWSKiM W WARSZAWiE. 



Do xxiii edycji ogólnopolskiego 
Konkursu „modernizacja roku 
2018 i Budowa & xxi wieku” 
zgłoszono kilkaset realizacji, 
a wejherowski park znalazł się 
w finale tego konkursu. To ko-
lejna w ostatnich latach nagroda 
dla wejherowa za zrealizowane 
inwestycje miejskie.
- w tej edycji konkursu istotną 
zmianą, jest poszerzenie nazwy 
o „Budowę xxi wieku”. Zmiana 
ta ma związek z rozszerzeniem 
idei i zakresu działania konkur-
su o nowe obiekty - mówi ro-
man pikuła, komisarz konkursu, 
prezes stowarzyszenia ochro-
ny narodowego Dziedzictwa 
materialnego. 
przypomnijmy, że park miejski im. 
aleksandra majkowskiego w wej-
herowie został założony w xViii, 
jako park pałacowy. w latach 
2008-2011 przeprowadzono re-
witalizację tego terenu, podczas 
której wybudowano m.in. ścieżki 
parkowe, drewniane pomosty, 
oświetlenie, siłownię zewnętrzną, 
plac zabaw o powierzchni ponad 
2 tys. m kw., aleję różaną z per-
golami, rabaty kwiatowe.  Za tę 
inwestycję w miasto wejherowo 

zdobyło pierwszą nagrodę w xVi 
edycji konkursu „modernizacja 
roku 2011”. 
w tegorocznej edycji nagrodzono 
miasto wejherowo za kolejne pra-
ce rewitalizacyjne na terenie par-
ku, które objęły m.in. wybudowa-
nie dwóch wielkogabarytowych 
wolier dla ptaków, modernizację 
istniejącego stawu, kapitalny re-
mont mostku nad rzeką Cedron, 
wykonanie kolejnych nowych 
ścieżek i placu zabaw oraz inne 
elementy urządzenia parku.
nagrodę na Zamku w warsza-
wie odbierał wspólnie z Bogu-
sławem suwarą, sekretarzem 
wejherowa wykonawca prac 
w parku - wojciech gustowski 
z fimy woJ-mar.
Jak podkreśla Bogusław suwa-
ra, sekretarz miasta wejhero-
wo, park miejski to jedno z ta-
kich miejsc, gdzie można sobie 
zrobić przerwę od zgiełku co-
dziennego życia. 
- inwestycje, które konsekwent-
nie realizujemy mają na celu 
zachęcić mieszkańców do odpo-
czynku, wytchnienia w atrakcyj-
nym otoczeniu. – podsumowuje 
Bogusław suwara.

XXIII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
MOdErnIzacja rOKu 2018 
i BudowA XXi wieku
odbył się pod patronatem: 

				•	Ministerstwa	Infrastruktury,	
				•	Ministerstwa	Edukacji	Narodowej,	
				•	Ministerstw	Gospodarki	Morskiej	i	Żeglugi	Śródlądowej,	
				•	Głównego	Inspektora	Nadzoru	Budowlanego,	
				•	Głównego	Inspektora	Ochrony	Środowiska,	
				•	Przewodniczącego	Komisji	Infrastruktury	Sejmu	RP,	
				•	Pełnomocnika	Rządu	ds.	Osób	Niepełnosprawnych,	
				•	Dyrektora	Generalnego	Lasów	Państwowych,	
				•	Instytutu	Badawczego	Dróg	i	Mostów,	
				•	Dyrektora	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad	
				•	Izby	Gospodarczej	„Wodociągi	Polskie”,	
				•	Związku	Powiatów	Polskich,	
				•	Polskiej	Izby	Inżynierów	Budownictwa,	
				•	Krajowego	Stowarzyszenia	Sołtysów,	
				•	Krajowej	Izby	Gospodarczej.
				•	Marszałka	Województwa	Opolskiego.

KrZYSZtoF 
hildebraNdt, 
prezydent Wejherowa

- Prace w naszym parku prowadzone 
są systematycznie już od wielu 
lat, a ich efekty budzą wielkie 
zainteresowanie i uznanie wśród 
mieszkańców Wejherowa, a także 
wśród odwiedzających miasto 
gości i turystów. W planach 
mamy przeprowadzenie kolejnych 
modernizacji na tym terenie. Atrakcje 
w parku pozwalają przebywającym 
tam mieszkańcom znaleźć chwilę 
relaksu i rekreacji w pięknym 
otoczeniu oraz zobaczyć z bliska ptaki, 
które w naturze trudno spotkać. 
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DziEsięć 
nowych 

pracowni 
w redzkiej szkole

W POWiAtOWyM ZESPOLE SZKół W REDZiE OfiCjALNiE ODDANO DO UŻytKU NOWy bUDyNEK, 
W KtóRyM ZNALAZłO Się 10 NOWOCZESNyCH PRACOWNi DO NAUKi PRZEDMiOtóW ZAWODOWyCH. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut
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w tym roku powiatową inaugurację nowego roku szkol-
nego zorganizowano w redzie. Była to okazja do uroczy-
stego otwarcia nowego budynku szkolnego z dziesięcio-
ma pracowniami. 
- w obecnym roku szkolnym w powiatowym Zespole szkół 
w redzie rozpoczęło naukę aż 788 uczniów – powiedziała Do-
rota nowicka-Klimowicz, dyrektor pZs w redzie. - od wrze-
śnia w naszej szkole sporo się zmieniło, otwarcie pracowni to 
milowy krok w przyszłość. Jest to dziesięć nowych pracowni 
dla branż kreatywnych technikum, które w naszym zespole 
bardzo intensywnie się rozwijają, ale także pracowni dla na-
uczania języków obcych i przedmiotów ogólnokształcących. 
Decyzja o wybudowaniu nowego obiektu z pracowniami za-
padła w 2015 roku. wówczas rozpoczęto cały proces, który 
doprowadził do rozpoczęcia budowy. same prace budow-
lane, wykończeniowe oraz wyposażenie pracowni trwały 
łącznie 1,5 roku i zostały zakończone w sierpniu br. 
- w dynamicznie rozwijającym się powiecie wejherow-
skim, w którym odnotowujemy stały wzrost mieszkańców, 
szkoły cieszą się od lat rosnącym uznaniem i atrakcyj-
nością – powiedziała gabriela lisius, starosta wejherow-
ski. - gwarantują możliwość wszechstronnego rozwoju 
zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz perspektywę 
zatrudnienia dla absolwentów. Do nowego roku szkolnego 
2019/2020 przygotowaliśmy się z należytą starannością. 
w okresie wakacyjnym prowadziliśmy szereg bieżących 
remontów, znaczna część sal lekcyjnych i korytarzy szkol-
nych została odświeżona i doposażona. Z ważniejszych za-
dań remontowo inwestycyjnych  wspomnę choćby o zmo-
dernizowanej bibliotece i czytelni multimedialnej w powia-
towym Zespole szkół nr 1 w wejherowie oraz nadbudowie 

nowego skrzydła nad salą gimnastyczną w powiatowym 
Zespole nr 1 w rumi. Udostępniamy też młodzieży wszyst-
kie nowe kompleksy i zespoły pracowni kształcenia zawo-
dowego wybudowane i wyposażone w latach 2017–2019 
w ramach Zintegrowanego projektu Zawodowego, który 
realizujemy dzięki finansowaniu ze środków unijnych. Ten 
rok szkolny jest wyjątkowy. po pierwsze – w związku z re-
formą oświaty jest znacznie więcej uczniów. po drugie – 
rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 jest szczególnym 
wydarzeniem historycznym dla pZs w redzie. spełniło się 
marzenie wielu osób, otworzyliśmy nowoczesny kompleks 
pracowni na miarę xxi wieku.
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konwEnt 
powiatów 

poMorskich 
w  Gdyni

tO były bARDZO WAŻNE ObRADy POMORSKiCH SAMORZąDOWCóW. ODbyły Się POD ZNAKiEM  
jUbiLEUSZy. GOSPODARZ MiEjSCA – PREZyDENt (i StAROStA GRODZKi) WOjCiECH SZCZUREK 
NAWiąZAł DO 100-LECiA ODZySKANiA NiEPODLEGłOśCi PRZEZ POLSKę, CO StWORZyłO SZANSę 
POWStANiA PORtU i MiAStA GDyNiA. 

TEKST: Anna Kłos| ZDJĘCIA: Piotr Żagiell

jerZy GodZik – stArostA kwidZyński, wojciech sZcZurek – PreZydent Gdyni, mirosłAw cZAPlA – stArostA mAlborski,
jóZef sArnowski – cZłonek ZArZądu woj. PomorskieGo
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starostowie obradowali w muzeum emigracji, czyli budynku 
b. Dworca morskiego przy którym niegdyś cumował trans-
atlantyk – legenda „Batory” i skąd przed wojną na emigra-
cję udały się tysiące polskich obywateli. w trakcie spotkania 
zasłużonym dla swoich małych ojczyzn samorządowcom 
wręczono odznaczenia Bene meriTUs powiaTom (Do-
brze Zasłużonym). wyróżnienia te przyznano za szczególne 
osiągnięcia wpływające na rozwój polskich powiatów, w tym 
przede wszystkim powodujące podniesienie poziomu życia 
mieszkańców, a także w uznaniu zasług na rzecz Związku 
powiatów polskich. Jego władze chciały w ten sposób skwi-
tować dorobek tych, którzy w ciągu ostatnich 20 lat zapi-
sali się szczególnie w swoich małych ojczyznach, jak i tym, 
którzy przysłużyli się dla związku. Jednym z wyróżnionych 
został prezydent gdyni wojciech szczurek. wyróżnienia 
wręczał rudolf Borusiewicz - dyrektor biura Związku powia-
tów polskich. przypomniał on też, że w ub. roku świętowano 
jubileusz 20-lecia powstania powiatów a w tym 20-lecie zor-
ganizowania Związku powiatów polskich.

posiedzenie otworzył mirosław Czapla - przewodni-
czący Konwentu powiatów województwa pomorskiego. 
 najpierw przedstawiciele pomorskich powiatów wysłu-
chali wystąpienia Józefa neterowicza – eksperta Związ-
ku powiatów polskich ds. ochrony środowiska i energii 
odnawialnej,  który opowiedział o roli samorządów w po-
wstrzymywaniu zmian klimatycznych.  Jako b. radca am-
basady Królestwa szwecji w polsce, dokładnie zapoznał 
się (i zachwycił)  jak owe problemy rozwiązywane są w tym 
kraju. Tłumaczył zebranym, że samorząd może być pro-
sumentem energii a odpady nie powinny być dla niego 
obciążeniem finansowym tylko źródłem dochodu. Uczynił 
też uwagę, że zmiany pogody w polsce – dawniej prze-
biegające w kierunku równoleżnikowym, obecnie zacho-
dzą w kierunku południkowym. w podsumowaniu stwier-
dził, że powinien powstać (z pieniędzy unijnych) fundusz 
wspomagający JsT w budowaniu rozproszonej energetyki.  

stefAn skoniecZny – stArostA GdAński, boGdAn dombrowski – PrZewodnicZący rAdy PowiAtu GdAńskieGo, 
tAdeusZ styn - Z-cA dyrektorA ds. Polityki ekoloGicZnej i ŚrodowiskA

mirosłAw AuGustyn – stArostA tcZewski, jAcek Gross – stArostA nowodworski, tomAsZ herrmAnn – wicestArostA Pucki
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JóZEF SARNOWSKI – członek zarządu w pomorskim Urzę-
dzie marszałkowskim - omówił konsekwencje ustawy nakła-
dającej na ww. urząd obowiązek wytypowania 2 powiatów do 
zorganizowania miejsc spełniających warunki magazynowa-
nia dla zatrzymanych transportów odpadów. Chodzi o zaha-
mowanie procesu przekształcania się polski w śmietnisko 
europy. o ile sama idea podoba się obywatelom, o tyle sa-
morządy powiatowe bronią się przed umiejscowieniem tych 
składowisk na swoim terenie, obawiając się kosztów, jeśli wła-
ściciel zatrzymanego transportu okaże się niewypłacalny. 
 
JOANNA WITKOWSKA – dyrektor wojewódzkiego Urzę-
du pracy w gdańsku przedstawiła informacje na temat 
inicjatyw podejmowanych przez wUp w partnerstwie 
z powiatowymi urzędami pracy. następnie Teresa szakiel 
– z-ca dyrektora Departamentu edukacji i sportu Urzędu 
marszałkowskiego województwa pomorskiego, omówiła 
istotne wyzwania regionalnej pomorskiej polityki eduka-

cyjnej. Były też „inspirujące przykłady – jak wykorzystać 
potencjał edukacyjny biznesu”. Zaprezentowali je leszek 
szmidtke i Kinga Dąbrowska z fundacji inspirujące przy-
kłady. na koniec Beata rydelek – prezes zarządu pomor-
skiego ośrodka rehabilitacji Dzikich Zwierząt „ostoja” 
opowiedziała o działalności ośrodka.
 
prócz wymienionego już prezydenta gdyni wojciecha 
szczurka, docenieni zostali również inni samorządowcy: 
Bogdan Dombrowski – starosta gdański i i ii kadencji, Jerzy 
godzik - starosta kwidzyński iii, iV, V i Vi kadencji, Zdzisław 
Kołodziejski - wieloletni radny powiatu słupskiego, członek 
zarządu powiatu słupskiego, Janina Kwiecień - starosta 
kartuski i,ii,iii, iV i V kadencji, Józef reszke - starosta wej-
herowski ii, iii, i iV kadencji, stanisław skaja - wicestarosta 
chojnicki ii kadencji, starosta chojnicki iii, iV i V kadencji, 
mirosław Czapla, starosta malborski iii, iV, V i Vi kadencji, 
a także Jacek Karnowski – prezydent sopotu. 

AlicjA ZAjącZkowskA – stArostA lęborskA, 
GAbrielA lisius – stArostA wejherowskA, 
jAninA kwiecień – cZłonek ZArZądu PowiAtu kArtuskieGo

stAnisłAw skAjA – cZłonek ZArZądu PowiAtu chojnickieGo,
AlicjA żurAwskA – stArostA koŚcierskA,
mArek sZcZePAński – stArostA chojnicki

PAweł lisowski – stArostA słuPski, boGdAn łAPA – stArostA kArtuski, kAZimierZ sZewcZun – wicestArostA sZtumski
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od lewej: stAnisłAw skAjA – obecnie cZłonek ZArZądu PowiAtu chojnickieGo, były stArostA, ZdZisłAw kołodZiejski – cZłonek ZArZądu PowiAtu 
słuPskieGo, były stArostA, jerZy GodZik – stArostA kwidZyński, jAninA kwiecień – obecnie cZłonek ZArZądu PowiAtu kArtuskieGo, byłA stArostA 
kArtuskA, boGdAn dombrowski – obecnie PrZewodnicZący rAdy PowiAtu GdAńskieGo, wojciech sZcZurek – PreZydent Gdyni, jóZef resZke – PrZe-
wodnicZący rAdy PowiAtu wejherowskieGo, mirosłAw cZAPlA - stArostA mAlborski orAZ PrZewodnicZący konwentu PowiAtów

W y r ó ż n i e n i  s a m o r z ą d o W c y 
X X- l e c i a  Z w i ą z k u  P o w i a t ó w  P o l s k i c h

STANISłAW SKAJA

 radny rady powiatu Chojnickiego od 2002 r. od 2002 r. wicestarosta chojnicki, członek Zarządu powiatu Chojnickiego 
oraz Komisji Budżetu, gospodarki i promocji rady powiatu Chojnickiego. prezes stowarzyszenia inicjatyw społecz-
nych „samorządni” Chojnice. wiceprezes pomorskiej izby przemysłowo- Handlowej Chojnice. Tytuł i statuetkę „samo-
rządowca 20-lecia” staroście chojnickiemu przyznał Związek powiatów polskich „za szczególny wkład w rozwój lokalny 
a także działalność na płaszczyźnie ogólnopolskiej”. 

ZDZISłAW KOłODZIEJSKI

Z wykształcenia inżynier rolnictwa, absolwent akademii rolniczej w szczecinie, z pasji społecznej samorządowiec.  od 
1996 roku dyrektor oddziału w strzelinie pomorskiego ośrodka Doradztwa rolniczego w gdańsku. pracował na sta-
nowiskach kierowniczych w sHr redzikowo i poHZ Bobrowniki. Działalność społeczną rozpoczął wraz z pierwszymi 
demokratycznymi wyborami w polsce w 1990 roku. najpierw radny gminy słupsk, potem radny sejmiku, od powstania 
powiatów wybierany radnym powiatu słupskiego, następnie starosta. w  wyborach 2018 roku do rady powiatu, jego 
Kww porozumienie samorządowe Ziemi słupskiej wprowadziło najwięcej, bo 9 radnych, mimo to Zdzisław Kołodziejski 
zrezygnował ze stanowiska starosty.  – osiągnąłem już wiek emerytalny, więc czas ustąpić miejsca młodszym, dalej 
będę jednak pracował na rzecz naszego powiatu jako radny i członek Zarządu powiatu – wyjaśnił radnym.
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JERZY STANISłAW GODZIK 

wyjątkowo zasłużony samorządowiec, w latach 1990–1998, czyli  przez dwie kadencje,  burmistrz Kwidzyna, potem 
poseł na sejm iii kadencji. od 2002 do 2006 pełnił funkcję przewodniczącego rady powiatu kwidzyńskiego, był wybie-
rany na radnego także w kolejnych wyborach (2006, 2010, 2014 i 2018. 4 grudnia 2006 został powołany na stanowisko 
starosty tego powiatu, utrzymał to stanowisko również po kolejnych wyborach samorządowych w 2010, 2014 i 2018. Z-ca 
przewodniczącego Konwentu powiatów pomorskich.

JANINA KWIECIEń 

pewnie dlatego, że urodziła się pierwszego stycznia, przyzwyczaiła się być zawsze pierwsza i najlepsza. od 1993 do 1998 
byłą radną i przewodniczącą rady gminy sierakowice, następnie w latach od 1998 do 2000 radną powiatową i wicestarostą 
powiatu kartuskiego. przez 18 lat - od 2000 do 2018 - pełniła funkcję starosty kartuskiego. od listopada 2018 jako członek 
zasiada w Zarządzie powiatu Kartuskiego.  Była prezesem i wiceprezesem konwentu starostów woj. pomorskiego oraz  wi-
ceprezesem Związku powiatów polskich. podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia Związek powiatów polskich uhonorował 
statuetkami „starosta 20-lecia” 26 reprezentantów powiatów. wśród wyróżnionych znalazła się również Janina Kwiecień. 
To jedyna kobieta wyróżniona przez Związek powiatów z okazji jubileuszu reaktywacji samorządu terytorialnego. 

BOGDAN DOMBROWSKI

Jego miejsce na ziemi to suchy Dąb, gdzie przez dwie kadencje był wójtem. przez następne osiem lat był starostą gdań-
skim.od 1999 działał jako radny powiatu gdańskiego. 16 maja 2012 został mianowany na funkcję podsekretarza stanu 
w ministerstwie rolnictwa a 1 września 2013 został  podsekretarzem stanu w ministerstwie administracji i Cyfryzacji, 
którą to funkcję sprawował do końca istnienia tego urzędu w 2015. Jego zasługi na tym stanowisku można porównać do 
zasług guttenberga, który dał ludzkości druk. Zajmowała go idea budowania odcinków szerokopasmowego internetu. 
inwestycja, która zdecydowanie ułatwiła szerokim kręgom społecznym korzystanie z sieci internetowej, finansowana 
była z budżetu państwa i firm prywatnych w systemie publiczno-prywatnym.   szybkie łącza internetowe są bardzo 
ważne również dla urzędów, szkół oraz dla rozwoju firm na terenie województwa pomorskiego. Koszt realizacji projektu 
szerokopasmowe pomorskie zamknął się kwotą 156 mln zł z czego 36 mln zł to dotacja z Unii europejskiej, 120 mln zł 
wyłożyła firma orange polska. obecnie jest dyrektorem biura Związku gmin pomorskich i radnym powiatu gdańskiego.

WOJCIECH SZCZuREK

Ukończył studia na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu gdańskiego. początkowo zajął się działalnością praw-
niczą. w latach 1989–1994 był asesorem i sędzią sądu rejonowego w gdyni, orzekając w wydziale cywilnym. Jednak po 
przemianach ustrojowo-społecznych w polsce zainteresował się działalnością samorządową. w latach 1991–1998 był 
przewodniczącym gdyńskiej rady miasta, równocześnie reprezentował gdynię w sejmiku samorządowym województwa 
gdańskiego. w 1998 został powołany na urząd prezydenta gdyni. Urząd ten pełni do dziś. w 2003 objął funkcję prezesa 
stowarzyszenia miast autostrady Bursztynowej, lobbującej na rzecz budowy autostrady a1. od 16 marca 2006 był do-
radcą społecznym prezydenta rp lecha Kaczyńskiego do spraw samorządu.

JóZEF FRANCISZEK RESZKE 

Z wejherowa. od 1990 związany z samorządem lokalnym. w 1990 uzyskał mandat radnego wejherowa jako przedsta-
wiciel Komitetu obywatelskiego „solidarność”. wchodził w skład zarządu miasta i kadencji, pełniąc również funkcję 
sekretarza miasta. w 1998 po raz pierwszy wybrany na radnego powiatu (reelekcja w 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018. w 
2002 objął stanowisko starosty wejherowskiego. Urząd ten sprawował przez trzy kadencje - do 2014 roku. Był członkiem 
zarządu gdańskiego obszaru metropolitalnego i Związku powiatów polskich. 

MIROSłAW  CZAPLA

przez cztery kadencje pełni funkcję starosty powiatu malborskiego. Jest też szefem obrony Cywilnej starostwa malbor-
skiego oraz szefem powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. obecnie drugą kadencję z rzędu sprawuje funkcję 
przewodniczącego Konwentu powiatów województwa pomorskiego. podczas ostatniego walnego Zgromadzenia Związ-
ku powiatów polskich został wybrany członkiem zarządu.
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o tym, że niepubliczna szkoła rzemiosła w wejherowie bę-
dzie rozbudowywana, pisaliśmy już kilkakrotnie. powiatowy 
Cech zrzeszający rzemieślników i przedsiębiorców pozy-
skał z Unii europejskiej środki finansowe na ten cel. obec-
nie inwestycja jest w trakcie realizacji, stawiane są mury 
budynku, a we wtorek 10 września zorganizowano uroczy-
stość wmurowania kamienia węgielnego. 
- To ogromny, można powiedzieć że obecnie najważniejszy, 
krok w kierunku realizacji tej inwestycji – powiedział podczas 
uroczystości Brunon gajewski, prezes i starszy powiatowego 
Cechu rzemiosł małych i Średnich przedsiębiorstw - Związ-
ku pracodawców. - To, że dziś powstaje ten budynek, jest dla 
mnie ogromną satysfakcją. ale trzeba pamiętać, że to przede 
wszystkim sukces młodzieży – bo to przecież właśnie młodzi 
ludzie będą tu uczyć się zawodów. Tu, czyli w naszej wspa-
niałej szkole rzemiosła! powiększenie tej szkoły było możliwe 
dzięki życzliwym ludziom i doskonałej współpracy z marszał-
kiem województwa i pracownikom Urzędu marszałkowskiego. 
wszyscy nas wspierali, a zatem to nasz wspólny sukces.
wiele osób podkreśla, że to, co udało się prezesowi Ce-
chu, to ewenement na skalę europejską. przede wszystkim 
z dwóch powodów. po pierwsze – bo jest to realne połącze-
nie edukacji i przedsiębiorczości. Tu będą szkolić się przy-
szli pracownicy konkretnych firm, w których później będą 
mogli się zatrudnić; edukacja będzie więc ściśle dosto-
sowana do potrzeb rynku pracy. po drugie – bo jednemu, 
prywatnemu podmiotowi udało się pozyskać tak ogromną 
dotację (10 milionów złotych) ze środków unijnych.
projekt „wzorcowe szkolenie zawodowe” jest nastawiony na 
poszerzenie oferty kształcenia zawodowego, odpowiadającego 
zapotrzebowaniu przedsiębiorców o największym potencjale 

w naszym regionie. Dzięki temu zwiększą się szanse uczniów 
nsr na znalezienie zatrudnienia w branży meblarskiej i budow-
lanej. w nowym budynku dydaktycznym szkoły, wyposażonym 
w najnowsze technologie, uczniowie będą mogli poszerzyć swo-
ją wiedzę i umiejętności, m.in. w zakresie programowania i ob-
sługi obrabiarek CnC, rysunku technicznego, podstaw koszto-
rysowania, technologii energetycznych i energooszczędnych.
Dotację Cech uzyskał już w 2016 roku. niezbędne i zarazem 
czasochłonne procedury sprawiły, że sama budowa rozpo-
częła się później. obecnie prace budowlane idą niemal zgod-
nie z planem, jest tylko niewielkie opóźnienie wynikające 
z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Jak podkreśla przedstawiciel wykonawcy, budowa tego obiektu 
nie jest jakimś nadzwyczajnym wyzwaniem. 
- mamy doświadczenie, więc jest to po prostu kolejna z na-
szych realizacji – wyjaśnia mariusz gustowski, właściciel firmy 
woj-mar, która jest wykonawcą inwestycji. - obecnie prace idą 
pełną parą, niewielkie opóźnienie powinniśmy nadrobić i jestem 
przekonany, że inwestycję zamkniemy w wyznaczonym termi-
nie. Będzie to obiekt o powierzchni 1,6 tys. m kw., trzykondygna-
cyjny, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wy-
posażony w windę. Dodam, że współpraca z Cechem rzemiosł 
w wejherowie od samego początku układa się znakomicie.
we wtorek, 10 września, odbyła się uroczystość wmurowania 
kamienia węgielnego pod inwestycję. w mury budynku włożo-
no kapsułę z aktem erekcyjnym. Do kapsuły zostały włożone 
także foldery promocyjne szkoły oraz najnowsze wydanie na-
szej gazety – gwe24.pl, expressu powiatu wejherowskiego. 
w uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, 
a wśród nich m.in.: gabriela lisius, starosta wejherowski, 
adam Krawiec, dyrektor Departamentu Urzędu marszałkow-
skiego, arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta wejhe-
rowa, Henryk skwarło, wójt gminy wejherowo oraz przedsta-
wiciele wielu instytucji i firm.

rozbuDowa 
szkoły 

wkracza w decydującą fazę

KAMiEń WęGiELNy WMUROWANy! NiEPUbLiCZNA SZKOłA RZEMiOSłA W WEjHEROWiE jUŻ 
ZA KiLKA MiESięCy ZNACZNiE Się POWięKSZy. tRWA bUDOWA CAłKOWiCiE NOWEGO ObiEKtU, 
W KtóRyM UCZNiOWiE bęDą UCZyć Się ZAWODóW W PRAKtyCE, NA NAjNOWOCZEśNiEjSZyCH 
URZąDZENiACH i MASZyNACH. 

TEKST: Rafał Korbut | ZDJĘCIA: Rafał Korbut od PrAwej: wAldemAr skArżyński, P.o. dyrektorA PowiAtoweGo 
cechu rZemiosł miŚP ZP, mAriusZ Gustowski, PreZes firmy woj-mAr

od lewej: wiesłAw sZAjdA, PreZes Pomorskiej iZby rZemieŚlnicZej miŚP, 
brunon GAjewski, PreZes i stArsZy PowiAtoweGo  cechu rZemiosł miŚP ZP
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o tym, że niepubliczna szkoła rzemiosła w wejherowie bę-
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budynku, a we wtorek 10 września zorganizowano uroczy-
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od lewej: GAbrielA lisius, stArostA wejherowski, brunon GAjewski, PreZes i stArsZy PowiAtoweGo  cechu  rZemiosł miŚP ZP, 
jAcek thiel, wicestArostA wejherowski

- ogromnie się cieszę, że w powiecie wejherowskim funkcjo-
nuje ta szkoła, która kształci zawodowo – powiedziała ga-
briela lisius, starosta wejherowski. - Dziś wmurowaliśmy ka-
mień węgielny pod kolejny obiekt, w którym będą się uczyć 
młodzi ludzie. a wszystko to dzięki temu, że w województwie 
pomorskim realizowany jest projekt systemowy kształce-
nia zawodowego. Dzięki wspólnej inicjatywie możemy te 
pracownie i obiekty budować. nasz powiat wyróżnia się 
w kontekście nauczania zawodowego, ponieważ na 8,1 tys. 

uczniów (uczęszczających do wszystkich szkół, dla których 
powiat wejherowski jest organem prowadzącym) niemal 5 
tys. uczy się właśnie w szkołach zawodowych. To ponad 
60 proc.! warto dodać, że kształcimy w aż 88 zawodach. 
oferta, którą proponuje Cech, znakomicie się wpisują w tę 
całą strategię szkolnictwa zawodowego.
Zakończenie budowy nowego obiektu przy powiatowym 
Cechu rzemiosł, planowane jest na koniec kwietnia 
przyszłego roku.
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1 września – 1939 roku, 4.34h. To właśnie o tym czasie na 
most Tczewski spadły pierwsze bomby hitlerowskie. Kon-
strukcja budowana w latach 1851-1857 w opinii ekspertów 
jest architektonicznym arcydziełem. Ówczesny – naj-
dłuższy most w skali globu jest obiektem symbolicznym, 
bo inicjującym początek najkrwawszej batalii w dziejach 
świata. mostów, jak i miasta Tczewa wrześniowym świ-
tem bronili bohaterscy żołnierze 2. Batalionu strzelców. 
ich strategia polegała na wysadzeniu portali wjazdowych 
oraz połowy przęseł. Taktyka miała na celu uniemożliwie-
nie zajęcia obiektu przez nacierających niemców. Kon-
strukcja została odbudowana tuż po zakończeniu wojny, 
ale odrestaurowanie mostu miało charakter prowizorycz-
ny. w roku 1999, a więc podczas reformy administracyjnej 
historyczny most został przekazany powiatowi tczewskie-
mu, którego nie stać na kompleksową odbudowę obiektu.  
w konsekwencji w 2011 roku starostwo zostało zmuszone 
do jego całkowitego zamknięcia. 

Choć prośby o przejęcie mostu Tczewskiego przez władze 
polski pozostawały dotychczas głuche ze względu na ba-
riery formalno-prawne, to niedawno przeforsowana spe-
custawa o  westerplatte otwiera Tczewianom możliwości 
do podejmowania kolejnych kroków. Kluczowym z nich 
jest petycja, którą zainicjowali tczewscy dziennikarze, 

starosta mirosław augustyn oraz członkowie społeczne-
go Komitetu odbudowy mostu Tczewskiego. petycja skie-
rowana jest do prezydenta rp, prezesa rady ministrów, 
Kancelarii sejmu, ministerstwa Kultury oraz ministerstwa 
infrastruktury. pomysł przekazania mostu państwu popie-
ra  prezydent Tczewa – mirosław pobłocki.

#MostTczewski
jakwesterplatte
Tczewianie apelują do władz kraju o przejęcie Mostu Tczewskiego, dokończenie jego przedłużającej się od-
budowy, a także stworzenie w nim oddziału Muzeum II Wojny światowej. Przedstawiciele samorządu oraz 
mieszkańcy miasta popierają ten pomysł.
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Udane święto 
ryby i wina 

w MEchElinkach
MOŻNA byłO PRóbOWAć REGiONALNyCH PRZySMAKóW, PODGLąDAć WybitNyCH 
SZEfóW KUCHNi W PRACy, PODZiWiAć KONCERty MUZyCZNE i DEGUStOWAć WiNA. 
W MECHELiNKACH ZORGANiZOWANy ZOStAł ii fEStiWAL Ryby i WiNA. CHOć POGODA 
byłA KAPRyśNA, iMPREZA OKAZAłA Się UDANA. 

TEKST: Anna Walk | ZDJĘCIA: Starostwo Powiatowe w Pucku
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na terenie powiatu puckiego zarejestrowanych jest ponad 
dwadzieścia produktów tradycyjnych. wśród nich znajdują się 
dania z ryb, które w połączeniu ze starannie dobranym winem, 
stanowią duet idealny. wszyscy ci, którzy nie byli przekonani do 
tego połączenia, mogli zmienić zdanie w mechelinkach, gdzie 
zorganizowany został  ii Festiwal ryby i wina. 

SPORO SIę DZIAłO

- ideą wydarzenia było połączenie bogactwa regionu Trewiru i po-
wiatu puckiego - wyjaśnia iwona Domachowska, naczelnik wy-
działu edukacji, Zdrowia, Kultury i promocji starostwa powiatowe-
go w pucku. - Chcieliśmy scalić nasze potrawy z ryb z dorobkiem 
niemieckich winiarzy, angażując w to strefę biznesu. Tak, aby nasi 
restauratorzy do dań rybnych mogli serwować niemieckie wina, 
a w niemieckich restauracjach, żeby serwowano ryby w oparciu 
o polskie przepisy.
Dwudniowy Festiwal ryby i wina rozpoczął się od spotkania 
branżowego, w ramach którego zorganizowane zostały pokazy 
kulinarne w wykonaniu wybitnych szefów kuchni, tj. Krzyszto-
fa szulborskiego i andrzeja Ławniczaka. odbyła się też degu-
stacja win mozelskich i potraw przygotowanych przez uczniów 
klas gastronomicznych z pZs w Kłaninie. nie zabrakło również 
tradycyjnej ceremonii „odbijania beczki matiasa”. 

Pomysłodawcą imprezy był Powiat Pucki, a organiza-
torami II Festiwalu Ryby i Wina było Stowarzyszenie 

Turystyczne „Kaszuby Północne” – Lokalna Organizacja 
Turystyczna. Wydarzenie zorganizowane zostało przy 
dużym wsparciu Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy 

Rybackiej, Stowarzyszenia „Dziedzictwo Kulturowe 
Szlakiem Północy”, Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu 

i Rekreacji w Jastarni oraz Winnicy Nawrot.

WSPółPRACA I WYMIANA

Drugi dzień Festiwalu otwarty był dla wszystkich zain-
teresowanych. rozpoczął się od prezentacji połowu ryb, 
które mistrzowie kulinarni później zamienili w smakowite 
przekąski. Tego dnia wszyscy goście mogli spróbować 
zarówno win niemieckich, jak i rodzimej produkcji. nadto 
na stoiskach wystawców polskich, czeskich i niemieckich 
można było zaopatrzyć się w tradycyjne sery, miód, chleb 
oraz produkty rękodzielnicze. o oprawę muzyczną wyda-
rzenia zadbał zespół Deadly plants.
- wydarzenie zorganizowane zostało zarówno z myślą o na-
wiązaniu współpracy gospodarczej, jak i wymianie kultur  
wielu europejskich regionów – zapewnia iwona Domachow-
ska. - gościliśmy naszych przyjaciół z litewskiego skuodas 
i powiatu gliwickiego, a także czeskich partnerów winnicy 
nawrot, czy też delegację z niemieckiego Calw i regionu 
Trewiru, więc było bardzo międzynarodowo. możliwe, że 
w przyszłym roku w ramach wydarzenia będziemy prezen-
towali wina z wszystkich państw nadbałtyckich.
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ukraiński Enerhoatom kupuje paliwo 
jądrowe od rosyjskiego TVEL. Cy nie 
kłóci się to z ograniczaniem zależności 
ukraińskiej energetyki od wschodniego 
sąsiada – pytam Olgę Koszarną.   

To rosjanom bardzo zależy by nie stracić 
ukraińskiego rynku. Każda elektrownia 
atomowa ma mniej więcej roczny zapas 
paliwa jądrowego. Ukraina ma 15 energo-

bloków jądrowych. gdyby więc nawet ro-
sjanie zechcieli zerwać kontrakty to ukra-
ińskie elektrownie miałyby czas na znale-
zienie nowego dostawcy. wielkim konku-
rentem TVel- u jest bowiem skandynaw-
ski westinghouse. Firma ta już dostarcza 
część paliwa do ukraińskich elektrowni. 
w przyszłym roku ta firma ma dostarczać 
więcej paliwa jądrowego niźli TVel. pełna 
rezygnacja z dostaw z rosji jest jednak dla 

strony ukraińskiej niewygodna. Bo wtedy 
monopolistą w dostawach zostałby we-
stinghouse. enerhoatom kupuje w rosji 
już tylko paliwo. Całe oprzyrządowanie 
potrzebne do napraw jest kupowane na 
przetargach, gdzie sprzedawcami są za-
chodnie firmy. wiele części pracujących 
w elektrowniach atomowych produkuje 
się także na Ukrainie. od przyszłego roku 
enerhoatom przestaje także wywozić od-

Paliwo i kadry: 
KłopoTy 

uKraińsKiej 
aToMisTyKi

GDy WSPOMiNAMy O UKRAińSKiEj ENERGEtyCE tO ZAWSZE W tLE POZOStAją GAZOWE 
KONfLiKty Z ROSją. NiE WOLNą jEDNAK ZAPOMiNAć, ŻE UKRAiNA tO tAKŻE PAńStWO 
Z ROZWiNiętą ENERGEtyKą AtOMOWą. tA ENERGEtyKA MA CiąGLE bLiSKiE KONtAKty 
Z ROSją. CO NAjMNiEj 50% PALiWA jąDROWEGO jESt bOWiEM SPROWADZANE Z ROSji. 
O tyM CZy jESt tO ZAGROŻENiEM DO NiEZALEŻNOśCi ENERGEtyCZNEj KRAjU MóWi jEDNA 
Z NAjbARDZiEj ZNANyCHW KijOWiE SPECjALiStEK W tEj DZiEDZiNiE, OLGA KOSZARNA. 

W KIJOWIE rOZmAWIAŁ: Krzysztof  Szczepanik | ZDJĘCIE: freepik.com
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pady z elektrowni do rosji. Za co płaco-
no rokrocznie około 200 milionów dola-
rów. obecnie odpady będą utylizowane 
na Ukrainie.  

Problemem ukraińskiej energetyki 
atomowej mogą stać się rychło ka-
dry, a raczej ich brak. Tu bowiem pła-
ce są niższe nie tylko w porównaniu 
z Francją czy Czechami. Więcej swo-
im specjalistom płacą Białorusini czy 
Rosjanie. 

obecnie średnia płaca w ukraińskiej 
energetyce atomowej to około 20 ty-
sięcy hrywien – około 3 tysiące złotych. 
Jak na Ukrainę to stawki wcale nie takie 
złe, ale mało konkurencyjne wobec oko-
licznych krajów. 
największym zagrożeniem „kadrowym” 
dla ukraińskiej energetyki atomowej 
wydaje się Białoruś, z nową elektrownią 
w ostrowcu. To bowiem kraj najbliższy 
językowo (nie licząc rosji). ponadto już 
wiadomo, że Białorusini oferują Ukraiń-
com o wiele większe zarobki niźli mają 
oni w ojczyźnie. wyjazd na Białoruś 
nie jest też uważany w otoczeniu jako 
zdrada. w wypadku rosji zaś pozostaje 
co najwyżej emigracja stała. w Kijowie 
uważa się więc, że kto miał tam wyje-
chać to już dawno wyjechał. 
w enerhoatomie nastawiają się na pod-
wyższenie płac grupie najważniejszych, 
z punktu widzenia interesów firmy, 
pracownikom. To przede wszystkim 
inżynierowie pracujący na najbardziej 
odpowiedzialnych stanowiskach, w po-
szczególnych elektrowniach. 

Potrzebni są też nowi, młodzi 
specjaliści…

- szkolą ich obecnie politechniki w ode-
ssie oraz Kijowie. wcześniej zajmowała 
się tym także politechnika na okupowa-
nym Krymie. ponadto system szkolenia 
kadr ukraińskich był tworzony w latach 
dziewięćdziesiątych, pod okiem zachod-
nich doradców. Był to efekt katastrofy 
w Czarnobylu. Każda elektrownia ma 
swoje centrum naukowe, gdzie przyszli 
inżynierowie przechodzą praktyczne 
szkolenia na specjalnych symulatorach. 
Taki system kształcenia wymogli przed-
stawiciele międzynarodowej organizacji 
atomistyki i innych organizacji zachod-

nich monitorujących stan zabezpieczeń 
w ukraińskich elektrowniach atomo-
wych. ponadto działa przy każdej elek-
trowni cały system socjalny – gwarancje 
wieloletniego zatrudnienia, dopłaty za 
pracę w trudnych warunkach, specjalne 
ubezpieczenia zdrowotne, zakładowa 
służba zdrowia, mieszkania służbowe, 
miejsca pracy dla żon, specjalne szkoły 
dla dzieci, preferencje przy przyjmowa-
niu tychże dzieci na studia.  

Które to dzieci potem wyjadą za pracą 
do innych krajów.

Bo i większość wyjeżdżających spe-
cjalistów z sektora atomowego to mło-
dzi ludzie. Często od razu po studiach.  
Ci najbardziej doświadczeni powinni 
zostać, gdyż zbyt wiele już ich łączy 
z obecnymi miejscami pracy.  inna rzecz, 
iż braki kadrowe w energetyce atomo-
wej są podnoszony tak często, że można 
podejrzewać, iż bardziej chodzi tu o na-
cisk na władze w kierunku podnoszenia 
płac, niźli o rzeczywisty problem. 
Ukraiński system politechnicznego przy-
gotowania zawodowego zakładał powsta-
nie jeszcze pięciu elektrowni atomowych. 
Tym sposobem w pewnym momencie 
nastąpiła nawet swoista „nadprodukcja” 
inżynierów o specjalności atomowej. 
obecnie w ukraińskich elektrowniach 
atomowych pracuje około 35 tysięcy 
ludzi. spośród nich ponad czterystu 
ma licencję na kierowanie urządzeniami 
reaktora. przygotowanie tych specjali-
stów jest bardzo drogie i trwa około 15 
lat. Kierunki emigracji to głównie Zjed-
noczone emiraty arabskie oraz Białoruś 
i Czechy. problem jednak dotyczy nie 
tylko najwyżej wykwalifikowanych kadr. 
w zakładach budowlanych zajmujących 
się remontami urządzeń elektrowni 
pracowało kilkudziesięciu wysoko kwa-
lifikowanych kucharzy, potrafiących 
sprawdzać specjalnymi urządzeniami, 
czy posiłki podawane pracownikom nie 
są czasami napromieniowane. i nagle 
większość z tych kucharzy wyjechała 
do … polski. Ten sam problem dotyczy 
również samych budowlańców, a także 
ślusarzy z tychże zakładów. 

Nie zabraknie więc na ukrainie spe-
cjalistów do pracy w energetyce 
atomowej? 

Chyba największym szczęściem ukraiń-
skiego sektora atomowego jest fakt, iż 
brak obecnie podstaw do zakładania, iż 
specjaliści wyjadą do rosji. To wcześniej 
był ulubiony kierunek zmiany adresu. 
Bo i język znany i zarobki wyższe. Te-
raz jednak w związku z faktyczną woj-
ną z rosją taka emigracja praktycznie 
zamarła. wyjechali rdzenni rosjanie, 
którzy nawet wykształceni byli w uczel-
niach rosyjskich. Dla Ukraińca wyjazd do 
pracy w rosyjskiej elektrowni atomowej 
trąci już z lekka zdradą. Z pozostałymi 
kierunkami potencjalnej migracji ener-
goatom powinien sobie dać radę. 
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Union Investment sfinalizował zakup hotelu „Holiday Inn Gdańsk – City Center” ulokowane-
go przy nabrzeżu Motławy. Obiekt mieszczący się na historycznej Wyspie Spichrzów odzna-
cza się nowoczesną fasadą wpisaną w urbanistyczną koncepcję zabudowy tego obszaru. We 
wnętrzu znajduje się 240 pokojów, 5 sal konferencyjnych oraz bar z widokiem na miasto.

Nowa placówka banku 
Credit Agricole będzie 
się mieścić w budynku 
Neon w Gdańsku. 
Bank zagospodaruje 
170 metrów kwadra-
towych powierzchni 

w części parterowej obiektu. To właśnie tu będzie 
funkcjonować pełnozakresowy i kompleksowy 
oddział wyposażony w zgodzie z najnowszymi 
standardami. Umowa z deweloperem – firmą To-
rus została podpisana na okres 5 lat. 

Rozpoczęto proces reali-
zacji Bałtyckiego Centrum 
Logistycznego. Obiekt 
będzie zlokalizowany 
w Gdańsku na terenie Wy-
spy Portowej.  Centrum 
będzie się składać z dwóch 

nowoczesnych hal magazynowo-usługowych. W skład 
konstrukcji wejdą moduły w wariancie SBU (Small 
Business Unit) wraz z częścią biurową o łącznej po-
wierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych. Za reali-
zację obiektu odpowiedzialna jest firma Dekpol. 

GDAński 
ADres creDit 
AGricole

bAłtyckie 
centrum 
loGistyczne

www.expressbiznesu.pl / NIERUCHOMOŚCI

sfinAlizowAno 
trAnsAkcję hotelu
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Korzystna inwestycja w nieruchomość to nie tylko generowa-
nie zysków w momencie jej zbywania. Jest to również możli-
wość uzyskania przychodów o charakterze pasywnym. wśród 
takich warto wyróżnić dzierżawę oraz wynajem. w dłuższej 
perspektywie lokowanie kapitału w grunt nie różni się niczym 
od inwestowania w realne oraz fizyczne aktywa. wszystko za 
sprawą  wysokiej odporności gruntów na wahania cen. ryzy-
ko załamania inwestycyjnego jest tu niskie, ponieważ mamy 
do czynienia z realną wartością użytkową tego rodzaju dóbr. 
powodzenie owej formy inwestycyjnej pomimo niskiej stopy 
ryzyka może być zróżnicowane ze względu na rodzaj grun-

tu z którym mamy do czynienia. ważnym ogniwem procesu 
inwestycyjnego może się okazać rzetelne rozpoznanie rynku, 
a także umiejętność prognozowania trendów z nim związa-
nych. w przypadku gruntów rolniczych podstawowym kryte-
rium pozostaje klasa jakościowa ziem. Znacznie trudniej jest 
oszacować grunty o charakterze stricte inwestycyjnym. ich 
kazus w dużej mierze jest uwarunkowany poziomem zysku 
wyodrębnionego ze wzrostu wartości. eksperci zwracają uwa-
gę na istotną rolę otoczenia, które jak wiemy posiada wysoką 
tendencję do dynamicznych zmian. wśród takich okoliczności 
warto wyróżnić infrastrukturę drogową, społeczną, technicz-

grunt to 
inwestycja!
ZiEMiA jESt AKtyWEM CORAZ bARDZiEj DEfiCytOWyM. tO KLUCZOWA PRZyCZyNA NiSKiEGO 
StOPNiA RyZyKA iNWEStyCyjNEGO W PRZyPADKU ZAKUPU GRUNtóW. StOPiEń jEGO 
ObARCZENiA POZOStAjE RóWNiEŻ UWARUNKOWANy KiLKOMA iStOtNyMi KRytERiAMi. DO 
NAjWAŻNiEjSZyCH ZALiCZAMy PRAWNy CHARAKtER NiERUCHOMOśCi ORAZ jEj LOKALiZACję. 

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: materiały prasowe
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ną, miejską oraz publiczną. Duże znaczenie w ocenie potencja-
łu nieruchomości inwestycyjnej ma także funkcja geologiczna, 
a w ostatnich latach również ekologiczna. w konsekwencji 
łatwy i niemal pewny zysk dotyczy w dużej mierze osób posia-
dających ekskluzywną wiedzę na temat odległej przeszłości 
gruntu z potencjałem inwestycyjnym.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynku nieruchomości – 
inwestycja w ziemię o charakterze pozarolniczym to większy 
poziom ryzyka niż w przypadku inwestycji w budynek. Z dru-
giej strony może przysporzyć wymiernych dochodów w pro-
cesie sprzedaży lub zagospodarowania. To właśnie ten drugi 
wariant zyskuje w ostatnich latach na potencjale ze względu 
na liczne realizacje projektów deweloperskich. w tej kwestii 
istotnym aspektem pozostaje określenie atrakcyjności danej 
powierzchni, które im bardziej szczegółowe, tym mniej obar-
czone ryzykiem. miara atrakcyjności danego obszaru składa 
się z wielu wypadkowych. ważnym aspektem w potencjale 

nieruchomości jest lokalizacja.  Cechy infrastrukturalne i ko-
munikacyjne są ważne zwłaszcza w przypadku gruntów prze-
mysłowych. największym zainteresowaniem cieszą się nieru-
chomości usytuowane w pobliżu głównych węzłów komunika-
cyjnych, które kreują autostrady oraz drogi ekspresowe. wy-
maganym współczynnikiem są dobrej jakości drogi dojazdowe 
– zarówno wiodące do wspomnianych węzłów, jak i do samej 
działki. oferta, która nie została wyposażona w plan dojazdu 
ma minimalną szansę na sprzedaż. profesjonalna oferta powin-
na składać się z trzech elementów – przygotowania prawnego, 
planistycznego oraz infrastrukturalnego. w sytuacji w której 
mamy do czynienia z nadpodażą to właśnie te aspekty odgry-
wają kluczową rolę w kwestii potencjału atrakcyjności gruntu. 
Konkurencja w przemysłowym sektorze nieruchomości staje 
się coraz większa. prywatni inwestorzy muszą na tym polu 
rywalizować z gminami, strefami oraz instytucjami, które to 
na czas spowolnienia gospodarczego zmierzają do sprzedaży 
portfela nieruchomości.
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Grafika prezentuje średnie ceny metra kwadratowego 
gruntów transakcyjnych w poszczególnych województwach
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dawid romaN,
Waimea Holding S.A. 

Decydując się na realizację par-
ków logistycznych z największą 
starannością dobieramy lokaliza-
cję, która umożliwia nam budowę 
obiektów pod konkretne zapo-
trzebowanie różnych najemców, 
poszukujących magazynów kla-
sycznych czy hal produkcyjnych. 
Obok lokalizacji istotne znaczenie 
ma układ dróg i plany ich  rozbu-
dowy oraz dostępność kadry pra-
cowniczej. Przy podejmowaniu 
decyzji o zlokalizowaniu inwesty-
cji w północnej Polsce wybraliśmy 
Bydgoszcz, Szczecin i Stargard. 
Analizowaliśmy bardzo dokład-
nie wiele parametrów. Z naszych 
obserwacji wynikało także, że 
w dynamicznie rozwijających 
się miastach takich jak Stargard 
czy Bydgoszcz brakuje wysokiej 
jakości hal produkcyjnych. Nieza-
przeczalnym atutem miast regio-
nalnych jest duża liczba ludności 
w wieku produkcyjnym, która 
daje solidną bazę potencjalnych 
kandydatów do pracy.

PauliNa SiluK, 
Analityk Rynku 
- Metropolitan Investment S.A. 

  Obecnie w Polsce największa 
nisza w nasyceniu powierzch-
nią handlową, występuje 
w mniejszych miastach (do 50 
tys. mieszkańców). Na tych 
obszarach, nowoczesna po-
wierzchnia handlowa często 
nie występuje lub jej dostęp-
ność dla konsumentów pozo-
staje ograniczona. Skutkuje to 
niskim poziomem konkurencji 
dla potencjalnego inwestora 
oraz relatywnie niskim pozio-
mem cen pozyskania gruntu, 
w porównaniu z dużymi mia-
stami. W tych lokalizacjach 
bardzo dobrze sprawdzają się 
mniejsze przestrzenie handlo-
we (tzw. parki handlowe lub 
retail parki), które są stabilne 
oraz generują zadowalające 
obroty wśród najemców, a przy 
tym zaspakajają codzienne 
potrzeby zakupowe lokalnych 
społeczności. 

PaweŁ GrabowSKi,
Właściciel BIG Property
 
Dynamiczny rozwój Trój-
miasta jako dużego ośrodka 
biznesowego, akademickiego 
i turystycznego i idący z nim 
w parze rozwój infrastruktury 
transportowej, spowodował 
znaczący wzrost atrakcyjności 
nie tylko stolicy regionu, ale 
znacznej części Województwa 
Pomorskiego. Wciąż duża, ale 
i rosnąca ilość gruntów in-
westycyjnych dedykowanych 
budownictwu przemysłowe-
mu, usługowemu i mieszka-
niowemu przyciąga inwesto-
rów z Polski i całego świata. 
Rozwój aglomeracji trój-
miejskiej w naturalny sposób 
urbanizuje tereny położone 
na obrzeżach miast, a dzięki 
aktywnej współpracy samo-
rządów z przedsiębiorcami, 
uwalniane są kolejne atrakcyj-
ne tereny dedykowane nowym 
inwestycjom.
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12 powodów, dla których warto 
inwestować w domy pasywne
POWóD 9 – SOLIDNOŚĆ
Budownictwo pasywne to nie tylko schemat realizacji obiektów 
minimalizujących straty energii, ale także stosowanie najwyż-
szej jakości materiałów, które za sprawą swej wytrzymałości 
gwarantują maksymalną użyteczność oraz trwałość budynku. 

Jednym z walorów tego rodzaju konstrukcji jest jej prostota. 
projekty pasywne zakładają minimalizację warstwy dekoracyj-
nej w celu podniesienia poziomu użyteczności obiektu.  w kon-
sekwencji domy pasywne cechuje prosta forma połączona 
z nowoczesnym designem. Tego rodzaju bryły można obserwo-
wać w stylu skandynawskim oraz jego odłamach. Uproszczo-
na forma architektoniczna pozwala również na przywiązania 
uwagi do detali na etapie realizowania obiektu.  aby budynek 
pasywny spełniał szereg istotnych zadań powinien być  zapro-
jektowany z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

realizacja inwestycji odbywa się przy zastosowaniu wysokiej 
jakości materiałów. Dzięki nim otrzymujemy nie tylko budynek 
solidny oraz wytrzymały, ale również zdolny do utrzymywania 
stałej temperatury oraz efektywnego kontrolowania systemu 
wentylacyjnego. materiały stosowane w budowie obiektów pa-
sywnych cechują się znakomitymi parametrami izolacyjnymi 

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

JaroSŁaw 
waSielewSKi,
Prezes firmy Elmot

Współczesne budownictwo pa-
sywne o charakterze modułowym 
to zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów przy błyskawicznym 
czasie realizacji. Materiały, które 
stosujemy są trwałe i nie emitują 
alergenów. Oznacza to, że przy wy-
korzystaniu współczesnych tech-
nologii jesteśmy w stanie stworzyć 
budek całkowicie wolny od alerge-
nów w którym komfort funkcjo-
nowania jest znacznie wyższy niż 
w przypadku obiektu tradycyjnego.

– zarówno jeśli chodzi o izolację termiczną, jak i akustycz-
ną. Domy pasywne ze względu na swe walory wznoszone 
są najczęściej na planie prostokąta w którym dłuższy bok 
skierowany zostaje w stronę południową, choć nie stanowi 
to wyłącznej reguły. Taka forma zapewnia odpowiedni sto-
pień zwartości bryły i to również przyczynia się do zwięk-
szonego poziomu trwałości obiektu.



 74    

9.
 R

O
LIG

HU
S

M
O

DU
ŁO

W
O

 K
O

M
FO

RT
O

W
O

RO
LIG

HU
S

D
om

 st
at

ec
zn

y
RO

LIG
HU

S 
to

 ro
zle

gł
y 

pa
rte

ro
w

y 
do

m
 o

 p
ro

ste
j f

or
m

ie
. J

eg
o 

el
ew

ac
ja

 w
yk

on
an

a 
je

st 
w

 c
ał

oś
ci

 z 
dr

ew
na

 n
at

ur
al

ne
go

 c
o 

na
da

je
 m

u 
ru

sty
ka

ln
eg

o 
ch

ar
ak

te
ru

. K
on

tra
stu

je
 z 

ty
m

 p
ła

sk
i d

ac
h 

tw
o-

rzą
c 

w
yją

tk
ow

e 
po

łą
cz

en
ie

 – 
tra

dy
cj

i z
 n

ow
ym

 n
a 

ni
ą 

sp
oj

rze
ni

em
 – 

bę
dą

ce
 m

ot
yw

em
 p

rze
w

od
-

ni
m

 n
ie

m
al

 w
sz

ys
tk

ic
h 

na
sz

yc
h 

12
 M

od
uł

ow
yc

h 
D

om
ów

 P
as

yw
ny

ch
. D

om
 S

ta
te

cz
ny

 to
 d

ob
ry

 
w

yb
ór

 d
la

 c
en

ią
cy

ch
 st

ab
iliz

ac
ję

, p
la

nu
ją

cy
ch

 d
uż

ą 
ro

dz
in

ę 
lu

b 
lic

zn
yc

h 
w

ee
ke

nd
ow

yc
h 

go
śc

i.

Li
c

zb
a

  p
o

ko
i: 

5
Po

w
ie

rz
c

hn
ia

: 1
48

 m
2

W
ym

ia
ry

 d
o

m
u:

 
13

,0
4m

 x
 1

3,
29

m9.

PA
RT

ER

PR
ZE

KR
Ó

J

M
O

DU
ŁO

W
O

 K
O

M
FO

RT
O

W
O

D
ac

h:
 

pł
as

ki
El

ew
ac

ja
: 

d
re

w
no

Za
go

sp
od

ar
ow

an
ie

: 
ta

ra
s

ZA
c

HÓ
D 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
PO

ŁU
Dn

IE
   

   
   

   
   

   
   

 W
Sc

HÓ
D 

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
Ó

Łn
O

c



 74    

9.
 R

O
LIG

HU
S

M
O

DU
ŁO

W
O

 K
O

M
FO

RT
O

W
O

RO
LIG

HU
S

D
om

 st
at

ec
zn

y
RO

LIG
HU

S 
to

 ro
zle

gł
y 

pa
rte

ro
w

y 
do

m
 o

 p
ro

ste
j f

or
m

ie
. J

eg
o 

el
ew

ac
ja

 w
yk

on
an

a 
je

st 
w

 c
ał

oś
ci

 z 
dr

ew
na

 n
at

ur
al

ne
go

 c
o 

na
da

je
 m

u 
ru

sty
ka

ln
eg

o 
ch

ar
ak

te
ru

. K
on

tra
stu

je
 z 

ty
m

 p
ła

sk
i d

ac
h 

tw
o-

rzą
c 

w
yją

tk
ow

e 
po

łą
cz

en
ie

 – 
tra

dy
cj

i z
 n

ow
ym

 n
a 

ni
ą 

sp
oj

rze
ni

em
 – 

bę
dą

ce
 m

ot
yw

em
 p

rze
w

od
-

ni
m

 n
ie

m
al

 w
sz

ys
tk

ic
h 

na
sz

yc
h 

12
 M

od
uł

ow
yc

h 
D

om
ów

 P
as

yw
ny

ch
. D

om
 S

ta
te

cz
ny

 to
 d

ob
ry

 
w

yb
ór

 d
la

 c
en

ią
cy

ch
 st

ab
iliz

ac
ję

, p
la

nu
ją

cy
ch

 d
uż

ą 
ro

dz
in

ę 
lu

b 
lic

zn
yc

h 
w

ee
ke

nd
ow

yc
h 

go
śc

i.

Li
c

zb
a

  p
o

ko
i: 

5
Po

w
ie

rz
c

hn
ia

: 1
48

 m
2

W
ym

ia
ry

 d
o

m
u:

 
13

,0
4m

 x
 1

3,
29

m9.

PA
RT

ER

PR
ZE

KR
Ó

J

M
O

DU
ŁO

W
O

 K
O

M
FO

RT
O

W
O

D
ac

h:
 

pł
as

ki
El

ew
ac

ja
: 

d
re

w
no

Za
go

sp
od

ar
ow

an
ie

: 
ta

ra
s

ZA
c

HÓ
D 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
PO

ŁU
Dn

IE
   

   
   

   
   

   
   

 W
Sc

HÓ
D 

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
Ó

Łn
O

c



 76    

NIERUCHOMOŚCI / www.expressbiznesu.pl

RUMiA, ZE WZGLęDU NA bEZPOśREDNiE SąSiEDZtWO tRójMiAStA i POtENCjAł ROZWOjU, 
ZySKUjE NA ZNACZENiU jAKO RyNEK MiESZKANiOWy. POtENCjAł tEj LOKALiZACji ZOStAł 
DOStRZEŻONy RóWNiEŻ PRZEZ DUŻyCH, tAKŻE OGóLNOPOLSKiCH DEWELOPERóW, 
W PRZyPADKU KtóRyCH iNWEStyCjA W MiAStACH tEj WiELKOśCi NiE jESt CZęStyM 
ZjAWiSKiEM. DZięKi tEMU W RUMi DOStęPNy jESt ObECNiE WySOKiEj jAKOśCi PRODUKt 
MiESZKANiOWy, bęDąCy WyNiKiEM OGROMNEGO DOśWiADCZENiA i SKALi DZiAłANiA. 
AtUtEM DLA POSZUKUjąCyCH SWOjEGO M Są tEŻ CENy – KONKURENCyjNE W StOSUNKU 
DO tyCH ObOWiąZUjąCyCH W GDyNi.

alternatywą 
mieszkaniową 

TEKST: Euro Styl | ZDJĘCIA: Euro Styl

rumia

dla gdyni
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– W przypadku dużych aglomeracji 
znaczna liczba nowych osiedli powstaje 
obecnie na obszarach jeszcze niezabu-
dowanych bądź będących we wstępnej 
fazie rozwoju, zazwyczaj w pewnej odle-
głości od ścisłego centrum. Dzięki temu 
napędzany jest rozwój dzielnic, które 
do tej pory nie były w dużym stopniu 
zamieszkałe. Rumia, jako miasto samo-
wystarczalne z rozwiniętą infrastrukturą 
miejską oraz dogodnym dostępem do 
środków komunikacji miejskiej, stanowi 
naturalne zaplecze mieszkaniowe Gdy-
ni czy nawet szerzej – Trójmiasta, stąd 
nasze duże zainteresowanie tym ryn-
kiem – mówi Ewa Nowicka, dyrektor 
sprzedaży w Euro Styl S.A. z Grupy 
Dom Development, największego de-
welopera w Polsce. 

POWIEW DOŚWIADCZENIA

rynki mieszkaniowe w miastach wiel-
kości rumi przeważnie całkowicie zdo-
minowane są przez niewielkie, lokalne 
firmy deweloperskie czy budowlane. 
atrakcyjna lokalizacja, wynikająca z bez-
pośredniego sąsiedztwa gdyni, sprawia 
jednak, że w tym mieście pojawiają się 
też inwestycje znacznie większych pod-
miotów. Jednym z nich jest euro styl, 
który w swojej 12-letniej historii sprzedał 
prawie 5600 lokali (w tym ponad 750 
w ubiegłym roku) w blisko 160 budyn-
kach na terenie Trójmiasta. 

– Obecnie w Rumi realizujemy dwie 
inwestycje – Osiedle przy Błoniach 
oraz Osiedle Locus. Obie wnoszą na ry-
nek świeżość i nową jakość produktu. 
Z perspektywy lokalnego rynku obie 
inwestycje dają możliwość wyraźnego 
podniesienia standardu życia, z kolei 
dla osób związanych na co dzień zawo-
dowo z Gdynią czy Trójmiastem, to do-
skonała alternatywa cenowa w bliskiej 
odległości od aglomeracji – dodaje 
Ewa Nowicka z Euro Styl S.A. 

pierwszy etap osiedla przy Bło-
niach w rumi Janowo przy ulicy 
Błoń Janowskich to zespół czterech, 
3-piętrowych budynków, w których 
znajdą się mieszkania 2- i 3-pokojowe 
o powierzchniach od 37 do 63 mkw., 
z ogródkami w lokalach parterowych 
i z przestronnymi balkonami na wyż-
szych kondygnacjach. wyróżnikiem 
tej inwestycji jest zielona okolica 
zapewniająca spokój. otoczenie łąk, 
a w niedalekiej przyszłości dużego, 
nowego parku, zapewni możliwość 
aktywnego spędzania czasu i obco-
wania z naturą. Dodatkowym atutem 
jest podniesienie inwestycji wzglę-
dem gruntu. Z kolei osiedle locus 
zlokalizowane przy ulicy stoczniow-
ców to inwestycja o wielkomiejskim 
charakterze, na którą składają się 
cztery nowoczesne budynki o wyso-
kości 4 pięter, z miejscowymi pod-
wyższeniami do 5. Jej charaktery-
stycznym elementem będzie zielony, 
funkcjonalny dziedziniec. atutem 
jest rozwinięta infrastruktura wokół 
osiedla (szkoły, przedszkola, handel, 
usługi i komunikacja miejska), która 
zapewni codzienną wygodę życia. 
Z osiedla locus bardzo blisko jest do 
centrum gdyni, a także do pobliskich 
lasów, jezior i plaż. 

GOTOWA INFRASTRuKTuRA 
NA OBRZEżACH GDYNI

plusem inwestowania w rumi jest goto-
wa i wciąż rozwijająca się infrastruktu-
ra transportowa, oświatowa, medyczna 
czy sportowa. przykładem są plany po-
wstania dużego parku miejskiego Bło-
nia Janowskie, który doskonale będzie 
się nadawać na rodzinny wypoczynek.  
– Niewątpliwym atutem naszych inwe-
stycji w Rumi jest doskonała lokaliza-
cja, dogodny dostęp do zorganizowa-
nej infrastruktury miejskiej, tak istotnej 
w dzisiejszych czasach z perspektywy 
mieszkańca każdej grupy wiekowej – 
uzupełnia Ewa Nowicka. 

ROZSąDNY ZAKuP 
TO BEZPIECZNY ZAKuP

Kapitał doświadczenia na rynku dewe-
loperskim przekłada się na jakość fi-
nalnego produktu i znajduje odzwier-
ciedlenie w ciekawej architekturze, 
wysokim standardzie budownictwa 
oraz stylu wykończenia czy osiedlowej 
infrastrukturze. poszukując mieszka-
nia należy zatem wnikliwie przyjrzeć 
się temu, co oferuje deweloper, jakie 
jest jego rzeczywiste doświadczenie 
rynkowe oraz zaplecze kompeten-
cyjne. Zakup mieszkania to często 
inwestycja na całe życie, warto więc 
ograniczyć ryzyko i postawić na do-
świadczonego dewelopera.
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po pierwsze  unikamy ryzyka zmieniającego się trendu podażo-
wo- popytowego jeśli prowadzimy inwestycję deweloperską. po 
drugie nie angażujemy drogiej siły roboczej na tak długi czas jak 
w budownictwie tradycyjnym. Kolejnym aspektem jest bardzo 
precyzyjne określenie kosztów już na etapie projektu budynku 
modułowego. 

ZALETY:

SZYBKO- KRóTKI CZAS REALIZACJI. Budowa nie wymaga 
długotrwałego zaangażowania pracowników i kontroli nad wy-
konawcami, długotrwałej ochrony placu budowy, ubezpieczenia.  
montażem zajmuje się wykwalifikowana ekipa, która ma doświad-

czenie w budowie obiektów modułowych. montaż prefabrykatów 
nie jest silnie uzależniony od warunków atmosferycznych, dlate-
go może on odbywać się również w niskich temperaturach. Jest 
to dużym ułatwieniem zwłaszcza w inwestycjach przypadających  
na miesiące jesienno-zimowe. 

ZAWSZE-POSADOWIENIE NIEMAL WSZęDZIE. Budynki w tech-
nologii prefabrykowanej drewnianej można usytuować na grun-
tach o słabej nośności  - Budynki te są oparte na lekkiej konstrukcji 
i posadowione na energooszczędnych płytach fundamentowych. 
Technologia prefabrykowanego drewnianego szkieletu jest rów-
nież doskonałym rozwiązaniem umożlwiającym wszelkiego rodza-
ju rozbudowy, nadbudowy budynków już istniejących.

bUDOWNiCtWO MODUłOWE MA CORAZ WięKSZą LiCZbę ZWOLENNiKóW. SyStEM 
tAKiEj bUDOWy MA WiELE ZALEt NiEZWyKLE ObECNiE DOCENiANyCH. GłóWNą ZALEtą 
jESt SZybKOść bUDOWy. SKRóCENiE CZASU tRWANiA iNWEStyCji jESt DOSKONAłyM 
ROZWiąZANiEM Z PUNKtU WiDZENiA EKONOMii. 

TEKST: Ekoinbud| ZDJĘCIE: materiały prasowe

BUDyNKI MODUłOWe. 

Szybko 
i energooszczędnie
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łADNIE-NOWOCZESNA ESTETYKA. Dzięki innowacyjnej 
technologii  nasze budynki wyglądają zupełnie jak budynki 
murowane. Budynek z modułów może przybrać dowolną for-
mę architektoniczną z dowolnie wykończoną elewacją, oraz 
jeśli pozwalają na to warunki skośnym dachem.

ZDROWO-KOMFORT użYTKOWNIKóW. nowoczesna i inno-
wacyjna technologia wykorzystująca naturalne włókna drzew-
ne jako izolacji, a także materiały drewnopochodne stanowią-
ce szkielet budynku pozwalają na uzyskanie niewielkim kosz-
tem ciepłego i komfortowego budynku bez wilgoci technolo-
gicznej, budynku oddychającego wraz z jego użytkownikami. 
Zastosowanie izolacji z włókien drzewnych o 14 godzinnym 
przesunięciu fazowym, chroni budynek przed przegrzaniem 
w okresie letnim, dając oszczędności nie tylko w ogrzewaniu, 
ale również w kosztach chłodzeniu budynku.

EKOLOGICZNIE-MATERIAłY ODNAWIALNE, 
MINIMALIZACJA ODPADóW.
wykorzystanie drewna jako materiału w całkowicie odnawialne-
go i doskonale poddającego się recyklingowi jest przyszłością 
budownictwa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię po-
trzebną do przetwarzania materiałów budownictwa tradycyj-
nego, zmniejszenie ilości czynników chemicznych w budownic-
twie. Budownictwo modułowe przyczynia się  również do znacz-
nego zmniejszenia ilości odpadów samych materiałów ale także 
wszelkiego rodzaju zużytych opakowań na samej budowie. 

NOWOCZESNE PLACóWKI OŚWIATOWE 

wymagania inwestorów - w dużej mierze jednostek samorządu 
terytorialnego, lub spółek będących przedstawicielem strony 
publicznej - to otrzymanie wysokiej klasy budynku w możliwie 
najkrótszym czasie i za możliwie najniższą kwotę. Budynki ofe-
rowane przez ecologiq to szybki czas budowy, doświadczenie 
w realizacji oraz ergonomiczne i przemyślane gotowe rozwią-

zania architektoniczne umożliwiające spełnienie potrzeb oświa-
towo-opiekuńczych w krótkim czasie. Budynki te spełniają 
wszystkie wymagania sanitarne i przeciwpożarowe. obiekty 
wyposażone są w system rekuperacji – wentylacji z odzy-
skiem ciepła, system ogrzewania podłogowego i wszelkie 
instalacje sanitarne i elektryczne. Dzięki temu dzieci spę-
dzają całe dnie w komfortowych warunkach, w budynkach 
oferujących zdrowy klimat, a obiekty sprzyjają  ich zdrowiu 
i bezpieczeństwu. wysoko zaawansowana produkcja prefa-
brykatów, niezwykła precyzja wykonania i naturalne ekolo-
giczne materiały z jakich wykonane są budynki pozwalają na 
wybudowanie budynku w zaledwie kilka miesięcy.
energooszczędność wielokrotnie potwierdzona – energoosz-
czędność budynków użyteczności publicznej to konieczność 
w świetle przepisów takich jak Dyrektywa Unii europejskiej 
2010/31/Ue epBD (energy performance of Buildings Directi-
ve - dyrektywa dotycząca charakterystyki i wydajności ener-
getycznej budynków). wymagania obniżenia zużycia energii 
pierwotnej oraz obniżenia współczynnika przenikania ciepła 
przez przegrodę – budynki wybudowane przez ecologiq 
spełniają te wymagania na lata wprzód, a po zastosowaniu 
odpowiednich systemów odnawialnych źródeł energii, mogą 
stać się budynkami pasywnymi.
edukacyjny wymiar budynków oświatowych i oświatowo- 
opiekuńczych nie musi kończyć się jedynie na ich funkcji. 
Budynki oświatowe, to z jakich materiałów są wybudowane 
i w jaki sposób, może w znaczący sposób edukować miesz-
kańców oraz nowe pokolenia na temat ekologii, materiałów 
odnawialnych, odnawialnych źródeł energii.
ecologiq jest firmą która może poszczycić się największą liczbą 
zrealizowanych inwestycji oświatowych i oświatowo opiekuń-
czych w technologii modułowej drewnianej. w ostatnich trzech 
latach wybudowaliśmy ponad 30 000 mkw. w tym szkołę de-
dykowaną dla blisko 1000 dzieci i o powierzchni ok 9 000 mkw. 
Jest to jeden z największych obiektów w konstrukcji drewnia-
nej, prefabrykowanej, modułowej w tej części europy.
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Wokół technologii, jaką jest fotowoltaika, narosło wiele mitów, 
powtarzanych przez osoby, które nie posiadają wiedzy w tym 
temacie. Dlatego wspólnie ze specjalistami z firmy Starbud 
postanowiliśmy rozprawić się z tymi mitami.

Fotowoltaika: 
obalamy Mity

Chyba największy i najczęściej powta-
rzamy mit na temat fotowoltaiki to 
pytanie: co jaki czas trzeba wymieniać 
akumulatory?

nigdy! Zakładamy instalacje on-grid 
w których nie ma żadnych akumulato-
rów. energia wyprodukowana z naszej 
instalacji wykorzystywana jest bezpo-
średnio na bieżące potrzeby a nadmiar 
odprowadzany do Zakładu energetycz-
nego (z którego później ją odbieramy). 
akumulatory stosuje się wyłącznie tam, 
gdzie nie ma możliwości przyłączenia 
z Zakładem energetycznym (np. domek 
letniskowy oddalony kilkaset metrów od 
najbliższej sieci) i nazywa się ją off-grid.

Wiele osób jest przekonanych, że fo-
towoltaika jest za droga i nigdy się nie 
zwróci. To też mit?

oczywiście. Czas zwrotu kosztów in-
stalacji to od 5 do maksymalnie 10 lat 
przy dzisiejszych cenach prądu. przy 
założeniu, że w niedalekiej przyszłości 
cena prądu poszybuje w górę, a zakła-
dana żywotność instalacji to minimum 
30 lat można uznać to za idealną loka-
tę kapitału. Biorąc kredyt ze specjalnie 
przygotowanych pod fotowoltaike ofert 
bankowych nieznacznie ten czas się wy-
dłuża, natomiast nie musimy inwestować 
własnych środków.

Dość popularne jest przekonanie, że 
panele działają tylko wtedy, gdy świe-
ci słońce. Czy to prawda?

nie. panele fotowoltaiczne w odróż-
nieniu od kolektorów słonecznych nie 
potrzebują słońca aby działać. nawet 
kiedy słońce jest schowane za grubą 
warstwą chmur. Kiedy mocno świeci, 
produkcja prądu odbywa się nawet 
przy ośnieżonych panelach. nie ma też 
wpływu niska temperatura. Działa ona 
nawet odwrotnie. Kiedy panel mocno 
się nagrzewa, traci swoją sprawność. 
na większości instalacjach obserwuję, 
że największa produkcja energii wy-
stępuje w kolejności w miesiącah: maj, 
czerwiec, lipiec, kwiecień i sierpień (co 
jest związane z wysoką temperaturą).

A co ze stwierdzeniem „można do-
stać raka od promieniowania”?

instalacja fotowoltaiczna nie wytwa-
rza większego prądu, niż ten zużywa-
ny w naszych gniazdkach i wykorzy-
stywany do oświetlenia. nie ma więc 
szkodliwego pola elektromagnetycz-
nego. ponadto nie wywołuje hałasu 
jak przy wiatrakach i nie emituje za-
nieczyszczeń. nie ingeruje w środo-

wisko jak np. elektrownie wodne. Jest 
więc najbardziej ekologicznym i zu-
pełnie nieszkodliwym źródłem prądu 
nawet w porównaniu z innymi odna-
wialnymi Źródłami energii - oZe.

Często można usłyszeć, że w Pol-
sce jest za mało słońca...

Kto przejechał w ciągu ostatnich lat 
przez niemcy o podobnym nasło-
necznieniu widział na każdym kro-
ku jakąś instalację, czy to na dachu, 
czy na gruncie. ale nie tylko niem-
cy - wielka Brytania i kraje skan-
dynawskie także inwestują w taką 
technologię.

Kolejny mit: elektrownia fotowol-
taiczna przyciąga pioruny.

po pierwsze instalacja fotowoltaiczna 
nie ma żadnego wpływu na przycią-
ganie piorunów, tak jak nie ma wpły-
wu np. gniazdko wyprowadzone na 
zewnątrz domu i zewnętrzne oświe-
tlenie. po drugie każdy budynek po-
winien być wyposażony w instalację 
odgromową, ale mimo tego firma wy-
konująca instalacją montuje też swo-
ją, niezależną od domowej. Budynek 
zostaje zatem dodatkowo zabezpie-
czony i jest jeszcze bezpieczniejszy.

starbud 
ul. Gdańska 34 c
starogard Gdański
tel. 660-414-486, 
516-574-271,  513-843-198
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Sobotni wieczór upłynął pod znakiem świętowania zakończenia kolejnej edycji Sopot Match Race. 
Renomowane regaty żeglarskie zakończył bankiet, który odbył się na Tarasach Hotelu Sheraton 
w Sopocie. Wśród gości nie zabrakło uczestników zawodów, a także osób ze świata biznesu oraz 
celebrytów. Gościem specjalnym wydarzenia była aktorka Małgorzata Kożuchowska.  Wieczór 
w którym wzięło udział ponad 300 gości poprowadził Conrado Moreno.

W piątkowy wieczór 
w Roof Top by Sassy odbył 
się pokaz mody na którym 
zaprezentowano najnowszą 
kolekcję marki Kalska. Sce-
nariusz pokazu składał się 
z trzech części. W pierwszej 
z nich zgromadzeni goście 

mogli podziwiać kimona 
w wielu wariantach. Druga część wydarzenia to prezen-
tacja koszul damskich oraz męskich, które wyróżniały się 
wyrazistymi wzorami oraz kolorami. Pokaz główny został 
zdominowany przez najnowszą kolekcję „Her Eyes – Jej 
oczy”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 gości, któ-
rzy również wpisali się w ustalony dress code. 

„Sofitel Wine Days” - to 
pod tą nazwą kryje się 
wydarzenie symbolizujące 
początek winobrania we 
Francji. W sopockim ho-
telu Sofitel Grand po raz 
ósmy odbył się z tej okazji 
koktajl w którym brało 

udział około 80 gości. Wieczór uatrakcyjniło spotkanie 
z artystką – Magdą Benedą oraz recital Renaty Irsy. W 
trakcie spotkania prym wiodły trunki z Landgwedocji. 
Kubki smakowe gości rozpieszczały ponadto wina z do-
liny Rodanu oraz Loary. Nie zabrakło również szerokiej 
palety serów w towarzystwie domowego pieczywa. Dni 
wina potrwają w Sofitelu do końca października. 

kAlskA intryGuje 
nową kolekcją

bAnkiet z okAzji 
zAkończeniA reGAt

frAncuski Akcent 
w sofitel GrAnD

www.expressbiznesu.pl / LIFESTYLE
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Ladies Day Exclusive 
w Hotelu Almond

w Hotelu almond odbyło się spotkanie niesa-
mowitych, inspirujących i bardzo przedsiębior-
czych kobiet. Zorganizowane zostało wspólnie 
z panią amelią szaposznikow z golden Circle. 
wieczór pełen inspiracji, motywacji i energii, 
podczas którego panie agnieszka Zając, Dorota 
Bury, Katarzyna szulc, natalia wodyńska-sto-
sik „Trimama” oraz panie z Dr sKin meDyCZ-
ne orŁowo, wygłosiły inspirujące prelekcje 
o sile kobiet, o motywacji i o naszym mózgu.  
ekspertki ze spa w Hotelu almond, przepro-
wadziły pokaz ćwiczeń dzięki którym w ła-
twy sposób możemy się zrelaksować podczas 
kilku godzinnej pracy przed komputerem. 
spotkanie zostało wzbogacone bardzo ciekawy-
mi warsztatami, były to ćwiczenia prowadzone 
przez Dorotę Turzańską-skiba z tańca salsa-
tion, który opiera się na radości, tańcu i ruchu. 
na zakończenie wszyscy przenieśli się na parter 
Hotelu almond, gdzie znajduje się restauracja 
magiel. przygotowane przekąski i kieliszek wina 
pozwoliły paniom na swobodne rozmowy, po-
znawanie się i wymianę doświadczeń. Takie spo-
tkanie odbyło się po raz pierwszy, jednak widząc 
frekwencję oraz to ile energii panie ze sobą za-
brały, jesteśmy pewni, że nie ostatnie.

ostatniego dnia sierpnia Hotel almond 
w gdańsku przygotował cykliczne wydarze-
nie pod hasłem „Zakończenie wakacji 2019”. 
w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, 
partnerzy i przyjaciele hotelu. spotkanie 
zorganizowane było w hotelowej restauracji 
magiel, a szef Kuchni przemysław langow-
ski zadbał o podniebienia gości. na koniec 
spotkania zostały rozlosowane nagrody od 
hotelu jak m.in. wejściówki do hotelowego 
spa oraz partnera City motors, który ufun-
dował główną nagrodę jaką był „weekend 
z samochodem” marki Volkswagen.

Zakończenie	
wakacji	
w	Restauracji	
MAGIEL
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Zdjęcia: TOMaSZ ZareMBa
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w strefie inspiracji w gdańsku odbyło się kolejne wyda-
rzenie z Cyklu na skrzydłach marzeń. pomysłodawczynie 
i organizatorki cyklu spotkań: patrycja Brendler i anna 
Kunicka dostarczyły wszystkim uczestniczkom niezaprze-
czalnych powodów do przeżywania najpiękniejszych emo-
cji: radości, tęsknoty, miłości, wzruszenia oraz powrotu 
wspomnieniami do minionych lat.
gościem wydarzenia była agnieszka Babicz – stasierowska. 
artystka, śpiewaczka i aktorka scen muzycznych związana 
między innymi z Teatrem muzycznym w gdyni, laureatka 
grand prix i Festiwalu im. anny german ,,Tańczące eurydy-
ki” w Zielonej górze. artystyczna kariera agnieszki zwią-
zana jest z anna german od 20 lat. poprzez teksty i muzy-

kę piosenkarki, artystka wyraża siebie, aranżując własną 
interpretację piosenek. Jej wielkim sukcesem jest stworzo-
ny w 2011 roku autorski recital z piosenkami z repertuaru 
anny german „wędrująca eurydyka”, którym po dziś dzień 
cieszy publiczność, wydany na płycie w 2014. artystka za-
prosiła wszystkich na wyjątkową podróż muzyczną w for-
mie autorskiego recitalu: „piosenki z kapelusza”, o którym 
sama mówi: mój kameralny koncert składa się z utworów 
dobrze państwu znanych.  „Tańczące eurydyki” ,”wielka 
woda” ,”Jadą wozy kolorowe” ,”małgośka”, ”portofino” i.in. 
Uczestniczki wydarzenia miały jedyną w swoim rodzaju 
okazję zaśpiewać razem z zaproszoną artystką. następne 
wydarzenie już w październiku.

Na skrzydłach 
marzeń

ZDJęCia: Tomasz Zientek

w galerii na miejscu odbył się wernisaż wystawy „rozdział” 
Karola Drzewieckiego. spotkanie uświetnił występ zespo-
łu in Harmony. ideą galerii prowadzonej przez magdalenę 
gzowską i Karolinę ossowską jest przybliżanie szerszej 
publiczności wciąż żywej sztuki obrazu. Karol Drzewiecki 
odświeża to klasyczne medium malarskie. Jego główną in-
spiracją jest szeroko pojęty street art, komiksowy i zaanga-
żowany społecznie, oraz wszelkie formy ruchu i dynamiki. 
artysta jest absolwentem wydziału grafiki i Komunikacji 
wizualnej Uniwersytetu artystycznego w poznaniu i fina-
listą 5. edycji międzynarodowego projektu artystycznego 
pincponc „a Day on earth”. mieszka w Koninie. na wysta-
wie można obejrzeć prace, które doskonale ilustrują wie-
lokierunkowe poszukiwania artysty, min. fragment cyklu 
„Jeźdźcy”. niemniej to tylko wycinek tej różnorodnej eks-
pozycji. wystawę można obejrzeć do 15 x w galerii na miej-
scu, garnizon, gdańsk wrzeszcz.

„Street	art	na	płótnie”
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Prezenter i dziennikarz 
od 25 lat związany z TVP, 
specjalista ds.mediów

opłaty na raty                                         
        kiedy przyjadą antyterroryści

Dlatego przyszło do mnie poleconą pocztą zawiadomienie 
o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego. Coś mi 
tam zablokowali, w sumie 4 kartki regulaminu trzeba było 
przeczytać, żeby się dowiedzieć o co chodzi. Za zapomnie-
nie muszę zapłacić w sumie 27 zł i 40 groszy odsetek - więc 
nie zbiednieję za bardzo i nie pałam żądzą zemsty. Zastana-
wiam się tylko czy zamiast wypisywania iluś kwitów, dru-
kowania, szukania moich kont bankowych, angażowania 
urzędników miejskich i bankowych nie łatwiej było po pro-
stu ZADZWONIĆ albo WYSŁAĆ MAILA?! Od razu zapła-
ciłbym zaległość. A tak dalej nie wiem czy mam płacić, czy 
zrobi to bank i kiedy, bo na razie pieniędzy nie ściągnęli?! 
Choć od jakichś 30 lat wszystko płaciłem - to w tym mo-
mencie poczułem się jak przestępca oszukujący ukochany 
Gdańsk! Gdy łzy leciały mi jak grochy jeden ze znajomych 
miejskich urzędników pocieszył mnie, że tu nie ma złej 
woli. Po prostu jest automatyczne postępowanie, które tak 
właśnie działa. Nie ma kasy – jest jedno krótkie zawiado-
mienie, a potem wjazd na konto. Więc sam sobie jestem 
winny – trzeba było płacić przez bank. Ale dla mnie to jak 
dać żonie złotą kartę na wyprzedaże. Też można kontrolo-
wać, ale konto już puste. Polecenia zapłaty i zlecenia stałe 
powodują, że mam uczucie utraty panowania nad finansa-
mi. Ktoś tam coś skubie z mojego konta – a ja nie wiem co 
i ile. Na dodatek kwoty często są różne, więc potem zaczyna 
się zabawa w dosyłanie odsetek, zwroty, kompensacje itd.

Okazało się jednak, ze są na świecie rzeczy które nie śniły 
się filozofom. A właściwie urzędnikom. Mój kolega – księ-
gowy z Wielkiej Brytanii – zapewnia, że u nich gdy solidny 
podatnik nie zapłaci w terminie procedury są inne. Urzęd-
nik znad Tamizy  dzwoni do owego dłużnika znad Tami-
zy  i sprawdza z czego wynika opóźnienie. Po prostu! Może 
ktoś stracił pracę i nie ma na rachunki? Damy mu spłacić 
w ratach. Może prowadzi własną działalność i trafił do szpi-
tala, więc nie zarabia? Przesuniemy mu spłatę. Skoro przez 
tyle lat był uczciwy i regularnie płacił to trzeba dać mu 
szansę zamiast wydziobywać wątrobę z innymi sępami?! 
Chodzi o to by obywatel czuł, że państwo czy samorząd jest 
z nim i dla niego w każdej sytuacji.

U nas wrzuca się takiego do jednego worka z wyłudzaczami 
i przestępcami. Straszy umieszczeniem w Krajowym Reje-
strze Długów i zepchnięciem na margines konsumpcyjnej 
cywilizacji. Brakuje żeby wpadli antyterroryści w kominiar-
kach nad ranem. Oczywiście – długi należy oddawać, to 
zrozumiałe! Nikt nie chce spotkać na swojej drodze takiego 
gościa jak 62-letni mieszkaniec lubuskiego, któremu uda-
ło się zaciągnąć zobowiązania na 69 milionów 300 tysięcy 
z groszami. Podobnych, którzy za bardzo przywiązali się 
do cudzych (choć nie tak wielkich ) pieniędzy nie brakuje. 
Według ostatnich danych Big Info Monitora w Polsce 2,8 
milionów rodaków nie radzi sobie z terminową spłatą zobo-
wiązań. Wartość ich zadłużenia w 2018 roku przekroczyła 
74 miliardy, bijąc wcześniejszy rekord o blisko 7 miliardów. 
Oznacza to, że statystycznie 9 osób na 100 nie oddaje pienię-
dzy. Za rachunki, raty, pożyczki, grzywny, kredyty, opłaty za 
jazdę bez biletu, koszty sądowe i inne. Statystyczny dłużnik 
to mężczyzna w wieku 35-44 lat mieszkający na zachodzie 
kraju. W tej kwestii błyskawicznie przeganiamy Europę! Ale 
jak mogło być inaczej skoro w szkołach nikt nie uczy domo-
wej ekonomii, nie było przepisów ograniczających lichwę, 
w bankach naciągają klientów by wyrobić statystyki i dostać 
premie, a media nakręcają niepotrzebną konsumpcję. Konia 
z rzędem temu kto pamięta kiedy i ile musi w tym miesiącu 
zapłacić za wodę? Ile za prąd? Ile za telefon syna, zajęcia pla-
styczne córki i pokarm dla kanarka? 

Co tam zresztą osoby prywatne! Przecież dług naszego kraju 
osiągnął rekordowe wymiary. Zadłużenie sektora finansów 
publicznych oficjalnie przekroczyło 1 071 044 299 989 zł, 
a	odsetki	wciąż	galopują.	Żeby	spłacić	taki	dług,	każdy	oby-
watel musiałby wpłacić do budżetu około 29 tys. zł. Na tę 
chwilę! Miasta i wsie, żeby załapać się na pieniądze z Unii 
Europejskiej też zadłużały się po uszy. Jak już nie mogły się 
zadłużać to tworzyły spółki, manipulowały księgowością 
i dalej się zadłużały. Nawet moja Lechia nie spłacała trans-
ferowych rat za Jarosława Kubickiego, więc Zagłębie Lubin 
musiało skarżyć się do komisji licencyjnej. Wszędzie ktoś 
komuś zalega pieniądze. I nie jakieś marne 264 złote plus od-
setki jak ja. Więc wszyscy jesteśmy dłużnikami! Trochę mnie 
to pocieszyło... przynajmniej do następnego upomnienia!

czyli
Przyznam się Wam! Popełniłem przestępstwo! 
Nie opłaciłem na czas raty podatku miejskiego. Zapomniałem. 264 złote.
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Zatkało mnie!

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.

PRZYJACIEL ZAbRAł MNIE DO OPERY. 
NIE NA SPEKTAKL, ALE PO PROSTu DO OPERY.

I	to	jakiej…	jednej	z	ważniejszych	w	Europie.

Minęliśmy	fragmenty	scenografii,	potężne	wieże	oświe-
tleniowe,	przeszliśmy	przez	rzędy	kulis	i	znaleźliśmy	się	
na	pustej	scenie	opery	w	Zurichu.	Nie	jest	to	największa	
scena	w	Europie,	 ale	 najwięksi	 na	 niej	 śpiewali	 i	 śpie-
wają.	 Spojrzałem	 na	 fantastyczną	 widownie	 ze	 spek-
takularnym	żyrandolem,	na	płaskorzeźby	na	 ścianach,	
na	dramatyczną	czerwień	foteli.	Ale	przede	wszystkim	
zacząłem	się	rozglądać	po	tzw.	pudle	sceny.	Nie	duża,	
ale	 wyposażona	w	 najnowocześniejszy	 sprzęt.	 Szeregi	
zapadni,	 scena	obrotowa,	 elektryczne	wyciągi	 i	 nowo-
czesny	park	oświetleniowy.	Zapytałem,	czy	mogę	robić	
zdjęcia.	 Oczywiście,	 po	 chwili	 foty	 trafiły	 do	 mediów	
społecznościowych.

Wieczorem	szczerze	 rozbawił	mnie	komentarz	 kolegi,	
z	jednego	z	naszych	teatrów,	który	podsumował	to	tak:	
„hmmm,	piękne	to…i	wszystko	działa…”.

Pomyślałem	o	trójmiejskich	teatrach…To	fakt!	Mało	kto	
wie,	z	jakimi	problemami	technicznymi	borykają	się	na-
sze	instytucje	kultury.

Kiedy	idziecie	Państwo	na	spektakl,	zapewne	rzadko	za-
stanawiacie	się	jak	działa,	ta	cała
maszyneria.	A	tam,	po	drugiej	stronie,	naprawdę	jest	co	
robić.	Zwłaszcza,	że	w	Trójmieście	spora	część	sal	wido-
wiskowych	wcale	nie	była	budowana	z	przeznaczeniem	
teatralnym.	Opera	Bałtycka	w	Gdańsku	 to	hala	 spor-
towa	 z	 czasów	Wolnego	Miasta	 Gdańska,	 Teatr	
Miejski	w	Gdyni	to	dawne	garaże,	Filharmonia	
Bałtycka	 w	 Gdańsku	 to	 elektrociepłownia	
z	 końca	 XIX	 wieku,	 zaś	 Konsulat	 Kultury	
w	Gdyni	to	dawna	kaplica.
Niestety,	technika	sceniczna	często	przypo-
mina	muzeum	 lub	 zwyczajnie	 jest	 bardzo	
skromna.	Nie	myślimy	o	tym,	kiedy	ogląda-
my	 efekt	 finalny	 z	 widowni.	 A	 realizatorzy	
często	 dwoją	 się	 i	 troją,	 aby	 uzyskać	 najlep-
szy	możliwy	efekt	przy	pomocy	sprzętu,	jakim	
dysponują	w	danym	teatrze.

Do	 dzisiaj	 bawi	mnie	 scena	w	 „Przygodach	 Sindbada	
Żeglarza”	z	1992	roku	w	Teatrze	Miejskim	w	Gdyni,	kiedy	
to	Księżniczka	Piruza	 „jadła”	na	 scenie	diamenty.	 Inna	
aktorka	 siedziała	w	kulisach	z	wiadrem,	 tłuczkiem	do	
kartofli,	 pokruszonym	 szkłem	 w	 tymże	 wiadrze	 i	 mi-
krofonem	w	garści.	Kiedy	Piruza	brała	kęs	diamentów	
na	scenie,	 ta	druga	ubijała	 tłuczkiem	szkło	w	wiader-
ku,	jednocześnie	wkładając	do	niego	mikrofon.	Można?	
Można	:)
Tak	czy	siak,	technika	sceniczna	bywa	fascynująca.	Ma-
szyneria,	 która	 pozwala	 stworzyć	 niesamowite	 obrazy	
a	przez	to,	działać	na	emocje	widza.

Następnym	razem,	kiedy	pójdziecie	Państwo	do	teatru,	
pomyślcie,	że	w	czasie	przedstawienia,	za	kulisami,	tam,	
gdzie	nie	widać,	odbywa	się	drugi	spektakl.	Kilka	a	cza-
sem	 kilkanaście	 osób	 biega,	 ciągnie	 za	 sznury,	 obsłu-
guje	najróżniejsze	maszyny	i	systemy,	które	odpowied-
nio	użyte	 tworzą	magię	 teatru.	Często,	 ze	względu	na	
czas,	a	w	zasadzie	 jego	brak,	garderobiane	przebierają	
aktorów	w	kulisach.	Kiedy	Wy,	widzicie	doskonale	każ-
dy	szczegół	scenografii,	w	przeciwnym	kierunku	widać	
tylko	 ścianę	z	oślepiających	 reflektorów.	Pomyślcie,	 że	
po	prawej	 lub	 lewej	stronie	sceny,	zaledwie	pół	metra	
od	 miejsca,	 gdzie	 kończy	 się	 Wasza	 widoczność,	 sie-
dzi	 inspicjent	przy	pulpicie	wyposażonym	w	monitory,	
który	„dyryguje”	całym	przedstawieniem.	Pomyślcie,	że	
ilekroć	kurtyna,	lub	scenografia	unosi	się	w	górę,	rzędy	
metalowych	 ciężarów	 z	 boku	 sceny	 przejeżdżają	 bez-
szelestnie	w	dół.	A	nad	wszystkim	wisi	na	linach	kilkaset	
kilogramów	stali	uformowanych	w	płaski	ekran,	gotowe	
do	zamknięcia	przy	dźwięku	dzwonka	alarmowego	aby	

odciąć	 pudło	 sceny	 od	widowni	 w	 razie	 pożaru.	
Ten	 świat	 jest	 naprawdę	 fascynujący,	 czasem	
bardziej	od	tego,	który	widać	z	widowni.

Zajrzyjcie	kiedyś	za	kulisy	Teatru	Muzycznego	
w	 Gdyni,	 jeśli	 będzie	 taka	 okazja.	 To	 chyba	
najlepiej	 wyposażony	 teatr	 w	 Trójmieście.	
Bardzo	ciekawym	obiektem,	pod	względem	
rozwiązań	scenicznych,	jest	także	Teatr	Szek-
spirowski,	 z	unikalną	konstrukcją	otwierane-
go	dachu	nad	widownią.



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.

Venture capital 
i inwestowanie 
w StartUpy
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Zbieranie pieniędzy na różne nowe przedsięwzięcia 
jest coraz bardziej popularne: sprzedaż akcji przez 
internet lub crowdfunding. ludzie częściej inwestują 
nawet małe pieniędze w nowe ciekawe biznesy. więk-
szość tych inwestycje ma emocjonalny charakter, np. 
akcje browarów. również wszystkich bardzo inspirują 
dochodowe przykłady inwestycji w branże iT, np. go-
ogle i Facebook.
ale gdzie warto zainwestować i co trzeba wziąć pod 
uwagę? najważniejsze to wybór odpowiednich założy-
cieli firmy, wycena startupu, analiza rynku i branży, ist-
niejącej i potencjalnej konkurencji. Bardzo ważne  jest 
zaangażowanie w temat tego projektu. 
Zachęcam do zwrócenia uwagi na takie startupy: po-
lygravity (niemcy), Danish luxury Foods (szwajcaria), 
inocrowd (portugalia) oraz Jewel lines poland (pol-
ska). stany Zjednoczone mają również bardzo duży 
wybór ciekawych startupów.
w przypadku kiedy nie ma możliwości lub chęci oceny 
startupu, polecam inwestowanie w fundusze wysokie-
go ryzyka (VC). eksperci Venture capital mają duże 
doświadczenie i wiedzę. Jednak taki fundusz należy 
również dobrze wybrać. polecam rebel Fund. 

Szerzej 
o motywacji
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Trafiłem ostatnio na ciekaw artykuł i pomyślałem, że świet-
nie nadał by się na nasz felieton. mowa była o motywacji. 
na początek kilka słów ode mnie z mojego życia. Jak wie-
cie jestem trenerem personalnym oraz prowadzę catering 
dietetyczny, co z resztą bardzo lubię. i tak angażując się  
pracę na dwóch „stanowiskach” w pewnym momencie spo-
strzegłem u siebie brak czasu dla siebie i rodziny poza 
pracą. postanowiłem, że zajmę się tylko rozwijaniem firmy 
cateringowej a trenowanie sobie odpuszczę. Tak się stało. 
w momencie gdy przestałem trenować z klientami, prze-
stałem też ćwiczyć sam. potrzebowałem odpocząć. po kilku 
miesiącach byłem już wypoczęty a pomimo tego na treningi 
nie wróciłem. Z moich obserwacji wynik że przerwa w ćwi-
czeniach wpływa niekorzystnie na dalsze losy ćwiczącego. 
Dlaczego tak się dzieje. otóż wracając do naszej moty-
wacji. Chcielibyśmy wrócić na treningi ale nie możemy 
się zebrać. motywację możemy podzielić na cztery etapy 
działania, niestety często zatrzymujemy się a pierwszym. 
pierwszy to CHeĆ podjęcia działania, i z reguły się sku-
piamy. Zastanawiamy się nad tym , czy chce nam się czy 
nie. idąc dalej żeby osiągnąć wyznaczony obie cel trzeba 
przejść o kolejnego kroku, DZiaŁanie. i tu bym propo-
nował –działanie bez zastanawiania się czy mi się chce, 
czy nie może nie bardzo. Jak będziesz się zastanawiał- 
prawdopodobnie przegrasz. Działaj i tyle. Ty wiesz że  do-
brze na ciebie działa aktywność-działaj. Kolejny element 
w drodze do sukcesu to wyTrwaĆ pomimo przeszkód, 
zniechęcenia, braku spektakularnych efektów, przeszka-
dzaczy z zewnątrz. Teraz już masz cały obraz procesu do-
chodzenia do swojego celu. mieJ Cel, ZaCZniJ DZiaŁaĆ, 
wyTrwaJ, wygrasZ. 

pozdrawiam Trener :)



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

Kardigan 
lub bezrękawnik

m
o

D
a

Zabiegi medycyny 
estetycznej: 
TAK czy NIE i kiedy 
powiedzieć „dość”?
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Kiedy pierwsze jesienne chłody każą nam zapo-
mnieć o urokach lata, szukamy ciepłego schronienia 
w swetrze, a nie w marynarce. gdy nie musisz za-
kładać marynarki jako stroju obowiązkowego, kardi-
gan „załatwi” sprawę i zagwarantuje bardziej miękki, 
a zarazem elegancki wizerunek oraz niezaprzeczalną 
wygodę. Kardigan jest dość specyficzną formą swe-
tra i możesz go nosić w zastępstwie marynarki, ale 
tylko i wyłącznie na okazje nieoficjalne i nieformal-
ne, np. podczas firmowych spotkań integracyjnych 
lub spotkań rodzinnych. Jednak trzeba pamiętać, 
że bardzo ważna jest jego jakość. musi prezentować 
się naprawdę nienagannie, szczególnie kiedy ma za-
stąpić marynarkę. możesz założyć do niego koszulę 
z krawatem (trochę przebrzmiała, choć wciąż stoso-
wana forma) lub z cienkim, związanym w węzeł fu-
larem, najlepiej jedwabnym, ukrytym pod rozpiętym 
guziczkiem koszuli. 
podobną rolę spełnia dobrej jakości (np. z kasz-
miru) bezrękawnik, który stanowi całkiem ciekawy 
element stylizacji casualowej. można go nosić tylko 
do koszuli (z krawatem lub fularem albo bez nich), 
ale również jako uzupełnienie stroju zimowego pod 
marynarką lub kurtką. 

Zabiegi z zakresu medycyny i chirurgii estetycznej są dla po-
lek coraz bardziej dostępne, wciąż jednak wśród wielu osób 
pokutuje przekonanie, że skupiają się one jedynie na zmienia-
niu rysów twarzy i dążeniu do nienaturalnego, przerysowane-
go wizerunku. Tymczasem zarówno medycyna estetyczna, jak 
i chirurgia estetyczna to dziedziny, które nie tylko pozwalają 
spełnić marzenia o pięknie, ale także przyczyniać się do po-
wrotu do zdrowia i sprawności fizycznej. 
 
na dyskusję na ten temat zapraszam do strefy Zatoki 
piękna, organizowanej po raz pierwszy w ramach prestiżo-
wych 22 Targów Kosmetyczno-Fryzjerskich UroDa w am-
berexpo w gdańsku.
 
razem z zaproszonymi ekspertami będziemy przełamywać 
tabu i odkrywać możliwości jakie dają nowoczesne metody 
pielęgnacji skóry i zabiegi estetyczne. Do zobaczenia 5 i 6 paź-
dziernika w strefie Zatoki piękna i na www.zatokapiekna.pl
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44 Festiwal polskich Filmów Fabularnych w gdyni za nami. Jego 
zwyciężczynią została  agnieszka Holland wraz z filmem „oby-
watel Jones”. okazuje się, że dzieło laureatki „Złotych lwów” nie 
jest jedynym wygranym tego festiwalu.

o zwycięstwie śmiało może mówić również Jacek Bromski z filmem 
„solid gold” o którym w przededniu gdyńskiego festiwalu było bardzo 
głośno. Kontrowersje i rozważania na temat udziału filmu w konkursie 
stały się dla twórcy dodatkową promocją. w marketingowej karuzeli 
zdawał się nie brać udziału film Jana Komasy pt. „Boże Ciało”. Dzieło 
twórcy filmów takich jak „miasto 44” oraz „sala samobójców” zostało 

44 Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych 
w Gdyni

ZDJęCie:  anna_Bobrowska

ZDJęCie: mateusz ochocki
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obsypane wieloma nagrodami (film nagro-
dzono za najlepszą reżyserię, scenografię 
oraz drugoplanową rolę kobiecą). pośród 
nagród dodatkowych warto wyróżnić na-
grodę publiczności, nagrodę Dziennikarzy 
oraz Złotego Klakiera. pochwały spadły 
również na film „Ukryta gra”. Twórca dzie-
ła – Łukasz Kośmicki może się szczycić 
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ZDJęCie: mateusz ochocki

nagrodą za montaż oraz nagrodą specjalną 
jury.  podobnym sukcesem okazał się film 
macieja pieprzycy pt. „ikar. legenda mietka 
Kosza”, który został uhonorowany „srebrnymi 
lwami”, nagrodą za najlepszą rolę męską, 
muzykę, zdjęcia, charakteryzację oraz kostiu-
my. w kategorii „najlepszy Debiut” laureatem 
został film „supernova” Bartosza Kruhlika. 

laureatka „Złotych lwów” - agnieszka Hol-
land w swoim dziele „obywatel Jones” przed-
stawia  tragiczną historię Hołodomoru – wiel-
kiego głodu, który dotknął Ukrainę w latach 
30’ minionego wieku. Film Holland ponadto 
wyjechał z gdyni z nagrodą za najlepszą 
scenografię.  Fabuła filmu opowiada o losach 
młodego dziennikarza  garetha Jonesa (Ja-
mes norton), który  bada temat gwałtownej 
modernizacji Związku radzieckiego. walijski 
reporter w tym celu udaje się do moskwy, aby 
przeprowadzić wywiad ze stalinem.

we września w centrum malowniczego gdańska miało miejsce wyjątkowe 
wydarzenie, jakim było oficjalne otwarcie kliniki medycyny estetycznej 
Dr anny Butowskiej. na licznie przybyłych gości czekało wyśmienite 
wino, drobny poczęstunek, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i przede 
wszystkim specjalistyczne konsultacje. partnerami wydarzenia byli: agen-
cja maarwin oraz Katarzyna pilczuk doradca ubezpieczeniowy.

Klinika	Dr	Anny	Butowskiej

ZDJęCia: Krzysztof martuszewski
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witold GulCz    |    sAlony firmowe itAkA    |   ch rentAl PArk - GdAńsk -sZAdółki    |    ch AuchAn - rumiA   |  ch AuchAn - GdAńsk   |   ch PlAZA – PoZnAń

akamas to dzikość. dzikość serca 
natury. Niezadeptane szlaki, gałęzie, 
którym pozwala się leżeć w przej-
ściu i kamienie, na które nikt się nie 
obraża, że wystają. to 230 km2, któ-
re zamieszkuje 20 gatunków gadów 
i 12 gatunków motyli. to dziewiczy, 
trudno dostępny obszar. to piaszczy-
ste zatoki, w których żyjące tu żółwie 
składają jaja. dotrzeć można tu jedy-
nie autem z napędem na 4 koła.

Akamas to Park Narodowy w zachod-
nim zakątku Cypru. To dziewiczy 
rejon przepięknej i cały rok cieplej 
wyspy. Mnie ściągnął tu wąwóz Ava-
kas, przez ,który miejscami trudno się 
przecisnąć. Strome ściany skalne pną-
ce się ku niebu na wysokość 260 m.
Afrodyta na Cyprze jest wszechobecna. 
Tu też natknąłem się na Łaźnię Afro-
dyty, która nieco rozczarowuje ale tak 

to najczęściej bywa z mitami i ikonami 
legend. Za to, wszystko co jest dziełem 
natury zachwyca, tak też jest na szla-
ku biegnącym wzdłuż linii brzegowej. 
Najpierw malownicza zatoka Fontana 
Amarosa z idealnymi warunkami do 
nurkowania. W październiku i listo-
padzie temperatura oscyluje wokół 
20 stopni, idealnie by rowerem prze-
mieszczać się po cypryjskich bezdro-
żach. Pamiętajcie, że jeździmy lewą 
stroną! Akamaska błękitna laguna, to 
prawdziwa nagroda, turkusowa zatoka 
to prawdziwy raj dla oka.
Teraz, gdy słońca będzie coraz mniej 
warto pomyśleć o małej ucieczce 
do miejsc gdzie lato trwa znacznie 
dłużej. 

Pamiętacie o naszej fejsbukowej 
stronie Podróże i My? 
Wpadajcie tam od czasu do czasu.

A jak Akamas, 
A jak Afrodyta.

WItOLD GULCZ
w.gulcz@itakagdansk.pl
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warto obejrzeć poplenerową wystawę malarstwa  „na 
Dachu gdańska” w Hevelianum, trwającą od 14 września 
do 4 października w Koszarach schronowych na i piętrze. 
13 września odbył się wernisaż, uświetniony  recitalem 
piosenki  autorskiej mateusza stryjeckiego i andrzeja 
Tomanka. wysoki poziom swoich prac zaprezentowało 13 
artystów z całej polski: michał Bajsarowicz, Jerzy Bielecki, 
Tomasz glaza, wojciech górecki, ewa Jasek, Benedykt 
Kroplewski, iwona markowicz-winiecka, Dariusz miliński, 
magdalena rajska armata, Krystyna rudzka-przychoda, 
mateusz stryjecki, Katarzyna szurkowska i Beata wąsow-
ska. „na dachu gdańska” to pierwsze wspólne przedsię-
wzięcie Hevelianum i galerii sztuki glaza expo Design, 
dwóch placówek wywodzących się z różnych światów – 

nauki i sztuki. połączyła je chęć promocji kultury i historii 
miasta. Tak oto centrum nauki i galeria sztuki wspólnie 
znalazły idealny kadr dla inspirującej malarskiej przygo-
dy, promującej zarówno artystów, jak i obie działalności. 
w dniach od 14 września do 28 września w galerii sztuki 
glaza expo Design przy Długim Targu 20/21 trwa kon-
trowersyjna wystawa malarstwa Jacka lipowczana „pod 
prąd pod włos i nie Tylko”. Ten znany i ceniony artysta 
mieszka i tworzy w niemczech, a jego twórczość zalicza-
na jest do realizmu surrealistyczno-fantastycznego. Jest 
inspiratorem ważnej dla tego nurtu cyklicznej wystawy 
objazdowej „magical Dreams”. Bierze w niej udział zawsze 
około 30 artystów z całego świata. piąta edycja tej wysta-
wy trwa właśnie w szczyrku.

Wrześniowe wydarzenia 
organizowane przez Galerię 
Sztuki Glaza Expo Design

mAteusZ stryjecki i  AndrZej tomAnek PodcZAs recitAlu Piosenki Autorskiej w heVeliAnum

ucZestnicy Pleneru nA dAchu GdAńskA

siedZąc sAmotnie i PAtrZąc w ŚwietlAną PrZysZłoŚć

od lewej mAłGorZAtA chmiel, tomAsZ GlAZA, 
bArbArA GlAZA, mAłGorZAtA GlAZA PołocZAńskA
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Do trójmiejskich salonów Skody zawitał najnowszy crossover  o nazwie Kamiq. Jest 
to trzeci i tym samym najmniejszy SUV w ofercie czeskiej marki. Auto o terenowym 
charakterze uzupełniło ofertę nieco większych pojazdów owego segmentu – modelu 
Karoq oraz Kodiaq. Nowy pojazd w przyszłości ma stać się filarem oferty modelowej 
Skody. Cena samochodu rozpoczyna się od 67 150zł. 

Nowy Fiat Panda jest efektem 
współpracy dwóch włoskich 
marek – Fiata oraz domu 
mody Trussardi. Ciekawostkę 
stanowi fakt, że specjalna 
wersja Pandy powstała w off-
roadowym wariancie Cross. 
Miejski hatchback wyróżnia 

się intrygującym kolorem nad-
wozia. Barwa „Caffe” po raz w pierwszy w historii owego 
modelu ma być matowa. Gama kolorystyczna zakłada 
również obecność barw takich jak Biały Gelato, Czarny 
Cinema oraz Szary Coloseo. Detale nowej Pandy Trussardi 
zostały ubrane w elegancką czerń.

Do oferty Citroena po-
wrócił najmniejszy z gamy 
model C1. Jest to powrót 
do salonów po kilku latach 
przerwy. Niegdyś przed-
stawiciel francuskiej marki 
bił rekordy popularności 

w swoim segmencie na terenie naszego kraju. Dziś 
jest dostępny w czterech wariantach wyposażenia – 
LIVE, FEEL, SHINE oraz ORIGINS. Cennik miejskie-
go modelu, który jest już dostępny w trójmiejskich 
salonach rozpoczyna się od kwoty 39 890zł.

luksusowA 
wersjA pAnDy

citroen c1 
wrAcA nA 
sAlony

www.expressbiznesu.pl / MOTORYZACJA

skoDA 
nA poDbój terenu
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Rezultat powyższego pojedynku nie jest jednoznaczny. Zwłaszcza, gdy 
arbitrami są przedsiębiorcy, którzy nota bene – najczęściej stoją przed tego 
rodzaju dylematem. Zależności wpływających na wybór formy finansowania 
oraz kryteriów jest wiele. Począwszy od ofert dostępnych na rynku, poprzez 
potrzeby i możliwości przedsiębiorcy – na wartości oraz rodzaju auta kończąc.

KREDYT 
SAMOCHODOWY 
VS LEASING. 

CO SIę bARDzIEj 
OpłACA?

TEKST: Mateusz Marciniak | ZDJĘCIA: pixabay.com
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WADY I zALETY 
KREDYTu 
SAMOCHODOWEGO
Zanim przejdziemy do plusów oraz 
minusów owej formy kredytowania, 
warto objaśnić definicję kredytu samo-
chodowego. Otóż jest to zobowiązanie 
celowe przeznaczone na zakup pojazdu 
samochodowego, ciężarowego, moto-
cykla, quada, przyczepy kempingowej, 
a nawet łodzi motorowej. W odróżnie-
niu od leasingu konsumenckiego więk-
szości kredytobiorców towarzyszy wrażenie, że są oni właścicielami pojazdu zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu umowy. 
W praktyce jest to zaledwie złudzenie, bowiem banki w celu zredukowania ryzyka stosują dodatkowe zabezpieczenia, które 
pozostają bezpośrednio związane z przedmiotem finansowania. Doskonałymi przykładami takich form zabezpieczenia są 
zastawy rejestrowe, depozyt karty pojazdu oraz konieczność wykupu polisy AC wespół ze scedowaniem jej na bank.

zALETY KREDYTu 
SAMOCHODOWEGO:

możliwość zakupu wybranego auta   • 
(także używanego)
możliwość odliczenia vAt (w całości lub w połowie)• 
opcja wcześniejszej spłaty pozostałych rat   • 
lub zawieszenia kredytu
dowolność w decyzjach o losach pojazdu,   • 
jego potencjalnej sprzedaży lub zakupie nowego
zaliczenie w koszty odpisów amortyzacyjnych• 
po spłaceniu rat kredytu przedsiębiorca   • 
jest pełnoprawnym właścicielem pojazdu

WADY KREDYTu 
SAMOCHODOWEGO:

w większości przypadków jest to proces  • 
czasochłonny
obowiązek zaprezentowania odpowiedniego • 
zabezpieczenia
oprocentowanie z tendencją do zmian• 
konieczność zgromadzenia wielu dokumentów• 
ograniczenia w zaliczeniu wartości   • 
samochodu osobowego względem kosztów 
uzyskania przychodów

aNdrZeJ cZaJa,
Dyrektor Oddziału 
PKO Bank Polski

W PKO Banku Polskim przygotowaliśmy dla klientów szereg kom-
pleksowych rozwiązań a, proces jest uproszczony do minimum. Przed-
siębiorca o leasing, może starać się już od pierwszego dnia działalno-
ści, a osoba ,która jej nie prowadzi może skorzystać z bardzo atrakcyj-
nej oferty najmu długoterminowego. Klient zawsze może liczyć na in-
dywidualne warunki - wysokość raty, okres spłaty i wysokość wykupu 
pojazdu ustalamy po zbadaniu potrzeb i możliwości. Zaletą ofert jest 
minimum formalności, brak konieczności wykupu auta  po zakończe-
niu umowy oraz możliwość wymiany na nowe już po 12 miesiącach.
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PaweŁ KotlewSKi,
Szef Działu Sprzedaży Flotowej 
FordStore Euro-Car Gdynia

Z całą pewnością należy dziś zwrócić uwagę na 
oferty finansowania pojazdów oparte o niską 
ratę, która wynika z konieczności spłaty jedy-
nie wartości, jaką pojazd traci od momentu 
zakupu do chwili zwrotu go dealerowi. Coraz 
częściej taki „abonament”, wcześniej dostępny 
jest głównie dla firm, dedykowany jest również 
mniejszym klientom. Ponadto otrzymując w ra-
cie ubezpieczenie oraz serwis – otrzymujemy 
stały, przewidywalny i zapewniający komfort 
użytkowania pojazdu produkt. Znakomitym 
przykładem jest Ford Kuga – modny SUV, który 
dzięki niskiej utracie wartości, pozwala cieszyć 
się z jazdy nowym autem, przy niskim miesięcz-
nym obciążeniu budżetu. 

JaroSŁaw leSZKowicZ, 
Prezes Zarządu Pomorska
 Grupa - PGDI

Nie ma najlepszego rozwiązania w przypadku 
finansowania pojazdu. Zarówno kredyt, jak i le-
asing posiadają swoje plusy oraz minusy. Właśnie 
dlatego kluczowe w takim dylemacie jest od-
powiednie doradztwo.  Obecnie popularniejszą 
formą finansowania jest leasing. Klienci przy tej 
formie doceniają niską marżę, uproszczony spo-
sób rozliczania oraz błyskawiczną decyzję. Klienci 
z którymi rozmawiam najczęściej żalą się na małą 
elastyczność leasingu. W przypadku ważną zaletą 
jest właśnie zwiększona elastyczność finansowania 
oraz tarcze podatkowe. Jest to forma najczęściej 
wybierana przez klientów indywidualnych. Jej 
wadą pozostaje wyższa cena oraz zdolność, którą 
musi wykazywać zainteresowany.

zALETY LEASINGu :
uproszczone procedury bez konieczności   • 
gromadzenia wielu dokumentów
pozytywne rozpatrzenie decyzji w przypadku   • 
wcześniejszej odmowy banku
niewiele formalności i błyskawiczne decyzje• 
w przypadku leasingu operacyjnego –    • 
z góry określone i niezmienne opłaty
w przypadku leasingu finansowego – możliwość  • 
zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych
w przypadku leasingu operacyjnego – możliwość  • 
regularnego odliczania vAt

WADY LEASINGu : 
wysokie koszta finansowania w leasingu operacyjnym• 
fakt, że dotyczy konkretnego pojazdu,   • 
który został zakupiony na podstawie faktury
brak możliwości decydowania     • 
o przedmiocie leasingu
ograniczenie możliwości w zakresie   • 
amortyzacji pojazdu
brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych • 
części raty leasingowej w określonych przypadkach

WADY I zALETY  LEASINGu 
trudno jednoznacznie określić dobre i złe strony leasingu z racji jego podziału. Umowna forma stosunków cywilnoprawnych 
dzieli się na leasing operacyjny, zwrotny, finansowy i konsumencki zwany także prywatnym. istotę leasingu bez względu na 
jego rodzaj można zatem porównać do najmu o charakterze długoterminowym. Pojazd w zależności od wariantu operacyj-
nego bądź finansowego pozostaje własnością leasingodawcy lub staje się własnością leasingobiorcy. 



babski Rajd wydarzenie mające na celu zebrać środki na zakup 
najpotrzebniejszych środków dla dzieciaków z domu dziecka. 
Uczestniczki wykonują konkurencje na samochodach swoich oraz 
naszych. Konkurencje to m.in. test Stewarta, rękaw w alkogoglach, 
próba manewrowania, próba sprawnościowa na torze. Ponadto 
była też konkurencja niezwiązana z motoryzacją, czyli strzelanie 
z karabinu snajperskiego. Na odważne uczestniczki czekał symu-
lator zderzeń oraz dachowania. tak w skrócie można opisać ideę 
babskiego Rajdu 2019. Podczas charytatywnej imprezy w Gdyni 
uczestnicy mogli liczyć na szereg przygotowanych atrakcji.

FORD z NOWYM 
REKORDEM śWIATA!
Egzemplarze reprezentujące  
wszystkie generacje Mustanga od 
czasów premiery kultowego mode-
lu sportowego w 1964 roku zgro-
madziły się na obiekcie testowym 
ford Lommel Proving Ground usta-
nowiły nowy rekord świata w licz-
bie Mustangów zgromadzonych na 
jednej paradzie. Wszystko za spra-
wą właścicieli tych rewelacyjnych 

pojazdów, które zjechały z całej 
Europy w liczbie 1326. Konwój po-
jazdów przemierzających belgijskie 
ulice był jedynym takim widokiem 
w historii motoryzacji.  Kierowcy 
wraz ze swymi pojazdami ponadto 
wzięli udział w specjalnym występie 
choreograficznym, przygotowanym 
z okazji przypadających w tym roku 
55 urodzin Mustanga. 

BaBski Rajd 2019 
– koBiety Za kółkiem!
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LExuS TRójMIASTO: 
pROFESjONALNY zESpół 
DzIAłAjąCY W MYśL 
FILOzOFII OMOTENASHI 
KLuCzEM DO SuKCESu.
Salon Lexus trójmiasto od przeszło 5 lat 
funkcjonuje w Gdyni – Orłowie. Niewątpliwie 
za jego olbrzymim sukcesem stoją Pracow-
nicy – opowiada Aleksandra Walder, Omote-
nashi Manager w salonie Lexus trójmiasto – 
jesteśmy dumni, że w naszym salonie pracują 
profesjonaliści, którzy w swojej codziennej 
pracy kierują się filozofią Omotenashi. Zakła-
da ona bowiem wielką  dbałość  o szczegóły 
i przewidywanie potrzeb Klienta. 
Omotenashi Lexusa nie dotyczy tylko i wyłącznie 
momentu wizyty w salonie. to silnie zakorze-
niona idea, na każdym etapie twórczym. Osoby, 
które zdecydowały się na Lexusa, potwierdzą, że 
dbałość o detale nie kończy się z chwilą opusz-
czenia salonu. to początek współpracy z jakością 
usług, których poziom zaskoczy najbardziej 
wymagających. Samochód zastępczy na każde 
wezwanie – podstawiony do biura, domu, czy 
inny wskazany adres i mechanik, który „zna” od 
początku egzemplarz auta jakim jeździmy. 

WIELKI TEST SALONóW 
MAGAzYNu AuTO śWIAT 

uKOńCzONY: 

LExuS TRójMIASTO 
NAjLEpSzYM SALONEM 

MARKI W pOLSCE!

MOTORYZACJA / www.expressbiznesu.pl



aleKSaNdra 
walder, 
Doradca ds. Sprzedaży  
Lexus Trójmiasto 

Zdecydowana większość naszych 
klientów wraca po kolejny sa-
mochód, nawet nie rozpatrując 
możliwości wyboru innej marki. 
Co więcej, wielu z nich zakupuje 
kolejne auto także dla członków 
rodziny. Wpływ na to ma nie tylko 
zadowolenie z auta, ale i satysfak-
cja z ponadprzeciętnej obsługi.
Niewątpliwie duży wpływ na ob-
sługę oferowaną przez pracowni-
ków naszej stacji ma system szko-
leń, któremu podlegają.   Każdora-
zowo, przy pojawieniu się nowego 
modelu, uczestniczymy w szkole-
niach Akademii Lexusa organizo-
wanych w europejskich stolicach. 
Szkolenie takie zawsze połączone 
jest z informacjami na temat histo-
rii oraz głównych wartości, który-
mi kieruje się marka Lexus.

LExuS TRójMIASTO:  
NAjWYżSzY pOzIOM ObSłuGI 
W NAjNOWOCzEśNIEjSzYM SALONIE.
2019 jest wyjątkowym rokiem dla trójmiejskiego dilera. jeszcze 
w tym roku Lexus trójmiasto będzie mógł gościć Klientów w no-
wym obiekcie  zlokalizowanym w gdańskiej dzielnicy Oliwa. już dziś 
wiadomo, że będzie to najnowocześniejszy salon Lexusa w Polsce.
Obiekt ten będzie prawdziwą rewolucją oraz pierwszym salonem 
w Polsce zbudowanym zgodnie z najnowszą koncepcją Lexusa. Eks-
pozycja salonu pomieści nawet do 15 samochodów. 
bez wątpienia połączenie tak nowoczesnego obiektu z niezawodno-
ścią samochodów marki Lexus oraz najwyższym poziomem obsługi, 
przyczyni się do tego, że salon Lexus trójmiasto stanie się najważ-
niejszym punktem na trójmiejskiej mapie motoryzacyjnej.

WiELKi tESt SALONóW, KtóRy jESt WyKONyWANy PRZEZ tyGODNiK AUtO śWiAt, tO NAjWięKSZE tEGO 
tyPU bADANiE NA POLSKiM RyNKU. W tyM ROKU tRiUMfAtOREM bADANiA jESt SiEć DiLERSKA LEXUS, 
KtóRA UZySKAłA PiERWSZE MiEjSCE ZARóWNO WśRóD MAREK PREMiUM, jAK i WSZyStKiCH bADANyCH 
MAREK łąCZNiE Z MARKAMi POPULARNyMi. NAjWyŻSZyM WyNiKiEM WśRóD DiLERóW tEj MARKi, 
MOŻE POCHWALić Się tRójMiEjSKi PRZEDStAWiCiEL LEXUSA.
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P r o j e k t o r  S o n y 
V P L - V W 2 7 0 E S
Zgodny z HDR projektor SXRD 4K do kina domo-
wego wyposażony w źródło światła o jasności 
1500 lumenów i technologię 4K Motionflow™ 
Dzięki zaawansowanej technologii paneli SXRD 
(Silicon X-tal Reflective Display), stosowanych 
także w cyfrowych projektorach kinowych Sony, 
obraz ma rozdzielczość natywną 4K (4096 x 2160) 
i zawiera ponad cztery razy więcej szczegółów 
niż materiały Full HD. W rezultacie każdy detal 
ma wierny, naturalny wygląd, bez postrzępionych 
krawędzi i widocznych pikseli.

H i F i M A N  H E - 6 s e 
s ł u c h a w k i  p l a n a r n e

To nowa wersja zna-
nego modelu HE6, 
który kilka lat temu 
podbił serca miłośni-
ków bezkompromiso-
wego brzmienia oraz 
uzyskał bardzo dobre 
opinie od recenzentów 
i do dzisiaj przez wiele 
osób uznawany jest 
za najlepsze słuchaw-
ki na świecie. HE6se to 
model, który nie idzie 

na żadne kompromisy w kwestii jakości brzmie-
nia. Zamysłem producenta było stworzenie 
słuchawek, które dostarczą klarowny i naturalny 
dźwięk oraz spełnią oczekiwania nawet najbar-
dziej wymagających użytkowników. Tak też się 
stało. Już dane podane w specyfikacji prezentują 
się imponująco. Pasmo przenoszenia zamyka się 
w paśmie od 8 do 65.000Hz. 

Jednym z paradoksów unikatowych instalacji 
jest to, że im lepiej przemyślane, tym mniej 
widoczne są efekty. W końcu magia całej na 
prawdę dobrej instalacji polega na tym, że 
cały system audio video wtapia się w otocze-

nie, pozwalając by wystrój mówił sam za sie-
bie. Tworząc kino domowe na bazie Niewidzial-

nych Głośników Amina pozbywamy się problemu 
zabierających miejsce kolumn, dopasowania ich do 

wystroju wnętrza, co może być problemem po zmianie 
kolorystyki. Z głośnikami Amina tego problemu nie ma. Kolor ścian i wystrój 
możemy zmieniać do woli. W ofercie dostępne są również subwoofery prze-
znaczone do zabudowy, aby dźwięk kinowy był na najwyższym poziomie. 
Liczba głośników i ich rozmiar dostosowywana jest indywidualnie do wielkości 
pomieszczenia, w którym będą pracować. 

W W W . P R E M I u M S O u N D . P L
sopot, niepodległości 645B
Tel: 513 07 07 30, 537 07 07 30

PREMIuM SOuND
SYSTEMY AuDIO-VIDEO, MuLTIROOM, INTELIGENTNE DOMY.

instalacje audio-video dla restauracji, biur, sal konferencyjnych, 
hoteli, obiektów użyteczności publicznej.
audiofilskie  systemy stereo i gramofony, słuchawki, kina domowe.
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